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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillahirabbil’alamin, atas hidayah dan rahmat-Nya, 
penulisan buku teks perguruan tinggi dengan judul “Biomolekul 

Sel: Karbohidrat, Protein, dan Enzim” telah dapat diselesaikan 
dengan baik. Ide penulisan buku ini berawal dari kenyataan bahwa 
jumlah buku-buku biokimia berbahasa Inggris yang berkualitas baik 
jauh lebih banyak dibandingkan berbahasa Indonesia. Hal ini 
menjadi kesulitan pertama untuk memahami biokimia dengan baik, 
terutama bagi mahasiswa S1. Buku ini ditulis untuk mengatasi salah 
satu kesulitan mahasiswa tersebut. Setiap bab penulisan pada buku 
ini dimulai dari hal yang sederhana sampai informasi tentang 
biokimia yang lebih mutakhir. Oleh sebab itu, buku ini sangat cocok 
dibaca oleh mahasiswa yang mempelajari biokimia pada tingkat S1,  
S2 maupun sebagai topik biokimia pemula untuk mahasiswa S3. 
Buku ini juga bermanfaat bagi dosen yang mengajarkan biokimia.  

Biokimia secara sederhana dapat didefinisikan sebagai ‘kimia 

dari kehidupan’ (Biochemistry is chemistry of life) yaitu ilmu yang 
mempelajari reaksi pada makhluk hidup. Pengetahuan biokimia 
membantu kita memahami makhluk hidup pada tingkat molekuler. 
Pengetahuan ini dapat digunakan pada berbagai bidang keilmuan 
yang objeknya adalah makhluk hidup. Oleh sebab itu, biokimia 
dipelajari pada berbagai bidang yang berhubungan dengan 
makhluk hidup, seperti kedokteran, pertanian, peternakan, 
perikanan, pangan, kesehatan, farmasi, dan kelautan. Dengan 
demikian, buku ini juga bermanfaat bagi mahasiswa kedokteran, 
mahasiswa pertanian, mahasiswa peternakan, mahasiswa 
perikanan, mahasiswa yang mempelajari pangan, mahasiswa 
keperawaratan, mahasiswa farmasi, serta mahasiswa kelautan. 
Tentu buku ini sangat bermanfaat terutama untuk mahasiswa 
kimia, mahasiswa biologi, dan mahasiswa yang mempelajari 
bioteknologi maupun para peneliti biokimia dan bioteknologi. 

Pembahasan biokimia dapat dikelompokkan menjadi tiga 
topik utama, yaitu (1) struktur molekul penyusun makhluk hidup 
yang dikaitkan pada hubungan antara struktur dan fungsi biologi 
molekul penyusun makhluk hidup; (2) metabolisme yang terjadi 
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pada makhluk hidup dan regulasinya; (3) dan pewarisan sifat sel. 
Buku yang berada di hadapan anda ini merupakan Buku Teks 
Biokimia Perguruan Tinggi bagian “struktur dan fungsi molekul 
penyusun makhluk hidup” yang diberi judul “Biomolekul Sel”. 
Biomolekul sel merupakan prasyarat untuk mempelajari biokimia 
selanjutnya, yaitu metabolisme dan pewarisan sifat sel. Buku ini 
merupakan bagian ke-1 dari buku ‘biomolekul sel’ yang 
menjelaskan Karbohidrat, Protein dan Enzim yang diberi judul 
“Biomolekul Sel: Karbohidrat, Protein dan Enzim”. Buku ini 
terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang 
menjelaskan pengertian biokimia dan ruang lingkupnya, 
karakteristik makhluk hidup, pengelompokan makhluk hidup, 
peranan biokimia pada kehidupan dan teknik dasar mikrobiologi. 
Bab II memberikan gambaran tentang struktur sel dan virus. Pada 
Bab ini dijelaskan struktur utama sel, sel prokariot dan eukariot, 
empat tingkatan penyusun sel hidup, struktur dan fungsi organel 
sel, definisi spesies pada bakteri, struktur dan klasifikasi virus serta 
HIV-1. Bab III menjelaskan karbohidrat meliputi monosakarida dan 
turunannya, disakarida, oligosakarida, serta polisakarida penting 
seperti pati, glikogen, selulosa, dan inulin.   

Bab IV menjelaskan protein meliputi asam amino protein 
alami, pengelompokan protein, tingkatan struktur protein, protein 
globular, fibrous protein, denaturasi protein, kestabilan protein 
pada suhu tinggi, gel elektroforesis protein dan protein pada basis 
data CAZy, PDB, dan GenBank. Bab V memberikan gambaran 
tentang enzim yaitu aspek umum molekul enzim, klasifikasi dan 
tata nama enzim, keunggulan reaksi berkataliskan enzim, interaksi 
substrat dan enzim, koenzim dan kofaktor pada enzim, pengaruh 
lingkungan terhadap aktivitas enzim, regulasi aktivitas enzim, 
kinetika enzim, inhibisi enzim, mekanisme reaksi enzim, enzim 
restriksi, pengendapan enzim, dan penggunaan enzim serta 
extremophile sebagai sumber enzim baru.  

Terealisasinya buku ini tak lepas dari budi baik dari berbagai 
pihak. Terimakasih kepada kelompok peneliti biokimia ITB yang 
telah berbagi ilmu, dan berdiskusi tentang perkembangan biokimia 
pada tingkat molekuler. Terimakasih juga kepada teman, sahabat, 
mahasiswa-mahasiswaku, dan semua pihak yang namanya tidak 
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disebutkan yang telah memberikan inspirasi untuk penulisan buku 
ini. Terimakasih disampaikan kepada Dr. Yuni Ahda, S.Si, M.Si dan 
Dra. Elfia Sukma, M.Pd yang dengan kerendahan hati telah 
meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan saran demi 
kesempurnaan buku ini. Terimakasih kepada Nasbahry Couto dan 
Khairul untuk layout dan desain sampul. Ucapan terimakasih juga 
disampaikan kepada Percetakan Universitas Negeri Padang. 
Semoga Allah membalas semua kebaikan. Amiin.  

Semoga hidayah Allah, lindungan dan rahmat-Nya selalu 
bersama kita, Amiin. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, 
guru, dosen, dan masyarakat yang mempelajari biokimia untuk 
pemahaman yang lebih baik. Semoga buku ini menjadi sumber 
pahala yang tiada habisnya. Amiin. 

 
 
 

Padang,  April 2016 
Minda Azhar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 
 

A. Pengertian Biokimia dan Ruang Lingkup 

ita sangat mudah mengatakan apakah sesuatu yang kita lihat 
makhluk hidup atau bukan. Bagaimanakah biokimia 
menjelaskannya? Termasuk kelompok ilmu apakah biokimia? 

Biokimia merupakan kelompok ilmu murni. Biokimia merupakan 
jembatan antara kimia dan biologi. Biokimia secara sederhana dapat 
didefinisikan sebagai ‘kimia dari kehidupan’ (Biochemistry is 
chemistry of life) yaitu ilmu yang mempelajari reaksi pada makhluk 
hidup. Biokimia merupakan disiplin ilmu yang menggunakan 
prinsip bahasa kimia untuk menjelaskan makhluk hidup. Lebih dari 
seratus tahun yang lalu, ahli biokimia telah menemukan senyawa 
kimia dan proses metabolisme sentral yang sama pada makhluk 
hidup seperti yang ditemukan pada bakteri, tumbuhan, hewan, dan 
manusia. Meskipun ahli biokimia memfokuskan riset pada 
metabolisme makhluk hidup/organisme spesies tertentu, tetapi riset 
tersebut dapat digunakan untuk banyak spesies. Sekarang telah 
diketahui bahwa prinsip dasar biokimia adalah umum untuk semua 
makhluk hidup. 

Beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan biokimia, 
antara lain: Bagaimana struktur kimia dan struktur tiga dimensi 
molekul yang terdapat pada makhluk hidup? Bagaimana molekul 
ini dapat membentuk struktur seperti ini dan bagaimana sifat-
sifatnya? Bagaimana hubungan struktur protein dengan sifat dan 
fungsinya? Bagaimana mekanisme molekuler katalis enzim? 
Bagaimana reseptor mengenal dan berikatan dengan molekul 
spesifik? Bagaimana informasi genetik diekspresikan dan 
ditransmisikan pada generasi berikutnya? Bagaimana molekul pada 
makhluk hidup disintesis? Bagaimana pengontrolan/regulasi 

K 
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metabolisme? Bagaimana sel dan organisme bertumbuh, membelah, 
dan bereproduksi? Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
biokimia adalah studi tentang kehidupan pada tingkat molekuler. 
Pengetahuan biokimia membantu kita memahami kehidupan 
makhluk hidup pada tingkat molekuler. Pengetahuan ini dapat 
digunakan pada berbagai bidang keilmuan yang objeknya adalah 
makhluk hidup. Oleh sebab itu, biokimia dipelajari pada berbagai 
bidang yang berhubungan dengan makhluk hidup, seperti 
kedokteran, pertanian, peternakan, perikanan, pangan, kesehatan, 
farmasi, dan kelautan. Dengan mempelajari biokimia, kita dapat 
melihat dan merasakan begitu sangat menakjubkan proses kimia 
yang terjadi pada makhluk hidup. 

Moran LA et al, (2012) menulis dalam bukunya ‘biokimia 
adalah sains modern’. Biokimia muncul sebagai sains yang berdiri 
sendiri hanya dalam waktu 100 tahun yang lalu, tetapi kemunculan 
biokimia sebagai sains modern telah dipersiapkan berabad-abad 
sebelumnya. Kemajuan pesat penemuan prinsip dasar kimia seperti 
kinetika reaksi dan komposisi atom pada molekul sederhana telah 
ditemukan sebelum tahun 1900. Banyak senyawa-senyawa yang 
dihasilkan makhluk hidup telah diidentifikasi pada akhir abad ke 
19. Sejak itu, biokimia menjadi sebuah disiplin ilmu yang 
terorganisasi dan ahli-ahli biokimia telah menjelaskan banyak 
proses kimia dari berbagai bidang kehidupan seperti bidang 
kedokteran, kesehatan, pertanian, peternakan, dan pangan. Contoh 
topik menarik pada biokimia adalah penyebab penyakit dan 
pengobatannya serta pentingnya nutrisi bagi kesehatan. Contoh 
menarik lainnya pada saat ini adalah enzim yang tetap aktif/stabil 
karena panas yang dikenal dengan enzim termostabil. Kebanyakan 
enzim termostabil diekspresikan oleh mikroorganisme kelompok 
Archaea. Penelitian enzim dan gen pengkodenya dari Archaea banyak 
menarik perhatian peneliti saat ini karena mempunyai aplikasi yang 
luas pada berbagai industri. Pertumbuhan biokimia dan 
pengaruhnya pada disiplin ilmu lain terus berlanjut seiring 
bergulirnya waktu. 

Pembahasan biokimia dapat dibagi dalam tiga topik utama 

yaitu (1) struktur biokimia yang difokuskan pada struktur molekul 
penyusun makhluk hidup yang dikaitkan pada hubungan antara 



  Minda Azhar 3 

struktur molekul dan fungsi biologi molekul penyusun makhluk 
hidup; (2) proses metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup 
dan regulasinya serta energi yang terlibat; (3) informasi biokimia 
yang dihubungkan dengan proses kimia dan senyawa yang 
menyimpan dan mentransmisikan informasi biologi yang dikenal 
sebagai pewarisan sifat sel. Makromolekul-makromolekul pada sel 
hidup dapat bergabung dengan makromolekul lain membentuk 
kompleks supramolekul seperti membran, dinding sel, kromosom, 
dan virus. Deretan reaksi pada pembentukan atau degradasi 
molekul komponen sel hidup tersebut dikenal dengan metabolisme. 
Setiap reaksi pada sederetan reaksi metabolisme dikatalisis oleh 
enzim. Dengan demikian, deretan reaksi pada metabolisme 
berlangsung cepat. Walaupun reaksi berlangsung cepat, deretan 
reaksi tersebut diregulasi agar kadar metabolit di dalam sel tetap. 

Tema penting biokimia adalah reaksi kimia yang terjadi di 
dalam sel. Jenis reaksi ini sama dengan jenis reaksi yang terjadi 
pada laboratorium kimia. Perbedaan penting adalah hampir semua 
reaksi pada sel hidup dikatalisis oleh enzim. Dengan demikian, 
kecepatan reaksi pada sel hidup berlangsung sangat cepat. Satu bab 
buku ini menjelaskan bagaimana enzim mempercepat reaksi tanpa 
melanggar mekanisme reaksi dasar kimia organik. Khusus untuk 
pewarisan sifat sel berkembang menjadi ‘biologi molekuler’. Istilah 
biologi molekuler ditemukan dalam bentuk tulisan pada tahun 1938. 
Pada saat ini, biologi molekuler lebih diassosiasikan dengan hal-hal 
yang berhubungan dengan DNA. Dengan demikian, bahasan utama 
biologi molekuler adalah proses yang melatarbelakangi mekanisme 
fungsi gen pada tingkat molekuler.  

Gen adalah segmen pada DNA yang mengkode RNA yaitu 
messenger RNA (mRNA, molekul yang mengkode urutan residu 
asam amino pada peptida atau protein), transport RNA (tRNA, 
molekul yang membawa asam amino ke ribosom pada proses 
perpanjangan rantai peptida selama sintesa peptida atau protein) 
dan ribosomal RNA (rRNA, molekul penting yang berasosiasi 
dengan protein membentuk ribosom) dan molekul kecil RNA. 
Beberapa molekul kecil RNA mempunyai aktivitas katalitik atau 
berkontribusi pada aktivitas katalitik jika bergabung dengan protein 
tertentu. Beberapa molekul kecil RNA ini dibutuhkan untuk 
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regulasi ekspressi gen. Tiga molekul RNA yaitu mRNA, tRNA dan 
rRNA yang bergabung dengan protein yang dikenal dengan 
ribosom terlibat pada proses translasi mRNA. Jumlah rRNA adalah 
paling melimpah di dalam sel yaitu sekitar 80% dari total RNA 
seluler. Jumlah tRNA sekitar 15%, sedangkan jumlah mRNA hanya 
3% dari total RNA seluler dan sisanya adalah molekul kecil RNA. 

Aspek penerapan praktis biologi molekuler dikenal dengan 
bioteknologi. Dengan demikian, bioteknologi adalah ilmu terapan 
dengan biologi molekuler sebagai ilmu dasarnya yang paling 
utama. Sesungguhnya definisi bioteknologi dari tahun 1919 sampai 
sekarang berganti-ganti. Pengertian kata ‘bioteknologi’ yang saat ini 
banyak digunakan muncul pada tahun 1979. EF Hutton 
memperoleh hak paten untuk kata bioteknologi dimana kata ini 
digunakan untuk menjelaskan suatu masalah yang berkaitan 
dengan rekayasa genetika (Genetic Engineering). Dengan demikian, 
sejak akhir tahun 1970-an dan di awal tahun 1980-an, kata 
bioteknologi lebih banyak dikaitkan dengan rekayasa genetika. Hal 
ini berbeda dengan definisi sebelumnya yang diajukan oleh Elmer 
Gaden. Menurut Gaden, kata bioteknologi merujuk ke segala aspek 
eksploitasi dan kontrol terhadap sistem biologi. Oleh sebab itu, 
pemahaman biokimia yang baik sangat diperlukan pada ilmu 
terapan bioteknologi.  

Pada saat ini, data biokimia merupakan data yang sangat 
melimpah. Contoh data biokimia antara lain adalah sekuens 
nukleotida suatu gen, sekuens nukleotida DNA genomik suatu 
bakteri, sekuens residu asam amino suatu protein, dan struktur 
tersier suatu protein. Sejak sekitar tahun 1996, telah ada cara yang 
mudah untuk menyimpan dan menggunakan kembali data bio 
tersebut. Untuk mempermudah pengolahan data bio dilibatkan 
ilmu informatika. Oleh sebab itu, dikenal cabang ilmu baru biokimia 
yaitu bioinformatika. Bioinformatika menjadikan pengkoleksian 
data bio sangat praktis dan pencarian data bio menjadi sangat cepat. 
Bioinformatika menjadikan pengolahan data bio menjadi sangat 
cepat dan praktis. Pengolahan data ini menggunakan program-
program free yang terdapat pada berbagai basis data bio. 

Basis data bio antara lain GenBank pada http://www.ncbi. 
nlm.nih.gov/genbank/, Carbohydrate-Active enZYmes (CAZy) pada 
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http://www.cazy.org/, Protein Data Bank (PDB) pada 
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do. Data bio pada basis 
data tersebut berisikan data bio gratis. Data ini berasal dari siapa 
saja yang ingin mempublikasikan temuannya. Oleh sebab itu, pada 
buku ini mulai diperkenalkan basis data GenBank, CAZy, dan PDB.     

Buku ini merupakan bagian ke-1 dari buku ‘biomolekul sel’. 
Buku ini berisikan molekul penyusun sel hidup yang terdiri atas 
beberapa bab. Bab pendahuluan berisikan ruang lingkup biokimia, 
karakteristik makhluk hidup, pengelompokkan makhluk hidup, 
peranan biokimia dan teknik dasar mikrobiologi. Bab berikutnya 
adalah struktur sel dan virus, molekul karbohidrat, molekul protein 
dan molekul enzim. Pada bab protein dijelaskan metoda penting 
pada bioteknologi seperti elektroforesis protein dan sekilas 
bioinformatika yang berhubungan dengan protein.  

B. Karakteristik Makhluk Hidup 

Begitu sangat mudahnya kita memutuskan ‘sesuatu’ termasuk 
makluk hidup atau bukan. Hal ini karena makhluk hidup 
memperlihatkan fenomena yang khas yang membedakannya 
dengan benda mati. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk 
mengekstrak energi dari nutrisi yang digunakannya. Energi ini 
berguna untuk melakukan berbagai fungsi. Makhluk hidup 
mempunyai tenaga untuk merespon lingkungannya. Makhluk 
hidup mempunyai kemampuan bertumbuh dan membelah. Namun 
sesungguhnya makhluk hidup adalah kehidupan yang mempunyai 
fenomena yang kompleks. Makhluk hidup tersusun atas molekul 
yang pada dasarnya merupakan benda mati. Benda mati tersebut 
bergabung, berinteraksi dan membentuk ‘kehidupan’. Mengapa 
pada kenyataannya organisme hidup sama sekali berbeda dari 
benda mati? Kekuatan apa yang membuat mereka “hidup” (life 
bukan on)? Sampai sekarang biokimia belum mempunyai penjelasan 
yang memuaskan? Oleh sebab itu, kita tidak mungkin 
mendefinisikan ‘makhluk hidup’ dengan tepat. Bagaimanapun juga 
Norman Horowitz mengusulkan kriteria makhluk hidup adalah 
memiliki ciri-ciri bereplikasi, mengkatalisis dan berubah-ubah (Voet 
et al., 2011:3). 
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Keunikan dan keragaman makhluk hidup muncul bahkan 
pada tingkat selular. Makhluk hidup paling sederhana terdiri dari 
satu sel, dan sangat mikroskopik. Makhluk hidup yang kompleks 
merupakan organisme multiseluler yang mengandung tipe sel 
berbeda, bervariasi ukuran, bentuk dan fungsi khususnya. 
Organisme hidup tersusun atas molekul yang pada dasarnya 
merupakan benda mati. Karakteristik makhluk hidup paling utama 
yang membedakannya dengan benda mati adalah makhluk hidup 
dapat berkembang biak (bereproduksi). Hal ini mengindikasikan 
bahwa makhluk hidup bereplikasi. Karakteristik makhluk hidup 
yang lain adalah sebagai berikut: 
1. Mahluk hidup tersusun atas sel.  

Makhluk hidup paling sederhana terdiri dari satu sel, sedangkan 
yang lebih kompleks tersusun dari banyak sel. Setiap isi sel 
dilindungi oleh membran sitoplasma.  

2. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan.  
Pertumbuhan menyebabkan ukuran sel menjadi semakin besar 
dan jumlah sel semakin bertambah. Pertambahan tinggi atau 
pertambahan berat suatu organisme merupakan tanda makhluk 
hidup bertumbuh. Selain bertumbuh, sel-sel makhluk hidup 
mengalami perkembangan. Perkembangan meliputi perubahan 
sel menjadi bentuk yang berbeda sehingga dapat menjalankan 
fungsi tertentu.  

3. Makhluk hidup melakukan metabolisme.  
Pada tubuh makhluk hidup terjadi berbagai deretan reaksi 
pembentukan dan penguraian senyawa-senyawa yang dikenal 
sebagai metabolisme. Setiap reaksi pada metabolisme dikatalisis 
oleh enzim. Metabolisme terjadi terus-menerus, sehingga sel 
tubuh makhluk hidup selalu dalam keadaan lingkungan internal 
yang seimbang dan konstan. 

4. Makhluk hidup memberikan respons terhadap rangsangan.  
Setiap makhluk hidup sensitif terhadap rangsangan, baik yang 
berasal dari dalam maupun dari luar tubuh. Rangsangan yang 
diterima makhluk hidup antara lain perubahan warna, intensitas 
cahaya, suhu, tekanan, kadar air, dan suara. 

5. Makhluk hidup mempunyai kemampuan beradaptasi dengan 
lingkungan. Kemampuan adaptasi membuat makhluk hidup 
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dapat bertahan meskipun pada keadaan lingkungan yang 
senantiasa berubah-ubah.  

C. Pengelompokan Makhluk Hidup 

Unit terkecil dari kehidupan adalah sel. Ada dua klasifikasi 
utama sel yaitu sel eukariot (eukaryotes, bahasa Yunani; eu ‘baik’ 
atau ‘benar’, karyon ‘inti’) yang mempunyai membran melingkupi 
DNA genomnya yang dikenal sebagai nucleus ‘inti’; dan sel 

prokariot (prokaryotes, bahasa Yunani: pro ‘sebelum’) yang tidak 
mempunyai organel ini. DNA prokariot tidak dibungkus membran 
tetapi tetap berada pada sitoplasma yang dinamakan dengan 
nucleoid ‘daerah inti’. Prokariot meliputi bermacam-macam tipe 
bakteri. Prokariot merupakan organisme yang paling banyak dan 
tersebar luas di bumi. Prokariot ditemukan pada hampir setiap 
lingkungan bumi dari sumber sulfur panas sampai di bawah dasar 
lautan. Hal ini karena prokariot mempunyai kemampuan adaptasi 
yang luar biasa terhadap lingkungan yang bervariasi. Oleh sebab 
itu, jumlah prokariot diperkirakan mewakili sekitar setengah 
biomassa bumi. 

Prokariot pertama kali diamati pada tahun 1683 oleh penemu 
mikrokroskop Antonie van Leeuwenhoek. Umumnya, prokariot 
mempunyai ukuran 1-10μm. Prokariot mendiami lingkungan aerob 
pada suhu tubuh kita. Jenis prokariot tertentu berkembang pada 
kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti lingkungan yang sangat 
asam, sangat basa, suhu tinggi (setinggi 130ºC) dan kekurangan 
oksigen. Lingkungan ekstrim ini tidak cocok untuk eukariot. 
Kecepatan reproduksi prokariot cepat. Kebanyakan spesies 
prokariot membelah kurang dari 20 menit. Kebanyakan prokariot 
mempunyai kemampuan untuk membentuk spora yang 
memungkinkan prokariot bertahan pada kondisi yang tidak cocok.  

Prokariot mempunyai struktur yang relatif sederhana dan 
selalu uniseluler. Kebanyakan eukariot merupakan multiseluler dan 
ada yang uniseluler. Eukariot jauh lebih kompleks dibandingkan 
prokariot. Contoh eukariot yang paling sederhana dan telah banyak 
dimanfaatkan untuk kehidupan kita adalah Saccharomyces cerevisiae. 
Saccharomyces cerevisiae merupakan eukariot yang paling banyak 
dipelajari. Bagaimana dengan virus? Virus lebih sederhana daripada 
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sel prokariot. Virus tidak dikelompokkan sebagai makhluk hidup 
karena virus tidak dapat bereproduksi di luar sel inangnya. Pada 
prinsipnya, virus merupakan gabungan beberapa makromolekul.  

Sel prokariot mempunyai tiga bentuk dasar, yaitu berbentuk 
bola (cocci), berbentuk batang (bacilli) dan berbentuk spiral 
melingkar (spirilla). Walaupun bentuknya berbeda sel prokariot 
dilingkupi membran sitoplasma yang tebalnya sekitar 70Aº. Sel 
prokariot juga mempunyai tiga struktur dinding sel yang berbeda 
sehingga dikenal mycoplasmas, bakteri gram-positip, dan bakteri 

gram-negatif. Dinding sel mycoplasmas kurang kaku dibandingkan 
prokariot lainnya. Mycoplasmas merupakan sel yang paling kecil 
ukuran diameternya yaitu sekecil 0,12 µm dan memiliki sekitar 20% 
DNA dari DNA E.coli. Mungkin jumlah informasi genetik ini 
mendekati jumlah minimum yang diperlukan untuk ‘mesin 
metabolik essensial’ yang dibutuhkan bagi kehidupan seluler. 
Bakteri gram-positip dan bakteri gram-negatif dapat dibedakan 
dengan pewarnaan gram stain, prosedur yang pertamakali 
dikembangkan pada tahun 1884 oleh Christian Gram. Bakteri gram-
negatif memiliki membran luar yang kompleks yang mengelilingi 
dinding selnya sehingga menghalangi pewarnaan gram. Bakteri 
gram-positip tidak memiliki membran luar ini sehingga tidak 
menghalangi perwarnaan gram.  

Prokariot terdiri dari dua domain, yaitu Bacteria (juga dikenal 
sebagai Eubacteria) dan Archaea (juga dikenal sebagai 
Archaebacteria). Domain ini terlihat jelas jika prokariot dibedakan 
berdasarkan sekuens basa nukleotida ribosomal RNA (rRNA). Jika 
dilakukan analisis sekuens basa nukleotida pada rRNA, makhluk 
hidup mengelompok dalam tiga kelompok, yaitu Bacteria, Archaea, 
dan Eukarya. Terdapat sejumlah sifat biokimia dasar yang 
membedakan Bacteria, Archaea, Eukarya, tetapi ada sifat biokimia 
umum dimiliki kelompok tersebut. Penentuan sekuens basa 
nukleotida rRNA mengungkapkan bahwa sekuens rRNA Eukarya 
memiliki kemiripan dengan sekuens rRNA Archaea, sedangkan 
sekuens rRNA Eukarya tidak memiliki kemiripan dengan sekuens 
rRNA Bacteria. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Bacteria dan 
Archaea bercabang dari bentuk kehidupan purba sederhana diikuti 
Eukarya bercabang dari Archaea. Dengan demikian, Archaea lebih 
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dekat hubungannya dengan Eukarya dibandingkan dengan Bacteria. 
Hubungan ini ditunjukkan sebagai pohon filogenetik (Philogenetic 
tree) (Gambar 1). 

1. Bacteria (Eubacteria) 

Bacteria mendiami tanah, permukaan air, dan jaringan 
organisme hidup atau organisme pembusuk. Kelompok ini 
termasuk bakteri gram-positip seperti purple bacteria (proteobacteria), 
cyanobacteria, dan flavobacteria. Bakteri yang paling banyak dipelajari 
dengan baik adalah Escherichia coli. Bakteri ini telah setengah abad 
menjadi model sistem biologi. 

