
PKMI-3-4-1  
 
 
 

INVENTARISASI GEN MYOSTATIN DALAM RANGKA 

PENINGKATAN KUALITAS DOMBA DAN KAMBING DI INDONESIA 
 

Taufiq Maulana, Andalusia, Ramsi Eka Putra 

PS Biologi Fakultas MIPA, Institut Pertanian Bogor , Bogor 

 
ABSTRAK 

Pertumbuhan dan diferensiasi jaringan otot tubuh dikendalikan oleh Myostatin 

atau Growth Differentiations Factor 8 yang merupakan anggota dari superfamili 
Transforming  Growth  Factor-β.  Hipertrofi  maupun  hiperplasia  merupakan 
fenomena yang terjadi apabila myostatin tidak ada di dalam sel. Fenomena ini 

akan  menyebabkan  pembesaran  jaringan  otot  yang  melebihi  normal,  kondisi 

tersebut ditemukan  pada kasus “Double Muscling” sapi Belgian Blue. Dalam 

kasus tersebut kemudian diketahui bahwa penyebabnya ialah adanya mutasi pada 

gen penyandi myostatin. Hal ini tentunya  membuka peluang akan keberadaan 
penyandi myostatin pada hewan ternak lain. Genotiping gen penyandi myostatin 

pada ternak domba dan kambing lokal Indonesia bisa dijadikan  langkah awal 

untuk dimanfaatkan sebagai penanda molekuler terhadap pertumbuhan hewan 
tersebut.  Pemanfaatan  ini  sangat  potensial  bagi  petani  di  Indonesia  yang 

memelihara kambing dan domba sebagai usaha sampingan karena mereka akan 

mendapat penghasilan tambahan dalam waktu yang lebih cepat. Keragaman dan 

kespesifikan kambing dan domba yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia 
merupakan inventarisasi awal yang  berguna. 

 

Kata kunci : Myostatin, hipertrofi, hiperplasia, “Double muscling”, inventarisasi 

genetik 

 
PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya 
bekerja sebagai petani. Untuk menambah pendapatan, biasanya mereka 

memelihara  ternak  sebagai  usaha  sampingan.  Usaha  sampingan  yang  banyak 

dilakukan oleh para petani adalah memelihara domba dan kambing. Pemeliharaan 
yang dilakukan oleh para petani masih secara tradisional, seperti pemilihan bibit 

unggul hanya dari penampakan luar. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya 

hasil usaha ternak para petani. Oleh karena itu,  langkah-langkah strategis harus 
dilakukan pemerintah untuk menyediakan bibit unggul ternak,  misalnya ternak 

dengan laju pertumbuhan yang cepat dan menghasilkan daging banyak. 

Karakter cepat tumbuh pada suatu makhluk hidup dikendalikan oleh banyak 

faktor dan bersifat multigen. Salah satu faktor yang mengendalikan pertumbuhan 
adalah myostatin atau Growth Differentiations Factor 8 (GDF8) yang merupakan 

anggota dari superfamili Transforming Growth Factor-β (TGF-β) yang 

mengontrol  pertumbuhan dan diferensiasi jaringan otot tubuh. Ketidakberadaan 
myostatin di dalam sel  menyebabkan pembesaran jaringan otot yang melebihi 

normal baik hipertrofi maupun hiperplasia, kondisi tersebut ditemukan pada kasus 

“Double Muscling” sapi Belgian Blue (Oldham et al. 2001). Pencarian tipe gen 
tersebut pada ternak domba dan kambing lokal di Indonesia merupakan cara yang 

baik untuk meningkatkan kualitas dan mendapatkan bibit unggul. Dalam hal ini 

ternak dengan masa pertumbuhan yang cepat dan memiliki massa otot yang lebih 

besar dapat meningkatkan penghasilan ekonomi dan taraf kehidupan para petani. 
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Selain itu tidak adanya proses rekayasa genetik merupakan keutamaan agar daging 

yang dihasilkan aman dikonsumsi. 

 
METODE 

Metode penulisan dilakukan melalui telaah atau studi dari pustaka primer 

maupun  sekunder  berupa  jurnal-jurnal  yang  berhubungan  dengan  topik  yang 
diangkat. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gen Myostatin 

Gen merupakan faktor hereditas pembawa sifat pada makhluk hidup yang 
diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ekspresi dari berbagai gen 

dicerminkan pada penampakan luar makhluk hidup tersebut. 
Pada umumnya otot tumbuh dengan tiga cara, yaitu pertambahan serabut 

otot  dalam   jumlah,  panjang,  maupun  ukuran  atau  jumlah  lilitan  myostatin. 

