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KATA PENGANTAR 
 
 

 Puji syukur ke hadirat Allah SWT, penulis dapat menyusun buku ajar 

”Bioteknologi Molekul”. Bioteknologi mulai berkembang dengan cepat beberapa tahun 

terakhir ini. Setiap hari bila kita membaca surat kabar, atau menonton televisi, kita 

sering mendapat informasi beberapa terobosan baru yang merupakan hasil langsung dari 

bioteknologi.  

Bioteknologi merupakan integrasi dari ilmu mikrobiologi, biokimia dan teknik 

kimia dengan tujuan untuk memperoleh teknologi aplikasi yang mempunyai 

kemampuan untuk mengkulturkan mikroba, sel atau jaringan untuk penerapan industri, 

kesehatan, agrikultur dan pengelolaan lingkungan. Sehingga bioteknologi merupakan 

area aktifitas yang melibatkan banyak ilmuan dan teknologi.  

Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengerti ”bioteknologi” karena 

pengaruhnya yang besar terhadap kehidupan keseharian kita, dari penelitian-penelitian 

yang kemudian menghasilkan teknik diagnosis baru, terapi penyakit sampai 

pemanfaatan untuk industri dan lingkungan. Sebagai hasilnya terdapat ketertarikan yang 

tinggi terhadap bioteknologi pada tingkat sarjana dibidang biologi, kimia, farmasi, 

kedokteran dan pertanian. 

Teknologi DNA rekombinan yang merupakan dasar dari semua produk berbasis 

bioteknologi sangat cepat berkembang akhir-akhir ini. Untuk mengerti apa yang ada 

dibalik suatu produk bioteknologi, maka sangat penting bagi mahasiswa untuk 

memahami teknologi DNA rekombian. Buku ini dimulai dengan ilmu-ilmu dasar di 

balik bioteknologi, yaitu DNA sebagai pembawa informasi genetik. Kemudian 

dilanjutkan beberapa teknik yang biasa dilakukan dalam teknologi DNA rekombinan 

dan diakhiri dengan aplikasi dan produk-produk bioteknologi.  

 Penulis berharap buku ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami prinsip 

dan  metoda-metoda di bidang teknologi DNA rekombinan. Penulis menyadari, masih 

terdapat banyak kekurangan dalam buku ini, saran dan kritik akan sangat bermanfaat 

untuk memperbaiki buku ini. 

Bandung, September 2007 

 

 

Shabarni Gaffar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Semua sifat yang dimiliki oleh organisme ditentukan oleh gen-gen yang 

dimilikinya. Gen merupakan bagian-bagian dari urutan asam nukleat yang terdapat pada 

DNA. Terdapat dua kategori gen, yaitu gen struktural dan gen regulator. Gen-gen  

struktural mengkode urutan asam amino dalam protein, seperti enzim, yang menentukan 

kemampuan biokimia dari organisme pada reaksi katabolisme dan anabolisme, atau 

berperan sebagai komponen tetap pada struktur sel. Gen-gen regulator berfungsi 

mengontrol tingkat ekspresi gen struktural, mengatur laju produksi protein produknya 

dan berhubungan dengan respon terhadap signal intra dan ekstraselular.   

 Penemuan struktur double heliks DNA oleh James Watson dan Crick (1953), 

telah membuka pengertian tentang replikasi, transkripsi dan translasi dari gen. Sejak 

saat itu terdapat perkembangan yang spektakular tentang interaksi kompleks yang 

dibutuhkan untuk mengekspresikan kode informasi kimia dalam molekul DNA menjadi 

komponen sel dan organisme. Perubahan molekul DNA akan menyebabkan organisme 

berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Secara alami, perubahan molekul 

DNA dari organisme dapat terjadi melalui dua cara, yaitu: melalui mutasi, dimana 

terjadi penggantian (substitusi), penghapusan (delesi) atau penambahan (adisi) satu atau 

lebih bagian dari molekul DNA, dan melalui pertukaran informasi genetik atau DNA 

antara organisme sejenis melalui peristiwa reproduksi seksual. 

 Pada beberapa dekade yang lalu, genetika klasik merupakan satu-satunya ilmu 

untuk mempelajari penurunan sifat dan memanipulasinya. Namun, dalam beberapa 

tahun terakhir ini, teknik-teknik baru telah memungkinkan untuk merubah materi 

genetik dari organisme, bahkan dapat menukarkan materi genetik antara organisme 

yang berbeda. Manipulasi materi genetik dapat dilakukan pada tingkat organisme, 

tingkat sel dan tingkat molekular. 

 Teknologi manipulasi molekular dari molekul DNA dan RNA dikenal  dengan 

istilah rekayasa genetika atau teknologi DNA rekombinan. Teknologi ini telah 

membawa perubahan yang dramatis dalam bidang bioteknologi. Dengan teknologi ini, 

kita dapat mengganti, menambah, atau mengurangi bagian dari molekul DNA dengan 

tingkat ketepatan yang tinggi dan produknya dapat diidentifikasi dengan 

mudah.Teknologi ini telah memungkinkan kita dapat mengisolasi, memanipulasi dan 

mengeksprsikan gen (menjadi protein). Industri-industri mulai tertarik untuk 
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menghasilkan organisme tipe baru, dan sejumlah senyawa, untuk kepentingan terapi, 

diagnosa, proses industri, komoditi kimia, sampai ke pengolahan limbah.  

 Manfaat pertama teknologi ini dibidang pengobatan adalah ekspresi dan isolasi 

sejumlah protein terapi (termasuk antibodi). Beberapa dari protein hasil rekayasa 

genetika ini telah digunakan untuk manusia. Dalam bidang industri, tujuan pemanfaatan 

bioteknologi adalah untuk mengoptimasi sifat karakteristik tertentu dari suatu 

organisme seperti, produksi enzim spesifik atau pembentukan suatu produk. 
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BAB II 

ASAM NUKLEAT DAN PROTEIN 

 

Asam nukleat dan protein merupakan senyawa polimer utama yang terdapat 

pada sel. Asam nukleat berfungsi menyimpan dan mentransmisikan informasi genetik 

dalam sel. Sel mempunyai dua jenis molekul asam nukleat yaitu DNA (asam 

deoksiribonukleat) dan RNA (asam ribonukleat). DNA menyimpan informasi genetik 

yang spesifik untuk setiap individu dan spesies tertentu, yang akan diwariskan ke 

generasi berikutnya. Semua sel menggunakan sistem dimana informasi yang terdapat 

dalam DNA di copy menjadi RNA dan kemudian dirubah menjadi protein oleh mesin 

molekul yang disebut ribosom. Pada tingkat molekul, sel-sel memiliki lebih banyak 

kesamaan daripada perbedaan.   

 

2.1. LOKASI DNA DAN RNA 

DNA dan RNA berperan sebagai materi genetik pada sel prokariot dan eukariot, 

virus, dan plasmid, masing-masing mempunyai pengaturan dan lokasi yang berbeda. 

Pada prokariot, DNA tidak terpisah dari komponen sel lain. Pada eukariot DNA 

berlokasi dalam nukleus terpisah dari komponen sel lain oleh selaput inti. DNA eukariot 

berikatan dengan protein, membentuk kompleks yang disebut kromatin. Sebelum 

mitosis (pembelahan sel), DNA mengalami replikasi, menghasilkan dua kromosom 

identik yang disebut sister kromatid. 

Kurang dari 0,1% total DNA dalam sel terdapat dalam mitokondria. Informasi 

genetik dalam mitokondrion dikode oleh kurang dari 20.000 pasang basa DNA. 

Informasi genetik dalam kromosom haploid manusia (contohnya: sel telur dan sel 

sperma) dikode oleh kira-kira 3 x 109 (3 milyar) pasang basa yang mengode 30.000-

40.000 gen. DNA dan sistem sintesa protein dalam mitokondria lebih kurang sama 

dengan sistem bakteri, dimana tidak terdapat membran yang menutupi organel. 

Virus merupakan partikel penginfeksi yang kecil dan terdiri dari genom DNA 

atau RNA (tidak keduanya), protein yang diperlukan untuk patogenesis atau replikasi 

dan mantel protein. Virus tidak memiliki semua sistem untuk replikasi, transkripsi dan 

translasi, konsekuensinya virus harus menginfeksi sel lain dan menggunakan perangkat 

sintesa protein sel inang untuk bereproduksi. Eukariot dan prokariot dapat diinfasi oleh 

virus. 
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Plasmid merupakan molekul DNA sirkular kecil yang dapat masuk ke dalam 

bakteri dan bereplikasi sendiri, terpisah dari genom inang. Kebalikan dari virus, plasmid 

tidak bersifat menginfeksi, plasmid tidak merubah sel inang menjadi pabrik untuk 

memproduksi plasmid. Plasmid biasanya mengode gen yang memberikan sifat tertentu 

pada bakteri, misalnya gen pengode resistan antibiotik. Ahli rekayasa genetika 

menggunakan plasmid sebagai alat untuk mentransfer gen asing ke dalam bakteri karena 

sepotong DNA dengan cepat bergabung dengan DNA plasmid.  

 

2.2. STRUKTUR DNA DAN RNA 

DNA dan RNA merupakan polimer linier (polinukleotida) yang tersusun dari 

subunit atau monomer nukleotida. Komponen penyusun nukleotida  terdiri dari tiga 

jenis molekul, yaitu gula pentosa (deoksiribosa pada DNA atau ribosa pada RNA), basa 

nitrogen, dan gugus fosfat (Gambar 2.1). Basa yang ditemukan pada nukleotida adalah 

basa purin (adenin = A, guanin = G) dan basa pirimidin (cytosin = C, tymin = T, urasil 

= U) (Gambar 2.2). Monomer nukleotida mempunyai gugus hidroksil pada posisi 

karbon 3’, gugus fosfat pada posisi karbon 5’ dan basa pada posisi karbon 1’ molekul 

gula. Nukleotida satu dengan yang lainnya berikatan melalui ikatan fosfodiester antara 

gugus 5’fosfat dengan gugus 3’hidroksil.  
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Struktur Nukleotida 

Struktur DNA mirip dengan struktur RNA. Perbedaan diantara keduanya terdapat 

pada jenis gula dan basa pada monomernya serta jumlah untai penyusunnya. Pada 

DNA, tidak terdapat gugus hidroksil pada posisi karbon 2’  dari molekul gula (2-

deoksiribosa)  sementara pada RNA molekul gulanya adalah ribosa. Basa nitrogen yang 

terdapat pada DNA adalah adenin, guanin, sitosin dan timin, sedangkan pada RNA jenis 

basanya adalah adenin, sitosin, guanin  dan urasil. RNA merupakan polinukleotida yang 

membentuk satu rantai/untai sedangkan DNA merupakan polinukleotida yang 
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membentuk 2 untai (heliks ganda). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.  Struktur Purin dan Pyrimidin (Adenin dan Guanin; Cytosin, Tymin dan 

Urasil) 

 

2.3. NUKLEOSIDA DAN NUKLEOTIDA 

Bila basa purin dan pyrimidin bergabung dengan gugus gula ribosa atau 

deoksiribosa akan menghasilkan senyawa yang disebut nukleosida. Terdapat dua jenis 

nukleosida: ribonukleosida dan deoksiribonukleosida. Jadi adenin yang berkondensasi 

dengan gula ribosa membentuk senyawa ribonukleosida adenosin, untuk guanin diberi 

nama guanosin, sitosin membentuk sitidin dan urasil membentuk uridin. Ribonukleosida 

diatas dapat terbentuk pada hidrolisis parsial molekul RNA. Nukleosida turunan gula 2-

deoksiribosa dikenal dengan nama deoksiribonukleosida, yaitu: deoksiadenosin, 

deoksiguanosin, deoksisitidin dan deoksitimidin. 

 Nukleotida merupakan ester dari asam fosfat dan nukleosida. Asam fosfat terikat 

pada gugus hidroksil dari salah satu atom karbon dalam cincin pentosa. Nukleotida 

terdapat bebas dalam sel, dan dapat terbentuk dari hidrolisis bertahap asam nukleat 

dengan enzim nuklease. Seperti halnya nukleosida, nukleotida dibagi menjadi dua 

golongan: deoksiribonukleotida dan ribonukleotida. 
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Tabel 2.1. Tatanama nukleotida dan asam nukleat. 

 

2.4. STRUKTUR PRIMER ASAM NUKLEAT 

Asam nukleat merupakan polimer dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan nukleotida 

yang bergabung satu sama lainnya melalui ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester 

terbentuk antara gugus OH pada posisi 3’ dengan gugus fosfat pada posisi 5’. Sehingga 

tulang punggung molekul DNA dan RNA terdiri dari gugus fosfat dan pentosa secara 

bergantian (Gambar 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. 3. Struktur primer DNA dan RNA 
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2.5. STRUKTUR SEKUNDER DNA (HELIKS GANDA)   

Struktur sekunder DNA pertama kali ditemukan oleh Watson dan Crick pada tahun 

1953, dengan menggunakan teknik difraksi sinar X. Struktur molekul DNA merupakan 

rantai heliks ganda yang memutar ke kanan (Gambar 2.4). Kedua rantai polinukleotida 

memutar pada sumbu yang sama dan bergabung satu dengan yang lainnya melalui 

ikatan hidrogen antara basa-basanya. Basa guanin berpasangan dengan basa cytosin, 

sedangkan basa adenin berpasangan dengan basa tymin. Antara basa guanin dan basa 

cytosin terbentuk tiga ikatan hidrogen, sedang antara basa adenin dan tymin terbentuk 

dua ikatan hidrogen. Sehingga dalam molekul DNA jumlah basa G akan selalu sama 

dengan jumlah basa C, sedangkan jumlah basa A=T. Kemudian jumlah basa purin (A + 

G) akan sama dengan jumlah basa pyrimidin (C + T). Kedua untai DNA saling 

berkomplementasi melalui basa penyusunnya dengan arah antiparalel (berlawanan 5’→ 

3’ vs 3’→5’), ujung yang mengandung gugus fosfat bebas disebut ujung 5’ sedangkan 

pada ujung lainnya yang mengandung gugus hidroksil bebas disebut ujung 3’. Kedua 

untai tersebut saling melilit satu sama lain membentuk struktur heliks ganda. Gugus 

fosfat dan gula yang tersusun bergantian menjadi tulang punggung (backbone) molekul 

DNA sementara pada bagian dalam terdapat basa yang melekat pada molekul gula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.4. Struktur double heliks DNA 

Untuk memudahkan pembacaan dan penulisannya, urutan DNA hanya dituliskan 

nama-nama basanya dengan menuliskan tanda 5’ dan 3’ pada ujung-ujungnya. Contoh : 

5’-GATCGGTAACTG-3’ 

3’-CTAGCCATTGAC-5’ 
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Contoh diatas, merupakan oligonukleotida dengan ukuran 12 pasang basa (=pb). Rantai 

pertama komplemen dengan rantai kedua. Untuk memudahkan, DNA untai ganda 

biasanya hanya dituliskan satu untai saja dengan menuliskan tanda 5’ dan 3’ pada 

ujung-ujungnya. 

Rantai RNA berbentuk untai tunggal sehingga tidak membentuk struktur heliks 

yang teratur seperti DNA. Walaupun demikian RNA mungkin bisa membentuk struktur 

sekunder dan tersier karena pasangan basa bisa terbentuk pada daerah yang membentuk 

loops. Terdapat tiga tipe molekul RNA dalam sel, yaitu mRNA, tRNA dan rRNA. 

Molekul mRNA mengandung urutan nukleotida yang akan mengode urutan asam amino 

dari protein pada proses translasi. mRNA eukariot terdiri dari urutan leader pada ujung 

5’, daerah pengode, dan ekor poli A pada ujung 3’.  

rRNA dan tRNA merupakan perangkat untuk sintesa protein, tapi tidak mengode 

protein. Struktur rRNA mengandung banyak loops, dan terdapat pasangan basa diantara 

loops, sedangkan struktur tRNA berbentuk seperti daun (cloverleaf). rRNA memiliki 

pasangan basa internal yang membentuk kompleks dengan protein membentuk partikel 

ribonukleoprotein yang disebut ribosom.  

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Perbedaan DNA dan RNA 
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2.6. FUNGSI ASAM NUKLEAT 

Asam nukleat DNA berperan penting dalam menjaga kelestarian spesies dari 

generasi ke generasi. DNA melalui urutan basanya membawa kode informasi genetik 

yang spesifik untuk setiap individu dan untuk spesies tertentu. Informasi genetik pada 

DNA  akan ditranskripsi menjadi RNA dan selanjutnya RNA akan ditranslasikan 

menjadi protein. Tidak semua informasi genetik tersimpan dalam bentuk DNA, pada 

virus tertentu seperti retrovirus materi genetik tersimpan dalam bentuk RNA.  

 

2.7. STRUKTUR PROTEIN 

   Protein adalah polimer lurus yang tersusun dari asam amino yang dihubungkan 

dengan ikatan peptida. Struktur dasar asam amino terdiri dari atom karbon Cα sebagai 

pusatnya yang terikat dengan gugus amino (atau imino pada prolin), gugus karrboksil, 

atom hidrogen, dan rantai samping yang disebut gugus R. Gugus R ini membedakan 

sifat antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain.  

 

                                              

                                   

 

 

       

Rantai samping 

gugus karboksil gugus amino 

     Gambar 2.6. Struktur asam amino 

   

Berdasarkan muatan listrik totalnya pada kondisi fisiologi, asam amino 

diklasifikasikan menjadi (1) asam amino netral (tidak bermuatan), (2) asam amino asam 

(bermuatan positif), dan (3) asam amino basa (bermuatan negatif). Asam amino netral 

dapat digolongkan menjadi asam amino nonpolar dan hidrofob (Ala, Val, Ile, Leu, Trp, 

Pro, Met, Phe, Cys, Tyr); dan yang lainnya adalah polar dan hidrofil ( Ser, Thr, Gln, 

Asn). Di antara asam amino yang polar dan hidrofil, dua bersifat asam (bermuatan 

negatif) yaitu asam aspartat dan asam glutamat dan tiga bersifat basa (bermuatan positif) 

yaitu lisin, arginin dan histidin.  Gugus R pada asam amino glisin adalah atom hidrogen 

yang tidak memberikan sifat hidrofob ataupun hidrofil pada asam amino berukuran 

paling kecil ini. Dua asam amino mengandung sulfur yaitu sistein dan metionin. Hanya 

sistein yang membentuk ikatan disulfida. Penulisan asam amino dapat menggunakan 

simbol satu huruf (A untuk alanin, W untuk triptofan) atau tiga huruf (ala untuk histidin, 
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Trp untuk triptofan).  