2. Archaea (Archaebacteria) 

Banyak Archaea dikenal sebagai domain yang berbeda oleh 
Carl Woese pada tahun 1980-an. Archae merupakan kelompok 
prokariot yang umumnya ditemukan pada lingkungan ekstrim, 
seperti danau dengan kadar garam tinggi, sumber air panas, rawa 
dengan keasaman tinggi, dan laut dalam dengan kadar garam yang 
sangat tinggi. Archaea awalnya muncul terdiri dari tiga jenis 
mikroorganisme yang berbeda yang merupakan organisme yang 
tidak biasa ditemukan sebelumnya, yaitu methanogens, kelompok 
prokariot anaerob yang menghasilkan metana oleh reduksi CO2 
dengan H2; halobacteria, kelompok prokariot yang dapat hidup 
hanya pada konsentrasi air garam yang tinggi (>2M NaCl) dan 
thermomoacidophile, mikroorganisme yang mendiami lingkungan 
panas berasam (sekitar 90ºC dan pH<2). Walaupun demikian, 
beberapa Bacteria juga ditemukan pada daerah ekstrim. Tabel 1 
dimuat kelompok Bacteria dan Archaea yang ditemukan pada daerah 
ekstrim, yaitu pada suhu tinggi dan suhu rendah, pada pH rendah 
dan pH tinggi, tekanan tinggi, dan pada garam konsentrasi tinggi.  

Bukti baru menunjukkan bahwa sekitar 40% mikroorganisme 
yang berada di lautan adalah Archae. Oleh sebab itu, Archae 
mungkin kehidupan yang paling umum di bumi. Karena keunikan 
Archaea, sekarang penelitian banyak difokuskan pada kelompok 
mikroorganisme ini. Penelitian ditujukan antara lain untuk 
mengambil manfaat dari enzim termostabil yang diekspresikannya 
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agar enzim tersebut dapat dimanfaatkan pada berbagai industri 
seperti industri kertas, pangan, dan obat-obatan.  

Tabel 1. Bacteria dan Archaea yang Ditemukan pada Daerah Ekstrim 
Ekstrim Istilah Spesies Domain Habitat Min Op Mak 

Suhu        
 Tinggi Hiperthermo 

Phile 
Methanopyrus 
kandleri 

Archaea Lubang 
berangin 
hidrotermal 
bawah laut 

90ºC 106º
C 

122ºC 

 Rendah Psychrophile Psychromonas 
ingrahamii 

Bacteria Es laut -12ºC 5 ºC 10ºC 

pH        
 Rendah Acidophile Picrophilus 

oshimae 
Archaea Hot spring 

berasam 
-0.06 0,7 4 

 Tinggi Alkaliphile Natronobacterium 
gregoryi 

Archaea Danau soda 8,5 10 12 

Tekanan Barophile 
(Piezophile) 

Moritella 
yayanosii 

Bacteria Sendimen 
laut dalam 

500 
atm 

700 
atm 

>1000 
Atm 

Garam 
(NaCl) 

Halophile Halobacterium 
salinarum 

Archaea Pegaraman 15% 25% 32% 

(Sumber: Madigan et al., 2012:38) 

3. Eukarya (Eukaryotes) 

Diameter sel eukariot umumnya berkisar antara 10-100µm. 
Dengan demikian, volume sel eukariot seribu sampai sejuta kali 
ukuran volume sel prokariot. Pada kenyataannya struktur dan 
fungsi eukariot lebih kompleks daripada prokariot pada level 
pengorganisasian tingkat molekuler. Kompleksitas eukariot 
menjadikan ukurannya lebih besar dan pertumbuhannya lebih 
lambat dibandingkan sel prokariot. Karakteristik eukariot yang 
penting adalah mempunyai organel sel bermembran tertutup 
(membrane-enclosed organelles) seperti mitokondria, kloroplast. 
Organel ini tidak dimiliki oleh sel prokariot. Kelompok yang 
termasuk eukariot adalah ragi, jamur lendir (slime mold), binatang, 
jamur (fungi), tumbuhan, binatang bersel tunggal (ciliates), flagellates, 
dan microsporidiae (Gambar 1).  

Pada domain Bacteria, dan Archaea terdapat subgrup yang 
dibedakan oleh habitatnya. Pada habitat aerob suplai oksigen 
berlimpah. Organisme aerob memperoleh energi dari transfer 
elektron molekul bahan bakar ke oksigen. Lingkungan lainnya 
adalah anaerob, yaitu lingkungan yang hampir tanpa oksigen. 
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Mikroorganisme anaerob beradaptasi pada lingkungan ini dengan 
memperoleh energi akibat transfer elektron ke nitrat (pembentukan 
N2), sulfat (pembentukan H2S), atau CO2 (pembentukan CH4). 
Organisme yang berevolusi pada lingkungan anaerob adalah 
obligate anaerob. Organisme ini akan mati jika terkena oksigen. 
Lain halnya dengan facultative anaerob, organisme ini dapat hidup 
dengan atau tanpa oksigen. 

 

Gambar 1. Pohon Philogenetik Tiga Domain Kehidupan 

 (Voet et al., 2011:7) 

 
Organisme dapat juga diklasifikasikan menurut bagaimana 

organisme tersebut memperoleh energi dan sumber karbon yang 
diperlukan untuk mensintesis material selnya (Gambar 2). Ada dua 
kategori utama organisme berdasarkan sumber energi yang 
dibutuhkan yaitu : 

1. Phototrophs 

Phototrophs (Bahasa Yunani trophe ‘makanan’) menangkap dan 
menggunakan cahaya matahari. Kelompok phototrophs yang 
memerlukan karbon dari CO2 dinamakan autotrophs, sedangkan 
yang membutuhkan karbon dari nutrien organik adalah 
heterotrops. Autotrophs kadang-kadang dinamakan juga produser 
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primer karena mensintesa senyawa organik baru dari CO2 untuk 
kebutuhannya dan kebutuhan heterotrop. Cyanobacteria dan 
tumbuhan vascular termasuk autotrop, sedangkan bakteri ungu dan 
bakteri hijau termasuk heterotrop. 

2. Chemotrops 

Chemotrops memperoleh energi dari oksidasi bahan bakar 
kimia. Beberapa chemotrops adalah lithotrops, mengoksidasi bahan 
bakar inorganik, contoh HS- ke S0, S2- ke SO4-, NO2- ke NO3- Fe2+ ke 
Fe3+. Oleh sebab itu,chemotrops ini dinamakan juga Chemolithotrops 
(Yunani: lithos, batu). Organotrophs mengoksidasi jajaran yang luas 
senyawa organik yang tersedia pada lingkungannya. Bakteri sulfur 
dan bakteri hidrogen termasuk lithotrops, sedangkan kebanyakan 
bakteri dan semua eukariot nonphototrops termasuk kelompok 
organotrophs. Dengan demikian, manusia termasuk kelompok 
organotrophs yang menggunakan produk metabolisme dari 
kelompok autotrops terutama tumbuhan. 

 

 
Gambar 2. Pengelompokan Organisme Berdasarkan Sumber Energi 

 (Nelson et al., 2008:4) 
 

Selain pengelompokkan organisme berdasarkan bagaimana 
organisme tersebut memperoleh energi dan karbon yang diperlukan 
untuk mensintesis material selnya. Organisme dapat juga 
dikelompokkan berdasarkan suhu optimal tumbuhnya (Gambar 3). 
Berdasarkan suhu optimal tumbuhnya, terdapat empat kelompok 
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mikroorganisme yang berbeda, yaitu Psychrophiles, Mesophiles, 
Thermophiles, dan Hyperthermophiles. 

1. Psychrophiles  

Psychrophiles tumbuh optimal pada suhu rendah. Psychrophiles 
ditemukan di lingkungan luar biasa dingin. Polaromonas vacuolata 
merupakan contoh psychrophile yang tumbuh optimal pada suhu 
4ºC. 

2. Mesophiles 

Mesophiles tersebar luas di alam. Mesophiles tumbuh optimal 
pada suhu optimal menengah. Mesophiles ditemukan pada hewan 
berdarah panas, di darat, dan di lingkungan berair pada suhu 
sedang, dan lintang tropikal. E.coli adalah mesophile. Suhu optimum 
untuk kebanyakan strain E.coli mendekati suhu 39ºC, suhu 
maksimum 48ºC, dan suhu minimum 8ºC. Dengan demikian, E.coli 
tumbuh optimal pada suhu sekitar 39ºC.  

3. Thermophiles 

Thermophiles tumbuh optimal pada suhu tinggi. Thermophiles 
ditemukan pada lingkungan panas. Geobacillus stearothermophilus 
merupakan contoh thermophile yang tumbuh optimal pada suhu 
60ºC.  

4. Hyperthermophiles 

Hyperthermophiles tumbuh optimal pada suhu sangat tinggi. 
Hyperthermophiles ditemukan pada lingkungan luar biasa panas 
seperti hot spring, geyser dan lubang hydrothermal laut-dalam. 
Thermococcus celer merupakan contoh hyperthermophile yang tumbuh 
optimal pada suhu 88ºC, sedangkan Pyrolobus fumarii tumbuh 
optimal pada suhu 106ºC. Mikroorganisme yang dapat hidup pada 
lingkungan ekstrim dinamakan extremophile. Lingkungan ekstrim 
adalah lingkungan yang tidak lazim seperti lingkungan yang sangat 
dingin, lingkungan sangat panas, lingkungan bertekanan tinggi, 
lingkungan dengan pH rendah atau pH tinggi, dan lingkungan 
dengan kadar garam yang tinggi. Archae umumnya ditemukan pada 
lingkungan ekstrim ini. Oleh sebab itu, penelitian tentang Archae 
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sangat menarik dengan harapan ditemukan protein-protein yang 
mempunyai karakteristik yang unik.  

 

 

Gambar 3. Kelompok Mikroorganisme  
Berdasarkan Perbedaan Suhu Optimal Tumbuh  

(Madigan et al., 2012:135) 

D. Peranan Biokimia pada Kehidupan 

Biokimia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 
Peran besar biokimia telah merubah kehidupan manusia menjadi 
lebih baik dalam berbagai bidang, seperti bidang kedokteran, 
kesehatan, farmasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan. 
Pada bidang kedokteran, kesehatan dan farmasi: penemuan 
berbagai macam vaksin, penemuan pengobatan penyakit kanker, 
penemuan obat HIV, dan produksi insulin manusia, serta produksi 
antibiotik. Bidang pertanian: penemuan tanaman unggul, seperti 
kapas transgenik, jagung manis Thailand, durian bangkok, beras 
mengandung betakaroten (gold rice), tomat tahan simpan, pupuk 
organik. Bidang perternakan; penemuan ternak unggul. Bidang 
pangan: pembuatan keju, yoghurt, yakult, kecap, tempe, nata, 
tepung modifikasi, dan produksi asam amino essensial, dan 
produksi vitamin; produksi enzim pangan seperti produksi 
amylase, lipase, selulase, xilanase, dan inulinase. Sekarang banyak 
enzim dan asam amino essensial serta hormon diproduksi pada 
mikroorganisme. Dengan kata lain, mikroorganisme telah dijadikan 
“pabrik hidup” untuk memproduksi senyawa-senyawa yang 
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penting bagi manusia. Protein penting yang pertama diproduksi 
pada mikroorganisme adalah insulin manusia. Tahukan anda 
apakah fungi insulin bagi kita? Oleh sebab itu, pengetahuan teknik 
dasar mikrobiologi merupakan bagian penting pada pelajaran 
biokimia. 

E.  Teknik Dasar Mikrobiologi 

Teknik dasar mikrobiologi yang diperkenalkan pada buku ini 
adalah metoda aseptik. Metoda aseptik merupakan syarat utama 
jika bekerja dengan mikroorganisme. Pada prinsipnya bekerja 
aseptik adalah bekerja dengan teknik steril. Tujuan aseptik adalah 
agar suatu mikroorganisme tidak terkontaminasi oleh jenis 
mikroorganisme lain. Mikroorganisme lain tersebut merupakan 
‘kontaminan’. Mikroorganisme kontaminan hanya dapat dihindari 
dengan teknik aseptik yang benar. Setiap langkah pekerjaan aseptik 
diusahakan tidak membawa mikroorganisme jenis lain selain 
mikroorganisme yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan ini semua 
peralatan, bahan-bahan, termasuk media pertumbuhan, air, meja 
kerja dan tangan harus disucihamakan. 

Beberapa metoda untuk mensucihamakan antara lain adalah 
sterilisasi. Pada sterilisasi, semua peralatan dan bahan-bahan yang 
tidak rusak sampai suhu 121ºC disucihamakan dengan pengukusan 
pada suhu 121ºC selama 15 sampai 20 menit menggunakan 
autoclave. Sterilisasi dapat juga dilakukan secara kering yang 
dinamakan dry-heat sterilized yang dilakukan dalam oven pada 
suhu 160-170ºC. Meja kerja, tangan, dan beberapa peralatan tertentu 
disucihamakan dengan alkohol teknis 70%. Selama bekerja aseptik, 
pekerjaan selalu dilakukan di dekat api dengan jarak sekitar 10 cm.  

Hal penting yang perlu diperhatikan pada pekerjaan aseptik 
adalah meja kerja selalu dalam keadaan bersih, peralatan, dan 
bahan-bahan yang digunakan dalam keadaan bersih. Semua 
peralatan dan bahan-bahan tersebut diletakkan di atas meja kerja 
dengan teratur dan rapi. Jika memindahkan media kultur dari satu 
wadah ke wadah lain, penutup masing-masing wadah dibuka 
dalam waktu sesingkat mungkin di dekat api. Sebaiknya penutup 
wadah tersebut tidak ditaruh di atas meja, tetapi tetap dipegang di 
antara jari. 
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Media merupakan makanan mikroorganisme yang dinamakan 
juga media kultur. Media ini berguna untuk tumbuh dan 
berkembangnya mikroorganisme. Media kultur dapat dibuat padat 
atau cair yang keduanya dibedakan hanya oleh agar yang 
ditambahkan pada media padat. Media kultur dapat ditempatkan 
pada tabung reaksi (tube) atau petri plate (petri disk). Berdasarkan 
wadah dan wujud media dikenal broth tube (media cair dalam 
tabung reaksi sekitar 3 mL, agar miring (media padat pada tabung 
reaksi sekitar 6 mL), agar dalam (media padat pada tabung reaksi 
sekitar 10 mL) dan agar plate (media padat sekitar 15-20 mL pada 
petri plate (Gambar 4). Media padat dengan komposisi tertentu pada 
petri plate dapat digunakan untuk memperoleh kultur murni suatu 
mikroorganisme. Kultur murni dinamakan juga biakan murni.  

Teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh kultur 
murni suatu bakteri adalah gabungan streak-plate technique dan 
spread-plate technique. Spread-plate technique digunakan juga untuk 
menghitung jumlah bakteri pada volume tertentu kultur murni. 
Penyediaan kultur murni suatu bakteri/mikroorganisme, tanpa 
terkontaminasi dengan mikroba lain dengan streak-plate technique 
adalah langkah awal yang sangat penting dalam pekerjaan 
molekular seperti perbanyakan fragmen DNA tertentu secara in 
vitro menggunakan Polymerase Chains Reaction (PCR) dengan DNA 
genom bakteri/ mikroorganisme sebagai templatenya.  

 

 

Gambar 4  Media Kultur 
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Kedua teknik ini akan menghasilkan koloni bakteri pada 
permukaan media padat. Koloni bakteri merupakan onggokan 
bakteri yang pada awalnya berasal dari satu sel bakteri. Onggokan 
bakteri tersebut demikian besarnya sehingga kita dapat melihatnya 
dengan mata telanjang (tanpa alat bantu penglihatan). Satu koloni 
bakteri dapat mengandung lebih dari 10 juta (107) sel bakteri. Setiap 
koloni bakteri menunjukkan karakteristik tertentu (Gambar 5).  

 

Bentuk  
 
 

Elevasi  
 
 

Margin 
 

 

Gambar 5. Karakteristik Koloni Bakteri 

  (Harley, 2002:94) 

 
Karakteristik koloni bakteri meliputi: 
1. Bentuk koloni  

Bentuk koloni: Punctiform, Circular, Filamentous, Irregular, 
Rhizoid, Spindle  

2. Elevasi koloni  
Elevasi koloni : flat, Raised, Convex, Pulvinate, Umbonate  

3. Margin koloni 
Margin koloni: Entire, Undulate, Lobate, Erose, Filamentous, Curled 

4. Penampakan koloni  
Penampakan koloni : mengkilat atau kusam 

5. Sifat optikal koloni  
Sifat optikal koloni : buram, tembus cahaya, transparan 

6. Pigmentasi koloni  
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Berpigmen: ungu, merah, kuning. Tidak berpigment : cream, 
coklat, putih.  

7. Tekstur koloni 
Tekstur koloni : halus, kasar 
 

Perhatikan koloni bakteri pada Gambar 6b, ada koloni 
berwarna putih dan koloni berwarna merah. Pada Gambar 6b dapat 
disimpulkan bahwa pada petri tersebut terdapat dua jenis bakteri 
atau dua isolat bakteri (koloni cream dan koloni berpigmen 
berwarna merah), sedangkan pada Gambar 6a terdapat satu jenis 
bakteri (koloni berwarna putih). Pada Gambar 6a adalah koloni 
bakteri yang berasal dari sumber air panas Bukik Kili Solok. Bakteri 
tersebut telah diskrining dan dibiakkan dengan teknik streak-plate 
sehingga diperoleh bentuk dan warna koloni seragam. Dengan 
demikian, bakteri pada petri Gambar 6a adalah kultur murni.  
 

 
a     b 

Gambar 6. (a). Streak-plate dan (b). Spread-plate 
 

Pada Gambar 7. diperlihatkan koloni bakteri Photobacterium yang  
dihasilkan dengan teknik streak-plate (Gambar 7a). Bakteri 
Photobacterium merupakan ‘biolumenescent’ yaitu bakteri yang dapat 
memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Koloni tunggal 
bakteri ini berukuran sekitar 2 mm yang mengandung lebih dari 10 
juta sel (107). Gambar 7c adalah foto SEM (Scaning Electron 
Micrograph) satu koloni bakteri Photobacterium.  
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Gambar 7. Koloni Bakteri Photobacterium 

 (Madigan et al., 2012:2) 
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BAB II 
STRUKTUR SEL DAN VIRUS 

 
 
 
 
 
 

el adalah unit dasar kehidupan. Apakah komposisi sel? 
Komponen utama kebanyakan sel adalah air yaitu sekitar 80%. 
Dari berat sisanya terdapat lipid sekitar 10%, karbohidrat 15%, 

protein 50% dan asam nukleat 15%. Sel bervariasi ukuran dan 
bentuknya. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melingkupi 
material genetik genom sel, sel dapat dikelompokkan dua, yaitu sel 

eukaryotes (bahasa Yunasi: eu artinya baik atau benar, karyon 
artinya inti) yang mempunyai organel inti yaitu bermembran 
tertutup melingkupi DNA; dan prokariot (bahasa Yunani: pro 
artinya sebelum) yang tidak mempunyai organel ini. Prokariot 
terdiri dari dua domain yaitu Eubacteria dan Archaea. Sel prokariot 
dan eukariot berbeda dengan virus. Virus tidak dikelompokkan 
sebagai makhluk hidup. Virus merupakan “kumpulan molekul 
besar” yang sederhana dibandingkan sel.  

Secara sederhana sel dapat digambarkan sebagai setetes air 
yang dikelilingi oleh membran plasma. Tetesan air tersebut 
mengandung material yang terlarut seperti glukosa, asam amino, 
ion positip, ion negatif, protein globular, dan biomaterial 
tersuspensi seperti organel sel. Organel sel mengandung beberapa 
tipe kompleks supramolekul. Organel sel dibahas mendetail pada 
subbab Struktur dan Fungsi Organel Sel. Kandungan lipid yang 
tinggi pada membran membuat sel fleksibel. Membran tersebut 
hadir sebagai penghalang impermiabel untuk molekul besar dan 
molekul kecil yang bermuatan. Oleh sebab itu, sifat ini 
memungkinkan konsentrasi biomolekul di dalam sel lebih tinggi 
dari pada medium di sekeliling sel. Pada bab ini dibahas struktur 
utama sel, sel prokariot, sel eukariot, empat tingkatan penyusun sel, 

S 
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struktur dan fungsi organel sel. Pada bab ini dijelaskan klasifikasi 
virus, struktur dan siklus hidup virus HIV-1.  

A. Struktur Utama Sel 

Semua sel mengandung komponen dasar yang sama. Semua 
sel mempunyai membran permiabel yang dinamakan membran 

sitoplasma. Membran ini memisahkan isi sel dari bagian luar sel. Isi 
sel atau kandungan sel dinamakan sitoplasma. Sitoplasma bukan 
merupakan campuran homogen (larutan) karena mengandung 
material yang terlarut dan tersuspensi. Bagian berair dari sitoplasma 
dinamakan sitosol (cytosol). Sitoplasma (cytoplasm) adalah 
campuran berair dari makromolekul, seperti protein, lipid, asam 
nukleat, dan polisakarida, molekul organik kecil terutama prekursor 
makro-molekul, bermacam senyawa inorganik dan ribosom. 
Ribosom yang berinteraksi dengan protein sitoplasma, mRNA dan 
tRNA merupakan proses kunci dari sintesa protein (translasi). 

Membran sitoplasma sel dilapisi oleh dinding sel yang kokoh. 
Dinding sel relatif permiabel dan merupakan lapisan yang lebih 
kuat dibandingkan membran sitoplasma. Sel tumbuhan dan 
kebanyakan mikroorganisme mempunyai dinding sel, sedangkan 
sel binatang merupakan pengecualian. Gabungan beberapa 
makromolekul membentuk supramolekul kompleks. Organel sel 
mengandung beberapa tipe supramolekul kompleks. Organel sel 
tidak larut di dalam sel. Organel sel ada yang mempunyai membran 
(bermembran tertutup) dan ada yang tidak mempunyai membran. 
Organel sel bermembran tertutup, misalnya mitokondria dan 
kloroplast, sedangkan organel sel yang tidak mempunyai membran 
adalah ribosom.  

Struktur internal sel prokariot sangat sederhana dibandingkan 
dengan sel eukariot (Gambar 8). Ukuran sel prokariot jauh lebih 
kecil dibandingkan sel eukariot. DNA sel eukariot dilingkupi 
membran inti, sedangkan DNA prokariot tidak dilingkupi 
membran. Sel prokariot sangat sederhana dibandingkan sel 
eukariot. Sel eukariot jauh lebih besar dan lebih kompleks 
dibandingkan sel prokariot.  

Pada sel eukariot terdapat organel sel yang mempunyai 
struktur bermembran tertutup (membrane-enclosed), seperti mitoko-
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ndria dan kloroplast. Mitokondria adalah tempat respirasi sel, 
sedangkan kloroplast tempat fotosintesis. Organel sel bermembran 
tertutup hanya dimiliki oleh sel eukariot. 

 

 

 

 

Gambar 8. Struktur Sel (a). Prokariot (atas), dan (b). Eukariot (bawah) 

 (Madigan et al., 2012:32) 

 
Eukariot dan prokariot mempunyai ribosom yang merupakan 
organel sel yang tidak memiliki membran. Inti dari genom sel 
eukariot adalah tempat sintesa RNA. RNA yang telah disintesa ke 
luar inti sel, kemudian ditranslasi di luar inti sel. Pada prokariot 
mRNA ditranslasi selagi mRNA ditranskripsi (sintesa RNA dari 
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DNA). Perbedaan lain yang menarik adalah sel prokariot 
mempunyai DNA sirkular berukuran kecil yang dinamakan DNA 
plasmid. Pada sel eukariot, plasmid ditemukan pada eukariot yang 
paling sederhana, seperti pada sel Saccharomyces cerevisiae. Ukuran 
DNA plasmid jauh lebih kecil dibandingkan DNA genomnya. 
Dengan demikian, struktur internal sel prokariot sangat sederhana 
dibandingkan sel eukariot.  

B. Sel Prokariot 

Prokariot merupakan organisme bersel tunggal. Prokariot 
pertama kali diamati pada tahun 1683 oleh penemu mikrokroskop 
Antonie van Leeuwenhoek. Umumnya, prokariot mempunyai 
ukuran 1-10μm. Prokariot merupakan organisme paling banyak dan 
tersebar luas di bumi. Hal ini karena prokariot mempunyai 
kemampuan adaptasi metabolisme yang tinggi pada lingkungan 
yang bervariasi. Prokariot mendiami lingkungan aerob pada suhu 
tubuh kita. Jenis prokariot tertentu berkembang pada kondisi 
lingkungan yang ekstrim seperti lingkungan yang sangat asam, 
sangat basa, suhu tinggi. Sel prokariot mempunyai tiga bentuk 
dasar yaitu berbentuk bola (cocci), seperti batang (bacilli) dan 
seperti spiral melingkar (spirilla). Ketiga bentuk dasar sel prokariot 
dimuat pada Gambar 9. Spirillum dan spirochete mempunyai bentuk 
spiral melingkar. Anabaena, E.coli dan Bacillus mempunyai bentuk 
batang, sedangkan Staphylococcus berbentuk bola. Walaupun 
bentuknya berbeda sel prokariot dilingkupi membran plasma yang 
tebalnya sekitar 70Aº.  

Studi terbaik dari semua organisme prokariot adalah bakteri 
E.coli. E.coli ditemukan dan dipelajari genetik dan biokimianya oleh 
Theodor Escherich lebih 70 tahun yang lalu. Organisme ini telah 
menjadi sumber informasi selama setengah abad sebagai model 
sistem biologi. Banyak reaksi biokimia yang digambarkan pada 
buku ini pertama kali ditemukan pada E.coli. Sel E.coli mempunyai 
diameter 0,5µm dengan panjang 1,5µm. Jaringan proteinaceous 
dinamakan flagella berotasi untuk mendorong sel. Pili yang lebih 
pendek membantu konyugasi seksual dan mungkin membantu sel 
E.coli menempel ke permukaan sel E.coli yang lain. Ruang 
periplasmik adalah kompartmen berair yang terpisah oleh 
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membran sitoplasma dan membran luar. E.coli adalah spesies 
bakteri yang cukup khas tetapi beberapa bakteri berbeda dari E.coli. 
Kebanyakan keragaman bakteri muncul hanya pada tingkat 
molekular. Beberapa kelompok prokariot adalah proteobacteria, 
cyanobacteria, gram-positive bacteria, cren-archaeota, eury-archaeota dan 
kelompok bakteri lainnya. Dengan demikian, prokariot terpisah 
dalam dua domain, yaitu Bacteria dan Archaea.  

