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ABSTRACT 
 

Growth Differentiation Factor 9 (GDF-9) is one of many growth factors which take 
part in reproduction cycles. GDF-9 is a member of Transforming Growth Factor Beta 
(TGFß) superfamily and has an influence as specific ligand of TGFß on oocyte in vitro 
maturation process. GDF-9’s molecular weight is 51 kDa. Bovine oocytes were collected 
from preanthral follicles then maturated by in vitro process. The bovine oocyte protein 
was isolated and runned through Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel 
Electrophoresis (SDS PAGE) method.  GDF-9 was tested by using monoclonal antibody 
of GDF-9 in Western Blotting method. The result shows a band of specific GDF-9 protein 
which was isolated from bovine oocytes.  
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ABSTRAK 
 

Growth Differentiation Factor 9 (GDF-9) merupakan salah satu growth factor yang 
berperan dalam proses reproduksi. GDF-9 merupakan anggota dari Transforming Growth 
Factor Beta (TGFß) dan berperan sebagai ligan spesifik TGFß dalam proses maturasi oosit 
secara in vitro. GDF-9 memiliki berat molekul 51 kDa. Dalam penelitian ini oosit sapi 
dikoleksi dari folikel preantral, kemudian dimaturasi secara in vitro. Selanjutnya protein 
dari oosit sapi diisolasi lalu dilakukan metode Sodium Dodecyl Sulfate Polyacryl Amide 
Gel Electrophoresis (SDS PAGE). Kemudian GDF-9 diuji spesifisitasnya dengan metode 
Western Blotting menggunakan antibodi monoklonal anti-GDF-9. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya band protein GDF-9 yang diisolasi dari oosit sapi. 
 
Kata kunci: GDF-9, folikel preantral, oosit sapi, Western Blotting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat ditemui hampir pada semua 

bidang, termasuk bidang kedokteran hewan. Salah satu contohnya adalah dalam hal 

memperoleh bibit unggul. Untuk memperoleh bibit unggul ternak dapat dilakukan  

proses fertilisasi in vitro. Teknologi fertilisasi in vitro terdiri dari beberapa tahap, yaitu 

maturasi oosit, inseminasi in vitro dan kultur embrio in vitro. Keberhasilan maturasi oosit 

in vitro sangat menentukan keberhasilan fertilisasi in vitro, karena hanya oosit yang 

matang yang akan berhasil dibuahi oleh sel spermatozoa (Mahaputra dan Mustofa, 2000). 

Metode fertilisasi in vitro masih belum mampu memproduksi embrio in vitro 

dengan kualitas optimum. Masalah tersebut perlu dikaji secara biologi molekuler, 

mengingat pada proses maturasi oosit banyak protein yang diduga berperan dan sampai 

saat ini sintesis dan fungsi protein tersebut secara molekuler masih belum banyak 

diketahui (Pawshe et al., 1996) 

Pemilihan folikel juga sangat berpengaruh terhadap kualitas oosit yang dihasilkan 

selama maturasi secara in vitro. Selain memperhatikan ukuran oosit, perlu juga 

diperhatikan peranan hormon dan growth factor dalam proses maturasi oosit (Widjiati 

dkk, 2001).  

Oosit yang heterogen menyebabkan pertumbuhan oosit secara in vitro tidak dapat 

mencapai perkembangan yang seragam. Kondisi ini mempengaruhi proses 

perkembangan selanjutnya, oleh karena itu perlu dilakukan penyeragaman ukuran oosit 

pada saat melakukan kultur in vitro (Pawshe et al., 1996). 

Ukuran oosit ditentukan oleh tingkat kematangan folikel. Pada penelitian kali ini 

oosit dikoleksi dari folikel preantral. Folikel preantral adalah folikel pada ovarium yang 

memiliki diameter 40-250 µm dan belum terbentuk antrum (Van den Hurk et al., 1998).  



