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PERATURAN DAN TATA TERTIB 

KEGIATAN PRAKTIKUM TEKNIK ANALISIS BIOLOGI MOLEKULER 

 

1. Setiap praktikan diwajibkan hadir tepat pada waktunya. Praktikan yang terlambat lebih 

dari 15 menit, tidak diperkenankan mengikuti praktikum, kecuali seizin kordinator 

topik praktikum yang sedang dilaksanakan. 

2. Praktikan yang tidak hadir sampai 3 kali, tanpa ada alasan yang jelas dan dapat 

diterima, tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan praktikum selanjutnya 

3. Praktikan wajib menyerahkan laporan praktikum minggu sebelumnya sesuai topik 

yang akan dilaksanakan 

4. Selama diadakan pre/mid/post test, praktikan tidak diperkenankan 

meminta/memberikan jawaban kepada praktikan lain. Jika hal tersebut terjadi, maka 

dilakukan pengurangan 5 point/kejadian contekan dari nilai seluruh kelas. Bagi yang 

terlambat pre-test, tidak diberikan waktu kompensasi (pre-test tetap berlangsung dan 

praktikkan mengerjakan sesuai nomor pre-test yang dibacakan asisten) 

5. Selama praktikum, praktikan tidak diperkenankan makan, minum dan melakukan 

kegiatan diluar kegiatan praktikum. 

6. Setelah melakukan praktikum, diwajibkan membersihkan alat-alat yang dipakai dan 

disimpan kembali pada tempat semula dalam keadaan bersih. Sampah harus dibuang 

ditempat sampah dan praktikan wajib menjaga kebersihan laboratorium 

7. Laporan praktikum dikumpulkan pada praktikum selanjutnya atau dapat dikumpulkan 

1 minggu setelah laporan sementara dibagikan oleh asisten 

8. Keterlambatan pengumpulan laporan dikenankan pengurangan nilai (per jam minus 

10) 

 

SANKSI 

1. Bagi praktikan yang tidak mengumpulkan laporan praktikum, tidak diperkenankan 

mengikuti ujian akhir praktikum (UAP). 

2. Bagi praktikan yang terlambat mengumpulkan laporan praktikum, nilai laporan 

dikurangi 10 per jam 

3. Kesamaan dalam pembuatan Laporan praktikum akan dikenakan nilai NOL (0) 
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PENDAHULUAN ISOLASI DNA  
Oleh 

Fatchiyah  

 

 

 Komponen utama kromosom pada eukariota adalah molekul DNA dan protein 

histon. Protein histon ini bersifat basa, sehingga dapat menetralkan sifat asam dari DNA. 

Pada dasarnya sel mengandung dua asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. DNA yang 

dijumpai di nukleus disebut DNA kromosomal, DNA lain yang terdapat dalam sel di luar 

nukleus yaitu DNA mitokondria, DNA kloroplas, DNA plasmid, ketiganya disebut DNA 

ekstrakromosomal. 

 Proses denaturasi dan renaturasi molekul DNA tergantung pada banyak faktor. 

Seperti temperatur, T-melting (Tm) yang tinggi menyebabkan untai ganda DNA akan 

terurai menjadi untai tunggal, tetapi bila temperatur ini diturunkan secara perlahan maka 

terjadi renaturasi menjadi untai heliks ganda DNA seperti semula. Derajat keasaman (pH) 

yang ekstrim (pH<3 atau pH>10) maka DNA akan terdenaturasi. Selain kedua faktor itu, 

konsentrasi iso elektrolit seperti Na+ dan K serta ratio kandungan antara basa nukleotida 

GC terhadap AT, misal tingginya kandungan GC akan memperlambat proses denaturasi 

molekul DNA. 

 Untuk memperoleh isolat DNA dari sampel ada beberapa hal yang harus dilakukan 

dengan benar, yaitu 

1. Pemecahan dinding sel-sel atau jaringan yang akan diisolasi DNA-nya, seperti sel-sel 

darah merah, kultur sel bakteri, dan jaringan hewan atau tanaman. Sel-sel dari kultur 

sel atau bakteri disentrifugasi dengan kecepatan 8.000-10.000 rpm selama 10 menit. 

Pemecahan dinding bakteri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

(1) Secara fisik: sel dipecah dengan kekuatan mekanik atau resonansi 

(2) Secara kimiawi : sel dirusak dengan buffer lisis berisi senyawa kimia yang dapat 

merusak intregitas barrier dinding sel, senyawa kimia yang dipakai biasanya, al.: 

lisosim, EDTA (etilen diamin tetra asetat), Tris-Cl, atau deterjen, SDS (sodium 

dodecyle sulphate). 

2. Debris sel dipisahkan dari larutan DNA. 

3. Presipitasi RNA dan protein agar diperoleh DNA yang murni. 
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4. Presipitasi DNA dengan ethanol dingin 

5. Pemurnian DNA dari ekstrak sel dengan menggunakan salah satu kemikalia seperti 

berikut ini: Fenol, Fenol : kloroform, Isopropanol, Fenol:kloroform:isoamylalkohol. 

6. Selain itu untuk pemurnian DNA dari kontaminan protein digunakan enzim protease 

yaitu Pronase atau Proteinase-K, dan kontaminan RNA dengan menggunakan RNase. 

7. Pemisahan DNA dari molekul RNA dan protein dapat dilakukan dengan menggunakan 

densitas gradien sentrifugasi Cesium Chlorida (CsCl), dengan cara ini DNA akan 

terpisah pada band yang berbeda dengan protein dan RNA bahkan antara linier DNA 

dan sirkuler DNA. Selain itu, dengan menggunakan garam dengan konsentrasi tinggi, 

seperti 0,25 M sodium acetate atau 0,1 M sodium chlorida. 

8. Presipitasi akhir DNA dapat dilakukan dengan menggunakan ethanol yang dingin 

dibawah kondisi ionik yang kuat. Dan dicuci dengan EtOH 70%. 

9. Pellet DNA dilarutkan dengan buffer TE atau ddH2O steril. 

 

Preparasi DNA bakteriophage atau virus 

Preparasi DNA bakteriophage atau virus, sedikit agak berbeda dengan sel-sel bakteri, 

yaitu: 

1. Phage diisolasi dari kultur sel-sel yang terinfeksi. 

2. Dilakukan sentrifugasi dengan ultra sentrifugasi, sampai diperoleh supernatan 

berisi phage dan terpisah dari kultur selnya (dalam bentuk endapan atau pellet). 

3. Tambahkan PEG (poli ethilen glikol) + NaCl untuk presipitasi partikel phage, 

sentrifugasi dan diperoleh pellet phage murni. 

 

DNA dari sel-sel atau jaringan tanaman 

Sedangkan preparasi DNA dari sel-sel atau jaringan tanaman yang harus diperhatikan 

adalah jaringan tanaman diperlakukan terlebih dahulu dalam Nitrogen cair (NO2) dan 

segera dilakukan penggerusan agar diperoleh ekstrak sel yang halus. Kemudian ekstrak sel 

diperlakukan dengan ekstrak buffer yang dicampur dengan -merkaptoethanol (fresh), dan 

selanjutnya seperti jaringan atau organisme yang lain.  
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I. Praktikum Isolasi DNA Organ dan Darah 

Bahan yang digunakan 

1. Ery lysis buffer : 

155mM NH4Cl, 10mM KHCO3, 0.1mM Na2EDTA 

2. Cell Lysis Solution : 

10mM Tris-Cl pH 8.0; 25mM EDTA pH 8.0; 20%SDS 

NH4COOH solution: untuk 10 ml ambil 3.854g tambah 10ml H2O 

3. Tris-EDTA (TE) 0,01 M pH 8.0 

10 mM Tris-HCl (pH 8.0) ditambah 1 mM Na2EDTA.2H2O pH 8.0 

4. Tris-EDTA (TE) 0,01 M pH 7.6 

10 mM Tris-HCl (pH 7.6) ditambah 1 mM Na2EDTA.2H2O pH 8.0 

Isolasi DNA Limfosit Metode Salting-out 

 

1. Dua (2) ml darah dimasukkan ke dalam Heparin tube, kemudian digoyangkan 

secara perlahan membentuk angka delapan. 

2.  Darah dari Heparin tube dipindah ke tabung sentrifus (tabung polipropilen), 

kemudian ditambah 6 ml RBC lysis solution 1x, diinkubasi pada suhu ruang selama 

10 menit 

3. Sentrifus 1500 rpm 10 menit dalam suhu ruangan, supernatan (larutan bagian atas) 

diambil. Jika pelet masih berwarna merah, prosedur nomor 2 diulangi lagi sampai 

pelet berwarna putih.  Pelet yang berwarna putih menandakan adanya sel limfosit.  

Pelet yang berwarna merah menandakan masih adanya sel darah merah. 

4. Pelet ditambah 750 µL cell lysis solution, kemudian dihomogenkan dengan cara 

pipetting.  

5. Kemudian ditambah 2 µL Rnase A (10 mg/ml), dikocok kurang lebih 25 kali dan 

diinkubasi  pada suhu 37
o
C selama 15 menit.  