 

 
Gambar 9. Bentuk Dasar Sel Prokariot 

 (Voet et al., 2011:4) 

 
Prokariot ditemukan pada hampir setiap lingkungan di bumi, 

dari sumber sulfur panas sampai di bawah dasar lautan. DNA 
genomik prokariot tidak dibungkus membran tetapi tetap berada 
pada sitoplasma yang dinamakan dengan nucleoid region ‘daerah 
inti’. Kebanyakan spesies bakteri hanya mempunyai sekitar 1000 
gen. Meskipun genom bakteri mengandung relatif sedikit gen, 
tetapi bakteri melakukan kebanyakan reaksi biokimia fundamental 
yang ditemukan di dalam semua sel, termasuk sel yang kita miliki. 
Beratus-ratus genom bakteri telah disekuens urutan basa 
nukleotidanya. Sekuens ini dimuat pada basis data GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). GenBank merupakan basis data publik 
yang dirilis sekitar tahun 1982. Pada tahun 2014 dilaporkan bahwa 
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pada basis data GenBank telah tersedia sekuens basa nukleotida 
lebih dari 280.000 spesies (Benson et al., 2014). Tersedianya data ini 
memungkinkan untuk menemukan sejumlah enzim yang selalu 
diperlukan dalam kehidupan.  

Kebanyakan bakteri tidak mempunyai ruang membran 
internal, meskipun ada banyak pengecualian. Membran plasma 
biasanya dikelilingi oleh dinding sel yang merupakan jaringan 
kaku yang berikatan kovalen antara karbohidrat dan rantai peptida. 
Dinding sel ini memberikan bentuk karakteristik dari spesies 
bakteri. Meskipun dinding sel mempunyai kekuatan mekanik, 
dinding sel berpori. Sebagai tambahan, dinding sel kebanyakan 
bakteri termasuk E.coli memiliki membran luar yang terdiri dari 
lipid, protein, dan lipid yang berikatan dengan polisakarida. Ruang 
antara membran plasma bagian dalam dan membran luar 
dinamakan periplasmic space ‘ruang periplasmik’ (Gambar 10). 
Ruang ini merupakan ruangan berikatan-membran pada bakteri 
dan memainkan peranan sangat penting pada beberapa proses 
biokimia yang penting.  

Kebanyakan bakteri mempunyai protein fiber, yang 
dinamakan pili, pada permukaan luar selnya. Pili ini berperan 
sebagai sisi penempelan untuk interaksi antara sel. Kebanyakan 
spesies bakteri mempunyai satu atau lebih flagella. Flagella 
panjang, bentuknya seperti ‘cambuk’ yang dapat berotasi seperti 
‘kipas’ pada sebuah perahu yang fungsinya mendorong bakteri 
pada lingkungan berair (Gambar 10). Satu organel sel yang dominan 
dalam sitoplasma adalah ribosom yaitu kompleks besar antara 
protein dan rRNA yang dibutuhkan untuk sintesa protein. Semua 
sel hidup mempunyai ribosom, tetapi ribosom bakteri berbeda 
dibandingkan ribosom eukariotik dalam hal ukuran dan jumlah 
protein yang terikat pada rRNA dan juga ukuran rRNAnya.  

Kebanyakan sel bakteri (termasuk E.coli) berada dalam bentuk 
individual, tetapi beberapa sel dari spesies tertentu (seperti 
myxobacteria) memperlihatkan ‘sifat sosial’ yang sederhana, yaitu 
membentuk kumpulan banyak sel. E.coli merupakan prokariot yang 
paling banyak dipelajari. Pada sitoplasma E.coli terdapat sekitar 
15.000 ribosom. Pada setiap sel E.coli terdapat 70% air, sekitar 3.000 
macam protein yang berbeda dan lebih dari 3.000 RNA yang 
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berbeda dengan 500 subunit monomer dan intermediet, 20 lipid 
yang berbeda, 5 polisakarida berbeda, 20 macam ion inorganik dan 
1 molekul DNA (Tabel 2). 

 

 
Gambar 10. Escherichia coli 

 (Moran et al., 2012:17) 

 
Sel bakteri mengandung satu untai molekul DNA panjang 

sirkuler yang dinamakan DNA genomik dan satu atau lebih 
molekul DNA sirkuler kecil yang dinamakan DNA plasmid atau 
‘plasmid’. Di alam, beberapa plasmid resisten dengan racun dan 
antibiotik yang terdapat pada lingkungan bakteri tersebut. Pada 
laboratorium, segmen DNA ini digunakan untuk ‘manipulasi’ dan 
merupakan alat yang sangat berguna pada rekayasa genetik (genetic 
engineering). Hal penting yang membedakan sel prokariot dan sel 
eukariot adalah material genetik sel eukariot dilingkupi membran 
dan pada sel eukariot terdapat organel sel bermembran seperti 
mitokondria. 

Sel prokariot mempunyai tiga struktur dinding sel yang 
berbeda sehingga dikenal mycoplasma, bakteri gram-positip dan 
bakteri gram-negatif. Mycoplasma merujuk sebagai genus bakteri 
yang kekurangan dinding sel. Oleh karena itu, mycoplasma tidak 
dipengaruhi oleh kebanyakan antibiotik seperti penisilin, atau 
antibiotik beta-laktam lainnya yang targetnya adalah menghalangi 
sintesa dinding sel bakteri. Mycoplasma adalah sel bakteri yang 

paling kecil yang ditemukan dengan diameter sekitar 0,1µm. 
Mycoplasma dapat bertahan hidup tanpa oksigen. Dinding sel 
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mycoplasma kurang kaku dibandingkan prokariot lainnya karena 
mycoplasma hanya mempunyai lipopolisakarida bilayer untuk 
membran selnya.  

Tabel 2. Komponen Penyusun Sebuah Sel E.coli 

Komponen Persen total berat sel Perkiraan jumlah molekul yang 
berbeda 

Air 70 1 

Protein 15 3.000 

Asam nukleat 
 DNA 
 RNA 

 
1 
6 

 
1 
>3.000 

Polisakarida 3 5 

Lipid 2 20 

Subunit 
monomer dan 
intermediet 

2 500 

Ion inorganik 1 20 

 
Pada bakteri gram-positip, membran sitoplasma dilingkupi 

peptidoglikan sebagai dinding selnya, sedangkan pada bakteri 
gram-negatif terdapat periplasmic space ‘ruang periplasmik’ antara 
membran sitoplasma dan peptidoglikan. Selain itu, pada bakteri 
gram-negatif, peptidoglikan dilingkupi membran yang dinamakan 
membran luar. Lapisan ini adalah lapisan lipid bilayer yang kedua 
pada bakteri gram negatif. Oleh sebab itu, bakteri gram-positip dan 
bakteri gram-negatif dapat dibedakan dengan pewarnaan gram 

stain. Bakteri gram-negatif memiliki membran luar yang 
merupakan membran kedua yang kompleks yang mengelilingi 
peptidoglikan sehingga menghalangi pewarnaan gram. Pada bakteri 
gram negatif peptidoglikan lebih tipis, hanya 10% dari total dinding 
sel. Bakteri gram-positip tidak memiliki membran luar ini sehingga 
tidak menghalangi perwarnaan gram. Diagram skematik dinding 
sel bakteri gram-positip dan bakteri gram-negatif dimuat pada 
Gambar 11.  
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Gambar 11. Diagram Skematik Dinding Sel (a) Bakteri Gram-positip, (b) 

Bakteri Gram-negatif 

 (Madigan et al., 2011:59) 

C. Sel Eukariot 

Kelompok tumbuhan, binatang, fungi, alga dan protist 
termasuk eukariot. Protist sebagian besar berukuran kecil yaitu 
organisme bersel tunggal yang tidak tepat dimasukkan ke salah satu 
kelompok tersebut di atas. Pohon kehidupan terakhir dari kelompok 
eukariot membantu kita mengerti keragaman kingdom protist. 
Seperti yang terlihat pada Gambar 12, binatang, tumbuhan, dan 
fungi melingkupi relatif kecil cabang pada pohon kehidupan 
eukariotik. 

Istilah protist pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel 
pada tahun 1866. Protist mirip-binatang adalah prozoa, dan mirip 
jamur (fungi) adalah jamur lendir (slime molds) dan jamur air (water 
molds). Protist hidup paling banyak pada lingkungan yang 
mengandung air. Kebanyakan protist adalah photosynthetic yang 
merupakan produser utama khususnya pada plankton di laut. 
Protist lainnya termasuk spesies patogen seperti kinetoplastid. 
Trypanosoma brucei menyebabkan penyakit tidur dan Apicomplexan 
plasmodium menyebabkan malaria. 

Sel eukariot dikelilingi membran plasma tunggal tidak seperti 
bakteri, yang biasanya mempunyai membran ganda. Gambaran 
paling jelas yang membedakan antara sel eukariot dengan sel 
prokariot adalah hadirnya membran yang melingkupi inti di dalam 
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sel eukariot. Pada kenyataannya, sel eukariot didefinisikan sebagai 
sel yang mempunyai inti (dari bahasa Yunanai: eu- “true” dan 
karuon “nut” atau “kernel”). 

 

 
Gambar 12. The Eukaryotic Tree of Life 

 (Moran et al., 2012:19) 

 
Sel eukariot jauh lebih besar dibandingkan sel bakteri. 

Diameter sel eukariot umumnya 5-100 μm yang volumenya seratus 
sampai sejuta kali lebih besar dibandingkan sel bakteri. Karena 
ukurannya yang besar dan struktur internalnya yang kompleks 
diperlukan mekanisme transport yang cepat dan komunikasi yang 
baik di dalam sel, ke dan dari media eksternal sel eukariot. Jaringan 
protein fiber yang dinamakan cytoskeleton menghubungkan seluruh 
sel. Cytoskeleton berkontribusi pada bentuk sel dan pengelolaan lalu 
lintas di dalam sel. Cytoskeleton terdapat di dalam sitoplasma.  

Hampir semua sel eukariot mengandung membran internal 
tambahan yaitu ruang bermembran tertutup yang dinamakan 
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organel bermembran. Organel yang tidak bermembran adalah 
ribosom. Fungsi spesifik organel sel sering erat hubungannya 
dengan struktur dan sifat fisikanya. Proses reaksi biokimia spesifik 
terjadi pada setiap organel sel. Organel bebas termasuk inti sel, 
mitokondria dan kloroplast ditanam di dalam sistem membran yang 
melingkupi keseluruhan sel. Material mengalir bergerak di dalam 
jalur yang dibatasi oleh dinding membran dan pipa kecil (tubules). 
Lalu lintas material intraseluler antar ruang cepat, sangat selektif 
dan diregulasi ketat.  

Karakteristik sel eukariot adalah mempunyai inti dan organel 
sel. Organel sel bermembran tertutup bervariasi dengan fungsi 
spesifik seperti mitokondria, endoplasmik retikulum, kompleks 
Golgi, peroxisome dan lisosom. Sebagai tambahan pada sel 
tumbuhan terdapat vacuole dan kloroplast. Pada sitoplasma 
kebanyakan sel juga terdapat granula yang mengandung nutrien 
penyimpan seperti pati, glikogen dan lemak. Organel ini dapat 
dipisahkan dari sitosol dan komponen sel lainnya dengan 
sentrifugasi. 

Sel tumbuhan dan sel hewan mempunyai sebuah inti sel, 
mitokondria dan cytoskeleton. Sel tumbuhan sering dikelilingi oleh 
dinding sel yang kaku. Kloroplast juga ditemukan di dalam algae 
dan beberapa protist. Kebanyakan dinding sel tumbuhan tersusun 
dari selulosa. Kebanyakan eukariot multiseluler mengandung 
jaringan. Kelompok sel yang mirip di dalam jaringan dikelilingi oleh 
matriks ekstraseluler yang mengandung protein dan polisakarida. 
Matriks secara fisik mendukung jaringan dan beberapa kasus 
mendukung pertumbuhan dan pergerakan sel. Struktur sel hewan, 
sel tumbuhan dan sel prokariot dimuat pada Gambar 13. 
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Gambar 13. (a). Struktur Sel Hewan (b) Sel Tumbuhan (c) Sel Prokariot 

 

D. Empat Tingkatan Penyusun Sel Hidup 

Marilah kita lihat sel pada tingkat molekular. Sel dibangun 
oleh struktur kompleks supramolekular. Kompleks supramolekular 
merupakan gabungan dari beberapa makromolekul. Makromolekul 
dengan makromolekul lainnya dibedakan oleh unit monomernya 
dan ukurannya. Monomer berikatan dengan monomer lainnya 
dapat membentuk dimer, oligomer atau polimer. Monomer adalah 
molekul kecil (mikromolekul), sedangkan polimer adalah molekul 
besar (makromolekul). Sebagai contoh ukuran panjang molekul 
alanin (unit monomer protein) kurang dari 0,5 nm. Sebuah molekul 
hemoglobin, suatu protein pembawa oksigen yang terdapat pada 
eritrosit sel darah merah yang terdiri dari hampir 600 residu asam 
amino dengan 4 subunit (2 subunit α dan 2 subunit β) membentuk 
protein globular yang mempunyai diameter 5,5nm. Ukuran 
hemoglobin kecil dibandingkan ribosom. Diameter ribosom sekitar 
20nm. Ribosom adalah organel sel, ukurannya lebih kecil 
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dibandingkan organel sel mitokondria yang diameternya sekitar 
1000nm. Biomolekul sederhana sampai struktur sel dapat dilihat 
dengan mikroskop cahaya. Proporsi ukuran mikromolekul sampai 
organel sel dapat dimuat pada Gambar 14 dan Gambar 15.  

Unit monomer merupakan molekul kecil ‘mikromolekul’. 
Monomer-monomer berikatan kovalen membentuk molekul besar 
‘makromolekul’ yang dinamakan polimer. Unit monomer pada 
protein adalah residu asam amino yang dihubungkan  oleh  ikatan 
peptida. Unit monomer pada asam nukleat adalah nukleotida yang 
dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Unit monomer pada 
polisakarida adalah sakarida yang dihubungkan oleh ikatan 
glikosida. Ikatan peptida, ikatan fosfodiester, dan ikatan glikosida 
merupakan ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang 
lebih kuat dibandingkan ikatan nonkovalen.  

Pada kompleks supramolekular,makromolekul-makromolekul 
bergabung bersama akibat interaksi non kovalen. Kebanyakan 
interaksi non kovalen lebih lemah daripada ikatan kovalen. Yang 
termasuk interaksi non kovalen adalah ikatan hidrogen (antara 
gugus polar yang mengandung atom F, O, N dengan atom H), 
interaksi ionik (antara gugus bermuatan), interaksi hidrophobik 
(antara gugus nonpolar dalam larutan berair), dan interaksi van der 
Walls (London forces). Semua ikatan tersebut mempunyai energi 
yang lebih rendah dibandingkan ikatan kovalen. Sejumlah besar 
interaksi yang lemah antara makromolekul dalam kompleks 
supramolekular menstabilkan ‘rakitan’ ini menghasilkan struktur 
kompleks supramolekular yang unik dengan fungsi yang berbeda-
beda. Contoh kompleks supramolekular adalah dinding sel, 
membran plasma, dan kromatin. Gabungan beberapa tipe kompleks 
supramolekular dapat membentuk organel sel yang unik dengan 
fungsi yang berbeda-beda. Mitokondria adalah organel sel yang 
berbeda fungsinya dengan organel sel kloroplast. Organel sel 
ribosom mempunyai fungsi yang berbeda pula dibandingkan 
organel sel lysosomes. Gambar 16 merupakan ilustrasi hirarki 
struktural sel secara molekular.  
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Gambar 14. Perbandingan Ukuran Ribosom, Mitokondria, dan  
E.coli serta Kloroplast 

(Moran et al., 2012:24) 
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Gambar 15  Perbandingan Ukuran Mikromolekul, Membran,  
Ribosom, DNA, dan Hemoglobin  

 (Moran et al., 2012:25) 

 
Organisme hidup tersusun atas molekul yang pada dasarnya 

merupakan benda mati. Mengapa pada kenyataannya organisme 
hidup sama sekali berbeda dari benda mati? Sel adalah life (level 4), 
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sedangkan kompleks supramolekul (level 3), makromolekul (level 
2), dan unit monomer (level 1) adalah benda mati. Interaksi unit 
monomer pada level 1 membentuk makromolekul pada level 2 dan 
selanjutnya interaksi makromolekul dengan makromolekul 
membentuk kompleks supramolekul pada level 3, akhirnya 
membentuk organel sel, kemudian organel sel berinteraksi 
membentuk sel yang life pada level 4. Kekuatan apa yang membuat 

sel life? Kehidupan sungguh sangat mengagumkan!  
 

 
 

Gambar 16. Hirarki Struktural Sel secara Molekular 

 (Nelson et al., 2013:11) 
 

Studi in vitro (dalam test tube) telah dilakukan untuk melihat 
interaksi antara makromolekul yang dimiliki oleh kompleks 
supramolekular. Satu pendekatan untuk mengerti proses biologi 
adalah studi molekul yang telah dimurnikan secara in vitro tanpa 
interferensi dari hadirnya molekul lain di dalam sel utuh. Riset di 
bidang ini merupakan tantangan besar bagi ahli biokimia dan ahli 
bioteknologi untuk mengerti fungsi suatu molekul protein secara in 
vitro seperti fungsinya secara in vivo. Suatu pekerjaan cerdas yang 
membutuhkan kesabaran, dan ketelitian. 
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E. Struktur dan Fungsi Organel Sel 

Marilah kita melihat lebih dekat organel sel. Organel sel 
merupakan isi sel yang tidak larut di dalam sitoplasma sel. Setiap 
organel sel mempunyai fungsi yang unik. Walaupun demikian, 
organel sel dapat dikelompokkan dua yaitu organel sel tanpa 
membran seperti ribosom dan organel sel bermembran tertutup. 
Beberapa organel sel bermembran tertutup seperti inti sel, 
mitokondria, kloroplast.  

Fungsi setiap organel sel berbeda. Perbedaan fungsi ini 
disebabkan oleh perbedaan sejumlah besar interaksi yang lemah 
antara makromolekul pada suatu kompleks supramolekular, jenis, 
dan jumlah makromolekul yang bergabung membentuk kompleks 
supramolekular. Hal ini menghasilkan struktur kompleks 
supramolekular yang unik dengan sifat yang berbeda pula. Interaksi 
beberapa tipe kompleks supramolekular yang unik tersebut 
menghasilkan organel sel dengan fungsi yang berbeda-beda di 
dalam sel. Dengan demikian, struktur kompleks supramolekular 
menentukan sifat supramolekular tersebut yang selanjutnya 
menentukan fungsi organel sel yang dibentuknya. Pada Tabel 4. 
dimuat struktur, komposisi, dan fungsi organel sel. 

1. Membran sitoplasma 

 Membran sitoplasma adalah membran yang membungkus isi 
sel yang tebalnya sekitar 70Aº. Oleh sebab itu, membran sitoplasma 
memainkan peranan sebagai ‘penjaga gerbang’ (gatekeeper) untuk 
senyawa masuk dan ke luar sel. Membran sitoplasma merupakan 
‘pembatas tipis’ yang mengelilingi isi sel dan memisahkan isi sel 
dari lingkungan sel. Jika membran sitoplasma hancur, keutuhan sel 
hancur, sitoplasma masuk ke lingkungan dan sel mati. Membran 
sitoplasma memberikan perlindungan dari lisis osmotik dan cocok 
sebagai pembatas permiabel yang selektif. Mengapa membran 
sitoplasma mempunyai sifat demikian? Hal ini berhubungan 
dengan struktur dan sifat makromolekul/molekul penyusun 
membran sitoplasma tersebut.  

Struktur utama membran sitoplasma merupakan phospholipid 
bilayer. Phospholipid mengandung komponen hydrophobic dan 
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hydrophilic. Komponen hydrophobic adalah asam lemak yang terikat 
gliserol, sedangkan komponen hydrophilic adalah gugus phosphate 
yang terikat gliserol (Gambar 17.a). Kumpulan phospholipid di dalam 
larutan berair, secara alami membentuk struktur bilayer. Pada 
membran phospholipid, asam lemak yang terikat pada gliserol 
mengarah ke sesamanya membentuk daerah hydrophobic dan bagian 
hydrophilic mengarah ke lingkungan atau ke sitoplasma (Gambar 
17b). Tebal membran sitoplasma sel 6-8 nm yang dapat dilihat 
dengan mikroskop elektron, seperti dua garis gelap yang 
dipisahkan oleh daerah yang lebih terang (Gambar 17c). 
Kebanyakan membran sitoplasma pada kenyataannya merupakan 
phospholipid bilayer yang fleksibel seperti minyak yang mempunyai 
fiskositas rendah. Pada membran tersebut terikat protein yang 
dinamakan protein membran. 

 
Gambar 17 (a). Phospholipid, (b). Membran Phospholipid Bilayer,  

 (c). Membran Sitoplasma  

 (Madigan et al., 2012:51) 
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Bagaimana protein berasosiasi dengan membran bilayer? 
Protein pada membran dapat berasosiasi dengan lipid bilayer dalam 
dua cara yaitu sebagai protein peripheral, protein yang terletak 
pada permukaan membran (protein 1, 2, dan 4 pada Gambar 18), 
atau sebagai protein integral, protein yang terbenam pada 
membran (protein 3 pada Gambar 18). Protein peripheral biasanya 
berikatan dengan gugus kepala bermuatan dari lipid bilayer oleh 
interaksi polar, atau interaksi elektrostatik atau keduanya. Protein 
ini dapat dilepaskan dengan perlakuan lembut seperti menaikkan 
kekuatan ionik dari medium. Memindahkan protein integral dari 
membran jauh lebih sulit. Kondisi yang keras seperti perlakuan 
dengan detergen atau sonikasi yang ekstensif biasanya dibutuhkan. 
Keutuhan struktural dari sistem keseluruhan membran diperlukan 
untuk aktivitas kebanyakan protein membran.  

 

 
Gambar 18. Skematik Membran Plasma 

(Campbell et al., 2006:196) 
 

Apakah fungsi protein membran penting dan bervariasi? 
Protein membran mempunyai fungsi yang bervariasi. Kebanyakan 
fungsi protein membran menentukan fungsi penting membran 
secara keseluruhan. Fungsi protein membran antara lain sebagai 
protein transport dan sebagai protein reseptor. Protein transport 
membantu memindahkan senyawa ke dalam dan ke luar sel, 
sedangkan protein reseptor penting pada transfer sinyal 
ekstraseluler masuk ke dalam sel yang dibawa oleh homon atau 
neurotransmitter. Beberapa enzim terikat kuat pada membran, 
sebagai contoh kebanyakan enzim yang terlibat pada oksidasi aerob 
ditemukan pada bagian spesifik dari membran mitokondria. 
Beberapa enzim ini berada pada permukaan dalam dari membran 
dan beberapa terletak pada permukaan luar membran. Distribusi 
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semua tipe protein tidak merata pada permukaan dalam dan luar 
lapisan membran dari semua membran sel. Dengan demikian, 
dikatakan distribusi protein pada membran adalah asymetris. 

Membran sitoplasma/membran plasma adalah membran sel 
yaitu membran yang terdapat pada sel makhluk hidup. Membran 
ini selalu mempunyai komponen protein dan lipid. Bagaimana 
kedua bagian ini bergabung menghasilkan membran sel? Model 
fluid-mosaic adalah model yang paling luas diterima untuk 
menggambarkan membran sel (Gambar 19). Istilah mosaic 
mengimplikasikan bahwa dua komponen ini berada berdampingan 
tanpa membentuk senyawa lain. Struktur dasar membran sel adalah 
lipid bilayer dengan protein yang terbenam atau terletak pada 
permukaan membran lipid bilayer. Protein ini cendrung mempunyai 
orientasi spesifik pada membran. Istilah ‘fluid mosaic’ 
mengimplikasikan bahwa jenis gerak lateral yang sama pada lipid 
bilayer juga terjadi pada membran. Protein dapat ‘mengapung’ 
dalam lipid bilayer dan dapat bergerak sepanjang permukaan 
membran. Protein membran ada yang berikatan dengan 
oligosakarida membentuk glikoprotein.  

 

 
Gambar 19. Model Membran Fluid-mosaic  

 (Denniston et al., 2008:611) 
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2. Inti sel  

Genom sel prokariot dan sel eukariot ditata berbeda. Pada 
kebanyakan sel prokariot, DNA hadir dalam bentuk sirkuler yang 
dinamakan kromosom, sedikit prokariot mempunyai DNA linier. 
Agregat kromosom di dalam sel prokariot membentuk massa yang 
dinamakan nukleoid yang dapat dilihat dengan mikroskop 
elektron. Kebanyakan prokariot mempunyai hanya sebuah 
kromosom. Oleh sebab itu, prokariot mengandung hanya satu kopi 
tunggal setiap gennya dan secara genetik dimanakan haploid. 
Kebanyakan sel prokariot juga mengandung satu atau lebih molekul 
DNA sirkuler kecil yang terpisah dari kromosom yang dinamakan 
plasmid. Plasmid mengandung gen yang mengkode sifat khusus 
yang menghasilkan metabolisme yang unik. Hal ini kontras dengan 
gen pada kromosom yang kebanyakan diperlukan untuk bertahan 
hidup.  

Plasmid adalah DNA sirkuler kecil yang replikasinya tidak 
tergantung pada kromosom hostnya karena DNA plasmid memiliki 
ori (origin replication). Semua plasmid membawa gen yang 
memastikan replikasi DNAnya. Beberapa plasmid juga membawa 
gen yang diperlukan untuk konyugasi. Meskipun plasmid tidak 
membawa gen yang essensial untuk hostnya, plasmid mungkin 
membawa gen yang mempengaruhi fisiologi selnya. Pada beberapa 
kasus plasmid mengkode sifat dasar dari ekologi bakteri. Sebagai 
contoh Rhizobium berinteraksi dengan tumbuhan dan membentuk 
nitrogen-fixing root nodules yang membutuhkan fungsi plasmid 
tertentu. Plasmid lainnya menawarkan sifat metabolik spesial pada 
sel bakteri, seperti kemampuan mendegradasi polutan toksik, 
kemampuan mendegradasi antibiotik tertentu. Oleh sebab itu, DNA 
plasmid digunakan pada riset rekayasa genetika. Beberapa sifat 
khusus plasmid dimuat pada Tabel 3. 

Pada sel eukariot, DNA ditata dalam bentuk kromosom di 
dalam inti bermembran tertutup yang dinamakan inti sel (nucleus). 
Inti sel merupakan organel sel yang mengandung beberapa tipe 
kompleks supramolekular. Molekul DNA pada inti sel dikemas 
dengan protein dan ditata membentuk kromosom. Jumlah 
kromosom bervariasi tergantung organisme. Sebagai contoh sebuah 
sel diploid Shaccharomyces cerevisiae mengandung 32 kromosom 



  Minda Azhar 41 

ditata dalam 16 pasang, sedangkan sel manusia mengandung 46 
kromosom (23 pasang). Kromosom pada sel eukariot mengandung 
protein yang membantu pelipatan dan pengemasan DNA dan 
protein lainnya yang dibutuhkan untuk transkripsi. Perbedaan 
genetik antara prokariot dan eukariot adalah eukariot mengandung 
dua kopi dari setiap gen dan dengan demikian dinamakan genetik 

diploid. 