  Struktur linier asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida disebut 

polipeptida. Ikatan peptida terjadi antara gugus amino (NH2) dari satu asam amino 

dengan gugus karboksil (COOH) asam amino yang berdekatan. Reaksi ini disebut 

reaksi kondensasi yang melepaskan molekul air. Polipeptida yang terdiri dari kurang 

dari 30 asam amino disebut oligopeptida atau peptida saja. Panjang polipeptida pada sel 

hidup sangat beragam, umumnya berukuran 40-1000 asam amino. Satu molekul protein 

dapat terdiri atas dua atau lebih rantai polipeptida identik (homopolimer), atau rantai 

berbeda (heteropolimer). Setiap rantai polipeptida mempunyai polaritas, gugus amino 

berada pada ujung N dan gugus karboksil terdapat pada ujung C. 

  Protein yang ada di alam tidak hanya berbentuk rantai linier lurus. Adanya 

interaksi antar asam amino penyusunnya melalui ikatan kovalen  dan menyebabkan 

terbentuknya struktur sekunder, tersier dan kuarterner pada protein.  Struktur primer 

suatu protein terdiri atas urutan linier asam amino. Struktur sekunder protein dapat 

berupa heliks-α dan β–pleated sheet. Struktur tersier protein tejadi oleh adanya ikatan 

nonkovalen lemah (ikatan hidrogen, dan ikatan ion, ikatan hidrofob) dan ikatan kovalen 

yang lebih kuat (ikatan disulfida) pada rantai polipeptida membentuk konformasi 

tertentu yang menstabilkan struktur protein. Struktur kuartener dibentuk bila dua atau 

lebih rantai polipeptida berasosiasi secara spontan. Protein hanya berfungsi pada kondisi 

alaminya yang biasanya membentuk konformasi tertentu baik dalam bentuk struktur 

tersier maupun kuartener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Tingkatan struktur protein 
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  Struktur primer protein ditentukan oleh gen pengkodenya. Jika terjadi mutasi 

(perubahan) pada gen normal, protein yang terbentuk dari hasil mutasi dapat 

mempunyai urutan asam amino berbeda. Perubahan satu asam amino dapat mengubah 

atau menghilangkan fungsi protein. 

  Bakteri pada umumnya mampu membentuk semua asam amino, tetapi hewan 

(termasuk manusia) hanya dapat membentuk jenis asam amino tertentu. Manusia 

misalnya tidak mampu mensintesis delapan dari dua puluh asam amino. Kedelapan 

asam amino tersebut disebut asam amino esensial yang terdiri dari valin, isoleusin, 

leusin, lisin, metionin, threonin, fenilalanin, dan triptofan. Tirosin dapat disintesis dari 

asam amino esensial fenilalanin, oleh karena itu tirosin juga dianggap sebagai asam 

amino esensial.  

 

2.8. FUNGSI PROTEIN 

 Protein merupakan molekul pekerja yang dimiliki oleh sel. Protein dapat berupa 

protein struktural yang berperan dalam pembentukan struktur sel ataupun protein 

fungsional. Contoh protein struktur diantaranya kolagen, keratin elastin dan protein 

ribosom. Protein yang berperan mengkatalisa beragam reaksi kimia, atau enzim 

contohnya piruvat kinase. Protein yang berfungsi dalam motilitas misalnya adalah 

tubulin, flagelin, dan aktin. Fibronektin dan cadherin berfungsi sebagai anchoring. 

Protein yang berperan dalam kontraksi adalah aktin dan miosin. Protein yang berperan 

dalam transport diantaranya adalah hemoglobin, transferin, dan porin. Hormon berperan 

dalam proses sinyaling, misalnya adalah insulin, glukagon, dan FSH. Protein untuk 

penyimpanan makanan misalnya albumin telur. Reseptor permukaan sel diantaranya 

adalah reseptor insulin, faktor pertumbuhan sel syaraf dan reseptor asetilkolin. Protein 

inti misalnya histon dan faktor translasi. Protein jenis lain meliputi repressor (contohnya 

protein LacI), aktivator (CAP = catabolite antivator protein), neurotransmitter 

(endorfins, dll), imunoglobulin (antibodi), komplemen, faktor hemostatik (trombin), 

self-recognition (Major Histocompatability [MHC] antigen), transduksi energi 

(sitokrom), toksin atau racun, dan hemostatis (albumin serum, globulin). 
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BAB III 

GEN DAN KROMOSOM 

 

Setiap sel dari organisme multiselular, mengandung materi genetik yang sama. 

Molekul DNA merupakan makromulekul yang paling panjang dalam sel dan terbungkus 

dalam kromosom. Bakteri dan virus pada umumya memiliki satu kromosom, sementara 

sel eukaryot memiliki banyak kromosom. Didalam satu kromosom terdapat ribuan gen. 

Kumpulan semua gen yang terdapat dalam kromosom, dan termasuk daerah antar gen 

disebut genom. 

Gen merupakan segmen DNA yang mengkode polipeptida atau RNA. Dimana 

polipeptida atau RNA tersebut mempunyai fungsi struktural atau katalitik. Disamping 

gen, DNA juga mempunyai segmen yang berfungsi sebagai pengatur yang disebut 

urutan regulator. Urutan ini menyediakan sinyal-sinyal pada awal atau akhir gen, yang 

berfungsi untuk memulai atau mengakhiri transkripsi serta sebagai titik awal dimulainya 

proses replikasi DNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3.1. Gen merupakan segmen DNA yang mengkode protein/ polipeptida. 

 

Ukuran gen bisa kita perkirakan dari jumlah asam amino pada protein/ 

polipeptida. Seperti yang akan kita bahas nanti pada bab ”Aliran informasi genetik”, 

satu asam amino dikode oleh tiga nukleotida. Bila ukuran rantai polipeptida 

mengandung 50 asam amino-ribuan asam amino, maka ukuran gen yang mengkode 

pelipeptida ini kita kalikan 3 pasang basa. Sehingga polipeptida yang mengandung 350 
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asam amino dikode oleh 1.050 pb. Gen pada eukariot pada umumnya di interupsi oleh 

urutan DNA yang tidak mengkode, sehingga biasanya ukuran gennya lebih panjang 

daripada perhitungan di atas. 

 Berapa jumlah gen yang terdapat dalam satu kromosom? Kromosom 

Escherichia coli, yang merupakan salah satu genom prokariot yang telah ditentukan 

urutannya, mengandung molekul DNA sirkular dengan ukuran 4.638.858 pasang basa. 

Dan mengkode 4.300 gen pengkode protein dan 115 gen pengkode mulekol RNA stabil.  

Manusia mempunyai 24 kromosom yang berbeda. genom manusia kira kira 

mengandung DNA dengan ukuran 3 milyar pasang basa yang mengkode 50.000 – 

100.000 gen. 

 

3.1. KROMOSOM EUKARIOT 

 Bakteri hanya memiliki satu kromosom yang mengandung hanya satu copy 

masing-masing gen, kecuali beberapa gen yang mengkode rRNA. Hampir semua DNA 

prokariot mengkode gen dan regulator. Dan setiap gen ko-linear dengan urutan asam 

amino yang dikodenya.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Kromosom E. coli 

 

Secara struktur maupun fungsi, organisasi gen dalam DNA eukariot jauh lebih 

kompleks dibandingkan prokariot. Sekitar 10% DNA tikus terdiri dari urutan pendek 

(kurang dari 10 pb) yang berulang jutaan kali per sel. Urutan ini disebut urutan highly 

repetitive atau urutan DNA sederhana. Selain itu juga ditemukan urutan sekitar 100 

pasang basa yang berulang sekitar 1000x pada 20% DNA tikus. Bagian DNA ini 

dikenal dengan istilah moderately repetitive. Sisanya 70% DNA tikus mengandung 

urutan yang unik yang terdapat pada kromosom eukariot, termasuk sejumlah gen. 
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 Urutan DNA sederhana disebut juga ’DNA satelit’, karena dapat berpindah-

pindah tempat. Urutan ini tidak mengkode protein maupun RNA, namun berhubungan 

dengan struktur centromer dan telomer pada kromosom eukariot. Centromer merupakan 

bagian dari kromosom yang berfungsi sebagai tempat pengikatan protein selama 

pembelahan sel. Telomer merupakan urutan pada ujung kromosom eukariot yang 

membantu menstabilkan kromosom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   (c) 

           (b) 

Gambar 3.3. (a) Kromosom eukariot. (b) Posisi centromer dan telomer pada kromosm  

eukariot. (c) DNA pada kromosom eukariot. 

 

3.2. INTRON PADA GEN EUKARIOT 

 Gen-gen pada DNA kromosom eukariot pada umumnya mengandung segmen 

DNA yang tidak mengkode asam amino yang disebut intron. Segmen yang mengkode 

protein disebut ekson. Hanya beberapa gen prokariot yang mengandung intron. 

Panjang intron bervariasi antara satu gen dengan gen lainnya. Sebagai contoh gen yang 
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mengkode satu rantai polipeptida pada protein ovalbumin telur burung memiliki intron 

yang lebih panjang dibandingkan ekson, terdapat tujuh intron yang mengisi 85% bagian 

gen. Sementara gen yang mengkode ovalbumin pada telur ayam mengandung 17 intron. 

Gen yang mengkode protein histon tidak mengandung intron. Sampai saat ini fungsi 

dari intron belum dikatahui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Gen Ovalbumin dan Hemoglobin subunit β. (A, B,.... = Intron; 

          1, 2, ... = Ekson) 

 

3.3. UKURAN DAN STRUKTUR MOLEKUL DNA 

3.3.1. DNA Virus 

 Virus umumnya mengandung sedikit materi genetik, karena pada proses 

propagasi, virus menggunakan materi genetik sel yang di infasinya. Partikel virus 

penginfeksi pada umumnya hanya mengandung genomnya (molekul DNA atau RNA 

tunggal) yang dikelilingi oleh mantel protein.  

 Virus tumbuhan dan beberapa virus yang menginfeksi bakteri dan mamalia 

memiliki genom RNA yang berukuran kecil. Sebagai contoh genom retrovirus mamalia 

seperti HIV berukuran sekitar 9.000 nukleotida, dan bakteriofaga Qβ yang menginfeksi 

bakteri hanya berukuran 4.220 nukleotida. Kedua virus ini memiliki genom RNA.  
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3.3.2. DNA Bakteri 

 Bakteri mengandung lebih banyak DNA dibanding virus. Kromosom E. Coli 

merupakan molekul DNA sirkular rantai ganda yang mengandung 4.639.221 pasang 

basa dengan panjang kira-kira 1,7 mm, 850x lebih panjang dibanding sel E. Coli. 

Disamping DNA kromosom, beberapa bakteri juga mengandung DNA ekstrakromosom 

yang disebut DNA plasmid. DNA plasmid juga berbentuk sirkular dengan ukuran yang 

jauh lebih kecil dibanding DNA kromosom (Gambar 3.2). Beberapa plasmid dapat 

bergabung dengan DNA kromosom dan kemudian dapat dipotong lagi dengan tepat 

pada peristiwa rekombinasi. DNA plasmid hanya berukuran 1.000-100.000 pasang basa. 

Plasmid membawa informasi genetik dan mengalami replikasi untuk menghasilkan 

plasmid yang identik dan diturunkan selama pembelahan sel.  

 Beberapa plasmid tidak memberikan manfaat pada inangnya, namun beberapa 

plasmid yang lain membawa gen yang mengakibatkan bakteri resistan terhadap 

antibiotik. Sebagai contoh plasmid yang membawa gen pengkode enzim β-laktamase, 

menyebabkan bakteri resistan terhadap antibiotik yang mengandung cincin β-laktam, 

seperti penisilin dan amoxicilin. 

 

3.3.3. DNA Eukariot. 

 Sel ragi, salah satu eukariot yang paling sederhana, mengandung empat kali 

lebih banyak DNA dibanding E. Coli. Sel manusia dan sel mamalia lain, mengandung 

sekitar 600x lebih banyak DNA dibanding E. Coli. Walaupun sel eukariot mengandung 

lebih banyak DNA daripada sel bakteri, namun genom eukariot mengandung lebih 

banyak segmen DNA yang tidak mengkode (noncoding). Terdapat sekitar 50 gen per 

milimeter DNA manusia, bandingkan dengan 2.500 gen per milimeter DNA E.coli. 

Daerah noncoding ini mungkin berperan pada organisasi struktur kromosom eukariot. 

Panjang total DNA yang terdapat pada satu sel manusia adalah kira-kira 2m 

dibandingkan dengan panjang DNA E. Coli yang 1,7 mm. Manusia dewasa kira-kira 

mengandung 1014 sel sehingga jumlah total panjang DNAnya adalah 2 x 1011 km.  

Pengamatan mikroskopik terhadap inti sel eukariot memperlihatkan bahwa 

materi genetik dibagi-bagi dalam kromosom. Jumlah diploid kromosom tergantung 

pada spesies. Contohnya, sel somatik manusia mempunyai 46 kromosom. Masing-

masing kromosom sel eukariot mengandung satu mulekul DNA dupleks yang sangat 

panjang, mungkin 4-100x lebih panjang daripada DNA E. Coli. Sebagai contoh DNA 
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dalam kromosom paling kecil pada manusia mempunyai panjang 30 mm, hampir 15x 

lebih panjang daripada DNA E. Coli. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Tabel 3.1. Jumlah kromosom pada beberapa organisme. 

 

Molekul DNA dalam 24 kromosom manusia (22 diploid ditambah kromosom X 

dan Y) bervariasi panjangnya. Masing-masing kromosom membawa sejumlah gen yang 

karakteristik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Bentuk dan ukuran kromosom manusia. 
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 Dalam sel eukariot selain DNA kromosom, juga terdapat DNA dalam organel 

mitokondria dan kloroplas. DNA mitokondria (mtDNA) mempunyai ukuran yang jauh 

lebih kecil daripada DNA kromosom. Pada sel binatang, mtDNA mengandung kurang 

dari 20.000 pb (16569 pb pada mtDNA manusia) dan berbentuk sirkular dupleks. 

mtDNA tumbuhan mempunyai ukuran antara 200.000-2.500.000 pb. DNA kloroplas 

juga berbentuk sirkular dupleks dengan ukuran antara 120.000-160.000 pb. 
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BAB IV 

ALIRAN INFORMASI GENETIK 

 

 Setelah mengerti struktur DNA, sekarang mari kita berkonsentrasi pada 

”bagaimana informasi yang terdapat dalam kode-kode DNA itu digunakan dalam sel?” 

Semua protein melakukan ”kerja” untuk sel. Diantaranya: membentuk struktur, 

transportasi nutrien, mengkatalisis reaksi, protein tertentu yang terdapat dalam sel akan 

menentukan sifat dan aktifitas dari sel. Sehingga, sel akan menggunakan informasi 

biologi yang tersimpan dalam urutan basa-basa DNA untuk memproduksi protein yang 

dibutuhkan sel. 

 Struktur DNA yang berbentuk heliks ganda, dengan jelas menyarankan 

bagaimana DNA bisa di copy, sehingga informasi yang terdapat di dalamnya diteruskan 

ke generasi berikutnya. Klarifikasi dari bagaimana informasi dalam DNA dirubah 

menjadi protein fungsional, muncul dengan ditemukannya messenger RNA dan transfer 

RNA dan dengan ditemukannya arti kode genetik.  

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, akhirnya dicetuskan konsep Dogma 

Sentral alur informasi genetik yang terdiri dari tiga proses utama penggunaan informasi 

dalam sel. Proses yang pertama adalah replikasi, yaitu proses peng-copy-an DNA induk 

untuk menghasilkan molekul DNA anak yang mempunyai urutan nukleotida yang 

identik. Proses yang kedua adalah transkripsi, yaitu proses dimana kode genetik yang 

terdapat dalam DNA di copy menjadi molekul RNA. Proses yang ketiga adalah 

translasi, dimana pesan genetik yang dikode dalam messenger RNA di translasi dalam 

ribosom menjadi polipeptida dengan urutan asam amino tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Dogma Sentral 
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4.1. REPLIKASI DNA 

Setelah James Watson dan Francis Crick menemukan struktur DNA pada tahun 

1953, bagaimana peran DNA sebagai templat untuk replikasi dan transmisi informasi 

genetik menjadi jelas: rantai yang satu merupakan komplemen dari rantai yang lain. 

Aturan pasangan basa memberikan arti bahwa masing-masing rantai berfungsi sebagai 

templat untuk sintesis rantai pasangannya.  

 

4.1.1. Replikasi DNA semi-konservatif 

Replikasi DNA bersifat semi-koservatif, artinya satu molekul DNA untai ganda 

bereplikasi untuk menghasilkan dua molekul DNA baru yang identik. Masing-masing 

molekul DNA baru itu terdiri dari satu rantai DNA lama dan satu rantai DNA baru 

(Gambar 4.2).  Pada replikasi DNA, mula-mula kedua untai DNA terpisah, kemudian 

masing-masing untai berfungsi sebagai templat untuk sintesis untai DNA yang baru, 

sehingga proses replikasi menghasilkan dua molekul DNA baru, masing-masing 

memiliki satu rantai lama dan satu rantai baru. 

 

 
untai lama 

untai baru 

 

 

 

 

 untai baru 

 

untai lama  

 

 

Gambar 4.2.  Replikasi DNA bersifat semi-konservatif 

 

Di dalam rantai DNA, titik awal dimulainya replikasi DNA disebut sebagai ori 

(‘origin of replication”).  Pada bakteri Escherichia coli, replikasi dimulai dari oriC, 

suatu urutan DNA spesifik yang terikat pada membran sel bakteri.  Replikasi DNA 

berlangsung ke dua arah.  Helikase merupakan enzim yang memisahkan kedua untai 

DNA pada  proses replikasi DNA in vitro. Dalam molekul DNA rantai panjang, 

replikasi terjadi pada potongan-potongan rantai pendek dan kedua rantai DNA induk 

 27



terpisah hanya pada titik awal replikasi membentuk molekul seperti huruf Y yang biasa 

disebut ’fork’ replikasi. 