6. Setelah ditambah 500 µL protein precipitation, divortex. 

7. Kemudian disentrifugasi kecepatan 3000 rpm pada suhu 4
o
C selama 15 menit.   
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8. Presipitat protein berwarna coklat muda, jika presipitat belum terbentuk maka 

prosedur nomor 6 diulangi. 

9. Supernatan (mengandung DNA) yang diperoleh dipindah ke tabung Eppendorf 

steril yang sudah berisi 1,5 ml ethanol absolut 

10. Tabung dikocok perlahan sampai benang-benang DNA (berwarna bening) tampak 

melayang. 

11. Untuk mengendapkan DNA, tabung disentrifus pada kecepatan 12.000 rpm pada 

suhu 4
o
C selama 10 menit.   

12. Supernatan dibuang, pelet ditambah ethanol 70%, kemudian disentrifugasi dengan 

kecepatan 12.000 rpm pada suhu 4
o
C selama 15 menit.   

13. Supernatan dibuang, pelet dikeringkan dalam inkubator suhu 57
o
C.  

14. Rehidrasi DNA dalam 50-100 buffer TE (pH 7.6), kemudian tempatkan pada suhu 

37
o
C selama 2 jam untuk memperoleh DNA terlarut.  Pastikan larutan homogen. 

15. Simpan pada suhu -20
o
C (freezer). 

16. Analisis dengan spektrofotometer UV-Vis pada OD260 dan OD280. 

 

Isolasi DNA dari Organ Hewan 

Bahan : 

1. Buffer Lysis (untuk 100 mL) 

100 mM Tris-Cl (pH 8) ; 2 mM EDTA (pH 8); Nonidet-P40 2.5%  

10mg/ml Proteinase-Kditambahkan sebelum digunakan 

2. Phenol Chloroform (PC) 

Phenol : Chloroform = 25 : 24 

(diletakkan dalam botol stock gelap dan ditutup rapat) 

5. Phosphate Buffer Saline (PBS) 0,15 M pH 7,4 

137 mM NaCl, ditambahkan 2,7mM KCl; 8,0 mM Na2HPO4.7H2O dan 1,5 mM 

KH2PO4; kemudian dilarutkan dalam akuades steril hingga 1 L 
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0.5 g organ 

Homogenat 

Supernatan 

Pelet 

Supernatan 

Pelet 

DNA 

- dihomogenasi dengan mortar pada kondisi dingin 

- ditambah 0.5 mL buffer lysis, campur sampai homogen 

- dimasukkan tabung eppendorf steril 

- ditambah 300 μL PC, divortex sebentar 

- disentrifus v= 13000 rpm, selama 10 menit pada suhu 4
o
C 

- diambil, dimasukkan tabung eppendorf steril baru 

- ditambah 300 μL PC, divortex sebentar 

- disentrifuse v= 13000 rpm, selama 10 menit pada suhu 4
o
C 

- diulang 1 kali lagi 

- diambil, dimasukkan tabung eppendorf steril baru 

- ditambah 1 mL etahanol absolut, dibolak-balik sebentar 

- disentrifuse v= 8000 rpm, selama 5 menit pada suhu 4
o
C 

- dikeringkan dalam incubator suhun 55 
o
C, selama  5 menit 

- ditambah 20 – 50 μL, disimpan pada freezer (-20
o
C) 

- diambil, ditambah 1 mL etahanol absolut, dibolak-balik sebentar 

- disentrifuse v= 8000 rpm, selama 5 menit pada suhu 4
o
C 
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4 – 5 helai rambut yang ada folikelnya 

- dimasukkan dalam tabung eppendorf 

- ditambah 100 μl K-Lysis buffer + 1 μl proteinase-K (20 mg/mL) 

- diinkubasi pada suhu 55
o
C min selama 2 jam  

- vortex & spin down briefly 

- dipanaskan pada suhu 70
o
C selama 10 menit 

- disentrifuse v = 12000 rpm, selama 10 menit, 4
 o
C 

- disimpan pada freezer (– 20
o
C) Supernatan (DNA) 

Supernatan 

(DNA) 

- ditambah aquadest steril 450 μl, dicampur sampai homogen 

- disentrifuse v = 10.000 rpm, selama 5 menit, suhu 4oC 

Follicle Bulu Ayam / ± 0.5 cm Rat Tail 

Cut - dipotong-potong kecil 

- dimasukkan dalam tabung eppendorf 

- ditambah 50 μl lysis buffer (48 μl Lysis Buffer + 2 μl proteinase-K) 

- spin down briefly 

- diinkubasi pada suhu 55oC min selama 2 jam 

- dipindah ke tabung eppendorf steril baru 

- disimpan pada freezer (– 20oC) 

Homogenat 

 

II. Praktikum Isolasi DNA Folikel Rambut Manusia (modifikasi dari metode 

Kotsimbos et al, 1994) 

Oleh 

Fatchiyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolasi DNA dari Folikel Bulu Ayam atau Rat Tail Cut 
Oleh 

Fatchiyah 

 

Komposisi Buffer Lysis: 

1. 10 mM Tris-Cl pH 8 

2. 20 mM EDTA 

3. 0.1 % SDS 

4. 20 mM NaCl 

Note: per 50 μl (48 μl Lysis buffer + 2 μl 10mg/ml proteinase-K) 
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Koloni tunggal Bakteri 

- ditanam koloni tunggal bakteri ke dalam 2 ml media LB (mengandung antibiotik 

yang tepat) 

- diinkubasi pada T= 37
o
C, selama semalam sambil dishaker 

 

- dimasukkan ke dalam tabung eppendorf 1.5 ml 

- disentrifuse pada 10.000 rpm, 5 menit, 4
o
C 

 

1.5 ml Kultur Bakteri 

Pelet 

- Selanjutnya pelet ditambah solution I seperti pada metode miniprep untuk 

isolasi plasmid DNA berikut 

III. MINI-PREPARATION OF PLASMID DNA 
Oleh 

Fatchiyah 

 

Bahan: 

a. Koloni Bakteri 

b. Media LB 

c. Solution I 

 50 mM glucose 

 25 mM Tris-HCl (pH 8.0) 

 10 mM EDTA (pH 8.0) 

d. Solution II 

 5 M NaOH 

 10 % SDS 

 dH2O 

e. Solution III 

 5 M Pottasium Acetate 

 Glacial Acetate Acid 

 dH2O 

f. Phenol  

g. EtOH Absolut 

h. EtOH 70% 

i. TE Buffer pH7.6 

 

 

1. Inokulasi dan Pemanenan Bakteri 
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Pelet  

Mix solution in tube 

Supernatan 

Supernatan 

- disuspensi kembali dengan 100 µl ice-cold Solution I, vortex 

- dicampur dengan sempurna 

- ditambahkan 200 µl fresh Solution II (tutup rapat tabung eppendorf) 

- dibolak-balik dengan cepat selama 2-5 kali. JANGAN DIVORTEX!!! 

- diinkubasi pada suhu ruang selama 2-3 menit 

- ditambahkan 150 µl Ice-cold Solution III  (tutup rapat tabung eppendorf), 

vortex dalam posisi yang tepat selama beberapa detik 

- disimpan dalam es selama 3-5 menit 

- disentrifuse pada 10.000 rpm, 5 menit, 4
o
C 

- dipindah ke tabung eppendorf steril baru 

- ditambahkan 1xVolume Phenol, vortex selama 5 menit 

- disentrifuse pada 10.000 rpm, 5 menit, suhu ruang 

- dipindah ke tabung eppendorf steril baru 

- ditambahkan 2xVolume EtOH Abs, dibolak balik dengan cepat 2-3 kali 

- disimpan dalam es/ suhu 4
 o
C selama 3-5 menit 

- disentrifuse pada 10.000 rpm, 5 menit, 4
o
C 

Pelet 

- di tambah 500 µl EtOH 70% dingin, campur 

- disentrifuse pada 10.000 rpm, 5 menit, 4
o
C 

- LANGKAH INI DIULANG 2 KALI DGN EtOH 70% yang baru 

Pelet 

- dikeringanginkan selama 10 menit 

- ditambah  50 µl TE buffer (pH 7.6) 

- disimpan pada -20
o
C sampai akan digunakan 

DNA 

Pelet  

Mix solution in tube 

Supernatan 

Supernatan 

 

Miniprep Alkali Lisis untuk isolasi DNA plasmid bakteri 
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IV. ISOLASI DNA TANAMAN 

Oleh: 

Estri Laras Arumingtyas 

Bahan kemikalia: 

1. CTAB buffer ekstrak  

2% CTAB, 100 mM Tris-HCl (pH 8), 20 mM EDTA (pH 8), 1,4 M NaCl, disterilkan 

dengan autoclave, disimpan dalam suhu ruang, kemudian tambahkan 2% ß-

merkaptoethanol, 0,1 mg/ml proteinase K sesaat sebelum digunakan.  

2. PCI (Fenol : khloroform : isoamilalkohol = 25 : 24 : 1) 

3. Nitrogen Cair (N2-Liquid) 

4. 7.5M Ammonium sulfat 

5. EtOH 70% 

6. TE Buffer pH7.6 

7. Larutan Etanol:Kloroform 

Diambil 1 mL etanol 96% p.a. dan dicampurkan dengan 24 mL kloroform. 