Tabel 3. Fenotip Beberapa Plasmid pada Prokariot 

Klas fenotip Organisme 

Produksi antibiotik Streptomyces 

Konyugasi Bakteri pada range yang luas 

Fungsi metabolik 
Degradasi oktana, camphor, napthalene 
Pembentukan aseton dan butanol 
Produksi pigmen  

 
Pseudomonas 
Clostridium 
Erwinia, Staphylococcus 

Resisten 
Antibiotik resisten 
Resisten dengan logam toksik 

 
Bakteri pada range yang luas 
Bakteri pada range yang luas 

Virulence 
Produksi tumor pada tumbuhan 
Produksi bakteriosin  

 
Agrobacterium 
Bakteri pada range yang luas 

 
Inti sel (nucleus) biasanya adalah struktur yang paling jelas 

pada sel eukariot. Secara struktural, inti sel didefenisikan sebagai 
material genetik yang diselimuti membran yang mempunyai pori. 
Membran inti sel dihubungkan ke endoplasmik reticulum. Inti sel 
adalah pusat kontrol dari sel yang mengandung 95% DNA sel yang 
berikatan dengan protein histon, melipat membentuk kromatin. 
Replikasi dan transkripsi DNA terjadi di dalam inti sel. Kebanyakan 
eukariot mempunyai massa inti yang padat di dalam inti yang 
dinamakan nucleolus. Nucleolus merupakan tempat utama sintesa 
ribosomal RNA (rRNA). 

Sel eukariot mengandung DNA paling banyak dibandingkan 
sel prokariot. Oleh sebab itu, material genetik sel prokariot biasanya 
merupakan molekul tunggal DNA sirkuler, sedangkan genom sel 
eukariot ditata membentuk kromosom. Kebanyakan sel eukariot 
memiliki dua set kromosom yang identik. Pada eukariot, DNA baru 
dan histon disintesa untuk penyediaan pembelahan sel. Setelah 
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proses pembelahan setiap sel memiliki dua set kromosom yang 
identik.  

Berapa jumlah gen dan protein yang dimiliki sebuah sel? 
Genom Escherichia coli, sebuah model sel bakteri adalah kromosom 
sirkuler tunggal yang terdiri dari 4.639.221 pasang basa (pb) dan 
mengandung 4.288 gen. Sel eukariot mempunyai genom yang lebih 
besar dibandingkan sel prokariot. Sebuah sel manusia sebagai 
contoh mengandung ukuran DNA lebih dari 1000 kali ukuran DNA 
sel E.coli dengan sekitar tujuh kali gen E.coli. Tergantung pada 
kondisi tumbuh, sebuah sel E.coli mengandung sekitar 1900 jenis 
protein yang berbeda dan sekitar 2,4 milyar molekul protein. 
Bagaimanapun juga beberapa protein pada sel E.coli sangat 
melimpah, yang lainnya berjumlah sedang dan beberapa protein 
hadir hanya beberapa saja. Dengan demikian, E.coli mempunyai 
mekanisme regulasi gen agar tidak semua gen diekspresikan pada 
saat yang sama (ditranskripsi dan ditranslasi). 

Berapa panjang DNA E.coli? Jika DNA E.coli diluruskan, 
panjangnya sekitar 1 mm yaitu kira-kira 700 kali ukuran panjang sel 
E.coli. Bagaimana cara ‘mengepak’ DNA E.coli yang begitu panjang 
masuk pada ruang sel yang demikian kecil? Jawabnya adalah 
struktur DNA. DNA adalah heliks ganda yang selanjutnya DNA 
heliks tersebut dipilin pada proses yang dinamakan supercoiling. 
Pada Gambar 20 dimuat DNA sirkuler dan DNA yang dipilin 
membentuk domain supercoiled. Struktur DNA yang dipilin 
membentuk domain supercoiled menjadikan struktur DNA semakin 
rapat yang mengakibatkan ukurannya menjadi lebih kecil dan dapat 
masuk di dalam sel. Ukuran DNA eukariot jauh lebih besar 
dibandingkan DNA prokariot. DNA eukariot berbentuk linear, 
sedangkan DNA Bacteria dan Archeae adalah sirkuler. Jumlah DNA 
Bacteria dan Archaea adalah dua yaitu DNA plasmid dan genomik 
DNA, sedangkan jumlah DNA eukariot lebih dari satu. Origin ‘ori’ 
(tempat awal replikasi) setiap DNA pada Bacteria satu, sedangkan 
pada Archaea satu, dua dan tiga. Ukuran DNA eukariot jauh lebih 
besar dibandingkan DNA prokariot. Oleh sebab itu, DNA eukariot 
ditata membentuk kromosom dan mempunyai banyak ori.  
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a      b 

Gambar 20 (a). DNA Kromosom Sirkuler  
(b). DNA Kromosom dengan Domain supercoiled  

 (Madigan et al., 2012:155) 

 

3. Endoplasmic reticulum dan Golgi  aparatus 

Endoplasmic reticulum merupakan jaringan lembaran-lembaran 
membran dan saluran (tubules) perpanjangan dari membran luar inti 
sel. Daerah berair yang tertutup pada Endoplasmic reticulum 
dinamakan lumen. Pada banyak bagian sel, permukaan Endoplasmic 
reticulum terikat ribosom yang aktif mensintesa protein. Protein 
yang telah disintesa ditranslokasi melalui membran masuk ke 
lumen dimana protein dikemas pada gelembung bermembran 
(membranous vesicle). Gelembung ini ‘berjalan-jalan’ di dalam sel dan 
bergabung dengan membran plasma melepaskan ‘bawaannya’ 
masuk ke ruang ekstraseluler. Agar protein tetap berada di dalam 
sitosol, sintesa protein terjadi pada ribosom yang tidak berikatan 
dengan Endoplasmic reticulum.  

Badan Golgi (Golgi apparatus) merupakan kompleks kantong 
bermembran pipih (membranous sacs) yang berisi cairan yang sering 
ditemukan dekat Endoplasmic reticulum dan inti sel. Protein yang 
dibawa oleh visicle dimodifikasi secara kimia melewati lapisan 
Badan Golgi. Badan Golgi diibaratkan ‘kantor pos’. Protein yang 



44 BIOMOLEKUL SEL 

dimodifikasi diurutkan dan dikemas dalam visicle baru dan 
ditransfer ke tujuan spesifik di dalam atau di luar membran sel 
(visicle barunya ibarat ‘pak pos’). Badan golgi ditemukan oleh 
Camillo Golgi pada abad ke-19, beliau mendapat hadiah nobel pada 
tahun 1906. Dengan demikian, Badan Golgi berperan pada sekresi 
protein. 

4. Mitokondria dan Kloroplast 

Mitokondria dan kloroplast mempunyai peranan sentral pada 
transduksi energi. Mitokondria adalah tempat utama metabolisme 
energi yang bersifat oksidasi. Mitokondria ditemukan pada hampir 
semua sel eukariot. Kloroplast adalah tempat fotosintesa pada sel 
tumbuhan dan alga. Mitokondria mempunyai membran-dalam dan 
membran-luar. Membran-dalam berlipat-lipat yang mengakibatkan 
luas permukaannya 3 sampai 5 kali membran-luar. Membran-dalam 
tidak tembus ion dan kebanyakan metabolit. Fasa berair yang 
tertutup oleh membran-dalam dinamakan matrix mitokondria. 
Banyak enzim-enzim yang terlibat di dalam metabolisme energi 
aerob ditemukan pada membran-dalam dan matrix. 

Mitokondria bermacam bentuk dan ukuran. Bentuk mitokon-
dria umumnya seperti ‘kapsul’ (Gambar pada Tabel 4) yang 
ditemukan pada kebanyakan tipe sel tetapi beberapa mitokondria 
berbentuk bola atau mempunyai bentuk tidak teratur. Peranan 
paling penting mitokondria adalah untuk mengoksidasi asam 
organik, asam lemak, dan asam amino ke CO2 dan H2O. 
Kebanyakan energi dikonservasi dalam bentuk gradien konsentrasi 
proton menyeberangi membran-dalam mitokondria. Energi yang 
disimpan digunakan untuk mendorong pengubahan adenosine 
diphosphate (ADP) dan inorganic phosphate (Pi) ke molekul kaya 
energi ‘ATP’ pada proses yang dinamakan ‘fosforilasi oksidatif’. 
ATP digunakan sel untuk proses yang memerlukan energi seperti 
biosintesa, transport molekul tertentu. Beberapa sel eukariot 
mengandung sedikit mitokondria sementara sel lain mempunyai 
beribu-ribu mitokondria. 

Sel tumbuhan fotosintetik mengandung kloroplast dan juga 
mitokondria. Seperti mitokondria, kloroplast juga mempunyai 
mempunyai membran-dalam dan membran-luar. Membran-dalam 
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kloroplast berlipat-lipat yang dinamakan membran thylakoid. 
Membran thylakoid tersuspensi dalam stroma yang berair. Membran 
thylakoid mengandung molekul pigmen yang terlibat pada 
penangkapan energi cahaya matahari yang digunakan untuk 
mendorong pembentukan karbohidrat dari CO2 dan H2O. Ribosom 
dan beberapa molekul DNA sirkuler juga tersuspensi di dalam 
stroma. Pelipatan membran-dalam mitokondria berbeda dengan 
membran-dalam kloroplast. Bagian membran-dalam kloroplast 
yang membentuk kantong datar dinamakan grana (tunggal, 
granum).  

Organel sel yang mengandung DNA adalah mitokondria dan 
kloroplat. Baru-baru ini ilmuwan membandingkan sekuens basa 
nukleotida gen DNA pada mitokondria dan sekuens basa 
nukleotida gen DNA pada kloroplast dengan banyak DNA spesies 
bakteri. Hasil studi ini membuktikan bahwa mitokondria berasal 
dari kelompok bakteri primitif yang dinamakan proteobacteria, 
sedangkan kloroplast dari klas bakteri photosynthetic yang 
dinamakan cyanobacteria. 

5. Gelembung-gelembung Khusus (Specialized visicles) 

Gelembung-gelembung khusus yang terdapat di dalam sel 
adalah lysosomes, peroxisomes dan vacuola. Sel eukariot 
mengandung gelembung khusus pencerna yang dinamakan 
lysosomes (bahasa Yunani lysis ‘to loosen’ dan soma ‘body’). 
Lysosomes ditemukan pada tahun 1949 oleh Christian de Duve. 
Lysosomes bervariasi ukuran dan morfologinya. Kebanyakan 
lysosomes mempunyai diameter 0.1 sampai 0,8 µm. Lysosomes adalah 
organel yang dikelilingi membran tunggal yang melingkupi bagian 
dalam yang mempunyai tingkat keasaman tinggi. Keasaman ini 
dipelihara oleh pompa proton yang tertanam pada membran. 
Lysosomes mengandung enzim-enzim hidrolitik yang bervariasi. 
Enzim ini mengkatalisis degradasi makromolekul seluler seperti 
protein, asam nukleat dan debris seluler. Lysosomes juga 
mendegradasi partikel besar seperti mitokondria yang tidak 
berfungsi dan bakteri yang tertelan oleh sel. Enzim lysosomes kurang 
aktif mendekati pH netral sitosol. Dengan demikian, lysosomes 
bertindak sebagai ‘sistem pembuangan limbah’ dengan mencerna 
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material yang tidak diinginkan dalam sitoplasma yang berasal dari 
dalam dan luar sel. Lysosomes lebih populer dirujuk sebagai 
‘kantong bunuh diri’ (‘suicide bags’ atau ‘suicide sacs’) dari sel. 

Peroxisome hadir dalam semua sel binatang dan kebanyakan 
sel tumbuhan. Peroxisomes juga dikenal sebagai microbodies yaitu 
organel bermembran-tertutup yang berdiameter 0,5 µm yang 
mengandung enzim oksidatif. Nama peroxisomes diberikan karena 
beberapa reaksi peroxisomal menghasilkan hidrogen peroksida 
(H2O2) suatu senyawa reaktif. Oleh enzim catalase H2O2 diubah ke 
H2O dan O2. Fungsi peroxisomes adalah melindungi komponen sel 
yang sensitif dari serangan oksidatif H2O2. Tumbuhan tertentu 
mengandung tipe khusus peroxisome yaitu glyoxysome. Nama 
glyoxysome diberikan karena merupakan tempat sederetan reaksi 
yang diistilahkan dengan jalur glyoxylate.  

Vacuola adalah gelembung (vesicle) berisi cairan yang 
dikelilingi oleh membran tunggal. Vacuola pada umumnya terdapat 
pada sel tumbuhan dewasa dan beberapa protist. Organel ini 
merupakan tempat penyimpan air, ion dan nutrien seperti glukosa. 
Beberapa vacuola mengandung produk metabolik buangan dan 
beberapa kandungan enzim yang mengkatalisis degradasi 
makromolekul yang tidak diperlukan lagi oleh tumbuhan. 

6. Cytoskeleton 

 Pada semua sel dari semua domain ditemukan Cytoskeleton. 
Cytoskeleton adalah jaringan serat (network of fiber) yang terdiri dari 
protein atau matriks protein intraseluler. Cytoskeleton adalah rangka 
protein (protein scaffold) yang dibutuh-kan untuk mendukung sel, 
pengaturan internal sel dan bahkan bergerakan sel. Fungsi 
cytoskeleton berhubungan dengan bentuk sel, pergerakan sel, 
transport internal, pembelahan sel dan ‘signal internal’. Cytoskeleton 
terdiri dari tiga tipe filament protein yaitu actin filament, 
microtubules, dan intermediete filament. Tiga tipe filament protein 
ini dibangun oleh molekul protein yang berkombinasi membentuk 
‘jaringan protein’ (Gambar 21). 

Actin filament (dinamakan juga microfilament) adalah 
komponen cytoskeleton yang paling melimpah. Actin filament terdiri 
dari protein actin yang membentuk ropelike threads ‘benang seperti 
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jerat’ dengan diameter sekitar 7 nm. Actin ditemukan pada semua 
sel eukariot dan sering protein paling melimpah di dalam sel. 
Microtubules merupakan makromolekul yang kuat, jaringan kaku 
dan sering ditata dalam buntelan (bundles). Microtubules mempunyai 
diameter sekitar 25 nm lebih tebal dari pada actin filament. 
Microtubules disusun dari protein yang dinamakan tubulin dimer 
yang terdiri dari β-Tubulin dan α-Tubulin. Microtubules berfungsi 
sebagai rangka internal di dalam sitoplasma. Sebagai tambahan, 
microtubules dapat membentuk struktur yang mampu mengarahkan 
pergerakan sel seperti ‘cilia’. Intermediet filament ditemukan dalam 
sitoplasma kebanyakan sel eukariot. Intermediet filament mempunyai 
diameter sekitar 8-12 nm. Intermediet filament membantu sel 
menahan tekanan mekanik eksternal. Cytoskeleton pada sel eukariot 
dimuat pada Gambar 22.  

 

 

Gambar 21 Komponen Cytoskeleton 
 (http://medicineconspectus.blogspot.com/)  

 

http://medicineconspectus.blogspot.com/)
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Gambar 22. Cytoskeleton pada Sel Eukariot 

 (https://online.science.psu.edu/) 

 

Tabel 4 Struktur, Komposisi dan Fungsi Organel Sel. 
Organel sel Komposisi dan Fungsi 

 
Golgi aparatus 

Komposisi : 
kompleks kantong bermembran 
pipih (membranous sacs) yang berisi 
cairan 
 
Fungsi 
Tempat memodifikasi protein 
sebelum dibawa ke tempat tujuan 

https://online.science.psu.edu/


  Minda Azhar 49 

 
Nuclear envelope dan 

endoplasmid reticulum 

Komposisi : 
endoplasmid reticulum adalah 
jaringan lembaran-lembaran 
membran dan saluran (tubules) 
sebagai perpanjangan membran 
luar inti sel 
 
Daerah berair yang tertutup pada 
Endoplasmic reticulum dinamakan 
lumen 
 
Fungsi 
permukaan Endoplasmic reticulum 
terikat ribosom yang aktif 
mensintesa protein 
 

 
 

Mitokondria 

Komposisi : 
mempunyai membran-luar , 
membran-dalam yang berlipat-
lipat 
Antara membran terdapat ruang . 
Membran dalam berlipat-lipat 
akibatnya luas permukaan 3 
sampai 5 kali membran luar  
Fungsi 
-Peranan sentral pada tranduksi 
energi 
-Tempat utama metabolisme energi 
yang bersifat oksidatif terutama 
oksidasi asam organik, dan asam 
amino ke CO2 dan air 

 
Kloroplast 

Komposisi : 
mempunyai membran-luar , 
membran-dalam, membran 
thylakoid yang berlipat-lipat yang 
dinamakan. Membran thylakoid 
tersuspensi dalam stroma yang 
berair. Bagian membran thylakoid 
yang membentuk kantong datar 
dinamakan grana (tunggal, 
granum).  
 
Fungsi 
Peranan sentral pada tranduksi 
energi  
Tempat fotosintesa pada 
tumbuhan dan alga 
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Ribosom 

Komposisi : 
Komposisi robosom adalah protein 
dan rRNA 
Ribosom prokariot terdapat sekitar 
52 protein dan 3 jenis rRNA (23S 
rRNA, 5S rRNA,  
16S rRNA) 
 
Ribosom eukariot terdapat sekitar 
70 protein dan 4 jenis rRNA (5,8S 
rRNA, 28S rRNA,  
5S rRNA, 18S rRNA).  
 
Fungsi 
Tempat sintesa protein 
 

F. Definisi Spesies pada Bakteri 

Ukuran bakteri (prokariot) kecil dibandingkan eukariot dan 
mempunyai keragaman morfologis yang rendah. Bagaimana 
metoda pengklasifikasian bakteri dengan tepat ? Oleh sebab itu, 
metoda fenotifik yang dilengkapi dengan metoda genotipik 
sebaiknya digunakan untuk mengklasifikasikan bakteri. Pendekatan 
dengan metoda fenotifik meliputi ekspressi sifat diantaranya warna 
koloni, bentuk koloni, pewarnaan gram dan uji biokimia.  

Pengklasifikasian mikroba menggunakan pendekatan 
genomik dapat ditujukan pada DNA total atau urutan basa 
nukleotida suatu gen. Analisis DNA total seperti AFLP (Amplified 
Fragment Length Polymorphism), RAPD (Random Amplified 
Polymorphism DNA), sedangkan gen individual seperti gen 16S 
rRNA untuk prokariot dan gen 18S rRNA untuk eukariot. Gen 16S 
rRNA paling banyak digunakan sebagai penanda molekuler untuk 
penentuan spesies bakteri pada saat ini. Kemiripan urutan basa 
nukleotida gen 16S rRNA digunakan sebagai “gold standard” untuk 
mengidentifikasi bakteri sampai pada tingkat spesies.  

Molekul 16S rRNA merupakan salah satu molekul rRNA 
penyusun ribosom sub unit kecil prokariot (Gambar 23). Molekul ini 
ditranskripsi dari DNA genomik dan membentuk struktur tiga 
dimensi (Gambar 23 A). Molekul 16S rRNA kemudian berikatan 
dengan 21 protein ribosomal membentuk subunit kecil ribosomal 
30S (Gambar 23 B dan C) yang berperan pada proses translasi. 
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Subunit kecil ribosomal 30S bergabung dengan subunit besar 
ribosomal 50S membentuk ribosamal 70S untuk melakukan proses 
translasi. Sebagai catatan S adalah simbol satuan Svedberg, suatu 
ukuran kecepatan pergerakan partikel dalam medan gravitasi 
dalam sebuah ultrasentrifuga. Nilai S yang besar berkaitan dengan 
massa yang besar. Hubungan antara S dan massa tidak linear. Oleh 
sebab itu nilai S bukan penjumlahan. 

Molekul 16S rRNA mempunyai fungsi yang identik pada 
seluruh organisme, terdistribusi secara universal dan bersifat sangat 
lestari. Molekul rRNA lainnya pada prokariot adalah 5S rRNA, dan 
23S rRNA. Ukuran gen 5S rRNA adalah sekitar 120 basa, 23S rRNA 
sekitar 2900 basa, 16S rRNA sekitar 1500 basa. Ukuran gen 16S 
rRNA cukup memadai dan memudahkan dalam proses amplifikasi 
gen tersebut secara PCR dan dalam proses sekuensing. 

 

 
Gambar 23. Fungsi 16S rRNA 

 (Barton, 2006) 

 
Gen 16S rRNA memiliki daerah-daerah yang secara universal 

bersifat lestari. Pada beberapa bagian lain terdapat daerah yang 
bersifat semi-lestari dan variabel. Pada gen 16S rRNA terdapat 9 
daerah variabel yang ditandai dengan V1 sampai V9. Daerah-daerah 
variabel tersebut memungkinkan untuk membedakan organisme 
dalam genus, bahkan spesies tetapi tidak antar strain dalam spesies 
yang sama. Pada daerah yang sangat lestari (absolutely conserved) 
dapat dijadikan primer universal untuk amplifikasi gen 16S rRNA 
menggunakan metoda PCR. Gambar 24 memuat daerah tersebut 
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pada 16S rRNA E. coli, sedangkan Gambar 25 memuat urutan basa 
nukleotidanya.  

Analisis kesamaan urutan basa nukleotida gen 16S rRNA 
praktis untuk definisi spesies. Derajat kesamaan urutan basa 
nukleotida gen 16S rRNA > 97% sering dipertimbangkan sebagai 
kelompok spesies yang sama. Penentuan derajat kesamaan urutan 
basa nukleotida suatu gen 16S rRNA dengan urutan basa nukleotida 
gen 16S rRNA lainnya pada GenBank digunakan program BLASTn 
pada http://www.ncbi.nlm.nih.gov. Analisis perbandingan urutan 
basa nukleotida dari gen-gen 16S rRNA digunakan untuk 
mengkonstruksi pohon filogenetik dan dapat dijadikan sebagai 
pengklasifikasian makhluk hidup. Dengan demikian, penggunaan 
analisis gen 16S rRNA sebagai pendekatan untuk definisi spesies 
secara molekuler pada bakteri dan dapat menunjukkan hubungan 
kekerabatan.  

Amplifikasi gen 16S rRNA bakteri dengan metoda PCR dapat 
digunakan primer universal dan primer spesifik untuk spesies 
bakteri tertentu. Primer universal gen 16S rRNA bakteri adalah 
primer yang komplemen dengan suatu urutan nukleotida yang 
umum banyak terdapat dalam gen 16S rRNA dari bermacam-
macam sumber bakteri yang berbeda. Daerah ini merupakan daerah 
yang paling lestari pada gen 16S rRNA bakteri. Primer universal 
yang dipakai untuk amplifikasi gen 16S rRNA bakteri diantaranya 
adalah primer 27F (GAGAGTTTGATCCTGGTCCAG), 765R 
(CTGTTTGCTCCCCACGCTTC) dan 1495R (CTACGGCTACCTTG 
TTACGA) (Gambar 25).  

Primer gen 16S rRNA dapat spesifik untuk genus bakteri 
tertentu atau untuk spesies bakteri tertentu. Primer untuk genus 
Bacillus dirancang berdasarkan penjajaran urutan gen 16S rRNA 
Bacillus. Primer tersebut adalah 400F (GGAGCGACGCCGCGTG 
AGCG), 700F (GCAACTGACGCTGAGGCG), 1000F (GCAACGCG 
AAGAACCTTA). Primer untuk spesies tertentu misalnya primer 
untuk amplifikasi gen 16S rRNA guna mendeteksi Paenibacillus 
macerans adalah MAC 1 (ATCAAGTCTTCCG CATGGGA), MAC 2 
(ACTCTAGAGTGCCCAMCWTT), sedangkan untuk Bacillus subtilis 
adalah Bsub5F (AAGTCGAGCGGACAGATGG), Bsub3R (CCAGT 
TTCCAATGACCCTCCCC). 
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Gambar 24. Struktur Sekunder 16S rRNA E.coli. Warna merah 
menunjukkan paling variable, biru paling conserved, ungu  

menunjukkan absolutely conserved.  

(Peer et al., 1996). 
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Gambar 25. Urutan Basa Nukleotida Gen 16S rRNA E.coli  
 (Baker et al., 2003) 

 

Langkah yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu isolat 
murni bakteri secara molekular melalui gen 16S rRNA adalah (1) 
mengisolasi DNA genom bakteri, (2) DNA genom tersebut dijadikan 
template untuk mengisolasi gen 16S rRNA dengan teknik PCR 
menggunakan primer universal kemudian produk PCR dimurnikan 
dan dilakukan sekuensing, (3) basa nukleotida hasil sekuensing 
dibandingkan dengan basa nukleotida sekuens gen 16S rRNA 
bakteri lain yang terdapat pada basis data GenBank dengan cara 
menjajarkan. Proses penjajaran basa nukleotida tersebut dapat 
digunakan program BLASTn yang terdapat pada GenBank. Derajat 
kesamaan urutan basa nukleotida gen 16S rRNA > 97% sering 
dipertimbangkan sebagai kelompok spesies yang sama, (4) dan hasil 
penjajaran dapat dibuat pohon phylogenetic. Pohon phylogenetik 
dapat dibuat menggunakan program MEGA5. Penjajaran sekuens 
DNA yang mengkode 16S rRNA pada Gambar 26 dapat ditafsirkan 
bahwa organisme 1 dan 2 terdapat tiga perbedaan basa, sedangkan 
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organisme 1 dan 3 mempunyai 2 perbedaan basa. Organisme 2 dan 
3 terdapat empat perbedaan basa. Dengan demikian, organisme 1 
dan 3 relatif paling dekat dibandingkan organisme 2 dan 3 atau 1 
dan 2.  

 
 

Gambar 26. Sekuensing Gen 16S rRNA dan Phylogeny  
 (Madigan et al., 2012:35)  

G. Virus  

Virus berbeda dengan sel. Virus adalah benda mati, 
sedangkan sel adalah makhluk hidup. Semua sel mengandung 
genom untai-ganda DNA, sebaliknya virus mengandung genom 
DNA atau RNA yang dapat beruntai tunggal atau ganda. Elemen 
genetik virus ini tidak dapat bereplikasi tanpa sel inangnya. Genom 
virus jauh lebih sederhana dibandingkan genom sel prokariot. Virus 
bukan merupakan sel karena pada virus tidak dapat terjadi reaksi 
metabolisme. Oleh sebab itu, virus bukan makhluk hidup. Virus 
jauh lebih sederhana dibandingkan sel. Virus pada dasarnya adalah 

“kumpulan molekul besar” yang statis dan stabil. Virus tidak 
dapat merubah atau menggantikan bagian komponennya sendiri. 
Ketika virus menginfeksi sebuah sel, virus membutuhkan atribut 
kunci dari sistem kehidupan sel yang diinfeksinya yaitu ‘replikasi’. 
Tidak seperti sel, virus tidak mempunyai kemampuan untuk 
melakukan metabolisme. Meskipun virus memiliki genom, virus 

tidak mempunyai ribosom. Oleh sebab itu, untuk mensintesa 
protein virus tergantung pada mesin biosintesa sel yang 
diinfeksinya.  

Virus bervariasi ukuran dan bentuknya. Ukuran diameter 
terkecil virus hanya sekitar 10 nm. Kebanyakan virus jauh lebih 
kecil dibandingkan sel prokariot yaitu sekitar 20 sampai 300 nm. 
Smallpox adalah virus terbesar yang berdiameter sekitar 200 nm 
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(sekitar seukuran sel bakteri yang paling kecil). Poliovirus adalah 
salah satu virus yang terkecil yang hanya berdiameter 28 nm 
(sekitar seukuran ribosom). Oleh karena itu, virus tidak dapat 
dikarakterisasi dengan baik sampai ditemukan mikroskop elektron 
tahun 1930-an.  