Rantai DNA baru tumbuh dalam arah 5’→3’ dengan penambahan molekul 

deoksiribonukleotida pada gugus 3’-OH. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim DNA 

polimerase.  Karena kedua rantai DNA adalah antiparalel, rantai yang berperan sebagai 

templat dibaca dari ujung 3’ kearah 5’. Jika sintesis selalu berlangsung dengan arah 

5’→3’ bagaimana kedua rantai bisa disintesis secara serentak? Jika kedua rantai 

disintesis secara kontinu selama fork replikasi bergerak, salah satu rantai akan 

mengalami sintesis dengan arah 3’→5’. Masalah ini dijelaskan oleh Reiji Okazaki pada 

tahun 1960. Okazaki menemukan bahwa satu rantai DNA baru disintesis dalam bentuk 

potongan-potongan pendek yang disebut ”fragmen Okazaki”. Jadi satu rantai DNA baru 

disintesis secara kontinu, dan rantai lain secara diskontinu. Rantai yang disintesis secara 

kontinu atau ’leading strand’ adalah rantai yang sintesis 5’→3’nya berlangsung 

dengan arah yang sama dengan pergerakan fork replikasi, sedang rantai diskontinu atau 

’lagging strand’ adalah rantai yang sintesis 5’→3’-nya berlangsung berlawanan dengan 

arah pergerakan fork replikasi (Gambar 4.3). Panjang fragmen Okazaki berkisar antara 

ratusan sampai ribuan nukleotida, tergantung pada tipe sel. Fragmen Okazaki kemudian 

disambungkan oleh enzim DNA ligase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 : Proses replikasi dan fragmen Okazaki 

 

4.1.2. Reaksi polimerisasi DNA 

Untuk reaksi polimerisasi DNA diperlukan DNA templat, substrat yang terdiri 

dari ke empat macam deoksiribonukleosida trifosfat (dNTP) yaitu: dATP, dGTP, 

dCTP dan dTTP), enzim DNA polimerase dan primer, suatu oligonukleotida yang 
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sudah berpasangan dengan templat.  Basa dari dNTP berpasangan (membentuk ikatan 

hidrogen) dengan basa komplemen yang sesuai pada templat.  Reaksi yang terjadi 

adalah serangan nukleofilik oleh gugus 3’-OH dari nukleotida pada ujung 3’ rantai yang 

sedang tumbuh terhadap 5’-α-fosfat dari dNTP yang datang, membentuk ikatan 

fosfodiester.  Pada reaksi ini satu molekul pirofosfat dilepaskan (Gambar 4.4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4.  Reaksi polimerisasi.  P = gugus fosfat;  A = adenin;  T = timin;  C = 

sitosin;  T = timin;  PPi = pirofosfat 

 

 Penelitian tentang DNA polimerase I E. coli, telah menjelaskan bahwa semua 

DNA polimerase memerlukan DNA templat. Reaksi polimerisasi diarahkan oleh rantai 

DNA templat sesuai dengan aturan pasang basa Watson-Crick, contohnya bila Guanin 

terdapat pada templat maka Cytosin ditambahkan pada rantai baru. Disamping itu, DNA 

polimerase memerlukan primer. Primer adalah rantai oligonukleotida (yang komplemen 

dengan tempat) dengan ujung 3’OH bebas, sehingga nukleotida bisa ditambahkan. 

Ujung 3’ yang bebas pada primer disebut terminal primer. Dengan kata lain sebagian 

dari rantai baru yang akan disintesis harus sudah ada. Semua DNA polimerase hanya 

bisa menambahkan nukleotida pada rantai yang sudah ada. Primer biasanya merupakan 

oligonukleotida RNA yang disintesis oleh enzim primase (Gambar 4.5). 

 Disamping DNA polimerase yang mensintesis DNA, dalam sel juga terdapat 

enzim nuklease atau DNase yang bekerja mendegradasi DNA. Nuklease dibagi menjadi 

dua kelas : eksonuklease dan endonuklease. Eksonuklease mendegradasi asam nukleat 

dari ujung-ujung molekul. Pada umumnya bekerja dengan arah 5’→3’ atau 3’→5’, 

membuang nukleotida dari ujung 5’ atau 3’. Endonuklease dapat mendegradasi DNA 
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dari sisi tertentu di dalam rantai DNA sehingga menghasilkan fragmen yang lebih kecil. 

Terdapat beberapa kelas endonuklease penting yang memotong polinukleotida pada 

posisi tertentu, yang disebut endonuklease restriksi. Enzim ini sangat penting pada 

teknologi DNA rekombinan. 

 

 
Pemisahan kedua untai DNA oleh helikase dan pemanjangan ‘leading 
strand’ oleh DNA polimerase III 

Primase mensintesis primer 
RNA 

DNA polimerase III mensintesis  DNA 
mulai dari primer 

DNA polimerase I melepaskan primer RNA dengan aktivitas 
eksonuklease 3’→ 5’ dan mensintesis DNA baru dengan aktivitas 
polimerase 5’ → 3’  

DNA ligase menyambungkan fragmen-fragmen 
Okazaki 

 Gambar 4.5. Sintesis primer RNA oleh primase dan polimerisasi DNA  (Mathews et 

al., 2000) 

 E. coli mempunyai tiga jenis enzim DNA polimerase. DNA polimerase III 

merupakan enzim yang mengkatalisis replikasi DNA E. coli. DNA polimerase II 

merupakan enzim yang terlibat dalam DNA repair (perbaikan). Sementara DNA 
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polimerase I berfungsi menghilangkan primer RNA dan juga mempunyai aktifitas 

proofreading (pembacaan kembali). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.1 : Perbandingan DNA polimerase E. coli 
 

 Replikasi  berlangsung dengan keakuratan yang tinggi. Pada E. coli kesalahan 

hanya terjadi setiap 109 sampai 1010 nukleotida yang ditambahkan. Untuk kromosom E. 

coli yang berukuran 4,6 x 106 pb, artinya kesalahan hanya terjadi setiap satu dalam 

1.000- 10.000 replikasi. Penelitian secara in vitro memperlihatikan bahwa DNA 

polimerase memasukkan satu nukleotida yang salah setiap 104 sampai 105 basa. 

Kesalahan ini diperbaiki dengan adanya aktifitas perbaikan pada enzim DNA 

polimerase. 

 

4.2. TRANSKRIPSI 

 Ekspresi informasi genetik normalnya melibatkan produksi molekul RNA yang 

ditranskripsi dari templat DNA. Rantai DNA dan RNA mungkin kelihatan sama, 

perbedaan hanya terletak pada posisi 2’ pentosa dan penggantian Tymin menjadi Urasil. 

RNA merupakan satu-satunya makromulekul yang berfungsi untuk menyimpan, 

mentransmisikan informasi genetik, dan sebagai katalis. Penemuan katalis RNA atau 

ribozim telah merubah defenisi dari enzim. 

Proses sintesis molekul RNA menggunakan DNA sebagai templat disebut 

transkripsi. Molekul RNA yang disintesis mempunyai urutan basa yang kompelemen 

dengan salah satu rantai DNA. Proses transkripsi menghasilkan tiga jenis molekul RNA, 

yaitu : mRNA, tRNA dan rRNA. Messenger RNA (mRNA) merupakan blue print yang 
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mengkode urutan asam amino dari satu atau lebih polipeptida yang terdapat dalam satu 

gen atau sekumpulan gen. Transfer RNA (tRNA) berfungsi membaca informasi yang 

dikode oleh mRNA dan mentransfer asam amino tertentu ke rantai polipeptida yang 

sedang tumbuh selama proses sintesis protein. Molekul ribosomal RNA (rRNA) 

merupakan komponen ribosom, yang berfungsi sebagai cetakan tempat sintesis protein 

terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Proses transkripsi, translasi dan assemby. 

 

Selama proses replikasi keseluruhan kromosom di-copy, namun transkripsi 

bersifat lebih selektif. Hanya gen tertentu atau sekumpulan gen tertentu yang 

ditranskripsi pada suatu waktu tertentu, dan beberapa bagian DNA genom tidak pernah 

ditranskripsi. Sel membatasi ekspresi informasi genetik untuk membentuk produk gen 

yang dibutuhkan pada waktu tertentu. Terdapat urutan regulator spesifik yaitu promotor 

pada awal gen dan terminator pada akhir gen, yang menandakan bagian DNA mana 

yang akan digunakan sebagai templat. Promotor merupakan urutan pada awal gen yang 

dikenali oleh RNA polimerase untuk memulai transkripsi, dan terminator merupakan 

urutan yang memberikan sinyal penghentian transkripsi.  
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Rantai DNA yang berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis RNA disebut rantai 

templat. Rantai DNA yang komplemen dengan tempat disebut rantai non-templat atau 

rantai pengkode. Rantai pengkode  atau coding strand identik dengan rantai RNA yang 

ditranskripsi, kecuali basa T diganti dengan basa U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (b) 

Gambar 4.7. (a) Transkripsi oleh RNA polimerase E. Coli, (b) rantai templat dan non 

templat (coding strand). 

 

4.2.1. Transkripsi pada prokariot 

Proses transkripsi terdiri dari tahap inisiasi, elongasi (polimerisasi) dan 

terminasi. Transkripsi dikatalisis oleh suatu enzim yang dikenal sebagai RNA 

polimerase. RNA polimerase pada bakteri terdiri atas enam subunit, yaitu dua subunit α, 

dua subunit β, satu subunit ω, dan satu subunit σ. RNA polimerase bersama-sama 

dengan subunit σ (disebut holoenzim) akan berjalan sepanjang molekul DNA untuk 

menemukan lokasi awal transkripsi. Fungsi subunit σ adalah membantu RNA 

polimerase untuk mengenali suatu urutan tertentu pada molekul DNA yang menandai 

tempat awal transkripsi (awal suatu gen) yang dikenal sebagai promotor. Pada tahap 
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inisiasi, RNA polimerase bersama-sama subunit σ mengikat daerah promotor dengan 

kuat dan memisahkan untai ganda DNA agar inisiasi transkripsi dapat terjadi. 

Kemudian dilanjutkan dengan tahap elongasi, dimana rantai RNA disintesis, subunit σ 

terlepas dari RNA polimerase (RNA polimerase tanpa subunit σ disebut core enzyme) 

dan transkripsi berlangsung terus sampai mencapai suatu daerah pada akhir gen yang 

disebut terminator. Urutan terminator menandai tempat akhir transkripsi (akhir suatu 

gen) (Gambar 4.8). Pada E. Coli, terdapat dua mekanisme terminasi yaitu: adanya 

protein ρ (rho) yang membantu melepaskan RNA atau terminasi tanpa bantuan protein 

ρ (rho-independen) dimana pada daerah terminator membentuk seperti loop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Mekanisme transkripsi pada prokariot. 

  

  RNA polimerase tidak mempunyai aktifitas proofreading (pembacaan kembali) 

eksonuklease 3’→5’ (seperti yang dimiliki oleh DNA polimerase), sehingga sekitar satu 

kesalahan terjadi setiap 104-105 ribonukleotida yang dimasukkan selama transkripsi 

RNA. Karena di dalam sel diproduksi banyak copy RNA dari satu gen dan semua RNA 

segera di degradasi dan diganti, maka kesalahan pada molekul RNA tidak terlalu 

berpengaruh terhadap sel dibandingkan kesalahan pada informasi yang tersimpan dalam 

DNA. 
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  Setiap gen organisme mempunyai sinyal transkripsi (promotor dan terminator) 

yang spesifik. Untuk kesepakatan daerah sebelum awal gen (start site) diberi 

penomoran negatif, dan daerah dalam gen diberi penomoran positif. Pada E. coli, RNA 

polimerase mengikat sekitar 70 basa sebelum start site sampai sekitar 30 basa setelah 

start site. Berdasarkan penelitian pada promotor-promotor gen-gen E. coli ditemukan 

urutan yang selalu ada (urutan konsensus) yaitu TTGACA (sekitar daerah -35) dan 

TATAAT (sekitar daerah -10). Selain itu sebelum promotor (daerah -40 sampai -60) 

juga terdapat daerah yang disebut UP element yang berfungsi untuk mengikat subunit α 

RNA polimerase. Sedangkan promotor untuk eukariot adalah urutan variabel TATAAA 

(daerah -30) dan urutan Inr (inisiator) yang berada dekat dengan strat site (Gambar 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Gambar 4.9. (a) Tipikal promotor E. coli yang dikenali oleh RNA polimerase; (b) 

promotor pada eukariot yang dikenali oleh RNA polimerase II 

 

4.2.2. Transkripsi pada eukariot  

 Gen organisme prokariot pada umumnya mempunyai struktur yang berbeda dengan 

gen organisme eukariot. Gen organisme prokariot bersifat kontinyu, artinya seluruh 

nukleotida menspesifikasi asam amino, sedangkan gen organisme eukariot bersifat tidak 

kontinyu, artinya tidak seluruh urutan nukleotida mengkode asam amino. Bagian gen 

yang mengkode asam amino disebut ekson, sedangkan yang tidak mengkode asam 
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amino disebut intron. Ekson dan intron letaknya bergantian. Hasil transkripsi gen 

organisme prokariot dapat langsung ditranslasi menjadi protein, sedangkan transkrip 

gen organisme eukariot pada umumnya masih harus melalui proses tambahan untuk 

menghilangkan intron. Transkrip mRNA yang mengandung intron disebut transkrip 

primer (pre mRNA). Proses penghilangan intron terjadi di dalam nukleus dan disebut 

dengan splicing. Transkrip bebas intron ini berfungsi sebagai mRNA yang kemudian 

ditranslasi menjadi protein. mRNA eukariot juga mengalami modifikasi pada kedua 

ujungnya. Pada ujung 5’ ditambahkan beberapa residu guanilat yang termodifikasi yang 

disebut 5’cap (5’-kepala) Sementara ujung 3’ dipotong dan ditambahkan 80-250 residu 

adenilat untuk membentuk ekor poli-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.10. Transkripsi pada eukariot 

 

4.2.3. RNA polimerase pada organisme eukariot 

Pada eukariot terdapat tiga macam RNA polimerase yang terlibat pada poses 

transkripsi. Ketiga RNA polimerase ini menginisiasi transkripsi dengan adanya 

kombinasi spesifik dan faktor transkripsi dan aktivator transkripsi. RNA polimerase 

(Pol I) terlibat dalam transkripsi gen 5,8S, 28S dan 18S rRNA. Polimerase ini biasanya 

berasosiasi dengan kromosom pada inti. RNA polimerase I memiliki sisi pengikatan 

yang bervariasi. RNA polimerase II (Pol II) terlibat dalam sintesis pre-mRNA yang 
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terdiri atas coding region (ekson) dan non-coding region (intron). Pre-mRNA disintesis 

dalam inti menjadi mRNA matang yang ditranslasi ke protein dalam sitoplasma. 

Sintesis pre-mRNA menyebabkan eliminasi semua intron dan splicing ekson. Situs 

pengikatan RNA polimerase II pada umumnya berupa urutan TATA yang disebut boks 

TATA. RNA polimerase III (Pol III) mengenali promotor yang mengontrol sintesis 

RNA pendek seperti 5S rRNA, transfer RNA (tRNA), small nuclear RNA (snRNA) 

dan signal recognition particle RNA (srpRNA). 5S rRNA merupakan bagian dari 

subunit ribosom 60S. 

 

4.2.4. Faktor transkripsi pada eukariot. 

 Protein yang diperlukan untuk proses inisiasi pada transkripsi tetapi tidak 

merupakan bagian RNA polimerase didefinisikan sebagai faktor transkripsi. Faktor 

transkripsi ini mirip dengan faktor sigma pada prokariot. Faktor transkripsi adalah 

aktivator yang berfungsi dalam sebuah promotor dan selalu berinteraksi secara langsung 

dengan RNA polimerase. Faktor transkripsi (TFs) mengenali situs pengikatan aktifator 

dalam daerah promotor dan menstimulasi RNA polimerase yang berikatan dengan 

promotor. Faktor transkripsi diproduksi secara konstitutif karena sejumlah gen 

bergantung kepada faktor ini untuk ekspresinya. 

Pengikatan RNA polimerase pada promotor bergantung pada protein yang disebut 

faktor transkripsi (TFs) seperti TFIID yang mengenali boks TATA. TFIID adalah faktor 

transkripsi pertama yang berikatan sangat dekat dengan promotor pada daerah inisiasi, 

sekitar -20 sampai -10 pasangan basa sebelum sisi awal transkripsi. Promotor dan faktor 

transkripsi bekerja bersama-sama dalam menentukan RNA polimerase mana yang diikat 

dan gen yang ditranskripsi. TFIID berikatan dengan boks TATA, oleh karena itu disebut 

juga TATA-box binding protein (TBP). Boks TATA adalah urutan nukleotida yang 

khas terdapat dalam daerah promotor sel eukariot. Boks TATA berlokasi di sekitar -30 

pasangan basa dari sisi pengikatan RNA polimerase dengan ketentuan urutan 

5’T(C/G)TATA(T/A) AAA(T/C)A3’. 

TFIID berfungsi mengorganisasikan faktor transkripsi yang lain yang dibutuhkan 

untuk inisiasi sintesis RNA. Salah satu bagian TFIID adalah TFIIA sementara bagian 

lain merupakan faktor jaringan tertentu (tissue-specificity factor). Faktor ini merupakan 

suatu protein yang hanya diproduksi dalam sel eukariot yang memiliki tipe jaringan 

tertentu. Pada transkripsi tingkat dasar terbentuk kompleks antara TFIIA dengan TFIIB, 

TFIID, TFIIE dan RNA polimerase II (Gambar 4.11). 
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Gambar 4.11. Faktor transkripsi pada eukariot. 
 

 
 Elongasi rantai RNA oleh RNA polimerase pada bakteri maupun eukariot dapat 

dihambat oleh antibiotik actinomycin D. Antibiotik ini masuk diantara pasangan basa 

G-C pada DNA sehingga menghambat pergerakan RNA polimerase sepanjang templat. 

Antibiotik acridin bekerja dengan mekanisme yang sama. Rifampisin menghambat 

sintesis RNA bakteri dengan mengikat subunit β RNA polimerase bakteri.   

 

4.3. TRANSKRIPSI BALIK 

  Pengetahuan kita tentang DNA dan sintesis RNA selama ini berdasarkan pada 

aturan DNA sebagai templat. Namun ternyata terdapat beberapa enzim yang 

menggunakan RNA sebagai templat untuk mensintesis asam nukleat. Sebagai contoh 

pada virus yang memiliki genom RNA. Adanya proses replikasi RNA membutuhkan 

elaborasi dari dogma sentral. Enzim yang terlibat pada replikasi RNA sangat bermanfaat 
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pada teknologi DNA rekombinan.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.12. Pengembangan Dogma Sentral. 
 
  RNA virus tertentu yang menginfeksi sel mamalia, memiliki enzim yang disebut 

reverse transkriptase. Pada saat infeksi, genom virus yang berbentuk RNA rantai 

tunggal (∼10.000 nukleotida) dan enzim tersebut masuk ke dalam sel inang. Pertama, 

reverse transkriptase mensintesis rantai DNA yang komplemen dengan RNA virus 

sehingga terbentuk hibrida DNA-RNA. Kemudian rantai RNA didegradasi dan diganti 

dengan rantai DNA, sehingga terbentuk DNA untai ganda (Gambar 4.13). DNA untai 

ganda ini sering diintegrasikan ke genom inang. Sehingga gen-gen virus yang sudah 

terintegrasi ini kemudian dapat di aktivasi dan ditranskripsi sehingga menghasilkan 

protein-protein virus untuk membuat virus baru. Virus RNA yang mengandung reverse 

transkriptase di kenal dengan nama retrovirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13. Mekanisme infeksi retrovirus 
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4.4. TRANSLASI/ BIOSINTESIS PROTEIN 

  Protein merupakan produk dari aliran informasi genetik. Sel membutuhkan 

ribuan protein yang berbeda setiap waktu. Protein-protein ini harus di sintesis, dibawa 

ke tempatnya berfungsi dan didegradasi bila tidak diperlukan lagi. Sintesis protein 

eukariot melibatkan 70 jenis protein ribosom, 20 jenis enzim untuk mengaktifkan 

prekursor asam amino, 20 atau lebih enzim dan faktor protein lain untuk inisiasi, 

elongasi dan terminasi polipeptida; mungkin 100 enzim untuk pemrosesan protein; dan 

40 atau lebih transfer dan ribosomal RNA. Secara keseluruhan, hampir sekitar 300 

makromulekul yang berbeda terlibat pada sintesis polipeptida. Namun protein di sintesis 

dengan kecepatan yang tinggi. Polipeptida dengan 100 residu asam amino dalam E. coli 

(pada 37 oC), disintesis dalam waktu sekitar 5 detik. Sintesis ribuan protein yang 

berbeda di dalam sel di regulasi dengan ketat, sehingga protein hanya di sintesis sesuai 

dengan kebutuhan metabolik sel. 