Cara Kerja 

1.   Daun muda sebanyak 0,1 g yang telah dibekukan, digerus dalam nitrogen cair, kemudian 

ditambah 700 µl bufer ekstrak, dipindah ke Eppendorf dan divorteks. 

2.   Tabung Eppendorf yang berisi homogenat diinkubasi dalam water bath suhu 65
0
C selama 30 

menit. 

3.   Kemudian disentrifugasi 13000 rpm selama 10 menit pada suhu 4
0
C.  Supernatan yang 

diperoleh dipindahkan ke tabung Eppendorf baru kemudian ditambah PCI dengan volume sama 

dan divorteks. 

4.   Sentrifugasi 13000 rpm selama 5 menit pada suhu 4
0
C.  Supernatan yang diperoleh dipindahkan 

ke tabung Eppendorf baru kemudian ditambah CI dengan volume sama dan divorteks. 

5.   Sentrifugasi 13000 rpm selama 5 menit pada suhu 4
0
C.  Supernatan yang diperoleh dipindahkan 

ke tabung Eppendorf baru kemudian ditambah ammonium asetat 7,5 M (0,1 vol) dan divorteks. 

6.   Inkubasikan pada suhu -20
0
C selama 1 jam. 

7.   Sentrifugasi 13000 rpm selama 15 menit pada suhu 4
0
C.  Supernatan dibuang, kemudian pelet 

ditambah ethanol 70% sebanyak 500 µl dan homogenkan secara perlahan. 

8.   Setelah sentrifugasi, supernatan dibuang, pelet dikeringkan dalam inkubator suhu 55
0
C. 

9.   DNA yang berupa pelet dilarutkan dalam 20 µl H2O.  DNA dapat disimpan pada suhu -

20
0
C untuk jangka panjang. 
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V. UJI KUANTITATIF DAN KUALITATIF DNA 

Oleh 

Fatchiyah 

 

Untuk menguji kuantitatif dan kualitatif isolat DNA, maka dapat dilakukan pengukuran 

dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan elektroforesis gel agarosa. 

Uji kuantitatif DNA dengan spektrofotometri UV-Vis, DNA murni dapat menyerap 

cahaya ultraviolet karena keberadaan basa-basa purin dan pirimidin. Pita ganda DNA dapat 

menyerap cahaya UV pada  260 nm, sedang kontaminan protein atau phenol akan 

menyerap cahaya pada  280 nm. Sehingga kemurnian DNA dapat dukur dengan 

menghitung nilai absorbansi  260 nm dibagi dengan nilai absorbansi  280 (Å260/Å280), 

dan nilai kemurnian DNA berkisar antara 1.8-2.0. Serta untuk mengukur konsentrasi DNA 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Å260    = Nilai absorbansi pada  260 nm 

50 = larutan dengan nilai absorbansi 1.0 sebanding dengan 50 ug untai 

ganda DNA per mL 

Metoda standar yang digunakan untuk identifikasi, separasi dan purifikasi fragmen 

DNA adalah menggunakan elektroforesis gel agarosa. Migrasi elektroforesis DNA melalui 

gel agarosa dipengaruhi oleh faktor ukuran dan konformasi molekul DNA, konsentrasi 

agarosa, arus listrik dan temperatur. Pewarna Ethidium Bromide (EtBr) digunakan untuk 

alat identifikasi dan mengukur semi-kualitatif fragmen DNA yang terseparasi dalam gel. 

EtBr ini akan terikat diantara dua untai ganda DNA, sehingga band/pita DNA dalam gel 

agarosa akan berpendar, karena pewarna ini mengandung zat fluoresence. EtBr dapat 

diberikan pada setiap sampel yang akan dimasukkan ke sumuran gel atau dicampurkan ke 

gel agarosa sebelum gel dicetak dalam cetakan gel. Intensitas fluoresence dapat diukur 

dengan menggunakan DNA marker standar, sehingga dapat diperkirakan kuantitas 

DNAnya, misal antara 0.50 sampai 20 ug/mL. 

 

 

[DNA] = Å260 x 50 x faktor pengenceran 



 

Teknik Analisa Biologi Molekuler 15/38    JBUB ,2018 

Bahan kemikalia 

1. Agarose 

2. Tris-Borac Acid (TBE): 89 mM Tris-Cl, 89 mM Borate, and 2 mM EDTA solution. 

 

Elektroforesis Gel Agarosa 

1. Siapkan gel agarosa 1% dengan memanaskan bubuk agarosa dengan TBE hingga 

mendidih. 

2. Setelah mendidih, dinginkan hingga temperatur sekitar 80C dan ditambahkan 1-2 L 

EtBr, kemudian tuangkan agarosa + EtBr dicetakan yang telah dipasang sisir. 

3. Bila telah mengeras, gel dan cetakannya dimasukkan ke dalam chamber dan dituang 

TBE buffer sampai gel terendam. Kemudian masukkan DNA dan loading dye (1:1) 

pada masing-masing sumuran. 

4. Hubungkan elektroda dengan power supply dan nyalakan hingga 1-2 jam lamanya. 

5. Setelah selesai, matikan dan ambil gel, pindah ke uv-transilluminator dan amati 

hasilnya. Hasil didokumentasikan dengan kamera polaroid khusus. 
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STRUKTUR DASAR PROTEIN 
Oleh : 

Sri Widyarti 

 
Semua asam amino (kecuali prolin) mempunyai struktur dasar yang sama yaitu terdiri dari 

gugus karboksilat, gugus amino dan gugus gugus R sebagai gugus fungsional (side chains) yang 

menentukan sifat kimaiwi protein (Gambar 1).  Berdasarkan gugus R, asam amino  dibedakan 

menjadi 4, yaitu : 

1. Asam amino yang mempunyai gugus R non-polar atau hidrofobik, yaitu :   

Alanine  Valine   Leucine   Isoleucine       Methionine 

 Proline  Phenylalanine  Trypthophan 

2. Asam amino yang mempunyai gugus R bermuatan negatif pada pH 6-7, yaitu : 

Aspartic acid  Glutamic acid 

3. Asam amino yang mempunyai gugus R hidrofilik, yaitu : 

Asparagine  Glutamine Glycine  Serine 

Threonine  Tyrosine Cysteine 

4. Asam amino yang mempunyai gugus R bermuatan positif pada pH 6-7, yaitu : 

Lysine   Arginine Histidine 

 

 

Gambar 1. Struktur Dasar Asam Amino 

 

Asam didefinisikan sebagai donor proton (pemberi muatan positif), sedangkan basa 

sebagai aseptor proton (penerima muatan positif).  Dengan demikian, asam amino yang mempunyai 

gugus R bermuatan negatif pada pH 6-7 sebagai anion (protonated form), sedangkan asam amino 

yang mempunyai gugus R bermuatan positif pada pH 6-7 sebagai kation (unprotonated form).  

Senyawa seperti asam amino yang membawa gugus basa dan asam disebut sebagai senyawa 

amphoter. 

Sifat amphoter asam amino tampak pada separasinya pada elektroforesis kertas pada pH 

6,0.  Sifat amphoter asam amino menunjukkan bahwa gugus karboksil dan gugus amino akan 

mengalami ionisasi total sehingga disebut juga sebagai zwitterions (Bahasa Jerman zwitter = hibrid 

atau hermaprodit). 
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Kapasitas buffer alanin ditunjukkan dengan kurva titrasi alanin dengan asam dan basa 

(Gambar 2).  Dalam kondisi basa alanine berada dalam bentuk garam sodium, sedangkan dalam 

kondisi asam alanine berada dalam bentuk alanine hydrochloride.  Histidine merupakan salah satu 

asam amino penting dalam protein karena sangat menentukan kapasitas buffer dari protein.  Pada 

pH fisiologis, gugus basa dari histidine mengalami ionisasi sebagian.  Gugus imidazole dari 

histidine merupakan basa lemah dengan pKa 6,0.  Karena itu, pada pH fisiologis, histidine  berada 

dalam campuran dari bentuk protonated dan dissociated. 

 

 

Gambar 2. Kurva Titrasi Alanin 

 

Sifat ionic dari protein inilah yang memungkinkan asam amino dapat dipisahkan dengan 

menggunakan ion-exchange chromatography (kromatografi penukar ion).    Kromatografi jenis ini 

dapat menggunakan resin  bermuatan positif  (anion-exchange resin) atau resin bermuatan negatif 

(cation-exchange resin).  Keduanya dalam bentuk immobile (sebagai fase diam).  Ion yang melalui 

kolom akan diikat oleh resin yang bermuatan.   

Asam-asam amino saling berikatan dengan ikatan peptida (Gambar 3).  Protein disebut 

juga sebagai rantai polipeptida karena protein tersusun dari asam amino yang dihubungkan dengan 

ikatan peptida.  Ikatan peptida dibentuk oleh interaksi dua asam amino melalui gugus amino dan 

gugus karboksil dengan dehidrasi (pelepasan H2O).  Ikatan peptida yang dibentuk dari prolin tidak 

mempunyai hidrogen pada O=CN- untuk membentuk ikatan hidrogen.  Karena itu, sharing 

elektron  terjadi antara ikatan –C=O dan –CNH-  yang menentukan rigiditas pada ikatan peptida.  