Bagaimanapun juga infeksi virus dapat mempunyai banyak 
pengaruh pada sel termasuk perubahan genetik yang dapat 
mempengaruhi kemampuan sel. Kebanyakan virus menyebabkan 
penyakit pada organisme yang diinfeksinya. Virus dikenal sebagai 
penyebab penyakit. Oleh sebab itu, virus adalah patogen bagi 
bakteri, tumbuhan, dan binatang. Beberapa virus mematikan seperti 
virus Ebola, human immunodeficiency virus (HIV) yang menyebabkan 
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Virus lainya adalah 
rhinovirus yang menyebabkan kedinginan. Virus selalu sulit untuk 
diklasifikasikan secara taksonomi normal. Banyak pendapat yang 
mengatakan bahwa virus tidak dikelompokkan sebagai makhluk 
hidup karena virus tidak mempunyai perlengkapan metabolik 
untuk reproduksi. Virus tidak dapat bereproduksi secara bebas. 
Virus tidak dapat membuat protein, atau menghasilkan energi 
secara bebas. Dengan demikian, pada virus tidak ditemukan semua 
kebutuhan hidupnya.  

1. Struktur Virus 

Pada prinsipnya virus adalah kumpulan makromolekul. Virus 
didefinisikan secara paling sederhana sebagai material genetik 

yang dilingkupi protein coat ‘lapisan protein’. Ukuran material 
genetik (genom) virus jauh lebih kecil dibandingkan kebanyakan 
ukuran genom sel. Kebanyakan ukuran genom bakteri berkisar 
antara 1000-500 kilo base pairs ‘kbp’ dengan ukuran genom bakteri 
terkecil sekitar 500 kbp. Genom virus terbesar yang dikenal adalah 
mimivirus yang berukuran 1180 kbp dari untai-ganda DNA. Virus 
ini menginfeksi protist seperti amuba. Beberapa virus mempunyai 
ukuran genom yang sangat kecil yang mengandung kurang dari 
lima gen. Material genetik virus ini mengkode terutama protein 
yang berhubungan dengan fungsi virus. 

Material genetik virus dapat berupa DNA atau RNA. Semua 
sel mengandung genom DNA untai-ganda. Sebaliknya, virus 
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mempunyai satu tipe material genetik yaitu genom DNA atau 
genom RNA. Genom virus (DNA atau RNA) dapat berupa untai 
tunggal (single-stranded) atau untai ganda (double-stranded). Genom 
virus dapat diklasifikasikan menurut apakah asam nukleat dalam 
virion tersebut DNA atau RNA, selanjutnya dibagi lagi menjadi 
apakah untai asam nukleat tunggal atau ganda, linier atau sirkuler 
(Gambar 27). Beberapa contoh virus dimuat pada Tabel 5. 

 

 
Gambar 27. Genom Virus  

 (Madigan et al., 2012:237) 

 

Tabel 5. Beberapa Tipe Genom Virus 
Virus Host DNA 

atau 
RNA 

Untai 
tunggal 

atau ganda 

Genom Virus Ukuran 
(pb) 

Struktur Jumlah 

Poliovirus Binatang RNA Untai-
tunggal 

Linear 1 7433 

H-1 parvovirus Bakteri DNA Untai-
tunggal 

Linear 1 5176 

Simian virus 40 Bakteri DNA Untai-
ganda 

Sirkuler 1 5243 

Cauliflower 
mosaic virus 

Tumbuhan DNA  Untai-
ganda 

Sirkuler 1 8025 

Herpes simplex 
virus tipe I 

Binatang DNA Untai-
ganda 

Linear 1 152260 

Compea mosaic 
virus 

Tumbuhan RNA Untai-
tunggal 

Linear 2 
berbeda 

9370 

Reovirus tipe 3 Binatang RNA Untai-
ganda 

Linear 10 
berbeda 

23549 

Human 
cytomegalovirus 

Binatang DNA Untai-
ganda 

Linear 1 229351 

Bacteriophage T4 Bacteri DNA Untai-
ganda 

Linear 1 168903 

(Madigan et al., 2012:238) 

  
Pada ‘dogma sentral’, informasi genetik berasal dari DNA 

bukan RNA. Pada beberapa virus terdapat pengecualian dari 
‘dogma sentral’. Pada beberapa virus, informasi genetik dapat 
berasal dari RNA. Dengan kata lain, beberapa RNA virus dapat 
mengalami replikasi RNA atau transkripsi balik yaitu pembentukan 
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DNA dari RNA, tetapi RNA virus tidak dapat mengalami translasi. 
Semua virus menggunakan ‘mesin translasi’ sel inangnya untuk 
mempuat protein komponen virus. Dengan demikian, mRNA virus 
harus dihasilkan dan ditanslasi pada ribosom sel inang. 

Virus merupakan partikel sangat kecil yang tersusun dari 
asam nukleat dan protein. Keseluruhan partikel virus dinamakan 
virion. Pada inti virion terdapat asam nukleat yang dikelilingi 
capsid. Capsid merupakan lapisan protein. Pada sebagian kecil virus, 
protein pada kapsid hanya satu jenis, tetapi pada kebanyakan virus 
mempunyai beberapa jenis protein yang bergabung dengan cara 
spesifik membentuk ‘rakitan’ yang dinamakan capsomeres. 
Capsomer adalah unit morfologi terkecil dari capsid yang dapat 
dilihat dengan mikroskop elektron. Dengan demikian, lapisan 
protein pada capsid disusun dari sejumlah protein yang ditata 
dalam pola berulang mengelilingi asam nukleat. 

Kombinasi asam nukleat dan capsid dinamakan nucleocapsid. 
Nukleokapsid ditata sangat simetris. Ketika struktur simetri 
nukleokapsid dirotasikan mengelilingi sumbu, bentuk yang sama 
terlihat pada sejumlah derajat rotasi. Dua jenis simetri dikenal pada 
virus yang berhubungan dengan dua bentuk utama virus yaitu 
berbentuk batang (rod) dan berbentuk bola (spherical). Pada 
kebanyakan virus termasuk HIV mempunyai pelapis membran 
(membrane envelope) yang mengelilingi nukleokapsid. Pelapis 
membran ini terdiri dari lipid bilayer dengan protein biasanya 
glikoprotein yang tertanam di dalam membran. Lipid membran 
virus berasal dari membran sel inang, sedangkan protein pada 
pelapis membran virus dikode oleh gen virus.  

Kompleks lengkap asam nukleat dan protein dikemas dalam 
virion yang disebut nucleocapsid virus. Di dalam virion sering 
terdapat satu atau lebih enzim spesifik. Enzim tersebut memainkan 
peranan selama proses infeksi dan replikasi virus. Sebagai contoh 
beberapa bacteriophages mengandung enzim lysozyme yang 
digunakan untuk membuat lubang kecil pada dinding sel bakteri. 
Hal ini memungkinkan virus untuk menginjeksikan asam 
nukleatnya masuk ke dalam sitoplasma sel inang. Lysozyme juga 
dihasilkan dalam jumlah besar pada tahap akhir infeksi yang 
menyebabkan dinding sel bakteri lisis dan melepaskan virion baru.  
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Virus dapat dibedakan berdasar ada atau tidak adanya pelapis 
membran yang melapisi nukleokapsid. Beberapa nukleokapsid 
virus tidak dilapisi oleh pelapis membran. Virus demikian 
dinamakan naked virus. Beberapa virus lainnya memiliki pelapis 
membran yang mengelilingi nukleokapsidnya. Pelapis ini dikenal 
sebagai envelope ‘selubung’. Virus yang mempunyai envelope 
dinamakan enveloped virus. Naked virus dan enveloped virus dimuat 
pada Gambar 28. Retrovirus adalah contoh dari enveloped virus. 
Pelapis membran pada virus merupakan komponen virion yang 
membuat kontak awal dengan host sel. Kespesifikan dari infeksi 
virus dan beberapa aspek penetrasi dikontrol oleh karakteristik dari 
pelapis membran virus ini. Protein pada pelapis membran yang 
spesifik adalah penting untuk penempelan virion dengan sel inang 
selama infeksi atau untuk melepaskan virion dari sel inang setelah 
replikasi. Protein ini khas untuk setiap virus. Pada beberapa virus, 
terdapat protein transmembran yang menyatu dengan protein 
permukaan pada membran virus ini. Protein ini dinamakan juga 
protein spikes ‘paku protein’ yang membantu virus menempel pada 
permukaan sel inangnya.  

 

 
a. Naked virus   b. Enveloped virus 

 
Gambar 28. Asitektur Suatu Virus  

(Madigan et al., 2012:239) 
 

Virus bervariasi ukuran, bentuk dan komposisi kimianya. 
Bentuk klasik virus yang paling sering dilihat di literatur adalah 
mempunyai capsid hexagonal dengan tonjolan berbentuk batang yang 
berfungsi untuk menempel pada sel inangnya. Virus diibaratkan 
seperti sebuah alat penyuntik (syringe). Alat penyuntik ini berfungsi 
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untuk menginjeksikan asam nukleatnya ke sel inang. Bentuk, 
ukuran relatif dan tipe virus yang menginfeksi sel binatang dimuat 
pada Gambar 29. Tipe  virus  tersebut  dikelompokkan  berdasarkan  

 

.  

Gambar 29. Bentuk, Ukuran Relatif dan Tipe Virus yang Menginfeksi 
Binatang (a). Tipe virus DNA, (b). Tipe virus RNA 

 (Madigan et al., 2012:254) 
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ada tidak adanya selubung dan berdasarkan tipe material 
genetiknya.  Virus  yang  tidak mempunyai selubung (nonenveloped)  
misalnya    Parvovirus,    Papovavirus,   Adenovirus,   dan   Iridovirus, 
Picomavirus, Reovirus. Virus yang mempunyai selubung misalnya 
Hepadnavirus, Poxvirus, Herpesvirus, Herpeadalah, Togavirus, 
Rhabdovirus, Bunyavirus, Coronavirus, Orthomyxovirus, Arenavirus, 
Retrovirus, dan Paramyxovirus 

Asam nukleat virus dapat mengandung sedikitnya tiga gen 
atau beberapa ratus gen. Virus bukan merupakan sel karena pada 
virus tidak dapat terjadi reaksi metabolisme. Untuk membentuk 
virus baru, virus menginfeksi sel inangnya. Oleh sebab itu, virus 
bukan makhluk hidup. Virus yang menginfeksi sel prokariot 
biasanya dinamakan bacteriophages atau phages. Apa yang kita 
ketahui tentang biokimia, kebanyakan berasal dari studi virus dan 
bacteriophages dan interaksinya dengan sel yang diinfeksinya. 
Sebagai contoh, intron pertamakali ditemukan pada adenovirus 
manusia. Virus sering dinamakan sebagai parasit tingkat genetik 
Walaupun virus selama ini telah dianggap sebagai parasit tingkat 
genetik, tetapi sekarang virus dimodifikasi untuk digunakan 
sebagai terapi gen. 

2. Klasifikasi Virus Menurut ICTV 

Bentuk keseluruhan virus bermacam-macam. Banyak 
karakteristik yang membedakan antara satu virus dengan virus 
lainnya. Salah satu karaktristiknya adalah apakah virus mempunyai 
DNA atau RNA, apakah DNA atau RNAnya beruntai tunggal atau 
ganda. Pada tahun 2012 telah dikenal 2.618 spesies virus. Menurut 
International Commitee Taxonomy of Viruses (ICTV), virus 
dikelompokkan menjadi 7 group yaitu  
DNA virus 
Group I,  virus yang memiliki double-stranded DNA 
Group II,  virus yang memiliki single-stranded DNA 
 
RNA virus 
Group III,  virus yang memiliki double-stranded RNA 
Group IV,  virus yang memiliki positive-sense single-stranded RNA 
Group V,  virus yang memiliki negative-sense single-stranded RNA  
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Group VI,  virus yang memiliki single-stranded RNA dan replikasi 
menggunakan riverse transcriptase 

Group VII,  virus yang memiliki double-stranded RNA dan replikasi 
menggunakan reverse transcriptase 

 
Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) merupakan virus 

penyebab AIDS (Acquared Immune Deficiency Syndrome). Virus ini 
merupakan retrovirus manusia yang termasuk group VI yaitu virus 
yang memiliki single-stranded RNA dan replikasi menggunakan 
riverse transcriptase. Pada sub bab 2.H diuraikan HIV-1 secara detail. 

H. Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) 

Pada tahun 1982, Centers for Disease Control (CDC) 
memperkenalkan nama penyakit AIDS. Penularan penyakit ini 
terjadi karena transfer cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi 
kepada orang yang belum terinfeksi. Pada tahun 1983 penyebab 
AIDS telah ditemukan yaitu suatu retrovirus manusia yang disebut 
dengan Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1). Pada tahun 1985 
ditemukan HIV-2. HIV-1 adalah tipe virus AIDS yang paling umum 
dibanding HIV-2. 

Berawal dari penemuan virus ini berkembanglah penelitian 
genetika virus dan detail siklus hidupnya. Pengetahuan ini 
digunakan para ahli untuk pengembangan terapi dan vaksinnya. 
Sekarang telah banyak kemungkinan terapi yang dikembangkan 
mulai dari studi in vitro sampai ke studi pada binatang dan 
perlakuan klinis, akhirnya ke perluasan penggunaan dari obat-
obatan dan vaksin. Dari sekian obat-obatan yang telah diuji, AZT 
termasuk obat yang telah diuji secara klinis. Obat lainnya adalah 
inhibitor enzim reverse trancriptase.  

1. Struktur HIV-1 

Genom HIV-1 dikelilingi oleh lapis rangkap lipid dan protein 
yang diglikosilasi yang berfungsi sebagai pelindung genom. Lapis 
rangkap lipid berasal dari sel inang, sedangkan protein yang 
diglikosilasi dikode oleh genom RNA HIV-1. Protein ini merupakan 
glikoprotein (gp) berukuran 160 kDa dan dinamakan dengan gp160. 
Protein ini dipotong oleh protease seluler selama pematangan HIV-1 
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menjadi protein pelindung eksternal (gp120) dan protein 
transmembran (gp41). Protein gp120 berinteraksi dengan gp41 
melalui interaksi nonkovalen. Bagian inti partikel virus 
mengandung dua kopi genom RNA yang bergabung dengan tRNA 
dan beberapa molekul enzim reverse transcriptase Bagian inti ini 
diselimuti oleh dua jenis protein yaitu p17 dan p24. Kedua jenis 
protein ini disebut juga dengan protein inti. Struktur HIV-1 dimuat 
pada Gambar 30. 

 

Gambar 30. Struktur HIV  

 (Madigan et al., 2012:255) 

 
Ukuran genom RNA HIV-1 sekitar 9,2 kilobasa (kb). Genom 

ini lebih kompleks dibandingkan retrovirus lainnya. Selain 
mengandung gen gag, env dan pol seperti retrovirus lainnya, genom 
HIV-1 juga mengandung paling kurang 4 gen lainnya yang terlibat 
dalam pengendalian ekspressi gen virus bersama gen lainya. 
Sampai sekarang diketahui bahwa genom HIV-1 mengandung 
paling kurang 9 gen yang bertanggung jawab atas siklus hidupnya 
yaitu gen env, gag, pol, rev, tat, vif, vpr, vpu, dan nef. Fungsi masing-
masing gen dimuat pada Tabel 6.  
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Tabel 6. Fungsi Gen HIV-1 

Gen Fungsi 
Env Mengkode protein pelindung virus 
Gag Mengkode protein inti 
Pol Mengkode enzim-enzim virus termasuk enzim reverse 

transcriptase 
Rev Mengkode protein Rev yang mengatur transfer RNA 

unspliced dari inti ke sitoplasma 
Tat Mengkode protein Tat yang menginduksi ekspressi gen 

HIV-1 
Vif Produk gennya meningkatkan daya infeksi partikel virus 
Vpr Mengkode aktivator transkripsi 
Vpu Produk gennya berpartisipasi dalam perakitan partikel 

HIV-1 serta terlibat dalam pembebasan virion dari sel yang 
terinfeksi 

Nef Fungsinya belum diketahui tetapi bekerja secara in vivo 
untuk mempertahankan tingkat inveksi yang tinggi 

 
Pada ujung-5’ dan ujung-3’ genom RNA HIV-1 terdapat 

urutan nukleotida yang disingkat dengan LTR (Long Terminal 
Repeat) dengan struktur U3-R-U5. Urutan nukleotida pada U5 dan 
U3 adalah urutan yang unik dari genom RNA HIV-1 dan urutan 
pada R merupakan urutan pendek berulang. Meskipun urutan 
nukleotida kedua LTR identik tetapi keduanya menunjukkan fungsi 
yang berbeda. Pada 5’LTR terdapat urutan promotor dan daerah 
enhancer, sedangkan pada 3’LTR terdapat sinyal poliadenilasi. 

2. Siklus Hidup HIV-1 

HIV-1 adalah suatu retro virus dimana HIV-1 mempunyai 
genom RNA rantai tunggal yang dapat bereplikasi melalui 
pembentukan intermediet DNA di dalam sel inangnya. Tahap 
pertama siklus hidup HIV-1 adalah pengikatan protein gp120 HIV-1 
pada reptor CD4 (Cluster of Differentiation) yang terdapat pada 
permukaan sel helper T lymphocytes. Protein gp120 mengandung 18 
residu sistein yang semuanya membentuk ikatan disulfida yang 
diperlukan untuk mempertahankan konformasi ketika terjadi 
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pengikatan pada reseptor CD4. Siklus hidup HIV-1 dimuat pada 
Gambar 31. 

Setelah terjadi pengikatan gp120 HIV-1 pada reseptor CD4, 
lapisan lipid virus kemudian menyatu dengan membran sel dan inti 
virus yang diselimuti protein inti (p17 dan p24) memasuki sel. Bila 
HIV-1 telah memasuki sel enzim reverse transcriptase yang dibawa 
HIV-1 mensintesis DNA rantai ganda dengan genom RNA sebagai 
cetakan (template). Proses ini terjadi di sitoplasma sel helper T 
lymphocytes. 

Proses sintesis rantai ganda DNA dengan RNA sebagai 
cetakan (transkripsi balik) dapat dijelaskan sebagai berikut. 
1. Sintesis rantai DNA pertama (-) diinisiasi oleh pengikatan 

tRNAlys pada ujung 5’ dekat daerah U5’ genom RNA. Daerah ini 
disebut primer binding site 

2. Selanjutnya sintesis rantai DNA pertama (-) ke arah ujung-5’ 
dari cetakan RNA oleh enzim reverse transcriptase 

3. Daerah R dan U5 pada cetakan RNA didegradasi oleh RNase H  
4. Daerah R’ DNA kemudian berpasangan dengan daerah R3’ 

RNA yang menyediakan cetakan untuk elongasi sintesis DNA (-
). Selama elongasi rantai DNA (-), cetakan RNA didegradasi oleh 
RNase H  

5. Suatu urutan nukleotida pendek pada RNA yang resisten 
terhadap RNase H berfungsi sebagai primer untuk inisiasi 
sintesis rantai DNA kedua (+) dan pada dekat posisi ini dimulai 
degradasi RNA template 

6. Sintesis rantai DNA pertama (-) berlangsung terus sampai 
mencapai ujung cetakan RNA, tRNA, dan sisa-sisa genom RNA 
pada sintesis DNA pertama (-) didegradasi. Selanjutnya rantai 
DNA pertama (-) bertindak sebagai cetakan untuk melanjutkan 
sintesis rantai DNA kedua (+). Sintesis DNA dilanjutkan ke 
dalam daerah U3-R-U5 untuk menghasilkan molekul DNA 
rantai ganda dengan urutan U3-R-U5 pada masing-masing 
ujung DNA. 

7. DNA yang terbentuk selanjutnya berintegrasi dengan genom sel 
inang dan menjadi bagian permanen dari genom sel inang. DNA 
HIV-1 yang telah terintegrasi dengan genom sel inang disebut 
provirus. Provirus direplikasi bersama DNA sel inang setiap sel 
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inang membelah dan provirus juga ditranskripsi. Transkripsi 
terjadi di dalam inti sel inang. 

 
Pada keadaan awal transkripsi dihasilkan RNA unspliced dan 

RNA full-length. Tanpa adanya protein Rev RNA unspliced ini 
mengalami pemendekan sehingga dihasilkan RNA fully spliced 
(ukuran 2 kb) yang selanjutnya bergerak menuju sitoplasma sel. 
RNA ini mengkode protein (enzim) regulasi Nef, Tat, dan Rev. 
Protein Tat kembali pada provirus untuk menstimulasi ekspressi 
RNA provirus. Jika konsentrasi protein Rev telah cukup, RNA full-
length dan RNA unspliced meninggalkan inti menuju sitoplasma. 
Transfer diatur oleh protein Rev. Protein Rev mengikat suatu urutan 
nuleotida pada RNA unspliced yang disebut Rev Response Element 
(RRE). Peranan protein nef belum diketahui diduga mempunyai 
peranan penting dalam mempertahankan level infeksi HIV-1 ke 
dalam sel inang. RNA full-length berfungsi sebagai genom pada 
pembentukan sel HIV-1 yang baru, sedangkan RNA unspliced 
mengkode dua protein yaitu Gag dan Pol. Penghilangan urutan gag 
dan pol akan menghasilkan RNA partially spliced (ukuran 4 kb) yang 
mengekspresikan protein-protein struktur, enzim Env, Vif, Vpu Vpr 
dan Tat. Pemendekan lebih lanjut dari RNA partially spliced 
menghasilkan RNA fully spliced yang mengkode protein-protein 
regulasi Rev, Tat dan Nef.  

Gen env mengkode glikoprotein 160 kDa (gp160). Protein ini 
terpotong menjadi dua molekul yang lebih kecil yaitu gp120 dan 
gp41 oleh aktivitas protease sel inang. Kedua protein ini terintegrasi 
dengan lapis rangkap lipid dari membran sel inang. Membran ini 
akan menjadi pelindung bagian inti HIV-1. Produk gen gag, pol dan 
RNA full-length mengalami perakitan sehingga membentuk inti 
HIV-1. Inti ini selanjutnya keluar dari sel dengan dikelilingi oleh 
lapis rangkap lipid dari membran sel inang. HIV-1 yang baru 
terbentuk, dan virus ini siap menginfeksi sel-sel helper T lymphocytes 
yang lain. Siklus hidup HIV pada prinsipnya sama dengan siklus 
retrovirus lainnya.  

Siklus hidup HIV-1 dapat diringkas sebagai berikut (1) 
Pengikatan protein permukaan virus HIV-1 pada reseptor CD4 sel 
helper T lymphocytes, (2) Penggabungan HIV-1 dengan sel helper T 
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lymphocytes, (3) Pelepasan material genetik ke dalam sel helper T 
lymphocytes, (4). Pembentukan DNA dari RNA (transkripsi balik), (5) 
DNA memasuki inti sel helper T lymphocytes dan (6) bergabung 
dengan DNA kromosom sel helper T lymphocytes, (7). Pada inti sel 
terjadi transkripsi, (8) mRNA yang terbentuk ke luar inti sel, (9) 
mRNA ditanslasi di luar inti sel, (10) Perakitan virus HIV-1 dan (11) 
budding, (12). Virus yang terbentuk lepas dari sel dan mengalami 
(13) Pematangan virus dan virus siap untuk menginfeksi sel helper T 
lymphocytes berikutnya. Deretan siklus hidup HIV-1 dimuat pada 
Gambar 31. 

  

 

Gambar 31. Siklus Hidup HIV-1  

3. Sel-sel yang Diinfeksi oleh HIV-1 

HIV-1 adalah retrovirus. Kebanyakan retrovirus adalah 
nonlytic yaitu bahwa virus tersebut tidak akan membunuh sel 
inangnya. Walaupun demikian HIV-1 adalah lentivirus yaitu yaitu 
kelompok retrovirus yang dapat mempunyai efek cytopathic. 
Cytopathic adalah suatu perubahan abnormal sel karena terinfeksi 
virus. Efek ini menimbulkan pembesaran dan pengerasan sel yang 
akhirnya diikuti oleh kematian. Hal ini disebabkan oleh siklus 
hidup HIV-1 hanya tergantung pada sel inang. HIV-1 tidak 
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memperbanyak diri tanpa sel inang karena HIV-1 tidak mempunyai 
metabolisme instriksik tetapi hanya mengandalkan energi dari sel 
inang, menggunakan molekul-molekul prekursor (seperti asam 
amino dan nukleotida) serta enzim-enzim essensial sel inang. Sel 
inang yang terinfeksi HIV-1 akan kekurangan energi serta molekul-
molekul prekursor untuk biosintesa makromolekul yang 
dibutuhkan sel tersebut, akibatnya perkembangan sel terganggu 
sehingga sel inang tidak dapat berfungsi normal. 

HIV-1 menginfeksi paling sedikit tiga tipe sel. Sel inang utama 
adalah helper T lymphocytes yang mengandung reseptor CD4. Sel 
helper T lymphocytes merupakan klas sel T lymphocytes. Klas T 
lymphocytes lainnya adalah cytotoxic T lymphocytes dan suppresor T 
cell. Sesuai namanya sel helper T lymphocytes memodulasi respon dari 
sel B lymphocytes untuk pembentukan antibodi. Sel ini diperlukan 
untuk respon immune yang efektif. Sel-sel lain yang diinfeksi oleh 
HIV-1 adalah sel macrophage dan dendritic.  

Sel macrophage merupakan sel aksesori dari sistem kekebalan 
tubuh manusia. Kebanyakan sel aksesori berlokasi pada limph nodes, 
tetapi lainnya terdistribusi ke seluruh tubuh termasuk pada kulit. 
Sel macrophage analog dengan scavenger yaitu binatang yang 
memakan bangkai karena sel ini melahap debris dari zat-zat asing 
(antigen) yang masuk ke dalam tubuh. Proses yang terjadi tidak 
sesederhana ini, kemungkinan sel ini mendegradasi antigen dan 
antigen ini diproses di dalam sel agar antigen tersebut dapat 
dikenali oleh sel helper T lymphocytes. Fragmen dari antigen ini 
muncul pada permukaan sel aksesori, kemudian reseptor sel helper 
T lymphocytes mengenali antigen ini melalui interaksi kompleks T-
sel reseptor-MHC (Major Histocompatibility Complex). MHC adalah 
molekul yang terdapat pada permukaan sel yang mendegradasi 
antigen dan berfungsi sebagai signposts sehingga antigen dapat 
dikenali oleh sel helper T lymphocytes akibatnya sel helper T 
lymphocytes menjadi aktif. Sel yang aktif ini berinteraksi pula dengan 
sel B lymphocytes. Interaksi sel helper T lymphocytes dengan sel B 
lymphocytes menghasilkan antibodi. Dengan demikian sel-sel yang 
berfungsi sebagai respon immune bekerjasama untuk menghasilkan 
antibodi. 
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Sel dendritic diturunkan dari sum-sum tulang. Sel ini terdapat 
dalam limpa dan getah bening. Sel ini dapat bertindak sebagai sel 
penyaji antigen dan sel pelengkap bagi sel helper T lymphocytes. 
Dengan ketidak sempurnaan ketiga sel yang bertanggung jawab 
atas kekebalan tubuh akan mengakibatkan respon kekebalan tubuh 
baik yang dimediasi oleh sel maupun oleh yang dimediasi oleh 
antibodi akan menurun. Orang yang mengalami kejadian ini akan 
mengalami penurunan sistem kekebalan tubuhnya. Dengan kata 
lain orang tersebut menderita AIDS. 