 

4.4.1. Kode Genetik 

  Ketika menemukan struktur DNA, Francis Crick sudah mempertimbangkan 

bagaimana informasi genetik yang dikode dalam empat huruf  pada DNA dapat di 

translasi menjadi 20 huruf pada protein? Crick beralasan bahwa asam nukleat yang 

berukuran kecil (mungkin RNA) dapat berperan sebagai ‘adaptor’. Salah satu bagian 

dari adaptor berikatan dengan asam amino tertentu dan bagian lain mengenali urutan 

nukleotida yang dikode oleh asam amino pada mRNA. Ide ini kemudian diverifikasi 

dengan ditemukannya tRNA. tRNA merupakan molekul adaptor yang berfungsi 

menterjemahkan urutan nukleotida dalam mRNA menjadi urutan asam amino dalam 

polipeptida. Keseluruhan proses sintesis protein yang dipandu oleh mRNA ini disebut 

proses translasi.  

 Setiap deretan tiga basa pada mRNA, mengkode satu asam amino spesifik disebut 

kodon. Terdapat empat basa pada nukleotida (A, G, C dan T) sehingga terdapat 43 = 64 

kodon. Beberapa kodon mempunyai fungsi khusus. AUG merupakan kodon inisiasi 

yang merupakan awal suatu polipeptida, di samping AUG juga mengkode metionin 

dalam polipeptida. Kodon UAA, UAG dan UGA tidak mengkode asam amino dan 

merupakan kodon terminasi atau disebut juga stop kodon. Translasi terjadi dengan cara, 

setiap kodon dibaca berurutan dan tidak overlap (tumpang tindih). Kodon pertama pada 

gen menyediakan reading frame (pola pembacaan). Reading frame tanpa stop kodon 

sebelum 50 kodon disebut open reading frame dan biasanya merupakan suatu gen. 
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Gambar 4.14. Kode Genetik 

4.4.2. Transfer RNA (tRNA) 

  Seperti sudah dijelaskan di atas, proses translasi memerlukan molekul tRNA. 

tRNA merupakan molekul adaptor yang berfungsi menterjemahkan urutan nukleotida 

dalam mRNA menjadi urutan asam amino dalam polipeptida. Pada tRNA terdapat 

urutan tiga basa yang disebut antikodon. Antikodon ini komplemen dengan salah satu 

kodon. Sedangkan pada ujung 3’ tRNA terikat asam amino spesifik. tRNA yang sudah 

mengikat asam amino disebut aminoasil tRNA. Paling kurang terdapat 61 jenis tRNA di 

sitoplasma yang membawa asam amino yang berbeda. tRNA akan membawa asam 

amino dari sitoplasma ke ribosom, tempat dimana sintesis protein terjadi, dan antikodon 

akan mengenali kodon komplemennya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15. Struktur tRNA 
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4.4.3. Ribosom 

  Ribosom merupakan tempat sintesis protein. E. coli mengandung lebih dari 

15.000 ribosom yang terdapat bebas di sitoplasma. Ribosom merupakan kompleks 

antara protein dan rRNA dan terdiri dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit 

kecil. Pada bakteri subunit kecil mempunyai ukuran 30S dan subunit besar 50S, 

sementara pada eukariot subunit kecil 40S dan subunti besar 60S. Ribosom bakteri 

mengandung sekitar 65% rRNA dan 35% protein. Pada ribosom terdapat tiga situs 

untuk mengikat aminoasil tRNA yaitu: situs aminoasil (A), situs peptidil (P) dan situs 

exit (E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Ribosom bakteri dan eukariot 

 

4.4.4. Mekanisme translasi 

  Proses translasi berlangsung pada ribosom dan merupakan proses sintesis 

protein berdasarkan informasi yang berada pada mRNA. mRNA yang ditranslasi harus 

terikat pada ribosom dan pada organisme prokariot pada ujung 5’nya terdapat suatu 

urutan yang mengenali ribosom. Urutan ini dikenal sebagai situs pengikatan ribosom 

atau ribosome binding site (RBS). Proses translasi terdiri atas tiga sub proses, yaitu 

inisiasi, elongasi dan terminasi.  
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4.4.5. Translasi pada prokariot 

 Komponen pada tahap inisiasi organisme prokariot meliputi kodon insiasi (AUG), 

tiga faktor insiasi (IF1, IF2 dan IF3), tRNA inisiator (fMet-tRNA), ribosom subunit 30S 

dan 50S, dan GTP. Setelah diaktifasi oleh faktor inisiasi, tRNA inisiator yang membawa 

anti kodon CAU akan menempati situs P pada ribosom. tRNA kedua yang membawa 

anti kodon untuk kodon kedua memasuki situs A pada ribosom. Asam amino yang 

dibawa oleh tRNA kedua akan membentuk ikatan peptida dengan asam amino pertama. 

Setelah ikatan peptida terbentuk, tRNA yang membawa kedua asam amino akan 

bertranslokasi dari situs A ke situs P (Gambar 4.17). Hal ini berlangsung terus menerus 

sampai mencapai stop kodon (UAG. UAA. UGA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Translasi pada prokariot. (a) Inisiasi, (b) Elongasi, (c) Translokasi. 

 

 Tidak ada antikodon yang mengenali kodon terminasi. Translasi berhenti dengan 

adanya protein yang disebut Release Factor (RF) yang mengenali kodon terminasi. Pada 

 43



prokariot terdapat tiga faktor terminasi yaitu, RF1 yang mengenali kodon UAA dan 

UAG dan RF2 yang mengenali kodon UGA dan UAA, sementara RF3 belum dikatahui 

fungsinya. Pengikatan RF ini memberikan sinyal bahwa proses translasi telah berhenti. 

Kedua subunit ribosom akan berdisosiasi dari mRNA dan polipeptida dibebaskan dari 

tRNAnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18. Terminasi translasi pada prokariot. 

4.4.6. Translasi pada eukariot 

Inisiasi translasi pada organisme eukariot mirip dengan inisiasi pada organisme 

prokariot tetapi urutannya berbeda dan melibatkan faktor inisiasi yang lebih banyak. 

Perbedaan tersebut disebabkan oleh karena perbedaan struktur ribosom dan kedua 

organisme. Faktor inisiasi translasi untuk organisme eukariot dinamai eIFs (eukaryote 

Initiation Factor). Komponen pada tahap inisiasi organisme eukariot adalah kodon 

inisiasi (AUG), lima faktor inisiasi (eIFl, eIF2, eIF3, eIF4, eIF5), tRNA inisiator (met-

tRNA), ribosom subunit 40S dan 60S, GTP dan ATP. Pada eukariot tRNA inisiator 
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aminoasil-tRNA, GTP dan eIF2 membentuk kompleks terlebih dahulu sebelum 

berikatan dengan subunit 40S. Setelah kompleks inisiasi terbentuk proses translasi 

dilanjutkan dengan pemanjangan rantai polipeptida (tahap elongasi). Mekanisme 

elongasi pada organisme eukariot mirip dengan mekanisme elongasi pada organisme 

prokariot. Tahap awal elongasi adalah pengikatan aminoasil-tRNA pada situs A melalui 

penggabungan dengan kodon kedua mRNA. Aminoasil-tRNA memasuki ribosom 

dengan bantuan faktor elongasi eEF-1 membentuk kompleks dengan GTP. Faktor 

elongasi merupakan protein yang berasosiasi terus menerus dengan ribosom selama 

penambahan asam amino pada rantai polipeptida. 

Pemanjangan rantai polipeptida berlangsung terus menerus sampai mencapai 

kodon yang tidak dikenali oleh anti kodon yang dibawa oleh tRNA. Sel prokariot dan 

sel eukariot juga tidak memiliki tRNA dengan antikodon yang komplemen dengan 

sinyal terminasi, tetapi memiliki faktor terminasi (release factor, RF) yang mengenali 

sinyal terminasi sintesis protein. Pada organisme eukariot hanya terdapat satu faktor 

terminasi yaitu RF yang mengenali ketiga kodon stop UAG, UAA dan UGA. RF 

berikatan dengan kodon terminasi pada situs A ribosom dan menstimulasi hidrolisis 

ikatan tRNA dan rantai polipeptida pads situs P yang menyebabkan rantai polipeptida 

lepas dari ribosom, tRNA dilepaskan serta subunit ribosom dan templat mRNA 

berdisosiasi. 

Pada bakteri, proses transkripsi dan translasi bisa terjadi bersamaan, karena DNA 

berada di sitoplasma dan semua proses replikasi, transkripsi dan translasi terjadi di 

sitoplasma. Bahkan mRNA yang belum selesai di transkripsi sudah mulai di translasi. 

Tapi pada eukariot keadaannya berbeda, karena replikasi dan transkripsi terjadi di dalam 

inti. mRNA kemudian di bawa ke sitoplasma untuk di translasi. 

Tahap akhir dari sintesis protein adalah pelipatan dan pemrosesan. Polipeptida 

hasil translasi memerlukan struktur yang tepat untuk berfungsinya. Proses pelipatan 

protein meliputi pembentukan ikatan hidrogen, interaksi van der Waals, ikatan ionik, 

interaksi hidrofobik dan jembatan disulfida. Sehingga polipeptida hasil translasi yang 

awalnya satu dimensi membentuk struktur tiga dimensi. Selain itu beberapa protein 

prokariot dan eukariot juga mengalami modifikasi pasca translasi, seperti: pemotongan 

peptida sinyal, glikosilasi, fosforilasi, asetilasi dan metilasi. 
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BAB V 

MUTASI DAN PENYAKIT GENETIK 
 
 

Penyakit genetik meupakan hasil dari perubahan materi genetik, mulai dari 

perubahan kecil (perubahan satu nukleotida dalam gen) sampai abnormalitas dalam 

keseluruhan kromosom. Sebagai contoh penyakit anemia sel sabit, penyakit yang 

mempengaruhi transportasi oksigen  ke seluruh jaringan tubuh, disebabkan karena 

perubahan bentuk sel darah merah yang dihasilkan oleh perubahan satu nukleotida. 

Sementara Down Sindrom, penyakit yang mempengaruhi perkembangan, bentuk wajah, 

dan fungsi mental, disebabkan oleh bawaan ekstra kromosom. Penyakit lain seperti 

kanker dapat disebabkan oleh berbagai perubahan dalam DNA. 

Penyebab utama penyakit genetik adalah kesalahan dalam sistem informasi 

genetik. Sel dapat mempartahankan integritas sistem informasi, selama DNA di 

replikasi dengan akurat dan didistribusikan ke sel anak. Tapi kesalahan bisa terjadi 

selama replikasi dan transfer informasi. Selain itu DNA juga dipengaruhi oleh 

lingkungan. Perubahan permanen yang terjadi dalam DNA disebut mutasi. Mutasi 

dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu : mutasi tingkat gen (mutasi hanya terjadi pada 

beberapa basa dalam gen) dan mutasi tingkat kromosom (mutasi terjadi pada sebagian 

besar kromosom atau seluruh kromosom). 

 

5.1. MUTASI TINGKAT GEN 

 Mutasi gen yaitu perubahan pasangan basa pada satu gen. Bila melibatkan satu 

pasang basa maka disebut mutasi titik. Mutasi titik dapat dibedakan lagi menjadi: 

subtitusi (penggantian), delesi (penghapusan), insersi (penyisipan) dan duplikasi 

(pengulangan). Mutasi yang terjadi dalam gen akan merubah kodon sehingga merubah 

asam amino yang dikode oleh kodon tersebut, sehingga dapat merubah polipeptida. 

Namun tidak semua mutasi yang merubah kodon akan merubah asam amino, karena 

adanya asam amino yang di kode oleh beberapa kodon. Mutasi gen dapat juga 

dibedakan berdasarkan pengaruhnya terhadap kodon, yaitu: mutasi mis-sense (mutasi 

yang merubah asam amino), mutasi same-sense (mutasi yang tidak merubah asam 

amino), dan mutasi non-sense (mutasi yang merubah asam amino menjadi stop kodon) 

(Gambar 5.1). 

 Mutasi same-sense tidak akan berpengaruh terhadap fungsi protein. Mutasi mis-

sense yang merubah asam amino penyusun protein akan memberikan dampak yang 
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berbeda-beda terhadap protein, tergantung dari posisi asam amino tersebut dalam 

protein dan sifat asam amino penggantinya. Bila asam amino tersebut tidak berada pada 

sisi aktif, mungkin tidak akan berpengaruh terhadap fungsi protein, namun bila asam 

amino tersebut berada pada sisi aktif, dan sifat asam amino penggantinya berbeda, maka 

mungkin fungsi protein tersebut akan berubah. Sementara mutasi non-sense yang 

merubah kodon pengkode asam amino menjadi kodon terminasi akan menghasilkan 

protein yang tidak lengkap. Sehingga protein tersebut menjadi tidak berfungsi dan 

menyebabkan efek yang serius terhadap organisme. 

Mutasi insersi dan delesi satu pasang basa dapat merubah pola pembacaan 

(reading frame) urutan pengkode polipeptida. Mutasi ini akan merubah asam-asam 

amino penyusun protein, sehingga protein tersebut tidak akan berfungsi lagi. Mutasi 

yang merubah pola pembacaan ini dikenal juga dengan istilah mutasi frameshift.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 : Mutasi satu pasang basa pada gen. 

  

Mutasi dapat terjadi secara spontan, karena ketidak-akuratan proses replikasi. 

Mutasi juga bisa terjadi karena zat kimia atau beberapa tipe radiasi. Zat kimia yang 

dapat menyebabkan mutasi disebut mutagen. Beberapa mutagen juga merupakan 

karsinogen (menyebabkan kanker). Mutagen banyak terdapat disekitar kita. Asap rokok 

mengandung senyawa mutagen. Afalatoxin yang diproduksi oleh jamur yang tumbuh 

pada jagung dan kacang merupakan senyawa karsinogen yang sangat potensial. Selain 
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itu makanan yang dibakar seperti barbecue, hamburger mengandung banyak jenis 

mutagen. Disamping senyawa kimia, beberapa tipe radiasi juga bersifat sangat mutagen. 

Sebagai contoh sinar X dan sinar gamma dapat menembus sel dan merusak DNA. Sinar 

UV dengan panjang gelombang tertentu dapat menembus sel kulit dan berinteraksi 

dengan DNA sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan.  

 

5.2. MUTASI TINGKAT KROMOSOM 

 Disebut mutasi kromosom bila perubahan tejadi pada sebagian besar kromosom, 

bahkan seluruh kromosom. Terdapat tiga tipe mutasi kromosom, yaitu: delesi 

(hilangnya sebagian daerah pada kromosom), translokasi (perpindahan sebagian daerah 

antara kromosom yang tidak homolog), dan aneuploidy (jumlah kromosom abnormal). 

Delesi. 

Jarang terjadi pada manusia, bila terjadi akan menyebabkan efek yang serius. 

Penyebabnya tidak diketahui, namun beberapa peristiwa menyebabkan rusaknya DNA 

dalam kromosom, sehingga menyebabkan hilangnya beberapa gen. Beberapa penyakit 

yang disebabkan oleh delesi pada kromosom adalah : retinoblastoma (penyakit kanker 

mata turunan sejak kecil) dan Wilms’ tumor (kanker ginjal sejak kecil). 

Translokasi. 

Translokasi kromosom terjadi bila terjadi pemotongan dalam kromosom yang 

homolog dan segmen yang terpotong tersebut berganti tempat. Jika pemotongan terjadi 

dalam daerah bukan pengkode pada DNA, maka tidak ada informasi genetik yang akan 

rusak. Sehingga tidak ada perubahan fenotip yang dihasilkan dari translokasi ini. Tapi 

jika translokasi terjadi dalam daerah pengkode, maka informasi yang dimiliki oleh gen 

akan rusak. Beberapa penyakit kanker disebabkan oleh translokasi, diantaranya 

leukemia (kanker darah) dan Burkitt’s lympoma (sejenis kanker di Afrika). 

Aneuploidy. 

Yaitu bila terdapat jumlah kromosom abnormal dalam sel. Aneuploidy yang 

paling umum adalah trisomy, dimana terdapat tiga copy dari kromosom tertentu di 

dalam sel. Aneuploidy terjadi pada proses miosis selama pembelahan sel, dimana 

mekanisme normal pemisahan kromosom gagal terjadi. Trisomy yang paling umum 

adalah Down Sindrom, yaitu trisomy pada kromosom 21. Down Sindrom terjadi setiap 

satu dalam 600-700 kelahiran. Terdapat hubungan yang positif antara umur wanita 

melahirkan dengan insiden Down sindrom. Bila wanita dengan umur 45-50 tahun 

melahirkan, maka resiko melahirkan anak Down sindrom 50x-60x lebih tinggi. 
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Beberapa trisomy juga berhubungan dengan kromosom sex. Klinefelter sindrom 

(terdapat dua copy kromosom X dan satu kromosom Y atau  XXY) terjadi setiap satu 

dalam 700 kelahiran. Orang yang menderita penyakit ini adalah laki-laki tapi memiliki 

beberapa sifat wanita. Efek fisik dan mental bisa bervariasi, ada yang tidak kelihatan, 

ada yang mengalami keterbelakangan mental dan ada juga yang mengalami masalah 

emosi. 

Trisomy XYY yang juga terjadi pada laki-laki, ternyata memiliki dampak sosial. 

Sebuah penelitian menemukan bahwa trisomy ini menyebabkan penyakit mental, 

keterbelakangan mental, badan tinggi, dan agresif. Penelitian yang dilakukan terhadap 

trisomy di rumah sakit jiwa dan penjara ini melaporkan bahwa trisomy XYY 

berhubungan dengan tingkah laku agresif, sehingga media menyebutkan ‘gen kriminal’. 

Kondisi XYY menghasilkan laki-laki dengan tingkah laku agresif dan sangat suka 

berbuat kriminal. Namun beberapa penelitian membantah hasil ini sebab terdapat 

banyak laki-laki trisomy yang hidup normal tanpa menyadari bahwa dia memiliki 

kelebihan kromosom Y. 

 

5.3. PENYAKIT GENETIK 

 Yaitu penyakit yang disebabkan oleh mutasi DNA. Penyakit yang akan dibahas 

disini adalah yang disebabkan oleh mutasi pada satu gen. Penyakit genetik dapat dibagi 

dua : (1) penyakit yang diturunkan, yaitu: kerusakan informasi genetik terjadi dalam sel 

reproduksi (dalam banyak kasus berarti terdapat dalam semua sel dan mempengaruhi 

individu) dan diturunkan dari orang tua ke anak, (2) somatik disorder, yaitu: disebabkan 

oleh mutasi dalam sel non reproduksi dan hanya diteruskan ke sel lain selama mitosis 

(tidak ke anak), contohnya penyakit kanker. 