Ada berbagai macam protein yang berperan dalam proses maturasi oosit, salah 

satunya adalah Transforming Growth factor Beta (TGFβ). TGFβ berperan sebagai protein 

intrafolikular yang mengatur perkembangan folikel. Salah satu protein dari superfamili 

TGFβ adalah GDF-9. GDF-9 dapat meningkatkan maturasi oosit lewat transduksi sebagai 

ligan spesifik TGFβ. GDF-9 dapat ditemukan pada semua tahap perkembangan folikel, 

kecuali pada folikel primordia. GDF-9 diekspresikan pertama kali dalam folikel primer 

dan menghilang pada hari kedua setelah fertilisasi (Jinwen et al., 1996; McGrath et al., 

1995). 

GDF-9 merangsang produksi sel granulosa dan menstimulir perkembangan 

kumulus. GDF-9 dapat meningkatkan maturasi oosit lewat transduksi sebagai ligan 

spesifik TGFβ. GDF-9 diekspresikan pertama kali dalam folikel primer dan menghilang 

pada hari kedua setelah fertilisasi (Roelen et al., 1998; Elvin et al., 1999).  

GDF-9 terbukti dapat merangsang pertumbuhan folikel preantral dan dapat 

meningkatkan kualitas oosit. Kualitas oosit perlu diperhatikan karena akan berpengaruh 

pada kualitas embrio yang dihasilkan untuk penyediaan embrio secara in vitro (Vitt et al., 

2002). GDF-9 memiliki berat molekul 51 kDa. Pengaruh GDF-9 pada folikel preantral 

dapat dilihat dari peningkatan jumlah sel dan juga peningkatan sintesis DNA. Pada 

folikel yang lebih besar, GDF-9 hanya berpengaruh sedikit atau bahkan tidak ada 

pengaruhnya terhadap proliferasi sel ataupun produksi steroid (Spicer et al., 2008). 

 

METODE PENELITIAN 

Pengambilan ovarium 

Ovarium sapi yang diperoleh dari Rumah Potong Hewan dibersihkan terlebih 

dahulu dari darah. Ovarium kemudian dimasukkan pada botol yang berisi NaCl 



fisiologis dan dibawa menggunakan termos yang sudah diberi air hangat dengan suhu 

30-35 ºC. 

Di laboratorium, ovarium dicuci menggunakan NaCl fisiologis sebanyak 3 kali atau 

sampai air cucian menjadi bening. Ovarium yang telah dicuci dimasukkan ke dalam 

beaker glass yang berisi NaCl fisiologis yang telah diberi BSA dan antibiotika gentamisin 

sulfat 40 µL. 

Koleksi oosit dan maturasi oosit  

Pengambilan oosit dilakukan secara aspirasi dengan menggunakan jarum ukuran 

18G yang dihubungkan dengan spuit 5 ml berisi 1 ml TCM. Aspirasi dilakukan pada 

folikel preantral, selanjutnya oosit dicuci sebanyak 3 kali didalam medium TCM.  

Untuk proses maturasi oosit digunakan medium TCM 199. Maturasi oosit 

dilakukan pada suhu 38,5ºC didalam inkubator CO2 5% selama 20-22 jam. Oosit yang 

telah dimaturasi dimasukkan ke dalam tabung Ependorff dan disimpan ke dalam freezer. 

Proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga diperoleh cukup oosit (kurang lebih 200 

oosit) untuk diisolasi. 

Isolasi protein 

Sampel oosit ditambah dengan larutan Phospate Buffer Saline Tween (PBST) yang 

mengandung 0.05 M Phenyl Metile Sulfonil Flouride (PMSF) sampai lima kali volume 

sampel. Sampel disonifikasi selama 10 menit. Selanjutnya lakukan sentrifugasi 10.000 

rpm pada suhu 4°C selama 15 menit. Supernatan yang dihasilkan ditambahkan etanol 

absolut dengan perbandingan 1:1, kemudian dimasukkan ke dalam refrigerator selama 12 

jam. Sampel disentrifugasi kembali dengan kecepatan 6000 rpm pada suhu 4ºC selama 10 

menit. Endapan yang diperoleh dimasukkan ke dalam freezer selama lima menit. 