4. AZT sebagai Terapi AIDS 

Dengan memahami bahwa HIV-1 adalah suatu retrovirus dan 
menggunakan enzim reverse transcriptase untuk membentuk DNA 
dari genom RNA, maka memungkinkan untuk mencegah sintesis 
DNA HIV-1 dari genom RNA dengan cara menginhibisi enzim 
reverse transcriptase. Inhibitor yang dapat digunakan adalah AZT. 
AZT dikenal dengan nama azidothymide. Nama kimia AZT adalah 3’ 
azido. 2’,3’ dideoksitimidin, yaitu suatu bentuk termodifikasi dari 
timidin dinama gugus hidroksil pada karbon-3 cincin deoksiribosa 
timidin diganti dengan gugus azido. AZT dijual dengan nama 
dagang zidovudin. Bentuk terposforilasi dari 2’deoksitimidin (2’ 
deoksitimidin triposfat (dTTP)) merupakan prekursor dari residu 
2’deoksitimidin monoposfat dalam pembentukan DNA. 
Pembentukan 2’ deoksitimidin triposfat dari 2’ deoksitimidin 
dilakukan oleh enzim posforilase. AZT mirip dengan 2’ 
deoksitimidin sehinga AZT dimungkinkan untuk diposforilasi oleh 
enzim yang sama menjadi AZT triposfat karena AZT tidak dapat 
dibedakan oleh enzim posforilase dengan 2’ deoksitimidin. 

AZT triposfat dapat menghambat sintesis DNA HIV-1 melalui 
dua mekanisme yaitu inhibisi secara kompetitif dan reaksi 
pengakiran rantai. Reverse transcriptase mempunyai afinitas yang 
lebih tinggi terhadap AZT triposfat sebagi substrat dari pada dTTP 
fisiologis. Dengan kata lain enzim, reverse transcriptase mempunyai 
nilai KM lebih rendah terhadap AZT triposfat daripada dTTP. 
Dengan demikian, AZT triposfat dapat menggantikan posisi dTTP 
pada perpanjangan rantai DNA oleh aktivitas reverse transcriptase. 
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Pada sintesis rantai DNA dengan cetakan RNA terjadi 
pembentukan ikatan 3’,5’ posfodiester antara gugus 3’ hidroksil dari 
suatu polinukleotida dan gugus 5’ posfat dari suatu nukleotida yang 
akan ditambahkan. Jika pada cetakan RNA bertemu dengan residu 
basa adenin, dTTP triposfat (bila AZT tidak terdapat dalam 
medium) akan digunakan oleh reverse transcriptase sebagai substrat. 
Dengan demikian akan terbentuk polinukleotida dengan residu 
timidin pada ujung-3’. Karena residu timidin pada polinukleotida 
ini mengandung gugus 3’ hidroksil, maka reverse transcriptase dapat 
menambahkan nukleotida berikutnya sehingga akhirnya 
membentuk rantai DNA normal. Rantai DNA yang terbentuk ini 
dijadikan template untuk membuat rantai DNA. Sebaliknya bila 
dalam medium terdapat AZT triposfat (dNTP lainnya juga ada), 
AZT triposfat akan digunakan oleh reverse transcriptase sebagai 
substrat. Dengan demikian akan terbentuk polinukleotida dengan 
residu AZT pada ujung-3’. Karena AZT tidak mempunyai gugus 3’ 
hidroksil maka reverse transcriptase tidak dapat menambahkan 
nukleotida berikutnyaa akibatnya sintesis DNA terhenti. Rantai 
DNA tidak dapat berfungsi sebagai template pada pembentukan 
DNA kedua dan juga tidak dapat terintegrasi pada DNA genom 
akibatnya sel inang tetap berfungsi secara normal.  
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BAB III 
KARBOHIDRAT 

 
 
 
 
 
 
 

arbohidrat atau sakarida (bahasa Yunani: sakcharon, artinya 
gula) adalah komponen essensial semua organisme hidup. 
Karbohidrat merupakan kelompok molekul biologi yang 

paling melimpah di bumi. Meskipun semua organisme dapat 
mensintesa karbohidrat, namun kebanyakan karbohidrat dihasilkan 
oleh organisme fotosintetik termasuk bakteri tertentu, alga dan 
tumbuhan. Organisme ini merubah energi cahaya matahari menjadi 
energi kimia, kemudian energi kimia digunakan untuk membuat 
karbohidrat dari karbondioksida (CO2). Karbohidrat memainkan 
peranan sangat penting pada kehidupan organisme. Polimer 
karbohidrat pada binatang dan tumbuhan, bertindak sebagai 
molekul penyimpan energi. Binatang dan manusia dapat mencerna 
karbohidrat yang kemudian dioksidasi menghasilkan energi selama 
proses katabolisme.  

Polimer karbohidrat juga ditemukan pada dinding sel dan 
sebagai pelindung kebanyakan organisme. Polimer karbohidrat 
lainnya berfungsi sebagai molekul penanda yang memungkinkan 
satu tipe sel mengenal dan berinteraksi dengan tipe sel lainnya. 
Turunan karbohidrat ditemukan dalam sejumlah molekul biologi 
termasuk beberapa koenzim dan asam nukleat. Sumber karbohidrat 
penting adalah biji-bijian, roti, gula tebu, buah-buahan, susu dan 
madu. Sumber karbohidrat ini merupakan sumber energi penting 
pada manusia dan binatang.  

Nama karbohidrat berasal dari ‘hydrate of carbon’ yang 
merujuk ke rumus empirisnya (CH2O)n dimana n adalah 3 atau 
lebih besar (n biasanya 5 atau 6 tetapi dapat sampai 9). Klasifikasi 
utama karbohidrat adalah: monosakarida, disakarida, oligosakarida 

K 
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dan polisakarida. Monosakarida merupakan unit terkecil dari 
struktur karbohidrat. Disakarida terdiri dari dua residu 
monosakarida yang berikatan kovalen dengan nama ikatan 
glikosida. Pada oligosakarida (bahasa Yunani: oligos artinya sedikit) 
terikat tiga sampai kira-kira 20 residu monosakarida. Polisakarida 
(bahasa Yunani : polys artinya banyak) adalah polimer yang 
mengandung banyak (biasanya lebih dari 20) residu monosakarida. 
Disakarida, oligosakarida dan polisakarida tidak mempunyai rumus 
empiris (CH2O)n karena air dikeluarkan selama pembentukan 
polimer. Oleh sebab itu, disakarida, oligosakarida dan polisakarida 
tersusun dari residu unit monosakarida. Istilah glycan lebih umum 
untuk polimer karbohidrat. Homoglycan merupakan polimer dengan 
monomer gula identik, sedangkan heteroglycan adalah polimer 
dengan monomer gula berbeda.  

Secara struktural karbohidrat merupakan polihidroksi 
aldehid atau polihidroksi keton atau senyawa yang menghasilkan 
polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton pada produk 
hidrolisisnya. Molekul karbohidrat dapat berikatan dengan molekul 
lain membentuk glycoconjugate. Glycoconjugate adalah turunan 
karbohidrat dimana satu atau lebih rantai karbohidrat berikatan 
kovalen dengan peptida, protein atau lipid. Turunan ini termasuk 
proteoglycan, peptidoglycan, glycoprotein, dan glycolipid. 
Karbohidrat pada proteoglycan, peptidoglycan, glycoprotein dan 
glycolipid merupakan heteroglycan.  

Pada bab ini, kita mendiskusikan struktur dan fungsi 
monosakarida, disakarida, oligosakarida, polisakarida homoglycan, 
dan heteroglycan. Homoglycan utama adalah pati, glikogen, selulosa, 
dan kitin serta inulin. Pati dan inulin merupakan molekul 
penyimpan energi utama pada tumbuh-tumbuhan, sedangkan 
glikogen pada hewan. Lebih dari separoh senyawa karbon di planet 
bumi ini disimpan dalam dua molekul karbohidrat yaitu pati dan 
selulosa. Monomer kedua polimer tersebut adalah glukosa. Glukosa 
yang dibuat oleh tumbuhan disimpan dalam bentuk pati. Binatang 
dan manusia mempunyai enzim yang dapat mengkatalisis reaksi 
hidrolisis pati menjadi unit glukosa. Glukosa dioksidasi menjadi 
karbondioksida dan air yang merupakan sumber utama energi kita. 
Manusia tidak mempunyai enzim yang mengkatalisis reaksi 
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hidrolisis selulosa. Kitin merupakan komponen utama arthopoda 
dan rangka luar dari serangga, kepiting, kulit udang. Pada bab ini 
juga dibahas polisakarida heteroglycan seperti peptidoglikan. 

A. Monosakarida dan Turunannya 

Unit pembangun semua karbohidrat adalah monosakarida. 
Monosakarida dapat diartikan sebuah (mono-) unit gula (saccharide). 
Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana karena 
monosakarida tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi gula yang lebih 
sederhana. Sifat monosakarida adalah larut di dalam air, berwarna 
putih, padat kristalin, dan berasa manis. Kebanyakan monosakarida 
disintesis dari senyawa sederhana pada proses yang dinamakan 
glukoneogenesis. Monosakarida lainnya dihasilkan melalui 
fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan dan bakteri tertentu. 
Monosakarida juga merupakan komponen asam nukleat dan 
senyawa yang penting dari lipid kompleks. Contoh monosakarida 
adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Fruktosa dikenal 
juga sebagai gula buah dan merupakan gula yang paling manis, 
sedangkan glukosa merupakan gula yang paling penting dalam 
tubuh manusia. Glukosa merupakan sumber energi utama otak dan 
sistem saraf dan dapat digunakan oleh jaringan lainnya. Kadar 
glukosa normal di dalam darah kita adalah 100-120 mg/100 mL 
darah. Galaktosa terikat glukosa membentuk laktosa. Laktosa 
adalah disakarida yang terdapat pada susu.  

Secara struktur kimia, monosakarida adalah polihidroksi 

aldehid atau polihidroksi keton. Monosakarida dapat dikelompok-
kan berdasarkan tipe gugus karbonilnya dan jumlah atom 

karbonnya. Jika gugus karbonil monosakarida sebuah aldehid maka 
dinamakan aldosa. Jika gugus karbonil monosakarida sebuah keton, 
maka dinamakan ketosa. Aldosa dengan tiga, empat, lima, enam 
dan tujuh atom karbon berturut-turut dinamakan aldotriosa, 
aldotetrosa, aldopentosa, aldohexosa dan aldoheptosa. Ketosa 
dengan tiga, empat, lima, enam dan tujuh atom karbon berturut-
turut dinamakan ketotriosa, ketotetrosa, ketopentosa, ketohexosa 
dan ketoheptosa. Monosakarida paling sederhana mengandung 
tiga-karbon. Gliseraldehid adalah sebuah aldotriosa, sedangkan 
dihydroxyaceton adalah sebuah ketotriosa. Gula dengan lima karbon 
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yaitu ribosa terdapat pada RNA dan deoxyribosa terdapat pada 
DNA. Gula dengan empat dan tujuh karbon memainkan peranan 
pada fotosintesa dan jalur lainnya. Senyawa satu atau dua-karbon 
tidak mempunyai sifat-sifat khusus monosakarida.  

Kebanyakan monosakarida merupakan senyawa kiral. 
Gliseraldehid adalah kiral karena karbon sentralnya (C-2) 
mempunyai keempat gugus yang terikat berbeda, tetapi 
dihidroksiaseton suatu triosa ketonik atau ketotriosa adalah akiral. 
Molekul kiral adalah optik aktif. Molekul tersebut memutar 
cahaya terpolarisasi. Tanda D dan L adalah isomer berdasarkan sifat 
optiknya. Rotasi ke kanan ditandai dengan D (dextrorotatory), 
sedangkan rotasi ke kiri ditandai dengan L (levorotatory). Struktur 
isomer molekul dalam bentuk D dan L disebut proyeksi Fischer. 

Monosakarida bentuk enantiomer D disintesa di dalam sel 
hidup. Monosakarida yang paling melimpah di alam adalah D-
glukosa, yang kadang-kadang dinamakan dextrose. Monosakarida 
lainnya termasuk D-glyceraldehyde, D-ribosa, D-manosa dan D-
galactosa adalah komponen penting molekul biologi yang lebih 
besar. Gula dengan sifat optik D lebih melimpah dibanding L. Pada 
Gambar 32  dan  Gambar 33  dimuat  struktur  monosakarida  tiga  

 

 

Gambar 32. Struktur 3 sampai 6 Karbon Monosakarida Aldosa  
 (Nelson et al., 2008:237) 
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sampai enam karbon aldosa dan ketosa. Struktur pada kedua 
gambar ditulis sebagai molekul berantai lurus/terbuka. Pada 
kenyataannya dalam larutan berair, semua monosakarida dengan 
lima atau lebih atom karbon dominan sebagai struktur siklik. 
Stuktur siklik terbentuk karena gugus aldehid atau keton (gugus 
karbonil) membentuk sebuah ikatan kovalen dengan oksigen dari 
gugus hidroksi bebas pada rantai terbuka membentuk turunan yang 
dinamakan hemiacetal atau hemiketal (Gambar 34).  

 

.  

Gambar 33. Struktur 3 sampai 6 Karbon Monosakarida Ketosa  
 (Nelson et al., 2008:237) 
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Gambar 34. (a) Pembentukan Hemiacetal dan (b) Hemiketal  
 (Moran et al., 2012:232) 

 

Pembentukan hemiacetal atau hemiketal pada monosakarida 
siklik menghasilkan atom karbon asimetri (karbon kiral) tambahan. 
Atom karbon kiral tambahan yang dihasilkan pada reaksi siklisasi 
dinamakan karbon anomerik. Dengan demikian, gugus OH pada 
karbon anomerik dapat berada dalam dua bentuk stereoisomer 
yaitu α atau β. Sebagai contoh D-glukosa berada dalam larutan 
sebagai hemiacetal intramolekul yang mana gugus hidroksi bebas 
pada C-5 bereaksi dengan aldehid pada C-1, dimana β 
menunjukkan gugus hidroksi pada sisi yang berlawanan (di atas), 
sedangkan α. menunjukkan ke sisi bawah. Senyawa siklik (cincin) 
enam-karbon dinamakan piranosa yang analog dengan pyran, 
sedangkan senyawa siklik lima-karbon dinamakan furanosa yang 
analog dengan furan. Bentuk siklik glukosa dan fruktosa dengan 
cincin enam dan lima dikenal berturut-turut sebagai glukopiranosa 
dan fruktofuranosa. Penggambaran cincin pada gambar ini 
dinamakan projeksi Haworth. Gambar 35 merupakan siklisasi dari 
D-Glukosa membentuk α-D-Glucopyranose dan β-D-Glucopyranose. 
Gambar 36   siklisasi   D-fruktosa   membentuk   β-D-fructofuranose.  
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Gambar 35. Siklisasi D-Glukosa Membentuk α-D-Glucopyranose dan β-
D-Glucopyranose 

 

  

 

Gambar 36. Siklisasi D-Fruktosa Membentuk β-D-Frucofuranose  
 (Voet et al., 2011:362) 

 
Dua anomer D-glukosa sebagai pasangan diastereomer 

mempunyai sifat fisika dan kimia yang berbeda. Sebagai contoh, 
nilai rotasi optikal spesifik, [α]20D, untuk α-D-Glucopyranose dan β-D-
Glucopyranose berturut-turut adalah +112,2º dan +18,7º. Ketika salah 
satu senyawa ini dilarutkan di dalam air, rotasi optikal spesifik 
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larutan berubah lambat sampai mencapai nilai kesetimbangan [α]20D 

= +52,7º. Fenomena ini dikenal sebagai mutarotasi. Pada glukosa 
mutarotasi hasil dari pembentukan campuran kesetimbangan terdiri 
dari 63,6% β anomer dan 36,4% α anomer. Interkonversi antara 
anomer ini melalui bentuk linear glukosa (Gambar 37). Bentuk 
linear monosakarida ini secara normalnya hanya dalam hitungan 
menit, oleh sebab itu, karbohidrat ini akurat digambarkan sebagai 
polihidroksi hemiasetal atau polihidroksi hemiketal siklik. 

 

 

Gambar 37. Mutarotasi α-D-Glucopyranose dan β-D-Glucopyranose  
 (Voet et al., 2011:362) 

 

Pada larutan, aldosa dan ketosa membentuk struktur cincin 
dengan kesetimbangan variasi siklik α dan β serta bentuk rantai 
terbuka. Pada suhu 31ºC, D-glukosa berada dalam campuran 
kesetimbangan sekitar 64% β-D-glucopyranose dan 36% α-D-
glucopyranose dengan variasi kecil furanosa dan bentuk rantai 
terbuka (Gambar 37). D-ribosa berada sebagai campuran 58,5% β-D-
ribopyranose, 21,5% α-D-ribopyranose, 13,5% β-D-ribofuranose dan 
6,5% α-D-ribofuranose dengan fraksi kecil bentuk terbuka (Gambar 
38). Kelimpahan relatif variasi bentuk monosakarida pada 
kesetimbangan merefleksikan stabilitas relatif dari setiap struktur. 
Meskipun D-ribosa yang tidak tersubsitusi paling stabil sebagai β-
pyranose, strukturnya dalam nukleotida adalah sebagai bentuk β-
furanose.  
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Gambar 38. Siklisasi dari D-Ribosa  

 (Moran et al., 2012:233) 

 

1. Konformasi Monosakarida 

Projeksi Haworth umumnya digunakan pada biokimia 
karena secara tepat menggambarkan atom dan gugus pada setiap 
atom karbon dari gula. Geometri atom karbon dari sebuah cincin 
monosakarida adalah tetrahendral (sudut ikatan 110º). Oleh sebab 
itu, cincin monosakarida sesungguhnya tidak planar. Monosakarida 
siklik dapat berada dalam variasi konformasi (bentuk tiga dimensi, 
konfigurasinya sama).  

Cincin furanose (lima karbon) menerapkan ‘envelope 
conformation’ dimana satu dari lima atom cincin (C-2 atau C3) berada 
di luar bidang datar dan 4 sisanya agak coplanar. Furanose dapat 
juga membentuk konformasi berpilin ‘twist conformation’ dimana 
dua dari atom cincin lima ke luar bidang datar, satu di samping 
bidang dibentuk oleh tiga atom lainnya. Stabilitas relatif dari setiap 
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konformer tergantung pada derajat gangguan sterik antara gugus 
hidroksil. Dengan demikian, konformasi dari β-D-ribofuranose 
dapat berupa projeksi Haworth, C2-endo envelope conformation, C3-
endo envelope conformation dan twist conformation (Gambar 39). Pada 
C2-endo envelope conformation, C-2 terletak di atas bidang datar yang 
dibentuk oleh C-1, C-3, C-4 dan cincin oksigen. Pada C3-endo 
envelope conformation, C-3 terletak di atas bidang datar yang 
terbentuk oleh C-1, C-2, C-4 dan cincin oksigen. Pada twist 
conformation C-3 terletak di atas dan C-2 terletak di bawah bidang 
datar yang terbentuk oleh C-1, C-4 dan cincing oksigen. Bidang 
datar diperlihatkan warna kuning pada Gambar 39. 

 

 

Gambar 39. Konformasi dari β-D-ribofuranose  
(Moran et al., 2012:234) 

 
Cincin pyranose cendrung diasumsikan satu dari dua 

konformasi yaitu konformasi kursi ‘chair conformation’ atau 
konformasi perahu ‘boat conformation’ (Gambar 40). ‘Konformasi 
kursi’ meminimumkan rintangan sterik antara substituen cincin dan 
umumnya lebih stabil dari pada konformasi perahu. β-D-
Glukopyranose mempunyai dua konformasi kursi, seperti dimuat 
pada Gambar 41. Konformasi kursi yang lebih stabil adalah struktur 
yang di kiri pada Gambar 41 karena rintangan sterik antara 
substituen cincin lebih kecil.  
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Gambar 40. Konformasi dari β-D-Glukopyranose  
 (Moran et al., 2012:235) 

 
                                      a                                            b 

Gambar 41. Dua Konformasi Kursi β-D-Glukopyranose 
a.Konformasi kursi, b. Konformasi perahu 

 (Moran et al., 2012:235) 

2. Turunan Monosakarida 

Terdapat banyak turunan monosakarida yaitu sugar 
phosphatet, deoxy sugar dan amino sugar, sugar alcohol dan sugar acid. 
Monosakarida dan turunannya mempunyai singkatan yang 
digunakan untuk menggambarkan polisakarida yang lebih 
kompleks. Singkatan yang diterima adalah tiga huruf dengan 
akhiran pada beberapa kasus. Singkatan untuk beberapa pentosa 
dan heksosa serta turunan utamanya dimuat pada Tabel 7.  

a.  Sugar Phosphate 

Monosakarida sering diubah ke ester fosfat agar lebih reaktif. 
Triosa fosfat, ribosa 5-fosfat dan glukosa 1-fosfat adalah contoh ester 
alcohol-phosphate. Struktur sugar phosphate penting dimuat pada 
Gambar 42. 
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Gambar 42. Struktur Beberapa Sugar Phosphate Penting 

b. Deoxy Sugars 

Atom hidrogen menggantikan gugus hidroksil pada 
monosakarida induk, 2-Deoxy-D-ribosa yang merupakan unit 
pembangun DNA, L-Fucose (6-deoxy-L-galactose) yang secara luas 
terdistribusi dalam tumbuhan, binatang dan mikroorganisme. 
Struktur senyawa ini dimuat pada Gambar 43.  
 

 

Gambar 43. Struktur Deoxy Sugars 
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c. Amino Sugars 

Pada gula tipe ini, sebuah gugus amina (-NH2) atau satu dari 
turunannya disubtitusikan pada gugus hidroksi dari gula induk. 
Pada gula N-asetil amino, gugus aminonya membawa sebuah gugus 
asetil (CH3-CO-) sebagai substituen. Dua contoh penting adalah N-
acetyl-β-D-glucosamine dan turunannya N-acetyl-β-muramic acid yang 
mempunyai sebuah rantai samping asam karboksil tambahan. Dua 
senyawa ini adalah komponen dinding sel bakteri. Tiga contoh 
amino sugars dimuat pada Gambar 44. Amino sugars terbentuk dari 
glukosa dan galaktosa umumnya terjadi pada glycoconjugates. 
NeuNAc adalah asam yang terbentuk dari N-acetylmannosamine dan 
piruvate. NeuNAc adalah konstituen penting kebanyakan 
glikoprotein dan famili lipid yang dinamakan gangliosida.  
 

 

Gambar 44. Struktur Beberapa Amino Sugars 

d.  Sugar Alcohol 

Pada sugar alkohol, oksigen karbonil dari monosakarida induk 
direduksi menghasilkan polyhydroxy alcohol. Gambar 45 merupakan 
contoh sugar alcohol. Glycerol dan myo-inositol adalah komponen 
penting lipid. D-Ribitol adalah senyawa dari flavin mononucleotide 
(FMN) dan flavin adenin dinuclotide (FAD). Pada umumnya sugar 
alcohol dinamakan dengan menggantikan akhiran –ose dari 
monosakarida induk dengan –itol. 
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Gambar 45. Struktur Beberapa Sugar Alcohol 

e.  Sugar Acids 

Sugar acid adalah asam karboksilat turunan dari aldosa, 
oksidasi dari C-1 (karbon aldehid) untuk menghasilkan aldonic acid 
atau oksidasi atom-karbon bernomor lebih tinggi untuk 
menghasilkan aldurotic acid. Struktur aldonic dan turunan alduronic 
dari glukosa (gluconate dan glucoronate) dimuat pada Gambar 46. 
Sugar acid adalah komponen dari kebanyakan polisakarida.  

 

Tabel 7. Singkatan Beberapa Monosakarida dan Turunannya 

Monosakarida dan 

turunannya 

Singkatan Monosakarida dan 

turunannya 

Singkatan 

Pentosa  

 -Ribosa 

 -Xylosa 

 

Rib 

Xyl 

Amino sugars 

 -Glucosamine 

 -Galactosamine 

 -N-Acetylglucosamine 

 -N-Acetylgalactosamine 

 -N-Acetylneuraminic   

acid 

 -N-Acetylmuramic acid 

 

GlcN 

GalN 

GlcNAc 

GalNAc 

NeuNAc 

MurNAc 

Heksosa 

 -Fruktosa 

 -Galaktosa 

 -Glukosa 

 -Manosa 

 

Fru 

Gal 

Glc 

Man 

Sugar acid 

 -Glucuronic acid 

 -Iduronic acid 

 

GlcUA atau 

GlcA 

IdoA 

Deoxy sugars 

 -Abequose 

 -Fucuse 

 

Abe 

Fuc 

- - 
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Gambar 46. Struktur Sugar Acids yang Diturunkan dari D-glucose 
 

B. Disakarida 

Disakarida dibentuk ketika karbon anomerik dari satu 
molekul monosakarida berinteraksi dengan satu dari beberapa 
gugus hidroksil molekul monosakarida lainnya. Interaksi ini 
membentuk ikatan kovalen yang dinamakan ikatan glikosida. 
Ikatan glikosida pada maltosa terbentuk antara gugus hidroksil 
pada hemiasetal α-D-Glukosa dengan H pada gugus hidroksil atom 
C-4 pada β-D-Glukosa lainnya membentuk maltosa (α-D-
glucopyranosyl-(1→4)-β-D-glucopyranose). Pembentukan ikatan 
glikosida pada maltosa dimuat pada Gambar 47. Dengan demikian, 
molekul maltosa masih mempunyai hemiacetal. Disakarida yang 
paling umum ditemui adalah maltosa (gula gandum), sellobiosa, 
laktosa (gula susu) dan sukrosa (gula tebu) (Gambar 48). 