Mekanisme yang mengatur  perbanyakan dan ukuran sel otot ini salah satunya 
diatur oleh gen penyandi myostatin. Gen myostatin atau Growth Differentiations 

Factor  8  (GDF8)  merupakan  anggota  dari  superfamili  Transforming  Growth 

Factor-β (TGF-β) yang mensekresikan protein untuk mengontrol pertumbuhan dan 
diferensiasi jaringan tubuh. Gambar 1 menunjukkan peranan penting  myostatin 

sebagai umpan balik “feed back negative” pada pertumbuhan massa otot, dimana 

myostatin menghambat myogenin sehingga myoblast tidak dapat berdiferensiasi 

menjadi myotubes, yang akan berkembang menjadi serat otot. 

 

 
 

Gambar 1 Mekanisme kerja myostatin dalam pertumbuhan otot dan diferensiasi 

(Langley et al. 2002) 

 
Myostatin  disintetis  dan  disekresikan  sebagai  polipeptida  tidak  aktif. 

Myostatin yang masih muda membelah dan menjadi dewasa. Myostatin berikatan 
dengan folistatin dan  kemudian berikatan dengan reseptor, activin receptor IIB 

yang ada di otot. Reseptor ini bekerja dengan memberi signal interseluler bagi jalur 

dan aktivitas protein gen regulator, sehingga berperan dalam pangaturan massa otot 

(McNally 2004). 
Penghambatan atau ketidakberadaan myostatin di dalam sel menyebabkan 

hipertropi  dan  hiperplasia,  yaitu  pembesaran  jaringan  atau  bagian  otot  yang 

melebihi normal atau  lebih  dikenal dengan “Double Muscling”, misalnya dapat 
dilihat pada sapi Belgian Blue (Oldham et al. 2001). 
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“Double Muscling” 
Fenomena  “Double  Muscling”  pertama  kali  didokumentasikan  oleh 

seorang petani Inggris bernama George Culley pada pertengahan abad ke-18. 

Selama hampir 200 tahun fenomena ini telah menarik perhatian para breeders dan 
peneliti (Arnold H et al. 2001).   Fenomena ini didapati pada sapi dan beberapa 

spesies lainnya seperti babi dan tikus. Gambar 2 menunjukkan “Double muscling” 

yang terjadi pada tikus, terlihat bahwa tikus yang mengalami penghambatan gen 

myostatin memiliki massa otot yang jauh lebih besar. 

 

 
 

Gambar 2  Pertumbuhan massa otot tikus yang mengalami penghambatan 

gen myostatin (McPherron et al. 1997). 

 
Pada sapi Belgian Blue fenomena ini menyebabkan peningkatan massa otot 

sekitar 20-25% (Cieslak et al. 2003), sehingga menghasilkan hewan dengan jumlah 
daging yang lebih banyak. Fenomena ini merupakan ketidaknormalan 

pertumbuhan  massa  otot  dan  merupakan  karakteristik  fenotip  makhluk  hidup 

dengan proporsi tulang yang rendah, proporsi otot yang tinggi serta proporsi lemak 

yang rendah (Dumont 1973). 

 
Pertumbuhan dan Gen Myostatin 

Definisi  sederhana  dari  pertumbuhan  yaitu  bertambahnya  massa  atau  berat. 
Pertumbuhan pada hewan dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, pertumbuhan 

yang tetap yaitu tubuh tumbuh pada beberapa titik tertentu kemudian berhenti, 

misalnya karakteristik spesies dan jenis kelamin. Pada mamalia, seperti tikus dan 

paus, titik akhir dapat berupa ukuran tubuh. Kedua, pertumbuhan tidak tetap yang 

banyak terjadi pada keturunan hewan bertulang belakang, seperti pada ikan dimana 
pertumbuhan terjadi terus menerus sepanjang hidup walau lajunya menurun seiring 
bertambahnya usia (Carlson 1996). 
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Perkembangan suatu organisme sebagian besar ditentukan oleh genom 

zigot dan organisasi sitoplasma sel telur. Setelah fertilisasi menghasilkan sebuah 

zigot, pembelahan sel akan mempartisi atau membagi sitoplasma sedemikian rupa 

sehingga nukleus sel-sel embrionik  yang berbeda   menjadi terpapar lingkungan 
embrionik  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  akan  membuka  kemungkinan  ekspresi 

gen-gen  yang  berbeda  dalam  sel  yang  berbeda  pula.   Seiring  berjalannya 

perkembangan  sel  dan  berkembangannya  embrio,  sifat-sifat  bawaan   muncul 
melalui mekanisme selektif yang mengontrol ekpresi gen, yang menyebabkan 

terjadinya diferensiasi (spesiasi sel) (Langley et al.2002). 

Pada hewan ternak kambing dan domba, pertumbuhan dan perkembangan yang 

baik  didefinisikan  sebagai  hewan  yang  sehat  atau  tidak  rentan  penyakit  dan 
memiliki sifat-sifat  unggul seperti dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat, 

dapat berkembangbiak dalam  waktu  yang relatif singkat, berbobot besar, serta 

dapat menghasilkan susu dan daging dalam jumlah yang besar. 
Adanya penghambatan atau ketidakberadaan gen pengatur pertumbuhan myostatin 

pada ternak domba dan kambing dapat menyebabkan perbesaran otot dalam waktu 

yang   singkat   seperti   pada   fenomena   “Double   muscling”.   Hal   ini   sangat 

memungkinkan  bagi  hewan-hewan  ternak  tersebut  untuk  memiliki  sifat-sifat 
unggul  seperti  yang  diharapkan.  Genotiping  atau  pencarian  sifat-sifat  unggul 

melalui inventarisasi gen myostatin pada ternak kambing dan domba yang ada di 

Indonesia merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan 
dan perkembangan keturunan selanjutnya. 