Suatu rangkaian asam amino yang banyak mengandung gugus prolin tidak pernah berada dalam 

bentuk heliks.   
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Gambar 3. Pembentukan Ikatan Peptida Diantara Dua Asam Amino 

 

Selain ikatan peptida, protein juga mempunyai ikatan non-kovalen.  Struktur tersier protein 

terbentuk melalui interaksi antar gugus R pada rantai polipeptida.  Ikatan disulfida (HS-SH) 

merupakan ikatan kovalen yang dibentuk melalui oksidasi dua gugus sulphydryl.  Sedangkan 

interaksi yang lain merupakan ikatan non-kovalen baik sebagai apolar (hidrofobik) atau polar 

(ikatan hydrogen dan ionik).   

Protein yang bersifat basa mengandung banyak asam amino dengan gugus R bermuatan 

positif merupakan suatu kation, sedangkan protein yang bersifat asam mengandung banyak asam 

amino dengan gugus R bermuatan negatif merupakan suatu anion pada pH 7. 

Titik isoelektrik yaitu pH dimana protein tidak bermuatan.  Berdasarkan titik isoelektrik, 

protein dikatan basa, netral atau asam tergantung pada muatan protein pada pH fisiologis.   

 

TINGKATAN STRUKTUR PROTEIN 

Protein dapat dikelompokkan menjadi empat tingkat struktur (Gambar 4), yaitu : 

1. Struktur primer.  Struktur primer protein menggambarkan sekuen liner residu asam amino 

dalam suatu protein.  Sekuen asam amino selalu dituliskaan dari gugus terminal amino ke 

gugus terminal karboksil.  Struktur 3 dimensi protein tersusun dari struktur sekunder, 

struktur tersier dan kuartener.  Faktor yang menentukan untuk menjaga atau menstabilkan 

ketiga tingkat struktur tersebut adalah ikatan kovalen yang terdapat pada struktur primer. 

2. Struktur sekunder.  Struktur sekunder dibentuk karena adanya ikatan hidrogen  antara 

hidrogen amida dan oksigen karbonil dari peptida backbone.  Struktur sekunder utama 

meliputi -heliks dan ß-strands (termasuk ß-sheets) 

3. Struktur tersier.  Struktur tersier menggambarkan rantai polipeptida yang mengalami folded 

sempurna dan kompak.  Beberapa polipeptida folded terdiri dari beberapa protein globular 

yang berbeda yang dihubungkan oleh residu asam amino.  Unit tersebut dinamakan domain.  

Struktur tersier distabilkan oleh interaksi antara gugus R yang terletak tidak bersebelahan 
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pada rantai polipeptida.  Pembentukan struktur tersier membuat struktur primer dan 

sekunder menjadi saling berdekatan. 

4. Struktur kuartener.  Struktur kuartener melibatkan asosiasi dua atau lebih rantai polipeptida 

yang membentuk multisubunit atau protein oligomerik.  Rantai polipeptida  penyusun 

protein oligomerik dapat sama atau berbeda. 

 

 

Gambar 4. Tingkatan Struktur Protein 
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ISOLASI PROTEIN  
 

Oleh : 

Sri Widyarti 

 

PENDAHULUAN 

Protein berasal dari bahasa Yunani proteios yang berarti pertama atau utama.  Protein 

merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian dari sel.  Protein menentukan 

ukuran dan struktur sel, komponen utama dari sistem komunikasi antar sel serta sebagai katalis  

berbagai reaksi biokimia di dalam sel.  Karena itulah sebagian besar aktivitas penelitian biokimia 

tertuju pada protein khususnya hormon, antibodi dan enzim.  

Semua jenis protein terdiri dari rangkaian  dan kombinasi dari 20 asam amino.  Setiap jenis 

protein mempunyai jumlah dan urutan asam amino yang khas.  Di dalam sel, protein terdapat baik 

pada membran plasma maupun membran internal yang menyusun organel sel seperti mitokondria, 

retikulum endoplasma, nukleus dan badan golgi dengan fungsi yang berbeda-beda tergantung pada 

tempatnya. Protein-protein yang terlibat dalam reaksi biokimiawi sebagian besar berupa enzim 

banyak terdapat di dalam sitoplasma dan sebagian terdapat pada kompartemen dari organel sel. 

Protein merupakan kelompok biomakromolekul yang sangat heterogen.  Ketika berada di 

luar makhluk hidup atau sel, protein sangat tidak stabil.  Untuk mempertahankan fungsi dan nya, 

setiap jenis protein membutuhkan kondisi tertentu ketika diekstraksi dari normal biological milieu.  

Protein yang diekstraksi hendaknya dihindarkan dari proteolisis atau dipertahankan aktivitas 

enzimatiknya. 

Untuk menganalisa protein yang ada di dalam sel tersebut, diperlukan prosedur  fraksinasi 

sel yaitu (1) memisahkan sel dari jaringannya, (2) menghancurkan membran sel untuk mengambil 

kandungan sitoplasma   dan   organelnya   serta (3) memisahkan organel-organel dan molekul 

penyusunnya.  Prosedur (1) dan (2) dinamakan homogenasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

alat yang paling sederhana seperti homogeniser atau mortal sampai alat yang paling mutakhir 

seperti pemakaian vibrasi dan sonikasi tergantung pada bahan yang akan dihomogenasi. Prosedur 

(3) dilakukan dengan menggunakan sentrifus dengan kecepatan dan lama sentrifugasi tertentu.  

Sebagian besar protein merupakan molekul yang mudah rusak bila tidak berada pada 

kondisi fisiologisnya.  Karena itu, untuk mempertahankan struktur dan fungsi protein, fraksinasi 

dilakukan pada suhu rendah (0-4
0
C) dalam buffer dan pH tertentu (tergantung dari jenis protein 

yang akan dianalisa).  

 

Hasil homogenasi yang dinamakan homogenat biasanya masih berupa larutan keruh yang 

terdiri dari debris sel (bagian sel yang tidak hancur), organel-organel sel dan makromolekul 

penyusun sel diantaranya yaitu protein.  Dengan sentrifugasi, debris dan organel sel akan 

mengendap di dasar tabung sentrifus (dinamakan pellet), sedangkan makromolekul (termasuk di 
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dalamnya protein) yang ukurannya jauh lebih kecil daripada debris dan organel sel tidak akan 

mengendap tetapi terlarut dalam buffer (dinamakan  supernatan yang bening).  Supernatan inilah 

yang dipakai sebagai sampel untuk analisa protein dalam jaringan. 

Untuk analisa protein yang di dalam plasma atau serum darah, prosedur fraksionasi (1) dan 

(2) tidak diperlukan karena protein sudah terlarut dalam plasma darah, sedangkan sentrifugasi tetap 

diperlukan untuk mengen-dapkan sel-sel darah sehingga protein yang terlarut dalam plasma atau 

serum terdapat sebagai supernatan. 

 Beberapa teknik analisa protein membutuhkan prosedur isolasi yaitu memisahkan protein 

dari makromolekul yang lain atau memisahkan protein dengan sifat tertentu dari protein lain yang 

tidak diinginkan dalam analisa. Suatu teknik isolasi dan identifikasi protein harus 

mempertimbangkan sifat-sifat fisik, kimiawi dan kelistrikan suatu protein sedemikian rupa 

sehingga konformasi dan aktifitasnya tidak berubah.  Pada tahap awal isolasi, biasanya digunakan 

metode yang memiliki daya pemisah terendah seperti pengendapan dengan amonium sulfat.  

Pengendapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain jumlah dan posisi gugus polar, berat 

molekul, pH dan temperatur larutan. 

 Protein hasil sentrifugasi homogenat masih terdiri dari berbagai jenis protein (atau 

dinamakan crude protein) ataupun protein hasil pengendapan amonium sulfat (jenis protein lebih 

spesifik) selanjutnya dapat dianalisa   secara  kuantitatif maupun kualitatif. Analisa kuantitatif 

protein biasanya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang tertentu tergantung 

pada jenis protein dan pereaksi yang dipakai.  Dengan spektrofotometer dapat diketahui banyaknya 

atau jumlah protein dalam suatu sampel (biasanya dinyatakan dalam mg protein/ml sampel, g 

protein/ml sampel atau dalam satuan ppm tergantung dari satuan yang dipakai pada saat membuat 

kurva standar). Analisa kualitatif protein dapat menggunakan kromatografi ataupun elektroforesis 

tergantung pada tujuan analisa.  Dalam prakteknya, baik analisa kualitatif maupun kuantitatif dapat 

dipakai secara terpisah ataupun dipakai secara bersamaan dalam suatu rangkaian analisa.  