Maltosa adalah disakarida yang dilepaskan selama hidrolisis 
pati. Maltosa disusun oleh dua molekul D-glukosa yang 
dihubungkan oleh ikatan α-glikosidik. Ikatan glikosidik 
menghubungkan C-1 dari suatu residu dengan atom oksigen yang 
terikat pada C-4 dari residu kedua (Gambar 48a). Oleh sebab itu, 
maltosa adalah α-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose disingkat 
Glc(α1→4)Glc. Glukosa sebelah kanan pada maltosa adalah ujung 
pereduksi. Sellobiosa ‘Cellobiose’ (β-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-
glucose) adalah dimer glukosa. Sellobiosa adalah disakarida yang 
berulang pada struktur selulosa, suatu polisakarida tanaman. 
Sellobiosa dilepaskan selama hidrolisis selulosa. Perbedaan antara 
maltosa dan sellobiosa adalah ikatan glikosidik, pada sellobiosa 
adalah β, sedangkan pada maltosa adalah α.  
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Gambar 47. Pembentukan Maltosa  

 (Nelson et al., 2008:243) 
 

Sukrosa merupakan disakarida yang paling melimpah di 
alam. Sukrosa dinamakan juga ‘gula meja’. Sukrosa disintesa hanya 
pada tumbuh-tumbuhan. Sukrosa banyak terdapat pada tanaman 
tebu. Sukrosa adalah α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside 

yang disingkat Glc(α12β)Fru atau Fru(β21α)Glc. Sukrosa 
dibedakan dari tiga disakarida lainnya karena ikatan glikosidanya 
menghubungkan atom karbon anomeric dari dua residu 
monosakarida (glukosa dan fruktosa). Oleh sebab itu, konfigurasi 
dari residu glucopyranose dan fructofuranose di dalam sukrosa adalah 
tetap, dan tidak ada residu yang bebas dalam kesetimbangan antara 
anomer α dan β. Laktosa merupakan disakarida utama yang 
terdapat pada susu. Laktosa disintesa pada gelenjar susu. Laktosa 
adalah β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose yang dapat disingkat 
Gal(β1→4)Glc. Secara alami laktosa anomer α berasa manis dan 
lebih stabil dari pada anomer β. Struktur siklik maltosa, sellobiosa, 
laktosa, dan sukrosa dimuat pada Gambar 48.  
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Gambar 48. Struktur Disakarida  

 (Moran et.al., 2012:239) 

Gula Pereduksi dan Gula Non-pereduksie 

Monosakarida dan kebanyakan disakarida mempunyai 
hemiacetal dengan gugus karbonil reaktif. Senyawa ini dapat 
dioksidasi untuk menghasilkan beragam produk yang sering 
digunakan dalam analisis senyawa tersebut. Kelompok karbohidrat 
demikian, termasuk glukosa, maltosa, sellobiosa dan laktosa yang 
dinamakan gula pereduksi. Gula pereduksi dapat dideteksi karena 
kemampuannya untuk mereduksi ion logam seperti Cu2+ atau Ag+ 
menjadi produk yang tidak larut (Gambar 49). Konsep inilah yang 
digunakan untuk menentukan kadar gula pereduksi pada reaksi 
Fehling, dan pada awal reaksi dari metoda Nelson. Karbohidrat 
yang tidak mempunyai hemiacetal seperti sukrosa tidak dapat 
dioksidasi karena kedua atom karbon anomeric terlibat dalam ikatan 
glikosida. Oleh sebab itu, sukrosa diklasifikasikan sebagai gula 
nonpereduksi.  
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Oksidasi gula terjadi hanya dalam bentuk linear yang berada 
dalam kesetimbangan dengan bentuk siklik. Ketika karbon anomeric 
dilibatkan dalam ikatan glikosida residu monosakarida tidak dapat 
linear, oleh sebab itu gula tersebut tidak dapat dioksidasi. Pada 
disakarida, oligosakarida dan polisakarida, ujung rantai dengan 
karbon anomeric bebas (tidak terlibat pada pembentukan ikatan 
glikosida) secara umum dinamakan ujung pereduksi.  

 

 

Gambar 49. Glukosa sebagai Gula Pereduksi  

 (Nelson et al., 2008:241) 
 

Kesanggupan mereduksi yang dimiliki oleh polimer gula 
merupakan analisa yang menarik. Rantai polimer oligosakarida dan 
polisakarida memperlihatkan arah berdasarkan ujung pereduksinya 
dan ujung nonpereduksinya. Dengan demikian, pada oligosakarida 
dan polisakarida terdapat satu ujung pereduksi (residu 
mengandung karbon anomeric bebas) dan satu ujung nonpereduksi. 
Semua ikatan glikosida internal pada polisakarida melibatkan acetal. 
Oleh sebab itu, residu internal pada polisakarida tidak dalam 
kesetimbangan dengan bentuk rantai-terbuka. Dengan demikian, 
residu internal tersebut tidak dapat mereduksi ion logam. 
Polisakarida cabang mempunyai sejumlah ujung nonpereduksi 
tetapi hanya satu ujung pereduksi.  

C. Oligosakarida 

Pada sel, oligosakarida paling banyak terdiri dari tiga atau 
lebih unit residu monosakarida. Oligosakarida ini tidak berada 
dalam keadaan bebas tetapi sering berikatan dengan molekul non 
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gula seperti lipid membentuk glikolipid, protein membentuk 
glikoprotein yang keduanya mempunyai fungsi pengatur. 
Glikoprotein dan glikolipid adalah glycoconjugates. Contoh 
oligosakarida yang tidak terikat dengan molekul lain adalah 
Fructooligosaccharide (FOS) dan Galactooligosaccharide (GOS). Struktur 
FOS adalah [Fru(β2→1)]0-7Fru(β2→1)Glc, sedangkan struktur GOS 
adalah [Gal(β1→4)]0-4Gal(β1→4)Glc. Dengan demikian, FOS adalah 
rantai pendek inulin dengan Derajat Polimerisasi (DP) 2-9, 
sedangkan GOS mempunyai DP 2-6. 

FOS dan GOS merupakan oligosakarida yang di dalam 
pangan dikelompokkan sebagai prebiotik. Prebiotik dapat 
didefinisikan sebagai substrat atau food ingredient yang tidak dapat 
dicerna pada pencernaan manusia tetapi difermentasi selektif oleh 
beberapa mikroflora kolon. Prebiotik menstimulasi pertumbuhan 
dan aktivitas bakteri yang bermanfaat untuk kesehatan. FOS sangat 
potensial diperoleh dari hidrolisis inulin menggunakan katalis 
endo-inulinase termostabil dari bakteri termofilik. Di Indonesia, 
inulin dalam jumlah besar dapat diekstrak dari umbi tanaman 
dahlia. FOS atau GOS sering ditambahkan pada susu formula untuk 
bayi dan balita. Apakah peranan oligosakarida yang utama? 
Peranan utama oligosakarida adalah sebagai pembawa informasi 
‘information carrier’, sedangkan peranan penting polisakarida adalah 
sebagai penyimpan bahan bakar dan sebagai material struktural.  

D. Polisakarida  

Kebanyakan karbohidrat yang ditemukan di alam sebagai 
polisakarida. Polisakarida dinamakan juga glikan. Antara glikan 
dapat berbeda dalam hal unit monosakarida penyusunnya, panjang 
rantai polisakarida, tipe ikatan antara unit monosakarida dan 
jumlah (derajat) percabangan. Polisakarida dapat dikelompokkan 
menjadi dua kelompok besar yaitu homopolisakarida dan 
heteropolisakarida. Homopolisakarida dinamakan juga homoglikan 
yaitu polisakarida yang mengandung hanya satu tipe residu 
monosakarida, sedangkan heteropolisakarida dinamakan juga 
heteroglikan yaitu polisakarida yang mengandung residu 
monosakarida lebih dari satu tipe. Homoglikan dan heteroglikan 
dapat berbentuk rantai lurus atau bercabang (Gambar 50). Beberapa 
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homoglikan berfungsi sebagai molekul penyimpan energi seperti 
pati dan glikogen. Sebagian homoglikan yang lain berfungsi sebagai 
elemen struktural dinding sel tumbuhan yaitu selulosa dan rangka 
luar hewan yaitu kitin. Heteroglikan menyediakan pendukung 
ekstraseluler untuk semua kingdom. Selulosa, pati, dan glikogen 
adalah contoh homoglikan, sedangkan polimer pada peptidoglikan 
termasuk kelompok heteroglikan.  

 

 
                                    a                                 b 

Gambar 50. Polisakarida Rantai Lurus dan Bercabang 

a)Homoglikan Rantai Lurus dan Bercabang b)Heteroglikan Rantai Lurus 
dan Bercabang 

 
Polisakarida adalah polimer gula yang mengandung lebih dari 

20 unit residu monosakarida yang berikatan melalui ikatan 
glikosida. Glukosa adalah monosakarida yang paling umum 
ditemui pada polisakarida. Panjang dan komposisi residu unit 
monosakarida pada polisakarida bervariasi. Beberapa polisakarida 
terdiri dari seratus bahkan sampai seribu unit monosakarida. Oleh 
sebab itu, ukuran polisakarida lebih tepat dinyatakan sebagai 
derajat polimerisasi (DP) bukan massa molekul relatif (Mr). DP 
menyatakan jumlah unit monosakarida yang berikatan pada suatu 
polimer.  
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Beberapa rantai polisakarida linear dan yang lainnya 
bercabang. Selulosa adalah rantai polisakarida linear, sedangkan 
glikogen adalah rantai polisakarida bercabang. Polimer glikogen 
dan selulosa terdiri dari unit D-glukosa yang berulang. Glikogen 
dan selulosa dibedakan hanya oleh tipe ikatan glikosidanya, tetapi 
mengakibatkan glikogen dan selulosa mempunyai struktur yang 
berbeda. Perbedaan struktur glikogen dan selulosa mengakibatkan 
keduanya mempunyai sifat dan peranan biologi yang berbeda pula. 

Polisakarida dapat diklasifikasikan menurut peranannya yaitu 
sebagai polisakarida penyimpan, polisakarida struktural dan 

polisakarida penyerap air. Polisakarida penting pada bakteri, 
tumbuhan dan binatang dimuat pada Tabel 8. Pati, inulin adalah 
polisakarida penyimpan pada sel tumbuhan, sedangkan levan 
adalah polisakarida penyimpan pada sel bakteri. Glikogen 
merupakan  polisakarida  penyimpan  pada  sel  hewan.  Kitin dan  

Tabel 8. Polisakarida Penting pada Bakteri, Tumbuhan, dan Binatang 
Polisakarida Monosakrida 

ke-1 

Monosakarida 

ke-2 

Ikatan Cabang Terdapat 

pada 

Fungsi 

Bakteri       

Murein D-GlcNAc D-MurNAc β(1→4) - Dinding sel Struktural 

Dextran D-Glc - α(1→6) α(1→3) Jamur lendir Penyerap 

air 

Levan Fru  β(2→1 β(2→6) Beberapa 
bakteri 

Penyimpan 

Tumbuhan       

Agarosa D-Gal L-aGal β(1→4) β(1→3) Alga merah Penyerap 
air 

Carrageenan D-Gal - β(1→3) α(1→4) Alga merah Penyerap 

air 

Selulosa D-Glc - β(1→4) - Dinding sel Struktural 

Xyloglukan D-Glc D-Xyl  
(D-Gal, L-Fuc) 

β(1→4) β(1→4) 

(β(1→2)) 
Hemiselulosa Struktural 

Arabinan L-Ara - α(1→5) α(1→3) Dinding sel 

(pektin) 

Struktural 

Amilosa D-Glc - α(1→4) - Amyloplast Penyimpan 

Amilopektin D-Glc - α(1→4) α(1→6) Amyloplast Penyimpan 

Inulin D-Fru  β(2→1) - Sel 

penyimpan 

Penyimpan 

Binatang       

Kitin D-GlcNAc - β(1→4) - Insekta,crabs Struktural 

Glikogen D-Glc - α(1→4) α(1→6) Liver,otot Penyimpan 

Hyaluronic 

Acid 

D-GlcUA D-GlcNAc β(1→4) 

β(1→3) 

- Jaring 

penghubung 

Struktural 

dan 

penyerap 
air 
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selulosa merupakan polisakarida  struktural.  Polisakarida  lainnya 
adalah dextran, peptidoglikan, agarosa, hyaluronan, carrageenan, 
xyloglukan.  Dextran,  agarosa  dan carrageenan termasuk kelompok  
polisakarida penyerap air. Agarosa digunakan sebagai gel pada  
elektroforesis DNA. Pada bab ini dijelaskan struktur polisakarida 
yang potensial dikembangkan menjadi produk yang bernilai 
ekonomi lebih tinggi seperti pati, glikogen, selulosa, inulin, dan 
kitin. 

1. Pati dan Glikogen 

Polisakarida penyimpan paling penting adalah pati pada sel 
tumbuhan dan glikogen pada sel hewan. Pati adalah karbohidrat 
paling melimpah yang dihasilkan pada tumbuhan. Pati merupakan 
sumber makanan kita yang paling penting. Pati dan glikogen 
merupakan glukan yaitu polimer glukosa. Kedua polisakarida ini 
merupakan penyimpan residu glukosa untuk menghasilkan energi. 
Polisakarida ini berada di dalam sitosol sel sebagai granula. 
Molekul pati dan glikogen merupakan molekul penyerab air yang 
luar biasa karena molekul ini mempunyai banyak gugus hidroksil 
yang menyediakan ikatan hidrogen dengan air. Sel tumbuhan 
paling banyak mempunyai kemampuan untuk membentuk pati dan 
menyimpan pati pada umbinya seperti kentang, pada bijinya seperti 
biji gandum, biji jagung, dan beras.  

Pati terdapat di dalam sel tumbuh-tumbuhan sebagai 
campuran polisakarida amilosa dan amilopektin. Amilosa 
merupakan homopolisakarida tidak bercabang, sedangkan 
amilopektin adalah homopolisakarida bercabang. Amilosa dan 
amilopektin membentuk struktur kompleks yang disebut butir pati 
(granula pati). Granula pati adalah struktur kompleks semikristalin. 
Ukuran granula pati bervariasi dari 1-100 μm tergantung sumber 
pati. Amilopektin merupakan komponen utama granula pati 
dengan rata-rata 75% dari massa granula. Jumlah ini bervariasi 
tergantung dari sumber pati.  

Polimer amilosa tersusun dari residu monomer α-D-glukosa 
yang dihubungkan oleh oleh ikatan glikosida α-(1→4) yaitu ikatan 
glikosida antara C-1 dari satu molekul glukosa dan C-4 dari glukosa 
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berikutnya (Gambar 51). Ikatan glikosida α-(1→4) pada amilosa 
merupakan tipe ikatan yang sama yang menghubungkan monomer 
glukosa pada disakarida maltosa. Satu untai amilosa dapat terdiri 
dari kira-kira 100 sampai 1000 residu D-glukosa. Amilopektin 
adalah amilosa bercabang banyak yang cabangnya terikat pada 
gugus hidroksil C-6 oleh ikatan glikosida α-(1→6). Ikatan ini terjadi 
setiap 24 sampai 30 residu glukosa. Struktur amilopektin dimuat 
pada Gambar 52. Amilosa membentuk helix putar kiri dengan 6 
residu glukosa setiap putaran. Struktur sekunder amilosa dimuat 
pada Gambar 53. Pada kompleks pati-iodin, molekul iodin paralel 
sepanjang sumbu helix pada struktur pati. Enam putaran helix 
mengandung 36 residu glicosyl yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan warna biru pada kompleks pati-iodin.  

 

 

Gambar 51. Struktur Amilosa  

 (Moran et al., 2012:241)  
 
 

 

Gambar 52. Struktur Amilopektin  
 (Moran et al., 2012:242) 
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Gambar 53. Struktur Sekunder Amilosa dan Amilopektin  
 (Koolman et al., 2005:43) 

 

Pati dihidrolisis di usus halus oleh aksi enzim α-amilase dan 
sebuah enzim penghilang cabang. Enzim α-amylase terdapat pada 
binatang dan tumbuhan yang merupakan endoglycosidase. Enzim ini 
mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan glikosida α-(1→4) internal 
secara random pada amilosa dan amilopektin. Enzim lainnya adalah 
β-amylase yang ditemukan pada biji dan umbi beberapa tumbuhan. 
Enzim β-amylase adalah sebuah exoglycosidase (memutus ikatan 
glikosida terminal). Enzim ini mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan 
glikosida melepaskan maltosa dari ujung non-pereduksi 
amilopektin. Dengan demikian, α-amylase dan β-amylase merupakan 
enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan glikosidik α-
(1→4). Pola posisi pemutusan ikatan glikosida oleh kedua enzim ini 
pada amilopektin dimuat pada Gambar 54. Ikatan α-(1→6) pada 
titik cabang tidak merupakan substrat enzim α-amylase maupun β-
amylase. Setelah hidrolisis amilopektin berkataliskan amylase, tersisa 
amilopektin dengan titik cabang banyak. Molekul ini disebut limit 
dextran. Limit dextran selanjutnya dapat dihidrolisis dengan katalis 
α-amylase maupun β-amylase setelah enzim penghilang cabang 
mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan α-(1→6) pada titik cabang.  
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Gambar 54. Aksi α-amylase dan β-amylase pada Amilopektin  

 (Nelson et al., 2008:242) 

 
Enzim pendegradasi pati dapat dikelompokkan menjadi 

empat yaitu endoamylase, exoamylase, enzim pemutus cabang dan 
transferase. Endoamylase memutus ikatan α-1,4-glikosidik bagian 
dalam amilosa dan amilopektin menghasilkan oligosakarida 
berbagai ukuran dan dekstrin. Exoamylase memutus ikatan α-1,4-
glikosidik dari ujung non pereduksi pati dengan produk glukosa 
atau maltosa dan dekstrin. Enzim pemutus cabang memutus ikatan 
α-1,6-glikosidik amilopektin dengan produk polisakarida rantai 
lurus. Transferase memutus ikatan α-1,4-glikosidik molekul 
sehingga terbentuk ikatan glikosidik baru (van der Maarel et al., 
2002). Enzim amilolitik yang paling dikenal adalah α-amylase (EC 
3.2.1.1), β-amylase (EC 3.2.1.2) dan glukoamilase (EC 3.2.1.3). Enzim 
α-amylase merupakan endoamylase, sedangkan β-amylase dan 
glucoamylase merupakan exoamylase. Produk hidrolisis pati oleh β-
amylase adalah maltosa dan dekstrin, sedangkan oleh glucoamylase 
adalah glukosa. 
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Glikogen adalah polimer bercabang dari α-D-glukosa yang 
strukturnya mirip dengan amilopektin pada pati. Glikogen terdiri 
dari rantai yang berikatan α-(1→4) dan ikatan α-(1→6) pada titik 
cabang. Perbedaan utama antara glikogen dan amilopektin adalah 
pada glikogen lebih banyak titik cabangnya (Gambar 55). Titik 
cabang terjadi sekitar setiap 8-10 residu glukosa pada glikogen dan 
sekitar setiap 25-30 residu glukosa pada amilopektin. Pada glikogen 
rata-rata panjang rantai adalah 13 residu glukosa dan terdapat 12 
lapisan cabang. Selain itu, rantai polisakarida glikogen diikatkan 
pada sebuah molekul protein. Molekul protein berada pada posisi 
tengah struktur glikogen (Gambar 56). 

 

 

Gambar 55. Amilopektin Pati (kiri), Glikogen (kanan)  
 (Denniston et al., 2008:575) 

 

Setiap ujung rantai glikogen merupakan ujung non-pereduksi. 
Sebuah molekul glikogen dengan n cabang mempunyai n+1 ujung 
non-pereduksi, tetapi hanya satu ujung pereduksi (Gambar 54). 
Ketika glikogen dan amilopektin digunakan sebagai sumber energi, 
unit glukosa dihidrolisis dari ujung non-pereduksi (Gambar 56). 
Enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis glikogen dan 
amilopektin aktif hanya pada ujung non-pereduksi glikogen dan 
amilopektin.  

Glikogen yang ditemukan pada sel binatang dalam bentuk 
granula yang mirip dengan granula pati pada sel tumbuhan. 
Granula glikogen diamati baik pada sel liver maupun pada sel otot, 
tetapi granula glikogen melimpah di dalam sel hati. Granula 
glikogen tidak kelihatan pada tipe sel lainnya seperti sel otak dan sel 



98 BIOMOLEKUL SEL 

jantung di bawah kondisi normal. Glikogen digunakan pada otot 
manusia, dan liver untuk penyimpan glukosa. Ketika kadar glukosa 
darah tinggi, glukosa dari darah membentuk glikogen. Ketika kadar 
glukosa darah rendah, glukosa dilepaskan dari glikogen, kemudian 
glukosa memasuki aliran darah.  

 

 

Gambar 56. Amilopektin dan Glikogen  

 (http://namrataheda.blogspot.com) 

2. Selulosa 

Dinding sel tumbuhan sebagian besar terdiri dari selulosa. 
Komponen polisakarida penting lainnya pada dinding sel 
tumbuhan adalah pektin dan lignin. Tidak seperti dinding sel 
bakteri, dinding sel tumbuhan mengandung sangat sedikit protein 
dan peptida. Selulosa adalah polisakarida struktural. Selulosa 
merupakan karbohidrat yang paling melimpah di dunia. Selulosa 
merupakan komponen utama dinding sel yang mengelilingi sel 
tumbuhan. Batang dan cabang dari kebanyakan sel tumbuhan 
terdiri dari sebagian besar selulosa. Serat katun hampir semuanya 

http://namrataheda.blogspot.com)/
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selulosa, kayu sekitar separuhnya selulosa. Karena kekuatannya, 
selulosa digunakan untuk berbagai macam tujuan. Selulosa adalah 
komponen sejumlah material sintetik termasuk kertas kaca 
‘cellophane’ dan bahan pakean. Kita sangat kenal dengan selulosa 
sebagai komponen utama kertas.  

Seperti amilosa, selulosa adalah polimer linier dari residu 
glukosa tetapi pada selulosa residu glukosa dihubungkan oleh 
ikatan β-(1→4) bukan α-(1→4). Perubahan ikatan α-(1→4) pada 
amilosa menjadi β-(1→4) pada selulosa menghasilkan perbedaan 
struktur yang mengakibatkan perbedaan sifat yang besar. Selulosa 
merupakan polimer unit β-D-Glukosa yang dihubungkan oleh 
ikatan glikosida β-(1→4) (Gambar 57). Ikatan glikosida β-(1→4) juga 
terdapat pada sellobiosa, suatu disakarida dua residu glukosa. 
Molekul selulosa bervariasi ukurannya. Molekul selulosa 
mengandung sekitar 300 sampai lebih dari 15.000 residu glukosa. 
Selulosa yang paling besar diketahui diproduksi oleh alga Valonia 
yang mengandung 26.000 residu glukosa.  

 

 

Gambar 57. Struktur Selulosa  

 (Moran et al., 2012:243) 
 

Selulosa merupakan komponen struktural dinding sel 
tumbuhan. Ikatan glikosida β-(1→4) pada selulosa mengakibatkan 
konformasi kaku yang mana residu glukosa dirotasi relatif 180º 
dengan glukosa tetangganya. Struktur tidak bercabang dari polimer 
selulosa dan ikatan glikosida β-(1→4) memungkinkan molekul 
selulosa berbentuk panjang, rantai lurus paralel yang dinamakan 
fibril. Pada fibril terdapat ikatan hidrogen yang banyak di dalam 
dan di antara rantai selulosa. Fibril sangat kaku dan bergabung 
bersama oleh ikatan hidrogen di dalam rantai dan antar rantai 



100 BIOMOLEKUL SEL 

selulosa membentuk element fibril. Element fibril bergabung 
membentuk mikrofibril dan selanjutnya membentuk mikrofibril 

selulosa (Gambar 58). Dengan demikian, tidak mengherankan 
selulosa adalah elemen struktural dinding sel yang kuat, kaku dan 
tidak larut di dalam air. 

 

 

Gambar 58. Struktur Selulosa Membentuk Mikrofibril 

 (Koolman et al., 2005:43) 
 

Berbeda dengan glikogen, amilosa dan amilopektin, selulosa 
tidak dapat dicerna oleh manusia. Sebagai alasan adalah tubuh kita 
tidak mensintesa enzim selulase, katalis yang menghidrolisis ikatan 
glikosida β-(1→4) pada selulosa. Lain halnya dengan sapi, kambing 
dan kerbau, binatang ini dapat mencerna selulosa karena dalam 
sistem pencernaan binatang tersebut terdapat mikroorganisme yang 
menghasilkan enzim selulase. Glukosa yang dilepaskan mikroba ini, 
kemudian diserab dan digunakan binatang tersebut. Pada manusia 
selulosa dari buah-buahan dan sayuran berfungsi sebagai serat 
makanan.  
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3. Inulin 

Inulin didefinisikan pertamakali oleh Rose pada awal abad ke 
1800-an sebagai senyawa karbohidrat yang diisolasi dari akar 
tanaman Inula helium. Inulin merupakan senyawa kelompok 
karbohidrat yang paling melimpah di alam setelah pati. Pada tiga 
dekade ini inulin telah menarik perhatian banyak peneliti karena 
inulin merupakan senyawa yang sangat potensial untuk 
dikembangkan.  

a. Struktur Inulin  

Inulin adalah polimer alami kelompok karbohidrat. Monomer inulin 
adalah fruktosa yang jumlahnya pada satu untai polimer bervariasi 
tergantung sumbernya. Antara monomer fruktosa pada inulin 

dihubungkan dengan ikatan (21) residu -D-fructofuranosyl. Tiap 
ujung pereduksi untai polimer inulin dapat hadir glukosa. Oleh 
sebab itu, polimer inulin dapat ditulis GFn yaitu fruktan dengan 
ujung terminal glukosa atau Fm yaitu fruktan tanpa ujung terminal 
glukosa (Gambar 59). Simbol n pada rumus tersebut adalah derajat 
polimerisasi (DP). 2<DP<10 dikenal sebagai oligofruktosa. Dengan 
demikian, hidrolisis sempurna inulin menghasilkan banyak fruktosa 
dan sedikit glukosa, jika diasumsikan tiap ujung pereduksi molekul 
inulin terikat satu residu molekul glukosa. Perbandingan 
konsentrasi fruktosa dan glukosa sebanding dengan DP inulin awal. 

DP inulin tergantung asal sumber inulin. Inulin yang berasal 
dari tumbuh-tumbuhan merupakan molekul linear dengan DP 
bervariasi dari beberapa unit fruktosa sampai sekitar 70. Hal ini 
berarti bahwa inulin adalah campuran dari oligomer dan polimer. 
DP inulin pada umbi Jerussalem artichoke berubah selama 
penyimpanan setelah panen. Fraksi DP 3-10 naik, fraksi DP>10 
turun setelah 4-6 minggu penyimpanan umbi tumbuhan Jerussalem 
artichoke (Helianthus tuberosus L). Gejala ini disebabkan pada umbi 
Jerussalem artichoke terdapat inulinase. Hal ini juga telah dibuktikan 
pada umbi dahlia. Inulinase akan mengkatalisis reaksi hidrolisis 
inulin yang menyebabkan DP inulin turun. Dengan demikian, inulin 
yang diisolasi dari umbi dahlia segar akan mempunyai DP lebih 
tinggi dibandingkan dengan inulin yang diisolasi dari umbi dahlia 
yang telah dibiarkan beberapa minggu setelah panen. 
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Gambar 59. Struktur Inulin 
(Franck, 2006) 

 
Inulin berbeda dengan levan hanya dalam ikatan antara 

monomer fruktosanya (Gambar 60). Inulin terdiri dari ikatan -

(21) fructosyl-fructose, sedangkan levan terdiri dari ikatan -(26) 

fructosyl-fructose. Polimer yang mengandung ikatan -(21) 

fructosyl-fructose dan -(26) fructosyl-fructose dikenal dengan 
graminan. Dengan demikian, inulin, levan dan graminan 
merupakan kelompok fruktan alami. Fruktan merupakan 
polisakarida penyimpan (storage polysaccharide) yang melimpah di 
alam setelah pati. Fruktan disintesis di alam dari sukrosa dengan 
katalis fructosyltransferase yang diekspresikan oleh bermacam 
mikroba dan spesies tumbuhan. Penyisipan gen yang mengkode 
fructosyltransferase pada tumbuhan yang kaya sukrosa akan 
menghasilkan tanaman transgenik yang kaya fruktan. 
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Gambar 60. (a). Struktur Levan dan (b). Struktur Inulin   

 (Kulminskaya et al., 2003) 
 

b. Sifat Inulin 

Inulin merupakan serbuk berwarna putih (Gambar 61). Inulin 
sukar larut dalam air dingin dan pelarut organik seperti etanol, 
sebaliknya inulin mudah larut dalam air panas. Oleh sebab itu, 
prinsip ekstraksi inulin dari bahan alam adalah memanfaatkan 
kelarutan inulin dalam air dan etanol. Sifat inulin yang penting 
untuk dipelajari adalah kelarutan inulin dalam air, karena sifat ini 
sangat penting pada reaksi hidrolisis inulin secara enzimatis.  

