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I. PENDAHULUAN  

Asam nukleat merupakan suatu polinukleotida, yaitu polimer linier yang 

tersusun dari monomer-monomer nukleotida yang berikatan melalui ikatan 

fosfodiester. Fungsi utama asam nukleat adalah sebagai tempat penyimpanan dan 

pemindahan informasi genetik. Informasi ini diteruskan dari sel induk ke sel anak 

melalui proses replikasi. Sel memiliki dua jenis asam nukleat yaitu asam 

deoksiribonukleat (deoxyribonucleic acid/DNA) dan asam ribonukleat 

(ribonucleic acid/RNA). (Marks Dawn, et al., 2000). 

1.2 Deoxyribonucleic Acid (DNA) 

Ada tiga struktur DNA yang dikenal selama ini. Struktur-struktur  DNA 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Struktur primer 

DNA tersusun dari monomer-monomer nukleotida. Setiap nukleotida 

terdiri dari  satu basa nitrogen  berupa senyawa purin atau pirimidin, satu gula 

pentosa  berupa 2’-deoksi-D-ribosa dalam bentuk furanosa, dan  satu molekul 

fosfat. Penulisan urutan basa dimulai dari kiri yaitu ujung 5’ bebas (tidak terikat 

nukleotida lain) menuju ujung dengan gugus 3’ hidroksil bebas atau dengan arah 

5’3’ (Darnell, et al., dalam T. Milanda, 1994). 

2.  Struktur sekunder 

Salah satu sifat biokimia DNA yang menentukan fungsinya sebagai 

pembawa informasi genetik adalah komposisi basa penyusun. Pada tahun               

1949-1953, Edwin Chargaff menggunakan metode kromatografi untuk pemisahan 

dan analisis kuantitatif keempat basa DNA, yang diisolasi dari berbagai 
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organisme. Kesimpulan yang diambil dari data yang terkumpul adalah sebagai 

berikut : 

a. Komposisi basa DNA bervariasi antara spesies yang satu dengan 

spesies yang lain. 

b. Sampel DNA yang diisolasi dari berbagai jaringan pada spesies 

yang sama mempunyai komposisi basa yang sama. 

c. Komposisi DNA pada suatu spesies tidak berubah oleh perubahan 

usia, keadaan nutrisi maupun perubahan lingkungan. 

d. Hampir semua DNA yang diteliti mempunyai jumlah residu adenin 

yang sama dengan jumlah residu timin (A=T), dan jumlah residu 

guanin yang sama dengan jumlah residu sitosin (G=C) maka A+G 

= C+T, yang disebut aturan Charrgaff. 

e. DNA yang diekstraksi dari spesies-spesies dengan hubungan 

kekerabatan yang dekat mempunyai komposisi basa yang hampir 

sama. 

Pada tahun 1953, James D. Watson dan Francis H.C. Crick berhasil 

menguraikan struktur sekunder DNA yang berbentuk heliks ganda melalui analisis 

pola difraksi sinar X dan membangun model strukturnya (Darnell, et al. dalam          

T. Milanda, 1994). Heliks ganda tersebut tersusun dari dua untai polinukleotida 

secara antiparalel (arah 5’3’ saling berlawanan), berputar ke kanan dan 

melingkari suatu sumbu. Unit gula fosfat berada di luar molekul DNA dengan  

basa-basa komplementer yang berpasangan di dalam molekul. Ikatan hidrogen di 

antara pasangan basa memegangi kedua untai heliks ganda tersebut (Willbraham 
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and Matta dalam T. Milanda, 1994). Kedua untai melingkar sedemikian rupa 

sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan kembali bila putaran masing-masing 

untai dibuka. 

       

 
              (a)                                                           (b) 

Gambar 1  Struktur DNA (Prentis Steve, 1990) 
Keterangan: a. Struktur primer DNA  

  b. Struktur sekunder DNA  
 

Jarak di antara kedua untai hanya memungkinkan pemasangan basa purin 

(lebih besar) dengan basa pirimidin (lebih kecil). Adenin berpasangan dengan 

timin membentuk dua ikatan hidrogen sedangkan guanin berpasangan dengan 

sitosin membentuk tiga ikatan hidrogen. 