 Penyakit genetik bisa bersifat resesif atau dominan, dan gen yang berhubungan 

dengan penyakit tersebut bisa merupakan autosom (selain kromosom sex) atau 

kromosom sex. 

 

5.4. CONTOH PENYAKIT GENETIK 

ADA defisiensi. Adenosin deaminase (ADA) defisiensi, disebabkan oleh tidak 

adanya enzim adenosin deaminase yang berfungsi untuk menghancurkan kelebihan 

adenosin. Tanpa enzim ini dATP (deoksiadenosin trifosfat) akan terakumulasi di dalam 

darah dan mengganggu pembentukan sistem kekebalan tubuh. Sehingga pasien dengan 

ADA defisiensi juga akan mengalami SCID (severe combined immunodefisiensy 
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disease). Anak-anak dengan penyakit ini harus selalu berada dalam tempat steril untuk 

mencegah infeksi. 

PKU. Phenylketonuria disebabkan oleh tidak adanya enzim fenilalanin hidrolase 

yang diperlukan untuk mendegradasi asam amino fenilalanin. Bila enzim ini tidak ada, 

maka asam amino fenilalanin akan berlebih dalam darah, sehingga menyebabkan 

keterbelakangan mental dalam beberapa bulan setelah kelahiran.  

Anemia sel sabit. Yaitu penyakit dimana bentuk sel darah merah berubah dari 

berbentuk bulat menjadi berbentuk bulan sabit sehingga mengganggu aliran darah ke 

jaringan tubuh. Keadaan ini menyebabkan anemia dan kerusakan jaringan tubuh. 

Sampai saat ini orang yang mengidap penyakit ini jarang yang bertahan hidup. Penyakit 

ini disebabkan oleh mutasi satu basa pada gen yang mengkode hemoglobin (protein sel 

darah merah yang membawa oksigen). Perubahan terjadi dari A menjadi T  yang 

menyebabkan perubahan kodon GAG (asam glutamat) menjadi GTG (valin). Perubahan 

asam amino dalam hemoglobin menyebabkan perubahan struktur hemoglobin 

 Autosomal Dominan Disorder 

  Buta warna. Termasuk penyakit genetik yang berhubungan dengan kromosom 

X. Gen untuk visualisasi pigmen yang diperlukan untuk melihat warna terdapat pada 

kromosom X. Buta warna merah-hijau disebabkan oleh rusaknya gen ini. Buta warna 

lebih banyak di derita oleh laki-laki dibanding perempuan. 

 Hemofilia. Termasuk golongan penyakit yang mempengaruhi pembekuan darah. 

Mekanismenya melibatkan sejumlah darah, protein selular dan platelet yang 

bertanggung jawab terhadap pembentukan benang fibrin. Dua gen yang mengkode 

protein yang terlibat pada pembekuan darah terdapat dalam kromosom X. Sehingga 

laki-laki akan sangat dipengaruhi oleh mutasi dalam gen ini karena hanya mempunyai 

satu kromosom X.   
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BAB VI 

TEKNOLOGI DNA REKOMBINAN 

 

6.1. PRINSIP TEKNOLOGI DNA REKOMBINAN 

 Teknologi DNA rekombinan atau sering juga disebut rekayasa genetika 

merupakan teknologi yang memanfaatkan proses replikasi, transkripsi dan translasi 

untuk memanipulasi, mengisolasi dan mengekspresikan suatu gen dalam organisme 

yang berbeda. Biasanya gen dari organisme yang lebih tinggi diekspresikan pada 

organisme yang lebih rendah. Teknologi ini juga memberikan kesempatan yang tidak 

terbatas untuk menciptakan kombinasi baru dari gen yang tidak ada pada kondisi 

normal. Melalui rekayasa genetika, akan dihasilkan kombinasi baru dari materi genetik 

melalui penyisipan molekul asam nukleat kedalam suatu sistem DNA vektor (plasmid 

bakteri, virus dan lain-lain) dan kemudian memasukkan vektor ini kedalam suatu inang 

sehingga akan dihasilkan suatu produk gen dalam jumlah banyak Gen mungkin bisa 

diibaratkan seperti software biologi yang diprogram untuk menjalankan pertumbuhan, 

perkembangan dan fungsi organisme. Dengan merubah software dengan cara yang tepat 

dan terkontrol, akan memungkinkan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan 

dalam organisme.   

 DNA dapat di isolasi dari sel tanaman, binatang atau mikroorganisme, dan dapat 

dipotong dengan enzim tertentu. Fragmen DNA ini kemudian dapat di gabung dengan 

fragmen DNA lain (DNA vektor) dan kemudian dimasukkan ke sel inang, sehingga 

menjadi bagian dari komplemen genetik sel inang. Sel inang kemudian dapat 

diperbanyak dalam skala besar untuk membentuk sifat genetik yang baru dan 

kemampuan kimia yang tidak dapat dicapai dengan cara konvensional.  

 Pada bab ini kita akan melihat bagaimana informasi genetik dapat dimanipulasi. 

Gen dapat dimanipulasi untuk berbagai keperluan, misalnya untuk terapi, meningkatkan 

hasil pertanian, menciptakan organisme yang dapat membersihkan limbah, juga untuk 

membuktikan tersangka kriminal melalui test DNA. Untuk setiap keperluan di atas, 

terdapat beberapa teknik rekayasa genetika yang biasa dilakukan di laboratorium, yaitu : 

(1) isolasi DNA, (2) amplifikasi atau perbanyakan fragmen DNA, (3) pemotongan DNA 

dengan enzim restriksi, (4) kloning gen, (5) penentuan urutan DNA, (6) hbridisasi, (7) 

analisis RFLP, dan (8) produksi protein rekombinan. 
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6.2. ISOLASI DNA 

 Semua organisme disusun oleh sel yang mengandung elemen genetik yang sama 

yaitu DNA yang terdapat dalam kromosom. Kromosom eukariot berbentuk linear 

sedangkan kromosom prokariot berbentuk sirkular. Selain itu prokariot juga 

mengandung satu atau lebih plasmid. Plasmid merupakan mulekul DNA sirkular dengan 

ukuran yang jauh lebih kecil dibanding kromosom.  

6.2.1. Isolasi DNA kromosom. 

 Prinsipnya adalah memisahkan DNA kromosom atau DNA genom dari 

komponen-komponen sel lain. Sumber DNA bisa dari tanaman, kultur mikroorganise, 

atau sel manusia. Membran sel dilisis dengan menambahkan detergen untuk 

membebaskan isinya, kemudian pada ekstrak sel tersebut ditambahkan protease (yang 

berfungsi mendegradasi protein) dan RNase (yang berfungsi untuk mendegradasi 

RNA), sehingga yang tinggal adalah DNA. Selanjutnya ekstrak tersebut dipanaskan 

sampai suhu 90 oC untuk menginaktifasi enzim yang mendegradasi DNA (DNase). 

Larutan DNA kemudian di presipitasi dengan etanol dan bisa dilarutkan lagi dengan air. 

6.2.2. Isolasi DNA plasmid 

DNA plasmid merupakan wadah yang digunakan untuk kloning gen, sehingga 

DNA plasmid harus di pisahkan dari DNA kromosom. DNA plasmid mempunyai 

ukuran yang jauh lebih kecil daripada DNA kromosom. Untuk memisahkan DNA 

plasmid, maka memerlukan perlakuan yang sedikit berbeda dengan prosedur di atas. 

Pertama, membran sel dilisis dengan penambahan detergen. Proses ini membebaskan 

DNA kromosom, DNA plasmid, RNA, protein dan komponen lain. DNA kromosom 

dan protein diendapkan dengan penambahan potasium. DNA + protein + potasium yang 

mengendap dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Supernatan yang mengandung DNA 

plasmid, RNA dan protein yang tersisa dipisahkan. Kemudian ditambahkan RNase dan 

protese untuk mendegradasi RNA dan protein. Akhirnya DNA plasmid dapat 

dipresipitasi menggunakan etanol. 

6.2.3. Isolasi RNA 

 RNA, terutama mRNA merupakan materi genetik yang mengkode suatu protein. 

Jumlah populasi mRNA akan lebih banyak dibading dengan DNA. mRNA eukariot 

dapat dipisahkan dari DNA dengan menggunakan oligonukleotida dT. Atau RNA total 

juga dapat di isolasi dari sel dengan menambahkan enzim DNase yang berfungsi untuk 

mendegradasi DNA   
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6.3. PCR (Polimerase Chain Reaction) 

PCR (Polymerase Chain Reaction) merupakan suatu teknik perbanyakan 

(amplifikasi) potongan DNA secara in vitro pada daerah spesifik yang dibatasi oleh dua 

buah primer oligonukleotida. Primer yang digunakan sebagai pembatas daerah yang 

diperbanyak adalah DNA untai tunggal yang urutannya komplemen dengan DNA 

templatnya. Proses tersebut mirip dengan proses replikasi DNA secara in vivo yang 

bersifat semi konservatif.  

PCR memungkinkan adanya perbanyakan DNA antara dua primer, hanya di 

dalam tabung reaksi, tanpa perlu memasukkannya ke dalam sel (in vivo). Pada proses 

PCR dibutuhkan DNA untai ganda yang berfungsi sebagai cetakan (templat) yang 

mengandung DNA-target (yang akan di amplifikasi) untuk pembentukan molekul DNA 

baru, enzim DNA polimerase, deoksinukleosida trifosfat (dNTP), dan sepasang primer 

oligonukleotida. Pada kondisi tertentu, kedua primer akan mengenali dan berikatan 

dengan untaian DNA komplemennya yang terletak pada awal dan akhir fragmen DNA 

target, sehingga kedua primer tersebut akan menyediakan gugus hidroksil bebas pada 

karbon 3’. Setelah kedua primer menempel pada DNA templat, DNA polimerase 

mengkatalisis proses pemanjangan kedua primer dengan menambahkan nukleotida yang 

komplemen dengan urutan nukleotida templat. DNA polimerase mengkatalisis 

pembentukan ikatan fosfodiester antara OH pada karbon 3’ dengan gugus 5’ fosfat 

dNTP yang ditambahkan. Sehingga proses penambahan dNTP yang dikatalisis oleh 

enzim DNA polimerase ini berlangsung dengan arah 5’→3’ dan disebut reaksi 

polimerisasi. Enzim DNA polimerase hanya akan menambahkan dNTP yang 

komplemen dengan nukleotida yang terdapat pada rantai DNA templat.  

PCR melibatkan banyak siklus yang masing-masing terdiri dari tiga tahap 

berurutan, yaitu pemisahan (denaturasi) rantai DNA templat, penempelan (annealing) 

pasangan primer pada DNA target dan pemanjangan (extension) primer atau reaksi 

polimerisasi yang dikaalisis oleh DNA polimerase. 

 

6.3.1. Tahapan PCR 

1.  Denaturasi  

          Selama proses denaturasi, DNA untai ganda akan membuka menjadi dua untai 

tunggal. Hal ini disebabkan karena suhu denaturasi yang tinggi menyebabkan putusnya 

ikatan hidrogen diantara basa-basa yang komplemen. Pada tahap ini, seluruh reaksi 
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enzim tidak berjalan, misalnya reaksi polimerisasi pada siklus yang sebelumnya. 

Denaturasi biasanya dilakukan antara suhu 90 oC – 95 oC. 

2. Penempelan primer  

Pada tahap penempelan primer (annealing), primer akan menuju daerah yang 

spesifik yang komplemen dengan urutan primer. Pada proses annealing ini, ikatan 

hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplemen pada templat. Proses 

ini biasanya dilakukan pada suhu 50 oC – 60 oC. Selanjutnya, DNA polymerase akan 

berikatan sehingga ikatan hidrogen tersebut akan menjadi sangat kuat dan  tidak akan 

putus kembali apabila dilakukan reaksi polimerisasi selanjutnya, misalnya pada 72 oC.   

3. Reaksi polimerisasi (extension) 

Umumnya, reaksi polimerisasi atau perpanjangan rantai ini, terjadi pada suhu 72 
oC. Primer yang telah menempel tadi akan mengalami perpanjangan pada sisi 3’nya 

dengan penambahan dNTP yang komplemen dengan templat oleh DNA polimerase. 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Gambar 6.1. Siklus PCR, yang terdiri dari denaturasi, penempelan primer (annealing) 

dan polimerisasinya. 

 

 Jika siklus dilakukan berulang-ulang maka daerah yang dibatasi oleh dua primer 

akan di amplifikasi secara eksponensial (disebut amplikon yang berupa untai ganda), 

sehingga mencapai jumlah copy yang dapat dirumuskan dengan (2n)x. Dimana n adalah 

jumlah siklus dan x adalah jumlah awal molekul DNA. Jadi, seandainya ada 1 copy 

DNA sebelum siklus berlangsung, setelah satu siklus, akan menjadi 2 copy, sesudah 2 

siklus akan menjadi 4, sesudah 3 siklus akan menjadi 8 kopi dan seterusnya. Sehingga 

perubahan ini akan berlangsung secara eksponensial. PCR dengan menggunakan enzim 

Taq DNA polimerase pada akhir dari setiap siklus akan menyebabkan penambahan satu 
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nukleotida A pada ujung 3’ dari potongan DNA yang dihasilkan. Sehingga nantinya 

produk PCR ini dapat di kloning dengan menggunakan vektor yang ditambahkan 

nukleotida T pada ujung-ujung 5’-nya. Proses PCR dilakukan menggunakan suatu alat 

yang disebut thermocycler. 

2 

     4 

8 

16 

220

 
 

Gambar 6.2. Jumlah copy fragmen DNA pada tahapan PCR. 

 

6.3.2. Komponen PCR 

1. Enzim DNA Polymerase 

Dalam sejarahnya, PCR dilakukan dengan  menggunakan Klenow fragment DNA 

Polimerase I selama reaksi polimerisasinya. Enzime ini ternyata tidak aktif secara 

termal selama proses denaturasi, sehingga peneliti harus menambahkan enzim di setiap 

siklusnya. Selain itu, enzim ini hanya bisa dipakai untuk perpanjangan  200 bp dan 

hasilnya menjadi kurang spesifik. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, dalam 

perkembangannya kemudian dipakai enzim Taq DNA polymerase yang memiliki 

keaktifan pada suhu tinggi. Oleh karenanya, penambahan enzim tidak perlu dilakukan di 

setiap siklusnya, dan proses PCR dapat dilakukan dalam satu mesin  

2. Primer 

 Primer merupakan oligonukleotida pendek rantai tunggal yang mempunyai 

urutan komplemen dengan DNA templat yang akan diperbanyak. Panjang primer 

berkisar antara 20-30 basa. Untuk merancang urutan primer, perlu diketahui urutan 
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nukleotida pada awal dan akhir DNA target. Primer oligonukleotida di sintesis 

menggunakan suatu alat yang disebut DNA synthesizer.  

3. Reagen lainnya 

Selain   enzim   dan    primer, terdapat juga komponen lain yang ikut 

menentukan keberhasilan  reaksi PCR. Komponen tersebut adalah dNTP untuk reaksi 

polimerisasi, dan buffer yang mengandung MgCl2. Konsentrasi ion Mg2+ dalam 

campuran reaksi merupakan hal yang sangat kritis. Konsentrasi ion Mg2+ ini sangat 

mempengaruhi proses primer annealing, denaturasi, spesifisitas produk, aktivitas enzim 

dan fidelitas reaksi.  

 

6.4. REVERSE TRANSCRIPTION POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR) 

RT-PCR merupakan singkatan Reverse Transcription Polymerase Chain 

Reaction. Seperti namanya, proses RT-PCR merupakan bagian dari proses PCR biasa. 

Perbedaanya dengan PCR yang biasa, pada proses ini berlangsung satu siklus tambahan 

yaitu adanya perubahan RNA menjadi cDNA (complementary DNA) dengan 

menggunakan enzim Reverse Transkriptase. Reverse Transcriptase adalah suatu enzim 

yang dapat mensintesa molekul DNA secara in vitro menggunakan template RNA. 

Seperti halnya PCR biasa, pada pengerjaan RT-PCR ini juga diperlukan DNA 

Polimerase, primer,  buffer, dan  dNTP. Namun berbeda dengan PCR, templat yang 

digunakan pada RT-PCR adalah RNA murni. Oleh karena primer juga dapat menempel 

pada DNA selain pada RNA, maka DNA yang mengkontaminasi proses ini harus 

dibuang. Untuk proses amplifikasi mRNA yang mempunyai poly(A) tail pada ujung 3', 

maka oligo dT, random heksamer, maupun primer spesifik untuk gen tertentu dapat 

dimanfaatkan untuk memulai sintesa cDNA.  

 

6.5. METODA DETEKSI  PRODUK PCR 

Produk PCR adalah segmen DNA (amplikon) yang berada dalam jumlah jutaan 

copy, tetapi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu PCR perlu diikuti 

dengan suatu tahap akhir yang bertujuan untuk memvisualisasikan produk PCR serta 

sekaligus bertujuan untuk mengetahui ukuran produk PCR dan mengetahui apakah 

produk yang dihasilkan adalah benar seperti yang diinginkan. Salah satu metoda deteksi 

yang umum dilakukan adalah elektroforesis gen agarosa. 
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6.5.1. Elektroforesis gel agarosa. 

Metoda ini didasarkan pada pergerakan mulekul bermuatan dalam media 

penyangga matriks stabil di bawah pengaruh medan listrik. Media yang umum 

digunakan adalah gel agarosa atau poliakrilamid. Elektroforesis gel agarosa digunakan 

untuk memisahkan fragmen DNA yang berukuran lebih besar dari 100 pb dan 

dijalankan secara horizontal, sedangkan elektroforesis poliakrilamid dapat memisahkan 

1 pb dan dijalankan secara vertikal. Elektroforesis poliakrilamid biasanya digunakan 

untuk menentukan urutan DNA (sekuensing).  

Larutan DNA yang bermuatan negatif dimasukkan ke dalam sumur-sumur yang 

terdapat pada gel agarosa dan diletakkan di kutup negatif, apabila dialiri arus listrik 

dengan menggunakan larutan buffer yang sesuai maka DNA akan bergerak ke kutup 

positif. Laju migrasi DNA dalam medan listrik berbanding terbalik dengan massa DNA. 

Migrasi DNA terutama ditentukan oleh ukuran panjang dan bentuk DNA. Fragmen 

DNA yang berukuran kecil akan bermigrasi lebih cepat dibanding yang berukuran 

besar, sehingga elektroforesis  mampu memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran 

panjangnya. Untuk visualisasi maka ditambahkan larutan etidium bromida yang akan 

masuk diantara ikatan hidrogen pada DNA, sehingga pita fragmen DNA akan kelihatan 

dibawah lampu UV. Panjang amplikon bisa diperkirakan dengan membandingkannya 

dengan pita DNA standar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.3. Foto produk PCR pada gel agarosa. 
 