Endapan yang dihasilkan ditambah larutan Tris HCl 50µL dan disimpan di freezer. 



Sodium Dodecyl Sulfate – Polyacrilamid Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) 

Sampel protein ditambah dengan larutan buffer dan disimpan pada suhu -10ºC. 

Selanjutnya siapkan separating gel pada comb. Tambahkan butanol kurang lebih 1 ml dan 

biarkan selama 30 menit. Selanjutnya keluarkan comb. Sampel protein 10-20 µl 

dimasukkan ke dalam lubang cetakan pada stacking gel. Selanjutnya plate yang telah 

berisi sampel dimasukan ke alat biorad yang telah berisi running buffer. Power supply 

dihubungkan dengan arus listrik 28 mA dan tegangan 110V. Proses pemisahan protein 

dihentikan setelah warna biru indikator mencapai ketinggian ±0,5 cm dari batas bawah 

plate gel. Gel diambil lalu dicuci dengan aquadest dan direndam dalam blotting buffer. 

Sementara itu membran Nitro Cellulose (NC) dipotong sesuai ukuran plate dan 

direndam dalam PBS dan direndam lagi dalam blotting buffer. Spons dan 15 lembar 

kertas saring yang telah berukuran sama juga direndam dalam blotting buffer. 

Western Blotting 

Protein yang terdapat pada gel ditransfer ke membran NC. Proses transfer 

dilakukan dengan menyusun sandwich dengan urutan: black side, spons, kertas saring (6 

lembar), gel, membran NC, kertas saring (9 lembar), spons, dan red side. 

Lakukan transfer dalam transfer buffer dengan tegangan 25 V selama 12 jam pada 

suhu 4°C. Hasil transfer diperiksa dengan larutan ponceau. Selanjutnya membran NC 

direndam dalam blocking buffer selama 1 jam sambil diagitasi kemudian dicuci dengan 

PBST. Membran NC diinkubasi dalam antibodi primer selama semalam, lalu dicuci 

dengan TBS. Setelah itu membran diinkubasi dalam antibodi sekunder yang telah dilabel 

alkaline fosfatase selama 1 jam, lalu dicuci dengan PBST. Membran diinkubasi dengan 

Western blue substrate solution dalam ruang gelap sampai terlihat warna band atau selama 

semalam, lalu cuci dengan aquadest. Kemudian membran dikeringkan pada suhu ruang. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis sampel protein dengan metode Western Blotting. 
M : protein marker 
S : sampel protein oosit 

 

Untuk memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya digunakan metode 

SDS PAGE. Setelah sampel protein melewati tahap SDS PAGE, didapatkan protein 

dengan berbagai berat molekul. Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa GDF-9 

yang teridentifikasi memiliki berat molekul 51 kDa (Mustakim, 2008). Tetapi pada 

penelitian kali ini protein dengan berat molekul 51 kDa tersebut belum dipastikan dan 

belum tentu merupakan protein GDF-9, karena protein tersebut dapat merupakan 

protein lain dengan berat molekul sama atau mendekati 51 kDa. Oleh karena itu sampel 

protein perlu diuji spesifisitasnya untuk memastikan bahwa protein hasil SDS PAGE 

mengandung protein spesifik GDF-9. Uji spesifisitas yang banyak digunakan adalah 

metode Western Blotting karena dapat mendeteksi protein tertentu dengan ketepatan 

yang tinggi. 

Western Blotting merupakan suatu metode immunoblotting yang digunakan 

untuk menguji adanya protein spesifik di dalam sampel. Prinsip kerja Western Blotting 

Band yang terbentuk 
akibat reaksi spesifik 
antara GDF-9 dengan 
antibodi GDF-9. 
Band ini menunjukkan 
bahwa fraksi protein 
memiliki berat molekul 
51 kDa. 
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adalah mereaksikan antigen dengan antibodi yang kemudian divisualisasikan dengan 

pewarnaan khusus (Rantam, 2003). Antigen yang direaksikan adalah sampel protein 

yang diisolasi dari oosit sapi yang telah dimaturasi yang dikoleksi dari folikel preantral. 