 
Penandaan Molekuler 

Inventarisasi pada  proses  budi  daya  tentunya  bukan  hal  yang  mudah 

dilakukan, terutama pada gen-gen yang menyandi sifat yang tidak terlihat secara 
fisik.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  metode  penandaan  molekular,  sehingga 
pelaksanaan inventarisasi gen dapat lebih mudah dan memiliki tingkat keberhasilan 

yang lebih tinggi. 

Salah satu metode penanda molekuler adalah dengan menggunakan “Marker 

Assisted Selection” atau seleksi dengan bantuan penanda genetik. Penanda genetik 
adalah gen yang dapat  dideteksi atau fragmen DNA yang berada cukup dekat 

dengan lokus tempat gen yang  diinginkan (Bourdon 1997). Melalui metode ini 

dapat diketahui sifat individu dengan melihat penanda gen yang ada padanya, serta 
sifat yang tidak atau belum terekspresi. 

 
Pemuliaan 

Pangan dengan tingkat kualitas dan kuantitas yang mencukupi tentunya 

menjadi  tuntutan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sebagai  konsumen. 

Masalah yang berkembang saat ini adalah tidak seimbangnya jumlah pangan yang 

tersedia dengan yang  dibutuhkan masyarakat. Rekayasa genetika dinilai sebagai 
salah satu jalan keluar masalah ini. 

Rekayasa genetika berhasil meningkatkan efisiensi metabolisme ternak dan 
ikan, seperti  peningkatan penyerapan pakan, peningkatan kualitas daging, dan 

produksi  susu.  Meskipun  begitu  tidak  tertutup  kemungkinan  terdapatnya  efek 

negatif dari produk hasil rekayasa genetika. Perang pro dan kontra tentang produk 
hasil rekayasa genetika ini masih banyak diperdebatkan (Helianti 2001). Selain itu 

di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, masih terdapat keraguan 
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untuk mengkonsumsi produk rekayasa genetika. Hal-hal inilah yang mendesak 

dilakukannya metode baru dalam peningkatan kualitas produk hasil ternak. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan cara pemuliaan hasil 

ternak dengan dasar inventarisasi gen myostatin. Cara ini lebih terfokus dan lebih 

efektif  dari  pemuliaan   konvensional  karena  didasarkan  pada  sifat  genetik. 

Inventarisasi gen myostatin melalui metode penandaan molekular memungkinkan 
kita untuk mengetahui dan memilih ternak yang memiliki sifat-sifat gen unggul. 
Sifat-sifat gen unggul yang mempunyai kualitas dan pertumbuhan yang baik dari 

berbagai jenis domba dan kambing di Indonesia dapat diketahui sejak dini. Dengan 

demikian pemuliaan ternak berkualitas atau dengan sifat unggul terutama massa 

otot yang besar akan lebih bermakna. 

 
Aplikasi Gen Myostatin 

Keadaan  geografis  Indonesia  yang  beragam  menyebabkan  jenis  gen 

myostatin pada domba dan kambing lokal yang dipelihara di Indonesia beragam 

pula.   Hal   ini   juga   menyebabkan   bervariasinya   tingkat   massa   otot   yang 
diekspresikan. Dengan kata lain berbagai domba dan kambing lokal di Indonesia 
dapat menghasilkan massa otot dengan tingkat perkembangan yang berbeda. 

Peningkatan kualitas massa otot pada ternak di Indonesia dapat dilakukan 

dengan  menginventarisasi  serta  membudidayakan  kambing  dan  domba  yang 

memiliki gen myostatin.  Sehingga dapat dengan mudah didapatkan ternak yang 
menghasilkan massa otot berkualitas baik dalam waktu relatif singkat tanpa adanya 

proses rekayasa genetik. 

 
KESIMPULAN 

Gen myostatin merupakan gen yang mengatur pertumbuhan massa otot 
pada kambing dan domba. Inventarisasi gen myostatin pada kambing dan domba 

lokal Indonesia  merupakan  cara  yang  efektif  untuk  membudidayakan  ternak 

dengan massa  otot yang besar. Selain itu keutamaan hasil produk yang didapat 

melalui cara pemuliaan atas  dasar inventarisasi gen myostatin ini adalah aman 

dikonsumsi  masyarakat.  Dengan  demikian  peningkatan  kualitas  kambing  dan 
domba akan meningkatkan pendapatan petani yang beternak kambing dan domba 
sebagai usaha sampingan. 
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