 
6.6. KLONING GEN 

 Sejak ditemukannya enzim restriksi (enzim yang dapat memotong DNA pada 

urutan yang spesifik) dan ditemukannya enzim ligase (enzim yang dapat 

menyambungkan potongan DNA), maka DNA dari organisme apa saja dapat diisolasi, 

dipotong-potong, disambungkan kembali dan dipindahkan ke organisme lain. Proses 
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mengkombinasikan beberapa DNA dan memperbanyak DNA rekombinan tersebut di 

dalam sel disebut kloning (Gambar 6.4). Proses memasukkan DNA ke dalam sel 

disebut transformasi dan sel yang dihasilkan disebut transforman. Agar suatu DNA 

dapat diperbanyak di dalam sel, maka DNA tersebut harus disisipkan ke dalam suatu 

plasmid (berfungsi sebagai vektor/pembawa) yang dapat bereplikasi di dalam sel. 

Kumpulan sel-sel yang mengandung plasmid rekombinan yang sama disebut sebagai 

suatu klon. 

 Pada kloning gen: suatu fragmen DNA yang mengandung gen yang akan di klon 

disisipkan pada molekul DNA vektor untuk menghasilkan molekul DNA rekombinan. 

DNA rekombinan ini digunakan untuk mentransformasi sel inang (biasanya bakteri). Di 

dalam sel, vektor mengadakan replikasi, menghasilkan banyak copy atau turunan yang 

identik, baik vektornya maupun gen yang dibawanya. Ketika sel inang membelah, copy 

molekul DNA rekombinan diwariskan pada progeni. Setelah terjadi sejumlah besar 

pembelahan sel, maka dihasilkan koloni atau klon sel inang yang identik. Tiap-tiap klon 

mengandung satu copy atau lebih molekul DNA rekombinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.4. Proses kloning 

 

Kloning melibatkan lima komponen utama, yaitu : fragmen DNA (gen) yang 

akan di kloning (disebut juga DNA sisipan), DNA vektor (bisa plasmid, bakteriofaga 

atau cosmid), enzim restriksi, enzim ligase dan sel inang (bakteri atau ragi). 
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6.6.1. DNA sisipan. 

Tujuan kloning adalah memperbanyak suatu fragmen DNA dari suatu organisme 

dalam suatu sel inang. Namun tujuan akhirnya bisa bermacam-macam, diantaranya: 

produksi protein penting dengan skala besar, untuk deteksi patogen atau sel abnormal. 

DNA sisipan bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu : 

1. Produk PCR.  

2. Fragmen DNA hasil pemotongan dengan enzim restriksi 

 

6.6.2. DNA vektor 

Vektor merupakan suatu mulekul DNA sirkular yang bertindak sebagai wadah 

untuk membawa DNA sisipan masuk ke dalam sel inang dan bertanggung jawab atas 

replikasinya. Berdasarkan fungsinya vektor dapat dibagi dua, yaitu : vektor kloning dan 

vektor ekspresi. Vektor kloning hanya berfungsi untuk memperbanyak fragmen DNA 

yang disisipkan, sehingga fragmen DNA tersebut hanya direplikasi, tidak di transkripsi. 

Biasanya vektor ini digunakan untuk tujuan sekuensing atau untuk perbanyakan DNA 

yang nantinya akan di sisipkan ke vektor ekspresi. Sementara vektor ekspresi digunakan 

untuk memproduksi protein dari gen yang diklon. 

 Syarat suatu vektor adalah : (1) mampu memasuki sel inang, (2) bereplikasi 

sendiri (memiliki ori), (3) menghasilkan jumlah copy yang banyak dan (4) mempunyai 

ukuran yang relatif kecil (< 10 kb). Molekul DNA yang memenuhi persyaratan tersebut 

adalah : plasmid dan kromosom virus terutama bakteriofaga.  

Plasmid 

Plasmid merupakan DNA rantai ganda yang berbentuk sirkular dan terdapat 

bebas di dalam sel. Plasmid dapat bereplikasi sendiri di dalam sel inang karena 

mempunyai suatu urutan DNA spesifik yang disebut ori (origin of replication/titik awal 

replikasi). Plasmid hampir selalu membawa satu gen atau lebih yang menyebabkan ciri-

ciri penting yang ditunjukkan oleh bakteri inang, misalnya plasmid yangmembawa gen 

resistan antibiotik 

Banyak spesies bakteri mempunyai plasmid, tetapi plasmid yang digunakan 

dalam teknologi DNA rekombinan bukan plasmid dalam bentuk alami, melainkan yang 

sudah direkayasa. Plasmid tersebut telah diberi sisi pengenalan beberapa enzim restriksi 

agar dapat disisipi dengan DNA asing. Plasmid juga telah diberi dua gen marker, satu 

gen diperlukan untuk mendeteksi dengan mudah adanya plasmid di dalam sel, dan gen 

yang kedua diperlukan untuk mendeteksi adanya DNA asing. 
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Gambar 6.5. Plasmid E. coli 

Bakteriofaga 

 Bakteriofaga merupakan virus yang menginfeksi bakteri. Bakteriofaga 

mempunyai struktur yang sangat sederhana, hanya terdiri dari satu molekul DNA atau 

RNA yang membawa sejumlah gen, dan dikelilingi oleh selubung atau kapsid yang 

disusun oleh molekul protein. Pada proses infeksi bakteri oleh faga, partikel faga 

melekat pada bagian luar bakteri dan memasukkan DNA kromosomnya ke dalam sel. 

Molekul DNA faga kemudian mengadakan replikasi, gen-gen faga mengatur sintesis 

protein komponen kapsid. Partikel-partikel faga yang baru kemudian dirakit dan 

dilepaskan dari bakteri. Sel bakteri mengalami lisis. Sama seperti plasmid, DNA faga 

yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan umumnya sudah dimodifikasi 

dengan penambahan sisi restriksi. Perbedaanya dengan plasmid, bakteriofaga dapat 

menampung fragmen DNA dengan ukuran yang lebih besar. 

 

6.6.3. Vektor ekspresi 

 Vektor ekspresi merupakan vektor yang mana disamping dapat bereplikasi 

sendiri juga mengandung sinyal-sinyal ekspresi, sehingga gen yang di klon juga akan 

ditranskripsi menjadi mRNA dan kemudian ditranslasi menjadi protein. Vektor ekspresi 

memungkinkan untuk produksi protein hewan, manusia atau tanaman di dalam bakteri. 

Tiga sinyal ekspresi yang paling penting adalah : (1) Promotor transkripsi, (2) 

terminator transkripsi, dan (3) tempat pengikatan ribosom. Selain sistem vektor ekspresi 

untuk bakteri, juga terdapat beberapa sistem vektor ekspresi untuk Saccaromyces 

cerevisiae dan vektor ekspresi untuk Pichia pastoris. Kedua jenis sistem ekspresi ini 

terbukti dapat memproduksi protein eukariot dengan hasil yang tinggi dan berfungsi 

seperti protein natif (asli). 
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6.6.4. Tahapan-tahapan kloning. 

Tahapan pengerjaan kloning DNA/gen adalah sebagai berikut : 

1. Isolasi/ preparasi DNA sisipan dan DNA vektor 

2. Pemotongan molekul DNA 

3. Penggabungan fragmen DNA sisipan ke DNA vektor (proses ligasi) 

4. Transformasi (proses memasukkan molekul DNA plasmid rekombinan ke dalam 

sel inang. 

5. Identifikasi sel yang mengandung DNA plasmid rekombinan. 

6. Isolasi DNA rekombinan 

 

1. Isolasi/ preparasi DNA 

 Sebelum disisipkan ke suatu DNA vektor, maka DNA sisipan harus diisolasi 

terlebih dulu. Beberapa prinsip isolasi DNA sudah dijelaskan di atas. Selain itu DNA 

sisipan juga dapat diperoleh dari produk PCR.  

 

2. Pemotongan DNA dengan enzim restriksi 

Molekul plasmid yang digunakan sebagai vektor harus dipotong untuk membuka 

DNA lingkaran, sehingga molekul DNA asing bisa disisipkan. Enzim restriksi 

merupakan suatu endonuklease yang mengenal urutan spesifik pada molekul DNA dan 

memotong pada urutan yang spesifik tersebut. Sisi pengenalan enzim restriksi umumnya 

merupakan suatu polindrom, dimana urutan nukleotida rantai atas sama dengan urutan 

nukleotida rantai bawah. Misalnya : 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

Enzim restriksi hanya terdapat pada beberapa bakteri, dan berfungsi untuk 

mempertahankan diri dari infeksi bakteriofaga. Contoh beberapa enzim restriksi dan sisi 

pengenalannya: 
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Tabel 6.1. Beberapa enzim restriksi dan urutan pengenalnya 

Nama enzim Sumber bakteri Urutan pengenalan 

AluI Arthrobacter luteus AG↓CT 

BamHI Bacillus G↓GATCC 

ClaI Caryophanon latum AT↓GCAT 

EcoRI Escherichia coli G↓AATTC 

HaeIII Haemophilus aegyptius GG↓CC 

HindIII Haemophylus influenzae A↓AGCTT 

KpnI Klebsiella pneumonia GGTAC↓C 

NotI Nocardia otidis-caviarum  GC↓GGCCGC 

PstI Providencia stuartii CTGCA↓G 

XbaI Xanthomonas bradii T↓CTAGA 

XhoI Xanthomonas holcicola C↓TCGAG 

 

3. Penyambungan DNA dengan enzim ligase. 

 Apabila dua molekul DNA mempunyai ujung rantai tunggal yang 

komplementer, maka kedua ujung DNA tersebut dapat berpansangan, kemudian enzim 

ligase dapat membentuk ikatan fosfodiester antara kedua molekul DNA tersebut. Reaksi 

enzimatik ini memerlukan energi dari ATP. 

 

 

 

 

 

 

4. Transformasi sel 

 Untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri, sel tersebut harus diberi 

perlakukan agar menjadi sel kompeten, yaitu sel yang mampu menerima DNA dari luar. 

Kemampuan paling tinggi untuk memasukkan DNA dari luar terjadi pada sel yang 

berada dalam fase logaritmik, yaitu pada waktu pertumbuhan sel sedang cepat. 

Perlakukan dengan CaCl2 menyebabkan dinding sel menjadi lebih permeabel dan 

bermuatan positif, sehingga dapat menarik DNA yang bermuatan negatif.  
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Transformasi (pengambilan DNA oleh sel bakteri) dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu : (1) dengan cara heat shock (kejutan panas) dimana campuran sel dan DNA 

plasmid rekombinan didinginkan dalam waktu yang lama, kemudian di panaskan 

dengan segera pada suhu 42 oC. (2) dengan cara elektroporasi (kejutan listrik) 

menggunakan suatu alat yang dialiri arus listrik. 

 

5. Seleksi klon rekombinan 

 Sel inang yang telah ditansformasi kemudian ditumbuhkan pada media padat 

yang sesuai pada suhu 37 oC. Setelah inkubasi semalam, maka kita akan mendapatkan 

koloni-koloni bakteri yang tumbuh di media padat. Satu koloni bakteri terdiri dari jutaan 

sel bakteri yang mempunyai sifat yang sama. Sehingga klon-klon ini perlu dipilih untuk 

menentukan mana koloni bakteri yang membawa plasmid rekombinan. Terdapat 

beberapa cara seleksi klon tekombinan, diantaranya : 

1. Seleksi berdasarkan sifat resistan terhadap antibiotik. Pada seleksi ini plasmid 

yang digunakan mempunyai dua gen resistan terhadap antibiotik. Misalnya gen 

Ampr (gen resistan ampisilin dan gen Tetr (gen resistan terhadap tetraciclin). 

Penyisipan DNA asing dilakukan di dalam gen Tetr, sehingga bila mengandung 

sisipan DNA asing gen Tetr tidak akan aktif. Bakteri transforman pertama 

ditumbuhkan pada media yang mengandung Ampicilin, sehingga koloni yang 

tumbuh adalah koloni yang membawa plasmid. Kemudian koloni-koloni ini 

dipindahkan ke media yang mengandung tetrasiklin, sehingga koloni yang 

mengandung DNA sisipan (dimana gen Tetr-nya sudah tidak aktif) tidak akan 

tumbuh. Maka kita akan tahu koloni maka yang mengandung DNA sisipan. 

2. Seleksi dengan melibatkan gen LacZ. Pada seleksi ini plasmid yang digunakan 

mempunyai gen Ampr dan gen LacZ. Gen LacZ mengkode enzim β-

galakotosidase yang mengkatalisis pemecahan laktosa menjadi glukosa dan 

galaktosa. Penyisipan DNA dilakukan di dalam gen LacZ ini, sehingga bila 

mengandung DNA sisipan maka gen LacZ akan inaktif. Seleksi dilakukan 

dengan menambahkan substrat analog laktosa yaitu X-gal yang akan dipecah 

oleh enzim β-galakotosidase menjadi senyawa yang berwarna biru (5-bromo-4 

kloro-3-indigo). IPTG (isopropil tiogalaktopiranosida) digunakan sebagai 

inducer. Bakteri transforman ditumbuhkan pada media yang mengandung 

Ampicilin, X-gal dan IPTG. koloni yang tumbuh adalah koloni yang membawa 

plasmid. Akan tetapi terdapat dua jenis koloni, yaitu yang berwarna putih dan 
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biru. Koloni yang berwarna biru menandakan terdapat senyawa 5-bromo-4 

kloro-3-indigo (hasil penguraian X-gal oleh β-galaktosidase), artinya gen 

LacZnya aktif sehingga tidak ada DNA sisipan. Sedangkan koloni yang 

berwarna putih, adalah koloni yang tidak menghasilkan senyawa berwarna, gen 

LacZ inaktif dan mengandung DNA sisipan. 

 

6. Isolasi DNA plasmid rekombinan. 

DNA plasmid rekombinan, kemudian dapat diisolasi untuk kepentingan pengerjaan 

berkutnya dengan menggunakan metoda yang sudah dijelaskan di atas. DNA ini 

selanjutnya dapat di karakterisasi, misalnya disekuensing untuk menentukan urutan 

nukleotidanya atau dapat juga di potong dengan enzim restriksi kemudian di kloning ke 

vektor ekspresi. 

 

6.7. SEKUENSING DNA 
Sekuensing DNA merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui 

urutan nukleotida atau basa dalam suatu fragmen DNA. DNA menyimpan  informasi 

genetik dalam bentuk urutan nukleotida. Dengan mengetahui urutan nukleotida suatu 

gen, maka dapat ditentukan urutan asam amino protein yang dikodenya. Sebaliknya, 

urutan asam amino protein tidak dapat memberikan informasi lengkap tentang urutan 

nukleotida gen yang mengkodenya. Karena alasan tersebut, selain karena mahalnya 

sekuensing protein, maka sekuensing DNA jauh lebih banyak digunakan. 

Metode sekuensing DNA yang paling banyak digunakan adalah metode dideoksi 

Sanger. Reaksi sekuensing dimulai dengan reaksi PCR untuk memperbanyak fragmen 

DNA dan diikuti dengan elektroforesis gel poliakrilamida untuk memisahkan basa-basa 

DNA. Seperti proses PCR, reaksi sekuensing juga meniru  proses pembentukan leading 

strand pada replikasi DNA di alam.  

Ada tiga tahapan penting yang harus dilakukan pada sekuensing, yaitu: 

1. pembentukan fragmen-fragmen DNA untai tunggal dengan berbagai ukuran melalui 

proses PCR 

2. pemisahan fragmen-fragmen DNA dengan gel elektroforesis poliakrilamida 

3. pembacaan hasil elektroforesis. 

Tahap pertama reaksi sekuensing serupa dengan teknik PCR yang memerlukan 

siklus suhu berulang. Sekuensing dilakukan dengan menggunakan enzim DNA 
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polimerase untuk memperpanjang primer sepanjang templat DNA untai tunggal dengan 

adanya empat deoksinukleotida trifosfat (dNTP: dATP, dTTP, dGTP, dCTP). Berbeda 

dengan PCR, DNA yang akan disekuensing dapat berupa untai tunggal maupun untai 

ganda dan primer yang diperlukan hanya satu. 

Komponen kunci dalam reaksi sekuensing adalah analog dNTP yaitu 

dideoksinukleotida trifosfat (ddNTP) yang tidak memiliki gugus 3’-OH. Reaksi 

sekuensing diterminasi secara acak dengan masuknya ddNTP. Dengan menggunakan 

sejumlah kecil ddNTP (dibandingkan dengan dNTP), maka setelah 20-30 siklus suhu 

akan diperoleh fragmen-fragmen DNA yang panjangnya berbeda-beda dengan selisih 

satu nukleotida yang semuanya memiliki ddNTP pada ujung 3’-nya. 

  Pada tahap kedua, fragmen-fragmen DNA ini dipisahkan dengan elektroforesis 

gel poliakrilamid. DNA bermuatan negataif, jadi akan bergerak dari kutub negatif ke 

kutub positif. Gel harus memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk memisahkan 

fragmen-fragmen yang ukurannya hanya berbeda satu nukleotida. Fragmen DNA yang 

lebih kecil akan bergerak lebih cepat daripada fragmen yang lebih besar. Fragmen yang 

pertama mencapai ujung bawah gel merupakan fragmen terkecil.  

  Pembacaan hasil elektroforesis dapat dilakukan bila ada label pada fragmen-

fragmen DNA yang terbentuk. Label dapat berbentuk isotop radioaktif atau fluoresen. 

Pelabelan dapat dilakukan terhadap primer maupun pada ddNTP.  

 

6.7.1. Pelabelan dengan Radioisotop 

  Pada awal perkembangan teknik DNA sekuensing, pelabelan fragmen DNA 

dilakukan dengan menggunakan radioisotop, seperti 32P. Komponen reaksi yang dilabel 

adalah primer atau ddNTP. Dengan menggunakan pelabelan radioisotop, reaksi 

pembentukan fragmen DNA harus dilakukan dalam empat tabung terpisah, masing-

masing mengandung ddNTP yang berbeda. Keempat hasil reaksi sekuensing tersebut 

selanjutnya harus di-run di empat lajur yang berbeda pada elektroforesis gel 

poliakrilamid. 

 

6.7.2. Pelabelan dengan Pewarnaan Fluoresen 

  Pelabelan fluoresen dilakukan dalam satu tabung, sehingga memungkinkan 

pemisahan fragmen-fragmen hasil reaksi sekuensing dilakukan hanya pada satu lajur gel 

poliakrilamid karena fragmen dengan nukleotida terakhir yang berbeda akan 

memberikan warna yang berbeda. Terdapat dua cara pelabelan, yaitu menggunakan dye 
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primer dan dye terminator.  

Dye primer 

  Jika pewarnaan fluoresen dilakukan pada primer, reaksi pembentukan fragmen 

DNA harus dilakukan dalam empat tabung terpisah, masing-masing mengandung 

ddNTP yang berbeda dan primer yang dilabel dengan empat warna yang berbeda. 