Antibodi yang digunakan dalam Western Blotting dapat berupa antibodi monoklonal 

maupun antibodi poliklonal. Dalam penelitian ini digunakan antibodi monoklonal, yaitu 

Rabbit Monoclonal Antibody GDF-9 yang hanya dapat berikatan dengan protein GDF-9 

saja.  

Pada penelitian ini, sampel protein hasil SDS PAGE ditransfer ke membran Nitro 

Cellulose (NC) untuk digunakan sebagai antigen. Kemudian membran diblok dengan 

blocking buffer untuk mencegah protein non-spesifik berikatan dengan antibodi. 

Kemudian membran diinkubasi dengan antibodi primer. Antibodi primer adalah 

antibodi yang hanya berikatan dengan protein spesifik, yaitu protein GDF-9. Tetapi 

ikatan antara antigen-antibodi belum dapat divisualisasikan, sehingga selanjutnya 

membran diinkubasi dengan antibodi sekunder. Antibodi sekunder adalah antibodi yang 

dapat berikatan dengan fragmen antibodi primer dan telah diberi label horseradish 

peroxidase atau alkaline fosfatase yang berfungsi untuk berikatan dengan zat warna 

sehingga hasil Western Blotting pada membran NC dapat divisualisasikan. 

Dari hasil pengujian dengan Western Blotting, terbentuk band berwarna biru pada 

berat molekul 51 kDa. Band ini terbentuk karena ada reaksi spesifik antara antigen 

dengan antibodi. Pertama-tama antigen berikatan dengan antibodi primer. Kemudian 

antibodi primer berikatan dengan antibodi sekunder yang telah dilabel dengan enzim 

alkalin fosfatase. Enzim alkalin fosfatase kemudian berikatan dengan western blue substrat 

sehingga muncul band berwarna biru gelap keunguan pada antigen yang berikatan. 



Karena antibodi yang digunakan adalah antibodi monoklonal GDF-9, maka antigen yang 

berikatan mengandung protein spesifik GDF-9.  

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai uji spesifisitas dengan metode Western 

Blotting maka isolat protein yang berasal dari oosit sapi yang telah dimaturasi dan 

dikoleksi dari folikel preantral dinyatakan positif mengandung protein GDF-9. 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada pengujian 

sampel menggunakan metode Western Blotting, protein yang diisolasi dari oosit sapi yang 

dikoleksi dari folikel preantral dan telah dimaturasi mengandung protein spesifik growth 

factor GDF-9 dengan berat molekul 51 kDa. 
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Lampiran: Diagram Western Blotting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuci dengan PBST, 3 x 5 menit 

Transfer dalam transfer buffer, dengan tegangan konstan 25 V, selama 12 jam 
pada suhu 4°C 

Cek hasil transfer dengan larutan pre staining menggunakan ponceau 

Blok dengan blocking buffer (PBS skim milk 5%) 1 jam, sambil digoyang 

Inkubasi antibodi primer selama semalam sambil diagitasi (4°C) 

Cuci dengan TBS, 3 x 5 menit 

Cuci dengan PBST, 4 x 5 menit 

Ditambahkan substrat untuk blotting sampai terlihat warna band 

Inkubasi antibodi sekunder AP conjugated sambil diagitasi 
(60 menit, suhu ruang) 

Cuci dengan aquadest untuk menghentikan reaksi 

Gel 

Cuci dengan aquadest 

Membran NC Kertas Whatman 
dan spons 

Rendam dalam PBS 

Rendam dalam 
blotting buffer 

Rendam dalam 
blotting buffer 

Rendam dalam 
blotting buffer

Disusun sandwich dengan urutan sebagai berikut: 
Black side (atas) 

Spons 
Kertas saring (6 lembar) 

Gel 
Membran NC 

Kertas saring (9 lembar) 
Spons 

Red side (bawah) 