 

 

PRESIPITASI PROTEIN MEMAKAI AMONIUM SULFAT 

Metode ini dapat dipakai untuk memisahkan protein albumin dari protein globulin dalam 

plasma darah.  Kelarutan protein dalam garam amonium sulfat sangat bervariasi tergantung pada 

kekuatan ioniknya dan konsentrasi amonium yang ditambahkan.  Proses ini dapat dikelompokkan 

ke dalam dua bagian yaitu salting in dan salting out. Pada salting in, garam yang ditambahkan 

tidak jenuh atau pada konsentrasi rendah sehingga protein menjadi bermuatan dan menjadi larut 

dalam larutan garam. Kelarutan protein akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan kon-

sentrasi garam. Bila konsentrasi garam diting-katkan terus, maka justru kelarutan protein menjadi 

turun. Bahkan pada konsentrasi garam yang lebih tinggi lagi atau jenuh, protein akan mengendap.  

Proses penambahan garam amo-nium sulfat jenuh pada isolasi protein ini dinamakan salting out.   
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Mekanisme dasar salting out sangat kompleks tetapi dapat diperkirakan bahwa 

pengendapan terjadi karena persaingan antara garam dan protein untuk mengikat air. Pada 

konsentrasi tinggi, kekuatan ionik garam semakin kuat sehingga garam lebih dapat mengikat 

molekul air. Dengan demikian, tidak cukup banyak air yang terikat pada protein sehingga gaya 

tarik menarik antar molekul protein lebih menonjol dibandingkan dengan tarik menarik antara air 

dan protein. Dalam kondisi seperti itu protein akan mengendap. 

 Setiap jenis protein mempunyai ke-larutan yang berbeda pada amonium sulfat jenuh.  

Karena itu, salting out biasa dipakai untuk mengisolasi protein tertentu. Dengan metode salting out 

protein globulin akan mengendap sebagai pelet, sedangkan protein albumin terlarut dalam garam 

amonium sulfat sebagai supernatan.  Hal ini disebabkan karena perbedaan kelarutan albumin dan 

globulin dalam garam amonium sulfat. 

 Garam amonium sulfat juga diper-gunakan dalam pemurnian enzim.  Garam ini sangat 

larut dalam air, relatif murah dan dapat diperoleh dengan tingkat kemurnian tinggi serta tidak 

menurunkan aktifitas molekul yang dianalisa. 

 Selama proses salting out berjalan, sangat penting untuk menjaga konsentrasi garam agar 

tidak menurun dalam larutan sehingga tidak terjadi pengendapan yang bersamaan antara protein 

yang ingin dimurnikan dengan protein yang tidak diinginkan (protein pencemar).  Dengan 

demikian selalu dilakukan pengadukan selama penambahan garam dalam prosedur salting out. 

 Untuk mendapatkan hasil pengendapan yang sempurna dan maksimal, penambahan 

amonium sulfat ke dalam larutan protein dilakukan secara bertahap.  Pada setiap tahap penambahan 

garam, endapan protein selalu dipisahkan dengan sentrifugasi.  Endapan yang diperoleh 

disuspensikan dengan larutan bufer fosfat pH 8,2. 

 Dalam keseluruhan proses pemurnian protein, salting out tidak hanya dilakukan sebagai 

tahap awal melainkan  sering  juga  dilakukan sebagai tahap akhir.  Penambahan garam pada proses 

akhir pemurnian bertujuan untuk memperoleh protein yang lebih pekat.  Karena itu cara yang 

terakhir ini tidak ditujukan untuk memurnikan dan mengidentifikasi protein melainkan ditujukan 

untuk memekatkan protein hasil. 
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ELEKTROFORESIS GEL POLIAKRILAMID 

Oleh : 

Sri Widyarti 

 

PENDAHULUAN 

Elektroforesis merupakan proses bergeraknya molekul bermuatan pada suatu medan listrik 

(Gambar 5).  Kecepatan molekul yang bergerak pada medan listrik tergantung pada muatan, bentuk 

dan ukuran.  Dengan demikian elektroforesis dapat digunakan untuk separasi makromolekul 

(seperti protein dan asam nukleat).  Posisi molekul yang terseparasi pada gel dapat dideteksi 

dengan pewarnaan atau autoradiografi, ataupun dilakukan kuantifikasi dengan densitometer.   

 

 Gambar 5.  Susunan Dasar Elektroforesis. 

 

Elektroforesis untuk makromolekul memerlukan matriks penyangga untuk mencegah 

terjadinya difusi karena timbulnya panas dari arus listrik yang digunakan.  Gel poliakrilamid dan 

agarosa (Gambar 6) merupakan matriks penyangga yang banyak dipakai untuk separasi protein dan 

asam nukleat. Elektroforesis yang dibahas di bawah ini menggunakan matriks berupa gel 

poliakrilamida (PAGE = poly-acrilamida gel electrophoresis) untuk separasi sampel protein.   

 Gambar 6. Struktur Kimia Akrilamid dan Agarosa 

 

Gel poliakrilamid dalam dibentuk sebagai silinder dalam tabung atau sebagai lembaran 

dalam lempengan kaca (Gambar 7).  Dalam perangkat elektroforesis, gel  diletakkan diantara dua 

buffer chamber sebagai sarana untuk menghubungkan kutub negatif dan kutub positif.  Orientasi 

posisi gel dapat secara vertikal (Gambar 8.A dan 8.B) dan horisontal atau disebut sebagai 

submarine (Gambar 8.C dan 8.D). 

 



 

Teknik Analisa Biologi Molekuler 24/38    JBUB ,2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Lempengan Kaca 

Pembentuk Gel 

 

 

 

 Gambar 8.  Diagram Perangkat Elektroforesis 

 

 

Banyak molekul biologi bermuatan listrik yang besarnya tergantung pada pH dan 

komposisi medium dimana molekul biologi tersebut terlarut.  Bila berada dalam suatu medan listrik, 

molekul biologi yang bermuatan positif akan bermigrasi ke elektroda negatif dan sebaliknya.  

Prinsip inilah yang dipakai dalam elektroforesis untuk memisahkan molekul-molekul berdasarkan 

muatannya. 

Protein merupakan molekul amphoter karena mempunyai gugus amino positif dan gugus 

karboksil negatif.  Dengan demikian maka protein dapat mengion baik pada pH basa maupun pH 

asam.  Pada pH rendah, protein bersifat sebagai kation (bermuatan positif) yang cenderung 

bergerak ke arah katoda (bermuatan negatif).  Pada pH tinggi, protein bersifat sebagai anion 

(bermuatan negatif) yang cenderung bergerak ke arah anoda (bermuatan positif).  Nilai diantara 

kedua pH tersebut dinamakan titik isoelektrik (isoelectric point atau pI) yaitu nilai pH dimana 

protein menjadi tidak bermuatan.   Hal ini karena pada pH tersebut jumlah muatan negatif yang 
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dihasilkan dari proteolisis sebanding dengan jumlah muatan positif yang diperoleh dari 

penangkapan proton. Protein yang tidak bermuatan tidak dapat bergerak pada  medan listrik.   

Hampir semua protein mempunyai pI kurang dari 8,0.  Oleh karena itu, pH bufer 

elektroforesis berkisar 8 – 9 yang akan menyebabkan sebagian besar protein bermuatan negatif 

yang akan bergerak ke anoda.   

  

MATRIKS PENYANGGA 

Elektroforesis biasanya memerlukan media penyangga sebagai tempat bermigrasinya 

molekul biologi.  Media penyangganya bermacam-macam tergantung pada tujuan dan bahan yang 

akan dianalisa.  Media penyangga yang sering dipakai dalam elektroforesis antara lain yaitu kertas, 

selulosa asetat dan gel.  Gel yang dipakai dapat berupa pati, agarose ataupun poliakrilamid. 

Pada elektroforesis dalam matriks gel poliakrilamid, protein terseparasi ketika protein 

bergerak melalui matriks tiga dimensi dalam medan listrik.  Matriks poliakrilamid berfungsi untuk 

memisahkan protein berdasarkan ukuran dan menstabilkan pH bufer agar muatan protein tidak 

berubah.  

Poliakrilamid dapat memisahkan protein dengan kisaran berat molekul 500 – 250.000 atau 

polinukleotida dengan kisaran 5 – 2000 pasang basa. Pori matriks ini terbentuk dari ikatan silang 

antara akrilamid dan bisakrilamid. Ukuran pori pada gel poliakrilamid dapat dikecilkan dengan 

cara meningkatkan persentase total akrilamid (atau %T) atau dengan meningkatkan banyaknya 

ikatan silang (atau %C) dengan bisakrilamid.   

Gel 20%T 5%Cbis berarti bahwa  kandungan total akrilamid dan bisakrilamid sebesar 20% 

(w/v) dimana kandungan bisakrilamid 5% dari total akrilamid dan bisakrilamid.  Pada %T yang 

sama, 5%C menghasilkan ukuran pori terkecil.  Diatas dan dibawah 5%C, besarnya pori bertambah.   