Keempat hasil reaksi sekuensing tersebut selanjutnya di-run di satu lajur pada 

elektroforesis gel poliakrilamid. 

Dye terminator 

  Pelabelan fluoresen yang dilakukan pada ddNTP (dye terminator labeling) 

memberikan kemudahan karena reaksi sekuensing dapat dilakukan hanya dalam satu 

tabung, dan tentu saja di-run di satu lajur pada elektroforesis gel poliakrilamid. 

 

 Mesin sekuensing otomatis dilengkapi dengan laser penginduksi fluoresen yang 

bergerak bolak-balik horisontal sepanjang gel poliakrilamid. Jika ada DNA pada lokasi 

tersebut maka laser akan mengeksitasi dye yang terikat pada primer atau ddNTP. 

Sebuah kamera atau tabung fotomultiplier akan menangkap sinar yang diemisikan. 

Keempat jenis dye mengemisi sinar dengan warna (panjang gelombang) yang berbeda-

beda. 

 

6.8. TEKNIK HIBRIDISASI 

 Teknik ini berdasarkan kemampuan urutan asam nukleat yang kompelmen untuk 

berikatan satu sama lain. Dengan hibridisasi fragmen DNA tertentu dapat diidentifikasi 

dan dipisahkan dari fragmen lain. Untuk melakukan hibridisasi, maka terlebih dahulu 

kita harus mengetahui urutan gen yang dicari.  

 Teknik hibridisasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi klon yang 

mengandung DNA sisipan. Pertama, kita harus membuat replika menggunakan master 

plate (plate/petri yang mengandung koloni bakteri pada permukaanya). Replika ini 

dibuat menggunakan filter nitroselulosa. Sel bakteri yang menempel pada replika di lisis 

dengan menambahkan detergen, dan DNAnya dibebas ke filter. DNA untai ganda akan 

didenaturasi oleh nantrium hidroksida, DNA untai tunggal yang dihasilkan akan tetap 

menempel pada filter pada posisi yang sama dengan koloni asalnya. Sehingga pola 

koloni pada master plate akan sama dengan pola DNA yang menempel pada filter.  

 Selanjutnya ditambahkan probe radioaktif. Probe adalah oligonukleotida untai 

tunggal yang komplemen dengan urutan DNA yang kita cari. Probe di label sehingga 
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dapat divisualisasi. Bila probe ditambahkan, maka akan berikatan dengan urutan yang 

komplemen, membentuk hibrida untai ganda. Setelah itu filter dicuci, sehingga probe 

yang tidak berikatan akan terbuang, dan divisualisasikan dengan sinar X. DNA yang 

berikatan dengan probe akan kelihatan seperti spot hitam. Spot ini dibandingkan 

posisinya dengan koloni pada master plate, sehingga koloni yang mengandung fragmen 

DNA yang diklon dapat diketahui posisinya.  

 Hibridisasi merupakan teknik yang sangat bermanfaat. Teknik ini sangat 

sensitif: sejumlah kecil probe yang berikatan ke membran dapat dideteksi, dan selektif: 

karena berdasarkan komplementari urutan DNA sehingga urutan spesifik dapat 

diidentifikasi. Hibridisasi dapat dilakukan terhadap DNA dan RNA, dari koloni atau 

dari gel. Bila kita tidak memiliki informasi tentang urutan DNA untuk merancang 

probe, maka kita bisa juga memperkirakan dari urutan asam amino dari protein. Dengan 

adanya kode genetik, maka kita dapat menerjemahkan urutan nukleotida dari urutan 

asam amino. Masalahnya adalah terdapat degenerasi pada kode genetik, terdapat 

beberapa asam amino yang memiliki lebih dari satu kodon. Untuk mengatasi masalah 

ini maka kita dapat merancang berbagai urutan probe yang mungkin, dan 

mensintesisnya dengan DNA syntetizer.  

 Aplikasi utama dari hibridisasi adalah penelitian tentang regulasi gen. Regulasi 

ekspresi gen sangat vital pada sel-sel tertentu. Peneltian yang intensif telah dilakukan 

untuk menentukan bagaimana gen-gen tertentu diregulasi untuk menyediakan tipe sel 

tertentu, atau untuk memungkinkan sel merespon perubahan lingkungan. Karena 

regulasi berhubungan dengan tingkat transkripsi, maka penelitian tentang produksi 

mRNA dari gen tertentu sangatlah penting. 

 Sebagai contoh, mari kita lihat satu tipe sel dengan dua kondisi lingkungan yang 

berbeda. Sel-sel pada kulit kita terpapar terhadap semua kondisi lingkungan: dingin, 

panas, angin, air, cahaya, dan gelap. Dalam merespon kondisi ini, sel mensintesis 

protein yang dapat membantu memproteksi sel terhadap lingkungan. Sebagai contoh, 

kebanyakan sel merespon sinar UV dosis tinggi dengan mensintesis sejumlah enzim 

yang  terlibat pada perbaikan mutasi DNA. Sinar UV merupakan mutagen yang 

potensial. Tanpa enzim untuk repair (perbaikan), mutasi akan terakumulasi dan 

mungkin dapat menyebabkan kanker. Namun, pada kondisi normal enzim repair tidak 

akan diproduksi, sehingga gennya inaktif. Jadi ekspresi dari gen ini di induksi oleh sinar 

UV.  
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 Induksi ekspresi gen dapat di deteksi dengan metoda hibridisasi. Pertama, bila 

perlu gen tersebut dikloning, probenya dirancang, selanjutnya hibridisasi. Sel-sel kulit 

dapat diambil dan dikulturkan dilaboratorium. Setelah waktu pemaparan yang berbeda-

beda, mRNA diisolasi dari sel, dipisahkan dengan gel elektroforesis, dan kemudian 

ditransfer ke membran nitroselulosa dan dihibridisasi dengan probe. Ketebalan pita 

yang terlihat setelah autoradiografi menggambarkan jumlah mRNA tertentu dalam sel.  

 

6.9. ANALISIS RFLP 

 Teknik lain yang berdasarkan elektroforesis dan hibridisasi adalah analisis 

Restriction fragment length polymorphism (RFLP). Sebagian besar DNA eukariot tidak 

mengkode protein. Dalam daerah noncoding lebih banyak terdapat mutasi dibandingkan 

di dalam gen, karena mutasi ini tidak berpengaruh terhadap sel, jaringan, organ dan 

organisme. Karena mutasi pada daerah noncoding tidak menghasilkan perubahan 

fenotip, sehingga tidak menunjukkan perbedaan diantara individu. 

 Jika dua individu X dan Y, masing-masing mengandung gen A dan B yang 

dipisahkan oleh daerah noncoding pada kromosom. Dalam gen A dan B pada kedua 

individu tersebut terdapat sisi restriksi enzim HindIII. Sisi ini sama pada kedua individu 

tersebut, karena tidak ada mutasi pada gen A dan B. Namun terdapat juga sisi restriksi 

di antara gen A dan B. Pada sisi restriksi ini, kedua individu tersebut berbeda, X 

memiliki dua sisi pemotongan, dan Y hanya memiliki satu sisi pemotongan. Mutasi 

pada Y telah merubah satu basa pada salah satu sisi pengenalan enzim HindIII, sehingga 

tidak bisa memotong pada sisi tersebut. Keberadaan mutasi ini dapat dideteksi dengan 

mengisolasi DNA dari kedua individu tersebut, kemudian dilakukan pemotongan 

dengan enzim HindIII. Fragmen DNA dipisahkan dengan gel elektroforesis, kemudian 

ditransfer ke membran nitroselulosa dan dilakukan hibridisasi dengan menggunakan 

probe spesifik seperti yang sudah dijelaskan diatas.  

 Kenapa RFLP menjadi penting? RFLP sama seperti mutasi lain, merupakan 

marker genetik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun tidak 

terdapat fenotip yang berhubungan dengannya, hanya menghasilkan variasi panjang 

fragmen restriksi. Banyaknya penemuan mutasi gen yang berhubungan dengan penyakit 

manusia, kemampuan untuk mengkloning gen ini dan mempelajarinya, menjadi 

bermanfaat. Lebih banyak informasi yang diketahui tentang gen ini, semakin mudah 

mengkloningnya. Marker genetik berguna untuk memetakan gen. Peta gen lebih mudah 

dibuat menggunakan RFLP sebagai marker.  
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6.10. PRODUKSI PROTEIN REKOMBINAN 

 Secara umum sistem produksi yang diadaptasi untuk pembuatan protein 

rekombinan (protein yang diproduksi oleh sel yang DNA-nya telah dimodifikasi dengan 

rekombinasi genetik) adalah suatu proses yang berdasarkan pada: 

1. penggunaan vektor ekspresi (yang berfungsi sebagai pembawa gen pengkode 

protein yang diinginkan dan bertanggung jawab untuk replikasi, transkripsi dan 

translasinya. 

2. penggunaan sel inang yang melaksanakan instruksi yang disediakan oleh gen 

tersebut untuk mensintesis gen yang diinginkan 

3. produksi massa protein yang diinginkan dengan menggunakan suatu inducer 

yang berfungsi untuk menginduksi produksi protein tersebut. 

4. pemisahan dan ekstraksi protein dari kulturnya dilanjutkan dengan purifikasinya. 

Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk mendapatkan produk dari 

gen yang di kloning maka gen tersebut harus di insersikan ke suatu vektor ekspresi. 

Vektor ekspresi merupakan vektor hasil rekayasa genetika, dimana penyisipan DNA 

asing dilakukan diantara suatu promotor dan terminator transkripsi. Sehingga bila suatu 

gen di insersikan ke vektor ekspresi, maka gen tersebut akan ditranskripsi menjadi 

mRNA dan selanjutnya di translasi menjadi protein. Selain itu produksi protein 

rekombinan biasanya dapat di induksi dengan menggunakan suatu inducer tertentu. 

Protein rekombinan dihasilkan untuk tujuan medis, seperti insulin, interferon atau untuk 

industri. Enzim-enzim yang digunakan untuk industri pada umumnya merupakan enzim 

rekombinan. Sebagai contoh akan dibahas produksi insulin rekombinan di E. Coli.  

6.10.1. Produksi Insulin rekombinan 

Terapi insulin dilakukan terhadap orang yang menderita penyakit diabetes 

melitus yang dicirikan terdapatnya sejumlah glukosa di dalam urin. Hal ini disebabkan 

oleh kurang atau tidak adanya hormon insulin yang berfungsi untuk mengaktifkan 

enzim yang memasukkan glukosa ke dalam glikogen. Terdapat dua tipe diabetes, yaitu 

insulin-dependent yang disebabkan oleh tidak adanya hormon insulin dan non-insulin-

dependent yang disebabkan oleh defisiensi reseptor insulin. Diabetes insulin-dependent 

umumnya sudah muncul sejak bayi. Satu-satunya cara pengobatannya adalah dengan 

terapi insulin yang dilakukan secara terus-menerus. Hormon insulin yang digunakan 

untuk terapi biasanya adalah insulin sapi yang diperoleh dari organ pankreas sapi.  

Teknologi DNA rekombinan telah memungkinkan untuk mengetahui urutan gen 

insulin, mengisolasinya dan mengkloningnya di dalam bakteri. Metoda pertama yan 
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digunakan adalah mengisolasi mRNA insulin dari sel β-pankreas. mRNA yang 

merupakan hasil transkripsi dari gen tertentu biasanya terdapat melimpah dibandingkan 

gennya. mRNA eukariot mempunyai tambahan ekor poli A pada ujung 3’-nya, sehingga 

oligo dT dapat digunakan untuk mengisolasi mRNA.   

Setelah populasi mRNA diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah merubah 

mRNA menjadi DNA. Hal ini bisa dilakukan dengan teknik RT-PCR. RT-PCR 

menggunakan enzim Reverse transkriptase, dan RNA sebagai templat untuk 

mengkatalisis rantai DNA (cDNA=complementary DNA), sehingga terbentuk hibrida 

RNA-DNA. Rantai RNA kemudian di degradasi secara kimia sehingga yang tinggal 

adalah DNA rantai tunggal. Rantai cDNA kemudian dirubah menjadi meolekul DNA 

rantai ganda dengan adanya enzim DNA polimerase. Hasil dari RT-PCR ini adalah 

rantai DNA untai ganda yang mengkode gen insulin. Gen insulin produk RT-PCR ini 

kemudian di kloning dalam E. Coli menggunakan vektor ekspresi. Dan kemudian 

insulin rekombinan di produksi. 

Namun ternyata insulin rekombinan yang diperdagangkan sekarang, berasal dari 

urutan gen insulin yang disintesis secara kimia. Hal ini disebabkan karena  produk dari 

gen insulin adalah preproinsulin (protein yang lebih panjang dari insulin) yang tidak 

aktif. Preproinsulin kemudian dipotong membentuk protein yang lebih kecil disebut 

proinsulin. Proinsulin adalah bentuk simpanan insulin yang juga tidak aktif didalam 

tubuh. Insulin aktif hanya dibentuk bila tubuh meperoleh sinyal butuh insulin. 

Proinsulin diaktivasi melalui proses spesifik yaitu dua pemotongan spesifik dalam rantai 

protein sehingga membuang bagian protein yang panjang.  Insulin kemudian dibentuk 

dengan menyambungkan dua rantai yang tinggal melalui ikatan disulfida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6. Protein insulin aktif terdiri dari dua rantai polipeptida A dan B yang 

dihubungkan oleh jembatan disulfida. 
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Karena urutan gen insulin manusia sudah diketahui maka urutan DNA yang 

sama dapat disintesis secara kimia menggunakan alat DNA synthesizer. Urutan DNA 

yang mengkode rantai A dan B di sintesis, kemudian di kloning secara terpisah. Jadi 

polipeptida A dan B di produksi secara terpisah, kemudian dimurnikan. Kedua 

polipeptida ini kemudian di campur sehingga menghasilkan insulin yang aktif.  
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BAB  VII 

APLIKASI TEKNOLOGI DNA REKOMBINAN 

PRODUK DAN PROSES 

  

Kita sudah mempelajari bagaimana gen di kloning, dan kita juga telah melihat 

beberapa teknik yang digunakan pada rekayasa genetika. Sekarang kita akan melihat 

beberapa aplikasi dari teknologi DNA rekombinan. 

 

7.1. PENELITIAN DASAR 

Pengaruh langsung teknologi DNA rekombinan adalah terhadap penelitian 

dasar. Terdapat dua topik utama dimana yang dapat dipelajari dengan teknologi ini, 

yaitu: pertama untuk mempelajari gen yang bertanggung jawab terhadap fungsi tertentu 

dari sel dan kedua untuk menemukan lokasi dimana produk suatu gen bekerja. 

Sebagai contoh: penyakit genetik cystic fibrosis (kerusakan sisitem pencernaan). 

Bukti mengatakan bahwa kerusakan pada satu gen bertanggung jawab terhadap penyakit 

ini. Untuk mengerti penyakit ini maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana gen 

normalnya. Protein apa yang dikodenya? Bagaimana ekspresinya diregulasi? Mutasinya 

dimana? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengkloning gen tersebut. 

 Aplikasi umum lain dari teknologi DNA rekombinan adalah dari proses yang 

berlawanan. Misalkan kita mempelajari adanya populasi mRNA pada sel hati yang 

terpapar terhadap senyawa kimia tertentu. Kita menemukan mRNA tertentu hanya 

diekspresikan setelah pemaparan terhadap zat kimia tersebut. Logikanya mRNA ini 

mengkode protein yang terlibat pada respon sel terhadap racun. Apakah fungsi spesifik 

dari gen tersebut? Apakah mengkode protein yang mendetoksifikasi senyawa kimia? 

Terdapat berbagai kemungkinan. Bagaimana rekayasa genetika dapat mengetahui fungsi 

dari gen ini? 

 Tahap pertama adalah mengkloning gen tersebut. Kita dapat mengkloning gen 

dari mRNA dengan merubahnya menjadi urutan DNA terlebih dahulu melalui proses 

RT-PCR, dan kemudian menentukan urutan nukleotida dari gen tersebut. Urutan 

nukleotida gen dapat digunakan untuk memprediksikan urutan asam amino yang 

dikodenya. Dengan mengetahui urutan asam amino dari protein, dapat membantu kita 

untuk mengidentifikasi, memurnikan dan menentukan fungsinya. Urutan DNA juga 

dapat dibandingkan dengan urutan yang sudah ditemukan sebelumnya yang sudah 

dipublikasikan.  
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7.2. PROYEK ”HUMAN GENOME” 

Proyek ”human genome” atau penentuan urutan nukleotida dalam genom 

manusia, merupakan proyek yang besar. Dapat kita bayangkan bagaimana menentukan 

urutan DNA genom manusia yang berjumlah 9 milyar pasang basa? Untuk 

mendapatkan urutan keseluruhan genom manusia maka pertama perlu dibuat peta 

restriksinya. Genom manusia dipotong-potong dengan enzim restriksi, potongan ini 

kemudian di kloning dan ditentukan urutan nukleotidanya.  

Sekarang timbul pertanyaan: untuk apa urutan DNA manusia ditentukan? 

Dengan diketahuinya urutan DNA manusia maka kemudian dapat dipelajari lokasi gen 

dan nama gen (misalnya gen A di kromosom 1 pada posisi sekian). Data ini akan 

memberikan petunjuk ke arah produk dari gen tersebut. Bila produknya diketahui, 

kemudian bisa dipelajari fungsinya. Hal ini akan memberikan manfaar besar di bidang 

kesehatan. Bila bentuk gen normal diketahui, maka untuk mengetahui apakah ada gen 

yang rusak akan lebih mudah.  

Beberapa urutan genom dari organisme lain juga telah ditentukan urutannya. 

Diantaranya E. coli, ragi S. cerevisieae, jamur Arabidopsis thaliana, dan cacing 

Caenorhabditis elegans. Masing-masing organisme ini sangat penting untuk penelitian, 

dan dengan mengetahui urutan genomnya akan membantu penelitian biologi molekuler. 

 

7.3. APLIKASI DIBIDANG MEDIK 

 Salah satu promosi akibat perkembangan teknologi DNA rekombinan adalah 

peningkatan prosedur dibidang medis. Sebagai contoh, perusahaan farmasi 

menghabiskan banyak uang untuk penelitian pengembangan produk farmasi. Mereka 

melakukan ini karena besarnya pangsa pasar dari produk-produk medis tersebut.  

 

7.3.1. Produk farmasi.  

Kita sudah melihat contoh produksi insulin rekombinan. Bioteknologi telah 

menyediakan metoda untuk produksi insulin yang lebih murah, mengurangi resiko 

penggunaan produk akhir dan menghilangkan ketergantungan terhadap organ binatang. 