Dua ikatan glikosidik yang mengikat pasangan basa pada cincin gula, tidak 

persis berhadapan. Akibatnya, jarak antara unit-unit gula fosfat yang berhadapan 

sepanjang heliks ganda tidak sama dan membentuk celah antara yang berbeda, 
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yaitu celah mayor dan celah minor (Marks, et al., 1996 ; Robert K. Murray,                  

et al., 2000). 

3. Struktur tersier 

 Kebanyakan DNA virus dan DNA mitokondria merupakan molekul 

lingkar. Konformasi ini terjadi karena kedua untai polinukleotida membentuk 

struktur tertutup yang tidak berujung. Molekul DNA lingkar tertutup yang 

diisolasi dari bakteri, virus dan mitokondria seringkali berbentuk superkoil, selain 

itu DNA dapat berbentuk molekul linier dengan ujung-ujung rantai yang bebas. 

                                                                     

                            

       (a)                                         (b) 

Gambar 2    Struktur tersier (Prentis Steve, 1990) 
(a). konformasi DNA sirkular  
(b). konformasi DNA linear 

 

2.2 Ribonucleic Acid (RNA) 

RNA mirip dengan DNA, perbedaanya terletak pada : 

1. Basa utama RNA adalah Adenin, Guanin, Sitosin dan Urasil, dengan panjang 

molekul 70 sampai 10.000 pb. 

2. Unit gula RNA adalah D-ribosa. 

3. Molekul RNA berupa untai tunggal, kecuali pada beberapa virus.  

 

2.3 Denaturasi 

Jika larutan DNA dipanaskan, maka energi termal akan memecahkan 

ikatan hidrogen dan ikatan lain yang menentukan kestabilan heliks ganda, 
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akibatnya  kedua untai akan memisah atau mengalami denaturasi (Marks,  et al.,  

2000). 

(a)                                                                                               

 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

                   RNA 

     Gambar 3  Proses denaturasi  (Marks,  et al.,  2000)     
(a).     DNA mengalami denaturasi oleh pemanasan 

(b).     DNA mengalami denaturasi oleh larutan basa 
(c). RNA mengalami denaturasi menjadi nukleotida-  

nukleotidanya 
 

Molekul DNA heliks tunggal dari proses denaturasi cukup stabil. Jika suhu 

diturunkan, molekul tersebut biasanya tidak mengalami renaturasi menjadi 

molekul DNA heliks ganda asal tetapi membentuk pola kusut, namun untai yang 

saling komplemen dapat mengalami ranaturasi secara perlahan-lahan. Sifat ini 

menjadi dasar teknik hibridisasi asam nukleat (Watson, et al., dalam  T. Milanda, 

1994 ; Marks Dawn, et al., 2000). 

 

 

Panas 

OH- 

OH- 
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2.4 Sentral Dogma. 

Pada tahun 1956, Francis H. Crick  memperkenalkan diagram alur yang 

menggambarkan fungsi DNA dalam perjalanan informasi genetik yang disebut 

sentral dogma (Watson, et al. dalam T. Milanda, 1994).  

 

        Replikasi 

        DNA 

 

 

        RNA 

 

 

      Protein 

Gambar  4  Dogma sentral aliran informasi genetik (Marks, et al., 2000) 

 

Tanda panah yang melingkari DNA menunjukkan bahwa DNA berfungsi sebagai 

template atau cetakan bagi replikasi dirinya. Tanda panah antara DNA dan RNA 

menunjukkan pembentukkan molekul RNA dari DNA cetakan (transkripsi) 

kemudian sintesis protein ditentukan oleh RNA cetakan melalui proses translasi 

(Willbraham and Matta dalam T. Milanda, 1994). 