          

g (akrilamid + bisakrilamid) 

%T = -------------------------------- x 100 

100 ml 

 

 

g (bisakrilamid) 

%C = -------------------------------- x 100 

g (akrilamid + bisakrilamid) 

 

 Untuk mendapatkan hasil separasi protein yang diinginkan, diperlukan %T  tertentu yang 

sesuai.  %T yang terlalu tinggi akan menghalangi bergeraknya protein, sedangkan %T yang terlalu 

rendah akan menyebabkan protein kurang atau tidak terseparasi karena protein bergerak sangat 

cepat pada gel. 

 Polimer yang terbentuk menyebabkan gel berpori-pori di dalamnya.  Besarnya pori-pori 

dapat diatur dengan mengubah konsentrasi akrilamid dan bisakrilamid (Tabel 1).  Jika diameter 
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pori gel sama dengan X, maka protein dengan ukuran lebih kecil dari X akan mudah dan cepat 

bergerak  dalam gel, sedangkan molekul berukuran lebih besar dari X juga akan bergerak tetapi 

lebih lambat. 

 

Tabel 1.  Konsentrasi Gel Poliakrilamid dengan Separasi Protein 

Konsentrasi 

gel (%T) 

Berat molekul protein 

yang masih dapat lewat 

(Dalton) 

2,5 % 10
5
 – 10

6
 

7 % 10
4
 – 10

5
 

30 % 2 x 10
2
 – 2 x 10

3
 

  

Gel poliakrilamid dibentuk dari polimer akrilamid CH2=CH-C(O=)-NH2 dengan suatu 

cross-linking agent yaitu N, N’-methylene bisakrilamid atau CH2=CH-C(=O)-NH-CH2-NH-

C(=O)CH=CH2. Polimerisasi  ini  dikatalis  oleh amonium persulfat atau riboflavin yang dapat 

menghasilkan radikal bebas (Gambar 5).  Pembentukan radikal bebas dari amonium persulfat 

dikatalis oleh N, N, N’,N’,-tetramethyl-ethylenediamine (TEMED), sedangkan radikal bebas dari 

riboflavin terbentuk dengan bantuan cahaya.  

  

 

Gambar 9.   Pembentukan Gel Poliakrilamid melalui Inisiasi TEMED dan Ammonium Persulfat 

 

Ukuran pori dalam gel poliakrilamid dipengaruhi oleh konsentrasi total akrilamid (%T), 

sedangkan sifat stiffness dan swelling dipengaruhi oleh jumlah cross-linking agent (%C). 
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 Gambar 10. Skema Mekanisme Separasi Protein Berdasarkan Berat Molekul dengan  SDS PAGE 

  

ELEKTROFORESIS GEL POLIAKRILAMID PADA KONDISI DISOSIASI 

 Protein dengan berat molekul besar, protein kompleks atau asam nukleat biasanya 

dielektroforesis pada kondisi terdisosiasi  yaitu   dengan  mengganggu struktur nativenya. SDS 

merupakan detergen yang mempunyai sifat polar dan nonpolar yang dapat mengikat protein 

sedemikian rupa sehingga bagian nonpolar dari SDS tersembunyi ke dalam bagian nonpolar 

(hidrofobik) dari protein dan gugus sulfat dari SDS yang bermuatan negatif berhubungan langsung 

atau terekspos pada pelarut.   

Berdasarkan preparasi sampel, elektroforesis dibagi dua yaitu : (1) native atau 

nondenaturing atau nondisosiasi PAGE, dan (2) denaturing atau disosiasi atau SDS-PAGE.  

 Pada sistem native atau nondenaturing PAGE (non-dissociation), protein diseparasi pada bufer 

yang mempunyai pI tertentu.  Ketika bergerak di dalam gel, protein tetap berada dalam struktur tiga 

dimensi (native).  Ukuran suatu protein ditentukan oleh berat molekul, tingkat hidrasi dan 

bentuknya.  Pada sistem ini, sulit memperkirakan pola migrasi protein.  Pada umumnya, sistem ini 

hanya dipakai untuk memisahkan sampel dengan berat molekul yang sama berdasarkan muatannya. 

  

Pada sistem denaturing, protein dielektroforesis pada bufer yang juga mengandung detergen ionik 

SDS.  SDS akan mengikat pada bagian hidrofobik dan residu asam amino sehingga menyebabkan 

perubahan struktur tiga dimensi protein (menjadi unfolding).  Selain itu, SDS juga menyebabkan 

seluruh rantai peptida bermuatan negatif (Gambar 11).  Dalam kondisi ini, ukuran protein hanya 

tergantung pada berat molekulnya.  Kompleks protein-SDS bergerak dalam gel poliakrilamid 

dengan kecepatan yang tergantung pada berat molekulnya.  Dengan demikian maka, SDS-PAGE 

digunakan untuk menentukan berat molekul suatu crude protein. 
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Gambar 11.  Struktur Molekul SDS dan Pengaruhnya pada Struktur Protein 

 

Struktur subunit protein dapat ditentukan menggunakan SDS-PAGE bersama-sama dengan 

kromatografi filtrasi gel.  Pertama, berat molekul maksimum protein oligo/polimer ditentukan 

memakai kromatogrfai filtrasi gel.  Kedua, penentuan berat molekul protein oligo/polimer 

menggunakan SDS-PAGE.  Ketiga, berat molekul dari masing-masing subunit oligo/polimer 

ditentukan memakai SDS-PAGE dengan reducing agent seperti merkaptoetanol yang akan 

memutuskan ikatan disulfida diantara dua subunit. 

Pengikatan protein dengan SDS akan menyebabkan dua hal.  Yang pertama yaitu  

terputusnya ikatan disulfida yang menentukan protein folding dengan kata lain struktur sekunder 

protein rusak (Gambar 12). Yang kedua yaitu akan menyebabkan bagian luar molekul protein 

terselubungi oleh muatan negatif dari SDS sehingga molekul protein akan terseparasi semata-mata 

berdasarkan berat molekulnya saja bukan berdasarkan besar dan jenis muatannya karena semua 

molekul protein sekarang bermuatan negatif.  Disosiasi ini terjadi dengan bantuan pemanasan dan 

penambahan disulfide reducing agent seperti -merkaptoetanol atau 1,4-dithiothretol. 

 

 

 

Gambar 12. Separasi Protein Multisubunit pada SDS-PAGE.  Subunit A terikat secara kovalen 

pada subunit B dan C yang terikat melalui rantai disulfida. 
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Disosiasi sampel protein ini dilakukan sebelum sampel dielektroforesis.  Sebelum 

dilakukan elektroforesis, sampel ditambah dengan reducing sample buffer disingkat RSB (antara 

lain terdiri dari SDS 10% dan 2-merkaptoetanol).  Campuran sampel dan RSB didihkan pada water 

bath selama 5 menit kemudian dibiarkan dingin dan ditambah sukrose 20 % atau gliserol 20 % dan 

bromophenol blue 0,005 %.  Penambahan sukrose atau gliserol dimaksudkan untuk menambah 

berat jenis sampel sehingga sampel tidak mengapung tetapi terdeposit atau turun mengendap pada 

dasar sumur sampel, sedangkan bromophenol blue dipakai sepakai tracking dye untuk menandai 

batas terjauh dari pergerakan sampel protein pada saat elektroforesis.  

 

Gambar 13. Tahapan SDS-PAGE 

 

Pada saat elektroforesis berlangsung, protein akan bergerak dari elektroda negatif menuju 

elektroda positif sampai pada jarak tertentu pada gel poliakrilamid tergantung pada berat 

molekulnya.  Semakin rendah berat molekulnya maka semakin jauh pula protein bergerak dengan 

kata lain mobilitisnya tinggi.  Sebaliknya, protein dengan berat molekul lebih besar  akan bergerak 

pada jarak  yang   lebih  pendek  dengan  kata lain mobilitisnya rendah.  Berbagai jenis protein 

pada suatu sampel akan terseparasi (terpisah-pisah) pada gel poliakrilamida tergantung pada 

mobilitasnya.  Protein dengan mobilitas tinggi akan berhenti bergerak pada bagian yang lebih 

bawah gel, sedangkan protein dengan mobilitas rendah cenderung berhenti bergerak pada bagian 

atas gel. Dengan demikian, pada jalur pergerakan protein akan didapatkan jajaran protein (disebut 
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sebagai band atau pita protein) yang sudah terseparasi berdasarkan berat molekulnya. Dalam satu 

sampel protein bisa lebih dari satu bahkan puluhan band dalam gel poliakrilamida.  Dalam kondisi 

tidak diwarnai, protein tersebut tidak terlihat karena memang protein dalam sampel tidak berwarna.  

Setelah diwarna dengan staining solution yang mengandung Coomassie brilliant blue R-250, 

protein yang tidak berwarna tersebut menjadi berwarna biru karena mengikat Coomassie blue.  

Dalam kondisi ini kita bisa mengetahui keberadaan dan mengukur mobilitas protein untuk 

kemudian ditentukan berat molekulnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 14.  Hasil Separasi Protein pada SDS-PAGE sesudah Diwarnai Coomassie Blue 

 

Coomassie blue dapat mendeteksi 1-10 g protein dalam satu band, sedangkan untuk 

mendeteksi protein dengan kadar yang sangat kecil (10-100 ng) digunakan pewarnaan perak nitrat 

yang 100 kali lebih peka.  Prosedur dan mekanisme pewarnaan dengan  perak nitrat  serupa dengan 

proses cetak foto.  Protein pada gel akan mengkatalis proses reduksi silver halida pada larutan 

pewarna menjadi metallic silver yang bisa dilihat.   