Di samping itu produk farmasi lain juga sudah diproduksi menggunakan teknologi ini 

(Tabel 7.1). Tidak seperti insulin, tanpa adanya teknologi DNA rekombinan produk ini 

tidak akan pernah ada atau sangat mahal. 
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Tabel 7.1. Beberapa produk farmasi hasil teknologi DNA rekombinan 
 

Produk Kegunaan 
Hormon adenocorticotropic Pengobatan penyakit rematik 

Alfa dan gamma interferon Terapi kanker dan infeksi virus 

Sel beta faktor pertumbuhan Penggobatan kelainan imun 

Erytropoietin Pengobatan anemia 

Hormon pertumbuhan manusia Terapi defisiensi pertumbuhan pada anak-anak 

Lympotoxin antitumor 

Vaksin hepatitis B Mencegah hepatitis B 

Interleukin-2 Pengobatan kanker, merangsang sistem imun 

Antibodi monoklonal Terapi kanker dan rejeksi transplantasi 

Nerve growth factor Memperbaiki syaraf yang rusak 

Praurokinase Antikoagulan; terapi serangan jantung 

Platelet-derived growt factor Mengobati artherosclerosis 

 

7.3.2. Diagnosa penyakit 

Diagnosis yang akurat dan cepat merupakan sesuatu yang mutlak pada diagnosa 

penyakit. Terdapat dua cara diagnosa penyakit menggunakan teknologi DNA 

rekombinan, yaitu (1) melibatkan penggunaan antibodi, (2) berdasarkan teknik 

hibridisasi DNA. Konsepnya adalah: jika seseorang terinfeksi virus tertentu maka 

materi genetik dari virus itu akan terdapat di dalam tubuhnya dan berbeda dengan DNA 

manusia. DNA dapat di isolasi dari darah pasien, yang mengandung DNA virus dan 

DNA manusia. Jika kita mengetahui virus apa yang akan kita cari dan jika urutan DNA 

virus ini sudah tersedia (di internet) maka kita dapat merancang oligonukleotida pendek 

(probe) yang dilabel radioaktif dan akan dapat berhibridisasi dengan DNA virus. Jadi 

apabila terdapat DNA virus dalam sampel, maka probe akan menempel dan dapat 

dilihat dengan autoradiografi.  

Masalah yang dihadapi dengan teknik ini adalah bila level infeksinya rendah, 

hanya terdapat sedikit DNA virus, sehingga sulit dideteksi. Masalah ini dapat di atasi 

dengan adanya teknik PCR. PCR digunakan untuk memperbanyak DNA. Primer PCR 

dapat dirancang, yang akan memperbanyak potongan DNA virus. Setelah itu produk 

PCR dihibridisasi menggunakan probe seperti diatas. Diagnosa ini sangat akurat, 

spesifik dan cepat dibandingkan teknik tradisional seperti pengkulturan organisme. 
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7.3.3. Diagnosa dan pengobatan penyakit genetik 

 Prinsip diagnosa berdasarkan teknik hibridisasi dapat digunakan untuk diagnosa 

penyakit genetik. Misalkan mutasi spesifik diketahui merupakan penyebab dari penyakit 

tertentu, seperti penyakit Alzheimer. Bila kita mengetahui mutasi spesifik tersebut, 

maka kita dapat merancang probe DNA yang dapat berhibridisasi untuk mendeteksi 

mutasi tersebut. Sehingga diagnosa genetik dapat dilakukan menggunakan teknik yang 

sama dengan yang digunakan untuk diagnosa penyakit infeksi. 

 Bila perbedaan genetik dapat dideteksi, kerusakan genetik dapat didiagnosa, 

maka mungkin juga dapat diperbaiki. Proses ini dikenal dengan terapi gen, yang akan 

dibahas pada bab 8. 

  

7.3.4. Vaksin subunit rekombinan 

Vaksin jenis ini mengandung protein antigen patogen yang diproduksi dengan 

teknologi DNA rekombinan. Contohnya vaksin hepatitis B yang digunakan untuk 

mencegah inveksi hepatitis B. Antigen virus hepatitis B yang telah diketahui dapat 

menginduksi antibodi protektif adalah HbsAg (Hepatitis B Surface Antigen). Gen 

pengkode HbsAg di klon dan di ekspresikan di E. coli, ragi (Saccaromyces cerevisiae). 

Protein HbsAg yang diperoleh dari ragi digunakan sebagai vaksin rekombinan pertama 

utnuk perdagangan pada tahun 1986, dan harganya lebih murah daripada vaksin 

Hepatitis B konvensional. 

Keunggulan vaksin subunit rekombinan: 

1. aman, hanya mengandung antigen tunggal terhadap imunitas yang diharapkan. 

2. tidak menimbulkan penyakit. 

3. tidak ada kemungkinan terkontaminasi patogen lain. 

4. jarang menginduksi reaksi yang tidak diinginkan. 

5. menjamin penyediaan kontinu dan mudah dari sumber yang aman. 

6. harga murah 

7. mencegah transmisi penyakit dengan tidak sengaja pada pegawai produksi dan 

pemakai. 

Kerugian vaksin subunit rekombinan: 

 Protein antigen dapat mempunyai konformasi yang berbeda dibandingkan bila 

terletak pada sel atau virus asal. Hal ini dapat ditanggulangi dengan mentargentkan 

antigen rekombinan pada permukaan suatu sel mikroorganisme. Vaksin ini disebut 

disebut dengan vaksin rekombinan hidup karier.  
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7.4. FORENSIK 

Salah satu yang sudah dipublikasikan secara legal adalah penggunaan ”DNA 

fingerprinting”. Teknik ini berdasarkan pada aplikasi RFLP (Restriction Fragment 

Length Polymorphism) yang berdasarkan kenyataan bahwa setiap individu, walaupun 

mempunyai gen yang sama, tapi pasti punya perbedaan pada materi genetiknya (DNA). 

Perbedaan ini umumnya terjadi pada daerah ”bukan pengkode protein”. DNA 

fingerprinting bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan materi genetik, dalam rangka 

menentukan apakah dua sampel DNA berasal dari orang yang sama atau orang yang 

berbeda. Teknik ini dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak kriminal. Metoda 

yang digunakan adalah PCR, RFLP, elektroforesis dan hibridisasi. 

 Sampel DNA dapat disiapkan dati materi yang ditemukan dilokasi kriminal, 

seperti darah, semen atau rambut. PCR digunakan untuk mengamplifikasi fragmen 

DNA spesifik dari tersangka dan korban kejahatan. Produk PCR dipotong dengan enzim 

restriksi dan dipisahkan dengan gel elektroforesis, diikuti dengan transfer ke membran 

nitroselulosa dan hibridisasi dengan probe spesifik. Bila sampel DNA dari tersangka 

dan korban memperlihatkan pita DNA yang sama setelah hibridisasi, maka dengan 

perhitungan statistik dapat dikatakan bahwa sampel tersebut berasal dari orang yang 

sama.  

 

7.5. APLIKASI UNTUK LINGKUNGAN 

 Aplikasi lain dari teknologi DNA rekombinan adalah manajemen lingkungan. 

Salah satunya adalah melalui pennggunaan biomassa. Biomassa merupakan materi yang 

dihasilkan selama produksi dan pemrosesan produk agrikultur dan makanan dan 

biasanya dibuang sebagai sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut. Sampah ini 

biasanya dihasilkan dalam jumlah banyak dan biasanya tidak toksik dan tidak 

berbahaya. Komponen utama dari sampah ini adalah bagian dari tanaman yang tidak 

dimanfaatkan untuk produk, seperti selulosa dan lignin. Limbah pabrik makanan, kertas 

timber pada umumnya mengandung selulosa. 

 Selulosa dapat didegradasi oleh enzim selulase. Sehingga penelitian tentang 

identifikasi, isolasi dan purifikasi selulase menjadi penting. Produksi selulase oleh 

organisme biasanya tidak akan mencukupi untuk penggunaan industri. Disinilah peran 

dari teknologi DNA rekombinan, untuk mengisolasi gen pengkode selulosa dan 

mengekspresikannya pada organisme yang berbeda. Kegunaannya adalah untuk 
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pengolahan limbah kertas dengan selulase rekombinan yang membebaskan glukosa dan 

digunakan pada fermentasi ragi. Salah satu produk akhir dari fermentasi ini adalah 

alkohol, yang merupakan bahan industri yang penting dan juga dapat digunakan untuk 

bahan bakar. Sehingga akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.  

 Manfaat lain teknologi DNA rekombinan adalah untuk pengolahan limbah 

toksik dan berbahaya. Pengolahan limbah dengan mikroba bukanlah hal baru. Beberapa 

mikroba, secara alami dapat mendegradasi dan mendetoksifikasi senyawa kimia seperti 

herbisida dan pestisida, senyawa organik dan senyawa yang mengandung logam berat. 

Salah satu genus bakteri, Pseudomonas, mengandung beberapa spesies yang dapat 

beradaptasi dengan lingkungan ini. Pada umumnya senyawa-senyawa tersebut di 

uraikan menjadi senyawa metabolit antara dan kemudian digunakan sebagai makanan. 

Salah satunya, ”oil eating bacteria” sudah direkayasa secara genetik sehingga dapat 

menggunakan limbah minyak sebagai sumber makanan. 

 

7.6. PENGGUNAAN DNA REKOMBINAN UNTUK PERTANIAN 

 Penggunaan yang baru dibidang pertanian adalah usaha untuk meningkatkan 

hasil tanaman dan hewan ternak dengan teknologi DNA rekombinan. Selain itu tanaman 

dan hewan ternak juga dapat digunakan untuk produksi protein rekombinan, atau 

dikenal dengan istilah ”molecular farming”. 

 

7.6.1. Aplikasi untuk hewan ternak 

 Dua proses yang telah diteliti adalah: insersi gen dari hewan lain dan insersi gen 

manusia ke hewan ternak. Proses transfer gen ke mamalia tidak sama dengan pada 

prokariot dan relatif lebih sulit.  

 Misalkan kita sudah mengidentifikasi sapi yang secara genetik resistan terhadap 

mastitis, yaitu bakteri yang menginfeksi sel kelenjar susu, dan kita ingin memindahkan 

gen resistan mastitis ini ke sapi lain. Pertama kita harus mengidentifikasi gen tersebut 

dan mengklonignya menggunakan prosedur standar. Kemudian gen tersebut harus 

ditransfer ke sapi lain. Supaya gen itu diturunkan ke anak, maka cara yang paling masuk 

akal adalah mentransfer gen tersebut ke sel telur atau sel sperma. Karena sel telur yang 

sudah dibuahi akan memproduksi setiap sel dalam organisme, maka telur yang 

membawa gen asing tersebut akan menghasilkan anak dimana setiap sel mengandung 

gen tersebut. Konstruksi hewan transgenik ini dilakukan dengan memanipulasi embrio 

diluar tubuh sapi. Gen asing disisipkan melalui proses mikroinjeksi menggunakan jarum 
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yang sangat halus. Didalam sel DNA akan bergabung dengan kromosom. Setelah 

mikroinjeksi, telur dibuahi in vitro dan kemudian di inplantasikan ke sapi. Karena telur 

yang telah dibuahi mengandung DNA asing, maka setiap sel yang berkembang biak 

selama perkembangan embrio akan mengandung DNA asing. Asumsikan juga gen asing 

tersebut diekspresikan dan berfungsi dengan tepat, maka sapi transgenik tersebut akan 

resistan terhadap mastitis. 

 Teknologi DNA rekombinan dapat digunakan untuk meningkatkan produksi 

ternak dan tanaman dengan cara yang tidak mungkin dilakukan secara tradisional. Hasil 

juga dapat diperoleh dengan cepat karena perubahan yang terjadi lebih terarah. Namun 

perubahan pada satu gen dapat mempengaruhi banyak keturunan. Proses yang 

sederhana kadang dapat menjadi rumit karena adanya efek genetik yang tidak kita 

mengerti seluruhnya. 

 Hewan ternak juga dapat dimanfaatkan oleh industri bioteknologi melalui cara 

lain. Salah satu kesulitan ekspresi gen eukariot pada prokariot adalah produk gen 

eukariot pada umumnya mengalami modifikasi pasca translasi, contohnya penambahan 

gugus karbohidrat pada protein. Sel prokariot tidak dapat melakukan proses ini, 

sehingga inang lain harus digunakan untuk mendapatkan produk yang dimodifikasi. 

Pada beberapa kasus, tidak ada organisme disamping mamalia yang dapat melakukan 

modifikasi yang dibutuhkan untuk sintesis protein manusia. Sebagai contoh adalah 

faktor IX, protein yang ditemukan dalam darah mamalia yang terlibat pada pembekuan 

darah dan umumnya tidak terdapat pada penderita hemofili. 

 Gen pengkode protein ini digunakan untuk mengkonstruksi sapi transgenik, 

namun ekspresinya tidak dikontrol oleh promotornya sendiri, namun oleh promotor 

untuk protein yang membantu produksi susu sapi. Promotor ini hanya akan aktif pada 

sel-sel di kelenjar susu. Bila sapi transgenik dapat diperoleh dengan teknik ini, maka 

protein faktor IX akan terdapat didalam susu sapi.  

 Sekresi protein oleh kelenjar susu sapi ini mempunyai beberapa keuntungan 

disamping mengalami modifikasi yang tepat, yaitu: (1) karena sapi memproduksi susu 

dalam jumlah besar, maka sekresi protein juga akan melimpah. Sehingga kelenjar susu 

akan menjadi bioreaktor untuk memproduksi produk farmasi. (2) protein faktor IX akan 

disekresikan dalam bentuk yang mudah untuk dimurnikan. Karena terdapat beberapa 

jenis protein yang berbeda dalam susu, proses pemisahan dan purifikasi akan berkurang. 

Sejumlah binatang ”pabrik” ini telah digunakan pada saat ini, dan beberapa masih 

dalam perencanaan. 
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7.6.2. Aplikasi untuk tumbuhan dan bakteri     

 Gen dapat dimasukkan kedalam tanaman melalui plasmid yang dibawa oleh 

Agrobacterium tumifaciens, yang merupakan patogen tanaman dan menyebabkan 

kondisi seperti kanker pada sejumlah tanaman. Pertumbuhan tumor pada tanaman 

disebabkan oleh Ti (tumor-inducing) plasmid yang dapat berintegrasi ke kromosom 

tumbuhan.  

 Gen yang akan dikloning dapat diinsersikan ke plasmid Ti pada daerah tertentu. 

Insersi ini akan menghentikan plasmid menginduksi tumor. Plasmid ini kemudian 

dimasukkan kembali ke A. tumifaciens, dan bakteri dibiarkan menginfeksi sel tumbuhan 

yang ditumbuhkan pada kultur jaringan. Setelah didalam sel tumbuhan, gen yang 

diinsersikan bersama keseluruhan plasmid Ti akan terintegrasi ke kromosom tanaman. 

Selanjutnya setiap sel anak akan mengandung gen asing tersebut. Akhirnya, sel dari 

kultur jaringan itu ditumbuhkan untuk memproduksi tanaman utuh, dan masing-masing 

sel dari tanaman mengandung gen asing tersebut. Ketika tumbuhan menghasilkan biji, 

setiap biji akan membawa gen ini.  
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BAB VIII 

TERAPI GEN 

 

 Salah satu aplikasi kloning dalam bidang kedokteran adalah terapi gen. Terapi 

ini bertujuan untuk mengobati penyakit genetik dengan memberikan fragmen asam 

nukleat tertentu, seringkali berupa DNA pada penderita penyakit genetik. Terapi gen 

telah dilakukan dengan sukses pada hewan dan percobaan klinik pada manusia telah 

disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA). 

 

8.1. MEKANISME PENYAKIT GENETIK PADA TINGKAT MOLEKUL. 

Penyakit genetik adalah penyakit yang disebabkan karena kerusakan informsi 

genetik baik tingkat gen maupun tingkat kromosom, dan  turunkan ke generasi 

berikutnya. Penyakit ini bisa disebabkan karena kerusakan pada banyak gen atau pada 

satu gen. Tentunya kerusakan pada satu gen lebih mudah dikoreksi dengan terapi gen 

dibanding dengan kerusakan pada banyak gen. Oleh karena itu terapi genetik pada saat 

ini ditujukan untuk mengatasi penyakit genetik karena kerusakan pada satu gen. 

Hubungan antara jumlah salinan gen yang rusak dengan manifestasi klinik 

sangat tergantung pada lokasi gen tersebut. Bila gen yang rusak berlokasi pada 

kromosom X, misalnya pada kasus hemofilia, maka laki-laki pembawa gen tersebut 

walaupun hanya satu salinan akan menderita penyakit tersebut. Bebeda dengan wanita, 

karena bila hanya satu salinan gen yang rusak maka individu tersebut akan tampak 

normal, walaupun penderita ini menurunkan gen rusak tersebut pada turunannya. Bila 

gen yang rusak terletak pada autosom, pada umumnya mutasi bersifat resesif, artinya 

penyakit hanya timbul bila kedua copy gen rusak. 

Penyakit genetik biasanya terjadi pada fase kehidupan tertentu. Ada gejalanya 

muncul pada usia muda (contohnya cystic fibrisis), dan ada yang muncul pada 

pertengahan usia atau tua, misalnya penyakit neurogeneratif  Alzheimer atau 

Huntington. Gejala penyakit tidak tampak sampai ada stimulus metabolik atau 

lingkungan yang berfungsi sebagai pencetus. Saat ini, penyakit menjadi penting 

terutama yang muncul pada usia lanjut, karena umur harapan hidup penderita penyakit 

neurogeneratif (Alzheimer atau Huntington) makin panjang. Terapi gen tidak dapat 

dikembangkan untuk suatu penyakit genetik sebelum gen yang rusak diidentifikasi.  
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8.2. PENDEKATAN TERAPI GEN 

Dua pendekatan yang dilakukan dalam terapi gen, yaitu terapi sel reproduksi dan 

terapi sel somatik.  

Terapi sel reproduksi. Melibatkan proses transfer gen normal ke dalam sel 

telur yang telah dibuahi. Sel telur yang telah di koreksi secara genetik kemudian 

diimplantasi kembali ke ibunya. Jika proses transfer berhasil maka gen normal akan 

berada dan di ekspresikan pada semua sel. Terapi ini secara teoritis dapat digunakan 

untuk mengobati semua jenis penyakit genetik. Bila terdapat kelainan pada struktur 

organ pada suatu penyakit genetik, maka terapi gen harus dilakukan melalui pendekatan 

terapi sel reproduksi. 

Terapi sel somatik melibatkan koreksi gen pada sel somatik penderita. Pada 

umumnya sel somatik di ambil dari penderita, ditransfer dengan gen normal, kemudian 

dikembalikan de dalam tubuh penderita. Teknik ini menjanjikan pada terapi penyakit 

darah turunan, misalnya hemofilia atau thalasemia. Gen normal di transfer ke dalam sel 

induk (stem cell) sumsum tulang yang akan berdiferensiasi menjadi semua tipe sel yang 

terspesialisasi dalam darah. Pada cara ini ekstrak tulang yang mengandung jutaan sel 

ditransfer dengan vektor berbasis retrovirus, kemudian di implantasi kembali ke dalam 

sel.  
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