 

 

 

 

transkripsi 

translasi 
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3. Amplifikasi DNA Menggunakan Metode  Polymerase Chain Reaction 

(PCR) 

3.1Prinsip metode PCR 

PCR merupakan suatu teknik amplifikasi DNA secara in vitro yang 

mampu mengamplifikasi segmen tertentu dari keseluruhan genom bakteri. Proses 

amplifikasi PCR melibatkan variasi suhu yang mendekati suhu didih air, jadi 

diperlukan enzim polimerase yang tetap stabil dalam temperatur yang tinggi. Pada 

proses PCR, enzim polimerase yang digunakan berasal dari bakteri Thermus 

aquaticus  (Taq) yang hidup di lingkungan bersuhu lebih dari 90 oC. 

Berikut adalah tiga tahap pengulangan yang penting dalam proses PCR 

yaitu : 

1.  Denaturasi   

Pada tahap ini molekul DNA dipanaskan sampai suhu 94 oC yang 

mnyebabkan  terjadinya pemisahan untai ganda DNA menjadi untai DNA tunggal. 

Untai DNA tunggal inilah yang menjadi cetakan bagi untai DNA baru yang akan 

dibuat. 

 

Gambar 6  Untai  DNA mengalami denaturasi (Innis M., et al., 

1990) 
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2.   Penempelan (Annealing) 

Enzim Taq polimerase dapat memulai pembentukan suatu untai DNA baru 

jika ada seuntai DNA berukuran  pendek (DNA yang mempunyai panjang sekitar 

10 sampai 30 pasang  basa) yang menempel pada untai DNA target yang telah 

terpisah. DNA yang pendek ini disebut primer. Agar suatu primer dapat 

menempel dengan tepat pada target, diperlukan suhu yang rendah sekitar 55 0C 

selama 30-60 detik. 

 

Untai cetakan

Primer
Daerah target Primer

Untai cetakan

 

Gambar 7   Penempelan primer dengan untai DNA yang telah terdenaturasi  
  (Innis M., et al., 1990) 

 
  

3.   Pemanjangan  (Ektension) 

Setelah primer menempel pada untai DNA target, enzim DNA polimerase 

akan memanjangkan sekaligus membentuk DNA yang baru dari gabungan antara 

primer, DNA cetakan dan nukleotida. 
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Gambar 2.8  Perpanjangan DNA secara semi-konservatif 
  (Innis M., et al., 1990) 
 

 Ketika tiga tahap di atas dilakukan pengulangan, maka untai DNA yang 

baru dibentuk akan kembali mengalami proses denaturasi, penempelan dan 

pemanjangan untai DNA menjadi untai DNA yang baru. Pengulangan proses PCR 

akan menghasilkan amplifikasi DNA cetakan baru secara eksponensial (Marks 

Dawn, et al., 2000). 

Gen target

Juta kopi

Amplifikasi
 secara
 eksponensial

Gambar   8   Proses amplifikasi DNA target (Innis M., et al., 1990) 

 

3.2Komponen-Komponen untuk Reaksi PCR 

Berikut adalah komponen yang diperlukan untuk reaksi PCR, yaitu: 

a.  DNA cetakan / DNA target 

 Merupakan  keseluruhan DNA sampel yang di dalamnya terkandung 

fragmen DNA target. 
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b. Primer 

 Primer adalah suatu oligonukleotida yang memiliki 10 sampai 40 pb           

(pb = pasangan basa) dan  merupakan komplementer dari DNA target. Pemilihan 

primer yang tidak sesuai dapat menyebabkan tidak terjadinya reaksi polimerasi 

antara gen target dengan primer. Berikut adalah kriteria pemilihan primer, yaitu : 

1.  Panjang primer : 15-30 pb 

2.  Kandungan GC sekitar 50% 

3.  Temperatur penempelan kedua primer tidak jauh berbeda 

4.  Urutan nukleotida yang sama harus dihindari 

5.  Tidak boleh terjadi self dimmer, pair dimmer,  atau  hairpin 

 

c.  DNA Polimerase 

 Merupakan enzim yang stabil dalam pemanasan dan umumnya digunakan 

enzim Taq DNA polimerase (Taq = Thermus aquaticus). Enzim ini  tetap stabil  

mengamplifikasi DNA walaupun amplifikasi berjalan pada suhu mendekati titik 

didih air. 