 

PENGUKURAN BERAT MOLEKUL PROTEIN SAMPEL 

Elektroforesis dengan kondisi protein yang sudah terdisosiasi dapat dipakai untuk 

memperkirakan berat molekul  suatu   protein.  Berat  molekul  tersebut  dapat ditentukan dengan 

mengukur mobilitas molekul protein dalam gel poliakrilamid (yang mengandung SDS) berdasarkan 

kurva standar berat molekul dari protein standart (Gambar 15).  Protein standar yang diketahui 

berat molekulnya dapat dielektroforesis dan mobilitasnya pada gel poliakrilamid dapat diukur.  

Mobilitas rate (Mr atau Rf) diukur dengan memakai rumus berikut. 

 

                                Jarak pergerakan pita protein dari tempat awal 

Rf = -------------------------------------------------------------------- 

       Jarak pergerakan warna pelacak dari tempat awal 
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Gambar 15.  Estimasi Berat Molekul menggunakan SDS-PAGE. (A) Separasi Berat Molekul 

Protein Standar dan Protein Sampel pada 7% SDS-PAGE. (B) Kurva Kalibrasi untuk 

Estimasi Berat Molekul.  

 

Protein dengan berat molekul tertentu mempunyai nilai Rf tertentu pula.  Bila dipakai 5 

jenis protein standar dengan berat molekul yang berbeda, maka akan didapatkan 5 nilai Rf yang 

berbeda pula.  Untuk membuat kurva kalibrasi berat molekul, kelima nilai Rf ini ditempatkan 

sebagai sumbu X dan berat molekul (biasanya dinyatakan sebagai fungsi dari log berat molekul) 

ditempatkan sebagai sumbu Y.  Grafik yang didapatkan berupa grafik linier dengan  persamaan 

garis  y = a + bx.  Mobilitas dari suatu protein (yang belum diketahui berat molekulnya) dapat 

diukur dengan rumus di atas dan berat molekulnya dapat dicari dengan mengeplotkan langsung 

pada kurva standar berat molekul atau dapat dihitung dengan menggunakan persamaan garis dari 

kurva standar berat molekul. 

APLIKASI TEKNIK 

SDS-PAGE merupakan suatu teknik dengan kegunaan yang cukup luas, antara lain yaitu 

analisis kemurnian protein, penentuan berat molekul protein, verfikasi konsentrasi protein, deteksi 

proteolisis, identifikasi protein imunopresipitasi, sebagai tahap awal imunobloting, deteksi 

modifikasi protein, separasi dan pemekatan protein antigen, separasi protein terlabel radioaktif.  

 

A B 
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Pembuatan Kurva Standar Kadar Protein 

 
1. Untuk menentukan kadar protein suatu sampel diperlukan kurva standar kadar protein.  Kurva 

ini  diperoleh dengan terlebih dahulu menyiapkan larutan standar protein yaitu BSA (bovine 

serum albumin) dari stok yang berkadar 1 mg/ml seperti tabel berikut. 

No. 

Tabung 

Volume BSA 

(l) 

Kadar BSA 

(µg) 

Buffer 

(l) 

Bradford 

(ml) 

A595 

1 0.0 0.0 100 5  

2 2.5 2.5 97.5 5  

3 5.0 5.0 95.0 5  

4 7.5 7.5 92.5 5  

5 10.0 10.0 90.0 5  

6 12.5 12.5 87.5 5  

 

3. Tabung diinkubasi pada suhu ruang selama 2 – 15menit atau sebelum 1 jam. 

4. Kemudian baca absorbansi pada panjang gelombang 595 dengan tabung 1 sebagai blanko.   

5. Gambarkan kurva standar kadar protein yang diperoleh dengan mengeplotkan nilai absorbansi 

pada sumbu Y dan kadar protein dari masing-masing larutan standar pada sumbu X. 

6. Hitung persamaan garis liniernya y = a + bx dan perkirakan nilai r.  Semakin teliti Saudara 

mengerjakan, maka nilai r yang didapatkan akan sangat mendekati +1 atau –1. 

 

PREPARASI SAMPEL PROTEIN  

A. Sampel protein dari organ hewan 

Organ diambil sebanyak 0,5 g kemudian dicuci dengan PBS sebanyak 3 kali untuk 

membersihkan dari darah yang masih tersisa.  Kemudian organ digerus sampai halus (tetapi jangan 

terlalu lama) di dalam mortal (sudah didinginkan) yang diletakkan dalam bak es. Buffer ekstrak 

sebanyak  1 ml ditambahkan   ke dalam   mortal  dan diratakan.  Setelah itu homogenat dituang ke 

dalam tabung Eppendorf atau tabung sentrifus dan disentrifus pada kecepatan 10.000 rpm pada 

suhu 4
0
C selama 20 menit.  Pellet yang mengendap pada dasar tabung dibuang, sedangkan 

supernatannya dipisahkan ke dalam 2 tabung, 20l untuk sampel elektroforesis dan sisanya untuk 

diukur kadar proteinnya dengan metode Bradford. Bila tidak segera dipakai, sampel disimpan pada 

suhu –70 atau 4
0
C. 

 

 

Komposisi dari buffer ekstrak yang dipakai adalah sebagai berikut : 

1 mM PMSF dalam DMSO 100 l 

50 mM KH2PO4 pH 7,4  500 l 

0,5 % Nonidet P-40      5 l 
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aquabides    345 l 

 

B. Sampel protein dari serum  

 Darah didiamkan dalam suhu kamar atau diinkubasi dalam inkubator 37
0
 C selama 1 jam.  

Setelah itu darah disimpan dalam refrigerator suhu 4
0
 C selama semalam untuk mengendapkan sel-

sel darah.  Kemudian disentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 1000 g untuk memisahkan sel-

sel darah lebih sempurna.  Supernatan yang didapatkan dinamakan serum atau serum (antibodi) 

dipakai sebagai sampel untuk analisa selanjutnya.   

Sampel serum ini dibagi ke dalam tiga tabung  Eppendorf, 20l untuk sampel 

elektroforesis, dan sisanya untuk diukur kadar proteinnya dengan metode Biuret dan presipitasi. 

Bila tidak langsung dianalisis, sampel dapat disimpan dalam suhu –70 atau 4
0
C. 

 

ISOLASI PROTEIN DARI BAKTERI 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 
- diinkubasi suhu ruang 30 menit  

- disentrifugasi 10.000 rpm, 4
o
C, 5 menit 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Media Luria Bertani  

Pelet 

Suspensi 

Supernatan 

Analisis pola pita protein SDS PAGE 

 Dimasukkan tabung Polypropilen 15 ml 

 Disentrifugasi 10.000 rpm, 4oC selama 5 menit  
 

 

 dicuci dengan akuades untuk media Luria Bertani dan PBS 
(Phosphate Buffer Saline) untuk media Susu Skim 

 disentrifugasi 10.000 rpm, 4oC selama 5 menit 

 ditambah inhibitor protease phenyl-methane-suphonyl (PMSF)   
1 mM dengan perbandingan 1:1 

 disimpan 0-4oC jika tidak dipakai 

 dipanaskan penangas air suhu 39 oC selama 2 menit 

 didinginkan pada suhu 0oC selama 20 menit 

 disentrifugasi 10.000 rpm, 4oC, 5 menit 

 dilarutkan dalam 200 μL Cell Lytic B-II Bacterial 
 

 

 Dinkubasi suhu ruang selama 30 menit 

 Disentrifugasi 10.000 rpm, 4oC, 5 menit 
 

 Dipindah ke tabung eppendorf baru 
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PENGUKURAN KADAR PROTEIN SAMPEL 

1. Siapkan tabung reaksi sejumlah sample ditambah 1 (sebagai blanko). 

2. Masing-masing tabung reaksi diisi dengan 90 l NaCl 0,9%. 

3. Sampel protein 10 l dimasukkan dalam tabung reaksi. Tabung reaksi yang berfungsi sebagai 

blanko, hanya diisi dengan 100  l buffer.  

4. Masing-masing tabung reaksi selanjutnya ditambah 5 ml pereaksi Bradford. 

5. Sesudah  divorteks, kemudian diinkubasi pada suhu ruang 

6. Kemudian baca nilai absorbansinya pada panjang gelombang 595 nm  

7. Dari nilai absorbansi tersebut hitung kadar protein masing-masing sampel dengan bantuan 

persamaan garis linier dari kurva standar kadar protein. 