d.  Buffer / Dapar   

 Buffer atau dapar yang digunakan umumnya mengandung MgCl2 yang 

mempengaruhi stabilitas dan kerja enzim polimerase. 

e.   dNTPS 

 dNTPS atau deoxynukleotide Triphosphates merupakan suatu nukleotida 

bebas yang berperan dalam perpanjangan primer melalui pembentukkan pasangan 
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basa dengan nukleotida dari DNA target (Innis M. and Gelfand D. in White 

Thomas, 1990). 

 

4.  Elektroforesis Gel 

4.1 Pemisahan molekul DNA dengan Elektroforesis Gel 

 Molekul DNA mempunyai muatan listrik negatif, sehingga bila 

ditempatkan pada medan listrik akan bermigrasi menuju kutub positif. Tetapi 

kebanyakan molekul DNA mempunyai bentuk dan muatan listrik yang hampir 

sama sehingga fragmen-fragmen dengan ukuran yang berbeda tidak terpisahkan 

oleh elektroforesis biasa. 

Tetapi ukuran molekul DNA merupakan suatu faktor pemisahan jika 

elektroforesis dikerjakan dalam suatu gel. Gel yang dibuat dari agarosa, 

poliakrilamid atau campuran keduanya akan membentuk kerangka pori-pori yang 

kompleks untuk dilewati molekul DNA menuju elektroda positif. Makin kecil 

molekul DNA makin cepat migrasinya melewati gel, sehingga molekul DNA akan 

terpisah berdasarkan ukurannya. 

Gel agarosa dan poliakrilamid dapat dibuat dengan berbagai bentuk, 

ukuran, porositas serta dijalankan dalam berbagai konfigurasi. Kemampuan 

pemisahan gel  agarosa lebih rendah dibanding gel poliakrilamid tetapi 

penanganannya lebih mudah. Selain itu DNA yang berukuran sekitar 2 pb sampai 

50 kb dapat dipisahkan dalam berbagai konsentrasi gel agarosa. 
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4.2  Penampakan Molekul DNA dalam Gel 

Letak DNA pada gel dapat dilihat melalui pewarnaan gel dengan senyawa 

etidium bromida. Pewarnaan ini menghasilkan pita-pita yang paling tidak 

mengandung 1-10 ng DNA, yang dapat dideteksi di bawah cahaya UV. 

Etidium bromida merupakan zat warna berfluorosensi yang dapat terikat 

diantara pasangan basa dan membuat molekul DNA lebih kaku. Ikatan yang 

terbentuk akan meningkatkan intensitas fluorosensi dari zat warna bebasnya. 

 

4.3  Perkiraan Ukuran Molekul DNA 

  Elektroforesis gel akan memisahkan molekul DNA dengan ukuran yang 

berbeda, yaitu molekul yang paling kecil akan melewati jarak yang paling besar 

menuju elektroda positif. Jika ada beberapa fragmen DNA dengan ukuran 

berbeda, maka tampak rangkaian pita-pita pada gel. Ukuran DNA hasil 

elektroforesis gel dapat diperkirakan dengan menggunakan marka DNA yang 

telah diketahui ikurannya. 

Cara yang paling akurat untuk menentukan ukuran fragmen-fragmen 

tersebut adalah melalui hubungan matematik antara kecepatan migrasi dan ukuran 

pasangan basa. Persamaannya adalah sebagai berikut : 

Log pb  =  bx  +  a 

dimana x adalah jarak migrasi, pb adalah jumlah pasangan basa, a serta b adalah 

konstanta yang tergantung pada kondisi elektroforesis (Sambrook, et al. dalam T. 

Milanda, 1994). 
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