PRESIPITASI PROTEIN 

1. Presipitasi menggunakan amonium sulfat jenuh  

Serum atau sampel  lain dimasukkan tabung eppendorf, kemudian ditambah dengan 

(NH4)2SO4 jenuh dengan perbandingan 2:1. Tabung ependorf dibiarkan selama 10 menit pada suhu 

ruang dan sekali-kali divortex. Tabung eppendorf disentrifus 10.000 rpm selama 10 menit pada 

suhu 4
0
C. Supernatan dibuang, pelet disuspensikan dengan 100 mmol bufer fosfat pH 8,2 sebanyak 

¼ volume asal dan dihomogenkan dengan ujung “yellow tip”. Hasil presipitasi ini dipisah menjadi 

2 tabung, 20 l dipakai untuk sampel elektroforesis dan 10 l untuk diukur kadar proteinnya 

dengan metode Biuret. 

 

2. Presipitasi menggunakan ethanol 

Serum atau sampel lain dimasukkan tabung eppendorf, ditambah pelan-pelan dengan 

ethanol absolut dingin  dengan perbandingan 1 : 1 sambil divortex. Kemudian diinkubasi dalam 

refrigerator selama 15 menit, disentrifugasi 10.000 rpm selama 10 menit pada suhu 4
0
C.  

Supernatan dibuang, pelet dikeringanginkan untuk menguapkan ethanol.  Setelah itu, pelet 

disuspensikan dengan 100 mmol bufer fosfat pH 8,2 dengan perbandingan 1 : 2. Hasil presipitasi 

ini dipisah menjadi 2 tabung, 20 l dipakai untuk sampel elektroforesis dan 10 l untuk diukur 

kadar proteinnya dengan metode Biuret. 

 

3. Ukur kadar protein sampel sebelum dan sesudah dipresipitasi menggunakan reagent Bradford. 

SDS-PAGE 

 

A. Menyiapkan sampel 

1. Sampel protein ditambah dengan sampel buffer dengan perbandingan 1 : 1 dalam tabung 

Eppendorf. 
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2. Kemudian sampel dipanaskan pada 100 
0
C selama 5 menit 

3. Setelah dingin, bila sampel tidak langsung dipakai dapat disimpan pada –20 
0
C  

B. Menyiapkan separating dan stacking gel 

1. Plate pembentuk gel disusun seperti petunjuk pada saat praktikum 

2. Separating gel 12,5 % dibuat dengan cara : 

 Siapkan tabung polipropilen 50 ml 

 Masukkan 3,125 ml stok akrilamid dalam tabung,  

 Masukkan 2,75 ml 1M Tris pH 8.8, tabung ditutup, lalu tabung digoyang secara perlahan 

 Masukkan aquabidest 1,505 ml, tabung ditutup, lalu tabung digoyang secara perlahan 

 Masukkan 75 µl SDS 10% , tabung ditutup, lalu tabung digoyang secara perlahan 

 Masukkan 75 µl APS 10%, tabung ditutup, lalu tabung digoyang secara perlahan  

 Masukkan 6,25 µl TEMED, tabung ditutup, lalu tabung digoyang secara perlahan 

 Segera tuang larutan ke dalam plate pembentuk gel menggunakan mikroppipet 1 ml (dijaga 

jangan sampai terbentuk gelembung udara) sampai batas yang terdapat pada plate  

 Perlahan tambahkan aquadest di atas larutan gel dalam plate agar permukaan gel tidak 

bergelombang 

3. Biarkan gel memadat selama kurang lebih 30 menit (ditandai dengan terbentuknya garis 

transparan di antara batas air dan gel yang terbentuk). Setelah itu, air yang menutup separating 

gel dibuang. 

4. Sesudah separating gel memadat, stacking gel 3 % disiapkan dengan cara yang sama pada 

prosedur B.2 di atas, dengan volume larutan sebagai berikut. 

30% acrylamide-bis 0.45 ml 

1M Tris pH 6.8 0.38 ml 

Aquabidest  2.11 ml 

10% SDS  30 µl 

TEMED  5 µl 

10% APS  30 µl 

 

C. Memasukkan sampel pada sumur gel 

1. Plate yang sudah berisi gel dimasukkan dalam chamber elektroforesis 

2. Running buffer dituang sampai bagian atas dan bawah  gel terendam 

3. Bila terbentuk gelembung udara pada dasar gel atau di antara sumur sampel, harus dihilangkan. 

4. Sampel sebanyak 10 - 20 l (yang kandungan proteinnya minimal 0,1 g dan maksimal 20 – 

40 g) dimasukkan hati-hati ke dalam dasar sumur gel menggunakan Hamilton syringe. 

5. Syringe dibilas sampai 3 x dengan air atau dengan running buffer sebelum dipakai untuk 

memasukkan sampel yang berbeda pada sumur gel berikutnya. 

 

D. Running sampel 
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1. Untuk memulai running, perangkat elektroforesis dihubungkan dengan power supply 

2. Running dilakukan pada constant current 20 mA selama kurang lebih 40 – 50 menit atau 

sampai tracking dye mencapai jarak 0,5 cm dari dasar gel. 

3. Setelah selesai, running buffer dituang dan gel diambil dari plate. 

E. Pewarnaan gel 

1. Untuk tahap ini diperlukan larutan staining untuk mewarnai protein pada gel dan larutan 

destaining untuk menghilangkan warna pada gel dan memperjelas band protein yang terbentuk. 

Larutan staining 1 liter terdiri dari : 

Coomassie Blue R-250 1,0 g 

Methanol   450 ml 

Aquades   450 ml 

Asam asetat glasial  100 ml 

 

Larutan destaining 1 liter terdiri dari : 

Methanol  100 ml 

Asam asetat glasial 100 ml 

Aquades  800 ml 

 

2. Gel direndam dalam 20 ml staining solution sambil digoyang selama kurang lebih 15 menit.  

Setelah itu larutan staining dituang kembali pada wadahnya. 

3. Setelah dicuci dengan air beberapa kali,  gel direndam dalam 50 ml destaining solution sambil 

digoyang selama kurang lebih 30 menit atau sampai band protein terlihat jelas. 

F. Pembuatan kurva standar berat molekul  

1. Dalam praktikum ini, berat molekul dari protein standar yang dipakai sebagai berikut. 

Protein Berat Molekul 

(kD) 

 

Perhitungan nilai Rf 

ß-galaktosidase 116,0  

Bovin Serum Albumin 66,2  

Ovalbumin 45,0  

Lactate dehydrogenase 35,0  

Restriction endonuclease 25,0  

ß-lactoglobulin 18,4  

Lysozyme 14,4  

 

2. Ukur jarak pergerakan masing-masing protein standar dan catat nilai Rf-nya pada tabel seperti 

contoh. 

3. Gambarkan kurva standar berat molekul yang diperoleh dengan mengeplotkan nilai Rf pada 

sumbu X dan log dari berat molekul pada sumbu Y. 

4. Hitung persamaan garis liniernya 
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G. Pengukuran Berat Molekul Protein Sampel 

1.  Untuk setiap sampel protein amati terlebih dahulu berapa jumlah band protein yang nampak.  

Masing-masing band protein dari setiap sampel tentukan nilai Rf-nya. 

2. Dari setiap nilai Rf yang diperoleh hitung berat molekulnya dengan bantuan persamaan garis 

linier dari kurva standar berat molekul. 

3.  Catat hasil yang diperoleh dalam tabel. 

 

F. Larutan kerja (working solution) 

1M Tris-HCl (pH 8,8) 100 ml 

 12,1 g Tris dilarutkan dalam 50 ml aquabides kemudian ditambahkan HCl pekat sampai 

didapatkan pH 8,8, setelah itu ditambah aquabides sampai mencapai volume 100 ml 

1M Tris-HCL (pH 6,8), 100 ml 

 12,1 g Tris dilarutkan dalam 50 ml aquabides kemudian ditambahkan HCl pekat sampai 

didapatkan pH 6,8, setelah itu ditambah aquabides sampai mencapai volume 100 ml 

SDS 10 % (w/v) 100 ml 

 10 g SDS dilarutkan dalam aquabides sampai mencapai volume 100 ml 

Gliserol 50 % (v/v), 100 ml 

 Gliserol 100 % sebanyak 50 ml ditambah dengan 50 ml aquabides 

Bromophenol blue 1% (w/v), 10 ml 

 Bromophenol blue 100 mg dilarutkan dalam aquabides sampai mencapai volume 10 ml 

Akrilamid total 30% (w/v) 100 ml  

 29,2 g akrilamid dan 0,8 g bis-akrilamid ditambah aquabides sampai mencapai volume 100 

ml dan distirer sampai semua akrilamid larut.  Larutan ini dimasukkan dalam botol gelap 

dan disimpan di refrigerator . 

Ammonium persulfat (APS) 10 % sebanyak 5 ml. 

 0,5 g ammonium persulfate dilarutkan dalam 5 ml aquabides. Larutan ini dimasukkan 

dalam botol gelap dan disimpan di refrigerator . 

 

Running buffer pH 8,3 sebanyak 500 ml. 

Tris           1,52 g 

Glisin   7,2   g 

SDS           0,5   g  

Aquabidest s/d  500 ml 

Sampel buffer 10 ml. 

1M Tris-HCl pH 6,8  0,6 ml 

Gliserol 50 %   5 ml 

SDS 10 %   2 ml 

2-mercaptoethanol  0,5 ml 

Bromophenol blue 1 % 1 ml 

Aquabides   0,9 ml 
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