Kelarutan inulin dalam air tergantung pada cara bagaimana 
inulin tersebut direkristalisasi. Kelarutan inulin yang direkristalisasi 
dengan etanol lebih besar dibandingkan kelarutan inulin yang 
direkristalisasi dengan air. Hal ini terlihat menjolok sekali mulai 

pada suhu 60C. Pada suhu 60C, kelarutan inulin yang 
direkristalisasi dengan etanol adalah 47,0g/100g, sedangkan 
kelarutan inulin yang direkristalisasi dengan air adalah 1,57g/100g. 
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Pada suhu 100C, kelarutan inulin yang direkristalisasi dengan air 
adalah 36,5g/100g. Kelarutan inulin pada variasi suhu dimuat pada 

Gambar 62. Kelarutan inulin dalam air adalah sekitar 6% pada 10C 

dan 35% pada 90C. Kelarutan inulin juga dipengaruhi oleh DP 
inulin. Inulin dengan rentang DP kecil dari 30 lebih larut dalam air 
dan mempunyai viskositas yang lebih rendah dibandingkan inulin 
dengan rentang DP 2 sampai 60. Selain itu, DP inulin juga 
dipengaruhi oleh pemanasan. Inulin bebas air dapat terdegradasi 

akibat pemanasan pada suhu di atas 135C. 
 

 

Gambar 61. Inulin 
 

Uji kualitatif inulin dapat dilakukan dengan resorsinol. Inulin 
dengan resorsinol dalam larutan HCl menghasilkan warna merah. 
Warna ini terbentuk karena reaksi fruktosa dengan resorsinol. Inulin 
dapat dihidrolisis dengan baik menjadi fruktosa dalam medium 

asam pada pH 1-2, suhu 80-100C. Selain itu, inulin mempunyai 
kemampuan untuk membentuk mikrokristal jika disebar dalam air 
atau susu. Kristal-kristal ini tidak mengendap di dalam mulut tetapi 
berinteraksi membentuk tekstur krem yang halus.  

Inulin dapat berfungsi sebagai emulsifier, stabilizer dan 
teskturizer pada konsentrasi 2-5% dalam makanan yang 
mengandung daging. Karena sifat-sifat tersebut inulin digunakan 
sebagai bahan penstabil pada makanan berkadar lemak rendah. 
Inulin memenuhi syarat sebagai bahan penstabil karena inulin tidak 
berasa, terdispersi baik dalam air dan cocok sekali dikombinasikan 
dengan makanan rendah lemak seperti susu skim. 
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Gambar 62. Kelarutan Inulin dalam Air pada Variasi Suhu 

 Inulin yang direkristalisasi dengan etanol  
o Inulin yang direkristalisasi dengan air 

 (Phelps, 1965) 

 
Penambahan inulin pada makanan rendah lemak selain 

berfungsi sebagai bahan penstabil juga dapat berfungsi sebagai 
dietary fiber. Dietary fiber adalah kelompok karbohidrat yang tidak 
dapat dihidrolisis oleh enzim tubuh manusia tetapi difermentasi 
oleh mikroflora usus sehingga berpengaruh pada fungsi usus dan 
parameter lipid darah. Inulin merupakan dietary fiber yang larut 
sehingga cepat difermentasi oleh Bifidobacteria dan Lactobacilli. Oleh 
sebab itu, inulin dikelompokkan sebagai food ingredient yang 
diklasifikasikan sebagai prebiotik. Inulin memberikan efek 
prebiotik yang paling baik dibandingkan dengan preobitik lain. 
Penambahan prebiotik inulin pada pembuatan set yoghurt 
mempengaruhi karakteristik set yoghurt. 

c. Sumber Inulin 

Inulin untuk pangan diekstrak dari tumbuhan. Kebanyakan 
tumbuhan yang mensintesa dan menyimpan inulin tidak 
menyimpan pati. Inulin terdapat pada umbi tanaman dahlia, akar 
chicory, dan umbi Jerusalem artichoke dalam jumlah besar. Tanaman 
chicory, Jerusalem artichoke tumbuh baik di Amerika Utara, 
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sedangkan tanaman dahlia dapat tumbuh baik di dataran tinggi 
Indonesia. Oleh sebab itu, tanaman dahlia merupakan tanaman 
yang sangat potensial sebagai sumber inulin di Indonesia. Inulin 
untuk kebutuhan pangan diekstrak dari tanaman tersebut. Inulin 
juga terdapat pada pisang, bawang daun, bawang merah, bawang 
putih dan gandum dalam jumlah sedikit. Kandungan inulin pada 
pangan manusia dimuat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Kandungan Inulin pada Pangan Manusia 

Sumber Bagian yang 
dimanfaatkan 

Kandungan zat 
padat kering 

Kandungan 
inulin 

(% berat segar) 

Bawang merah Umbi 6-12 2-6 

Jerusalem 
artichoke 

Umbi 19-25 14-19 

Chicory Akar 20-25 15-20 

Daun bawang Umbi 15-20* 3-10 

Bawang putih Umbi 40-45* 9-16 
Artichoke Daun 14-16 3-10 

Pisang Buah 24-26 0,3-0,7 

Gandum Sereal  88-90 0,5-1* 

Barley Sereal Na 0,5-1,5* 

Dendelion Daun 50-55* 12-15 

Burdock Akar 21-25 3.5-4,0 

Camas Umbi 31-50 12-22 

Murnong Akar 25-28 8-13 

Yacon Akar 13-21 3-19 

Salsify Akar 20-22 4-11 

Keterangan : Na : data tidak tersedia, * : nilai selalu berubah (Franck, 2003) 

 
Inulin yang terkandung pada tumbuh-tumbuhan yang 

umumnya digunakan untuk pangan manusia terutama dari 
kelompok Liliacea seperti bawang daun, bawang merah, bawang 
putih, asparagus dan Compositae seperti Jerusalem artichoke 
(Helianthus tuberosus), dahlia (Dahlia sp), chicory (Cichorium intybus), 
dandelion (Taraxacum officinalis) dan yacon. Inulin tumbuhan 
merupakan raw material untuk produksi fruktosa skala besar pada 
masa datang, karena inulin tersedia dalam jumlah banyak.  
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Tumbuhan Indonesia sebagai sumber inulin selain tanaman 
dahlia telah adalah Amaryllidaceae, Asteraceae, Iridaceae dan Poaceae 
yang diantaranya termasuk brambang utan, bakung, tutup bumi, 
kenikir, alang-alang, tebu ireng, jinten dan sintrong. Kadar inulin 
pada tumbuh-tumbuhan tersebut kecil dibandingkan pada umbi 
dahlia. Kadar inulin pada umbi tanaman dahlia cukup besar, yaitu 
65,7% berat kering. Dengan demikian, umbi tanaman dahlia paling 
potensial sebagai sumber inulin di Indonesia. 

4. Kitin 

Polisakarida yang struktur dan fungsinya mirip selulosa 
adalah kitin. Kitin adalah homopolimer linear mirip selulosa. Kitin 
merupakan biopolimer yang melimpah di alam setelah selulosa. 
Biopolimer ini merupakan komponen utama arthopoda dan rangka 
luar dari serangga, kepiting, dan kulit udang, dinding kebanyakan 
fungi dan alga merah. Struktur molekul kitin mirip selulosa. 
Persamaan antara selulosa dengan kitin adalah ikatan antara 

monomernya yaitu ikatan glikosida pada posisi -(1-4). Perbedaan 
antara kitin dengan selulosa terletak pada atom C nomor 2 setiap 
monomernya. Pada selulosa terikat gugus hidroksil (-OH), 
sedangkan pada kitin berupa gugus asetamida (-NHCOCH3).  

Kitin tidak larut dalam air, asam encer, basa encer, alkohol 
atau pelarut organik lainnya. Polisakarida ini dapat larut dalam 
asam klorida pa, asam sulfat pa. Adanya kitin dapat dideteksi 
dengan reaksi warna Van Wesslink. Pada cara ini kitin direaksikan 
dengan I2-KI memberikan warna coklat, kemudian jika ditambahkan 
asam sulfat, warna berubah menjadi violet. Perubahan warna dari 
coklat menjadi violet menunjukkan reaksi positip adanya kitin. 
Gambar 63 adalah kitin yang diisolasi dari kulit udang. 

Kitin adalah homoglikan dengan pengulangan unit residu -N-
Acetylglucosamine (GlcNAc) yang berikatan β-(1→4) (Gambar 64). 
Setiap residu GlcNAc dirotasikan relatif 180º dengan GlcNAc 
tetangganya. Residu GlcNAc pada untai berdekatan dari kitin 
membentuk ikatan hidrogen satu sama lain menghasilkan fibril 
linear dengan kekuatan besar. Mr kitin sekitar 1,2x106. Kitin sering 
bergabung dengan senyawa nonpolisakarida seperti protein dan 
material inoragnik.  
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Gambar 63. Kitin yang Diisolasi dari Kulit Udang Kering 
 

Bentuk kristalin kitin dapat dibedakan atas tiga tipe yaitu -

kitin, -kitin, dan -kitin. Tiap tipe dibedakan berdasarkan 

banyaknya rantai kitin dalam unit kitin : -kitin mempunyai dua 

rantai, -kitin mempunyai satu rantai, dan -kitin mempunyai tiga 

rantai. Kitin pada kulit udang termasuk tipe -kitin yang 
merupakan bentuk kitin yang paling stabil dan melimpah. 

 

 
Gambar 64. Struktur Kitin  

 (Moran et al., 2012:244) 

a. Basa kuat untuk transformasi kitin menjadi kitosan 

Sebagian besar gugus asetil (-COCH3) pada gugus asetamida 
(-NHCOCH3) kitin dapat digantikan oleh hidrogen dari OH- 
menjadi gugus amina (-NH2) (Gambar 65). Ukuran besarnya 
penghilangan gugus asetil pada gugus asetamida kitin dikenal 
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dengan istilah derajat deasetilasi (DD). Jika DD 60-100% (derajat 
asetilasi, DA kecil dari 40%) disebut kitosan. Proses penghilangan 
gugus asetil pada kitin tidak lain adalah untuk transformasi kitin 
menjadi kitosan. 

 

 

Gambar 65. Penghilangan Gugus Asetil pada Gugus Asetamida 
 

Transformasi kitin menjadi kitosan digunakan basa kuat 
konsentrasi tinggi. Fahmi (1997) menggunakan NaOH 50% 
diperoleh kitosan dengan DD 73,5%. Ardiato (2007) menggunakan 
NaOH 40% diperoleh kitosan dengan DD 72,28%. Senyawa yang 
dalam pelarut air termasuk basa kuat diantaranya NaOH dan KOH. 
KOH merupakan basa yang lebih kuat dibandingkan NaOH. KOH 
dan NaOH dengan variasi konsentrasi 40% dan 50% tidak 
berpengaruh nyata terhadap Derajat Deasetilasi kitin. Derajat 
Deasetilasi kitin paling tinggi dihasilkan pada NaOH 50 %.  

Pada proses transformasi ini terjadi penghilangan gugus 
asetil. Proses penghilangan gugus asetil dinamakan dengan 
deasetilasi. Proses deasetilasi bertujuan untuk memutuskan ikatan 
kovalen antara gugus asetil dengan nitrogen pada gugus asetamida 
kitin sehingga berubah menjadi gugus amina (-NH2). Dengan 
demikian pelepasan gugus asetil pada asetamida kitin 
menghasilkan gugus amina terdeasetilasi (Gambar 66). 

Mekanisme deasetilasi kitin terjadi pada larutan basa. Dalam 
larutan basa karbon karbonil suatu ester dapat diserang oleh suatu 
nukleofil yang baik tanpa protonasi sebelumnya. Proses deasetilasi 
gugus asetil pada asetamida kitin dapat dijelaskan sebagai berikut: 
gugus karbon karbonil diserang oleh nukleofil OH-, akibatnya terjadi 
reaksi adisi sehingga terbentuk zat antara. Zat antara ini selanjutnya 
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mengalami reaksi elimininasi sehingga gugus asetil pada asetamida 
kitin lepas membentuk asetat (Gambar 66). Proses pelepasan gugus 
asetil dari gugus asetamida kitin berhubungan dengan konsentrasi 
ion OH- pada larutan. Konsentrasi OH- akan lebih besar pada 
larutan basa kuat. Semakin kuat suatu basa semakin besar 
konsentrasi OH- dalam larutannya. Dengan demikian, kekuatan 
basa mempengaruhi proses deasetilasi gugus asetil dari gugus 
asetamida kitin. Oleh sebab itu, proses deasetilasi gugus asetil dari 
gugus asetamida kitin digunakan kelompok basa kuat yaitu NaOH 
dan KOH. 
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Gambar 66. Mekanisme Reaksi Pelepasan Gugus Asetil pada  
Asetamida (-NHCOCH3) Kitin 
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5. Kitosan 

Kitosan merupakan kitin yang terdeasetilasi. Kitosan 
berwarna putih (Gambar 67). Kitin dan kitosan merupakan nama 
dua kelompok senyawa yang tidak dibatasi dengan stoikiometri 
pasti. Kitin adalah poli N-asetil glukosamin yang terasetilasi sedikit, 
sedangkan kitosan adalah kitin yang terdeasetilasi sebanyak 
mungkin. Kitosan dinamakan poliglukosamin jika kitin terasetilasi 
sempurna (100%).  

 

 

Gambar 67. Kitosan 

 

Perbedaan kitin dengan kitosan dapat didasarkan pada 
kandungan nitrogennya. Bila nitrogen kurang dari 7%, maka 
polimer disebut kitin dan apabila kandungan total lebih dari 7% 
maka disebut kitosan. Derajat deasetilasi (DD) kitin/kitosan dapat 
ditentukan dengan FTIR. DD kitin komersial 40-100% (derajat 
asetilasi,DA kecil dari 40%). Kitin dengan DD 75% atau lebih 
dikenal sebagai kitosan. DD adalah salah satu karakteristik kimia 
yang paling penting dari kitosan karena DD mempengaruhi 
performance kitosan pada banyak aplikasinya. Mr kitosan sekitar 1,2 x 
105 bergantung pada degradasi yang terjadi selama proses 
deasetilasi. 

Sifat-sifat kitosan dihubungkan dengan adanya gugus-gugus 
fungsi amina, gugus hidroksi primer dan hidroksi sekunder. 
Kitosan dapat dimodifikasi strukturnya melalui gugus-gugus fungsi 
tersebut. Adanya gugus-gugus ini menyebabkan kitosan 
mempunyai kereaktifan kimia yang lebih tinggi dibandingkan kitin. 
Gugus-gugus fungsi tersebut menyebabkan kitosan dapat 
berinteraksi dengan zat-zat organik seperti protein, sehingga kitosan 
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relatif lebih banyak digunakan pada berbagai bidang industri 
terapan dan kesehatan.  

Kitosan merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, 
larutan basa kuat, sedikit larut dalam HCl dan HNO3 dan tidak 
larut dalam H2SO4. Kitosan mudah mengalami degradasi. Kitosan 
dapat berinteraksi dengan mudah dengan zat-zat organik seperti 
protein. Oleh sebab itu, kitosan lebih banyak digunakan pada 
bidang industri terapan dan industri kesehatan. Pelarut kitosan 
yang baik adalah asam asetat. 

Kitosan mempunyai banyak kegunaan dan keunggulan 
dibandingkan kitin sehingga kitosan dijuluki sebagai magic of nature. 
Kitosan dapat digunakan pada prosesing makanan, pengobatan, 
bioteknologi dan menjadi material yang menarik pada aplikasi 
biomedical dan pharmaceutical. Hal ini karena kitosan tidak toksik, 
biological activity, biocompatibility, biodegradability, dan dapat 
dimodifikasi secara kimia dan fisika. Kitosan modifikasi dapat 
digunakan untuk detoksifikasi. Modifikasi kitosan menjadi N-
succinil-kitosan merupakan turunan kitosan yang lebih mudah larut 
dalam air. Sifat ini sangat penting pada penggunaan kitosan pada 
sistem biologi. Pada prosesing makanan kitosan dapat 
dimanfaatkan sebagai pengawet ikan dan tahu. Kitosan dapat juga 
digunakan sebagai bioabsorben logam-logam berat beracun pada 
limbah perairan. Karakteristik kitosan yang penting adalah derajat 
deasetilasi (DD). Nilai DD dapat ditentukan dengan FTIR (Fourier-
Transform Infrared). 

6. Peptidoglikan dan Agarosa 

Peptidoglikan dan agarosa merupakan heteropolisakarida. 
Dinding sel bakteri dan alga mengandung peptidoglikan. 
Peptidoglikan merupakan komponen kaku dinding sel bakteri yang 
terbentuk dari ikatan antara oligopeptida dengan glikan (polimer 
karbohidrat). Polimer karbohidrat pada peptidoglikan merupakan 

heteropolimer dari pengulangan residu N-Acetylglucosamine 
(GlcNAc) dan N-Acetylmuramic acid (Mur2Ac) melalui ikatan β-
(1→4). Polimer linear ini terletak berdampingan pada dinding sel 
yang dihubungkan oleh tetrapeptida pendek dengan urutan L-Ala 
D-Glu L-Lys D-Ala dan pentaglycine. Pentamer glisin membentuk 
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ikatan peptida dengan ujung C-terminal dan dengan gugus amino 
rantai samping dari lisin pada tetrapeptida. Ikatan ini menghasilkan 
jaringan tiga dimensi yang kuat secara mekanik yang dinamakan 
peptidoglikan. Struktur peptidoglikan dimuat pada Gambar 68. 
Enzim lisozim dapat mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan glikosida 
β-(1→4) antara GlcNAc dan Mur2Ac.  

 

 

Gambar 68. Struktur Peptidoglikan  

(Nelson et al., 2008:796) 
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Struktur peptidoglikan dapat didegradasi oleh lisozim. 

Lisozim terutama terdapat pada air mata yang fungsinya diduga 
sebagai pertahanan melawan bakteri yang menginfeksi mata. 
Lisozim juga ditemukan pada putih telur. Lisozim juga dihasilkan 
oleh virus bakteri tertentu sebagai langkah essensial pada siklus 
inveksi bakteri oleh virus tersebut. Oleh sebab itu, lisozim disebut 
juga sebagai zat antibakteri alami. Lisozim putih telur ayam adalah 
monomer dengan jumlah residu asam amino 129. Enzim lisozim ini 
mempunyai Mr 14296. Enzim ini merupakan enzim pertama yang 
ditentukan struktur tiga dimensinya oleh David Philips dan 
koleganya pada tahun 1965. Penisilin dan antibiotik membunuh 
bakteri dengan mencegah sintesa dari cross-link peptida pendek 
pada peptidoglikan yang mengakibatkan dinding sel sangat lemah 
dan akhirnya sel lisis. 

Peptidoglikan, agar dan agarosa merupakan kelompok 
heteropolisakarida. Agar berbeda dengan agarosa. Alga merah laut 
tertentu termasuk beberapa rumput laut mempunyai dinding sel 
yang mengandung agar, suatu campuran heteropolisakarida sulfat 
yang dibuat dari D-galaktosa dan sebuah turunan L-galaktosa yang 
berikatan antara C-3 dan C-6. Agar adalah campuran kompleks 
polisakarida, semuanya dengan struktur backbone yang sama, 
tetapi subtitusi dengan derajat yang bervariasi dengan sulfat dan 
piruvat. Agar digunakan untuk memadatkan media pertumbuhan 
bakteri. Penggunaan komersial lainnya dari agar adalah sebagai 
‘kapsul’ untuk beberapa vitamin dan obat-obatan. Kapsul dari agar 
merupakan material agar kering yang larut dalam pencernaan tetapi 
inert untuk dimetabolisme. 

Agarosa termasuk kelompok heteropolisakarida. Agarosa 
mempunyai Mr sekitar 150.000. Agarosa merupakan komponen agar 
dengan gugus bermuatan paling sedikit. Unit pengulang agarosa 
terdiri dari residu D-galactose yang berikatan β-(1→4) dengan 3,6-
anhydro-L-galactose (D-Gal(β1→4)3,6-anhydro-L-2S). Unit ini 
dihubungkan oleh ikatan glikosidik α-(1→3) untuk membentuk 
polimer 600 sampai 700 residu. Residu 3,6-anhydrogalactose yang 
mempunyai sebuah ester sulfat pada C-2 dimuat pada Gambar 69.  
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Gambar 69. Disakarida Pengulang pada Agarosa  
 (Nelson et al., 2008:249) 

 
Sifat pembentukan gel yang luar biasa dari agarosa 

membuatnya bermanfaat pada laboratorium biokimia. Ketika 
suspensi agarosa di dalam air dipanaskan dan didinginkan, agarosa 
membentuk sebuah double helix: dua molekul memutar bersama 
dalam orientasi paralel dengan pengulangan helix tiga residu. 
Molekul air terperangkap di dalam rongga. Dengan demikian, gel 
merupakan matriks tiga-dimensi yang terperangkap sejumlah besar 
air. Gel agarosa digunakan sebagai penyangga inert untuk 
pemisahan fragmen DNA secara elektroporesis yang merupakan 
bagian teknik yang essensial dari rekayasa genetik.  

7. Glycosaminoglycan 

Glycosaminoglycan adalah keluarga polimer linear yang 
disusun dari pengulangan unit disakarida. Pada Gambar 70 dimuat 
unit pengulang disakarida pada glycosaminoglycan tersebut. 
Glycosaminoglycan adalah heteroglikan tidak bercabang. Seperti 
namanya glycosaminoglycan menunjukkan satu komponen dari 
disakarida adalah sebuah gula amino, D-galaktosamin (GalN) atau 
D-glucosamin (GlcN). Gugus amino dari komponen gula amino 
dapat diasetilasi membentuk N-acetylgalactosamine (GalNAc) atau 
N-acetylglucosamine (GlcNAc). Komponen lainnya dari 
pengulangan disakarida biasanya sebuah alduronic acid. Gugus 
hidroksil dan amino spesifik dari kebanyakan glycosaminoglycan 
disulfatasi. 

Proteoglikan adalah kompleks dari protein dan klas 
polisakarida yang dinamakan glycosaminoglycan. Glycoconjugates 
ini terdapat dominan pada matriks ekstraseluler (jaringan 
penghubung) dari multiseluler binatang. Ruang ekstraseluler dari 



116 BIOMOLEKUL SEL 

jaringan multiseluler binatang diisi oleh material yang mirip-gel, 
extracellular matrix (EMC) yang memegang sel dan menyediakan 
jalur berpori untuk difusi nutrient dan oksigen ke sel. EMC 
merupakan jaringan penghubung sel yang tersusun antara 
glycosaminoglycan dan protein fibrous seperti collagen, elastin dan 
fibronectin.  

 

 

Gambar 70. Unit Pengulang Disakarida pada Glycosaminoglycan  
 (Voet et al., 2011:371) 

 

Glycosaminoglycan adalah unik pada binatang dan bakteri, 
polimer ini tidak ditemukan pada tumbuhan. Satu dari dua 
monosakarida selalu N-acetylglucosamine atau N-acetylgalactosamine, 
yang lainnya adalah sebuah uronic acid biasanya D-glucoronic atau L-
iduronic acid. Beberapa glycosaminoglycan mengandung gugus sulfat 
teresterifikasi. Kombinasi dari gugus sulfat dan gugus karboksil dari 
residu uronic memberikan glycosaminoglikan density sangat tinggi 
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muatan negatif. Untuk meminimumkan tolakan muatan gugus 
tetangganya, molekul ini diasumsikan membentuk helix yang mana 
muatan negatif gugus karboksilat terjadi pada sisi yang bergantian 
dari helix. Pola spesifik dari sulfat dan residu gula non-sulfat pada 
glycosaminoglikan menyediakan pengenalan spesifik oleh protein 
yang mengikat secara elektrostatistik molekul ini. Glycosaminoglycan 
bersulfat berikatan pada protein ekstraseluler untuk membentuk 
proteoglikan. 

Beberapa glycosaminoglycan umum yang ditemui adalah 
hyaluronate, dermatan sulfate, chondroitin-4-sulfate, keratan sulfate, 
chondroitin-6-sulfate dan heparin. Pada Gambar 70 dimuat unit 
pengulang disakarida pada glycosaminoglycan tersebut.  
a. Hyaluronate 

Hyaluronate (hyaluronic acid) mengandung residu bergantian D-
glucuronic acid dan N-acetylglucosamine. Dengan pengulangan di 
atas 50.000 dari subunit dasar disakarida. Hyaluronan 
mempunyai berat molekul beberapa juta. Hyaluronat berbentuk 
jernih, larutan dengan viskositas tinggi yang berfungsi sebagai 
minyak pelumas pada cairan sendi dari penghubung dan 
memberikan ‘bening’ pada mata vertebrata. Hyaluronat juga 
merupakan komponen ekstrasellular matrix dari tulang rawan 
dan urat ‘tendon’ yang berkontribusi pada kekuatan tarikan dan 
elastisitas dari matrix. Glycosaminoglycan lainnya dibedakan dari 
hyaluronat dalam tiga aspek: polimer lebih pendek, polimer 
tersebut berikatan kovalen dengan protein spesifik membentuk 
proteoglycan, satu atau kedua unit monomer berbeda dari yang 
dipunyai hyaluronat.  

b. Chondroitin sulfate 
Chondroitin sulfate (bahasaYunani: chondros ‘tulang rawan’) 
berkontribusi pada kekuatan tarik dari tulang rawan, urat, sendi 
dan dinding aorta.  

c. Dermatan sulfat 
Dermatan sulfat (bahasa Yunani: derma ‘kulit’) berkontribusi 
pada kelembutan/kelenturan kulit dan juga terdapat pada 
pembuluh darah dan katup jantung. Pada polimer ini banyak 
residu glucorunate (GlcA) hadir pada chondroitin sulfate 
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digantikan oleh 5-epimer, L-iduronate (IdoA). Struktur IdoA dan 
GlcA dimuat pada Gambar 71.  
 

 

Gambar 71. Struktur GlcA dan IdoA 

(Nelson et al., 2008:250 
 

d. Keratan sulfat  
Keratan sulfat (bahasa Yunani keras ‘tanduk’) tidak mempunyai 
uronic acid dan kandungan sulfatnya bervariasi. Keratan sulfat 
terdapat pada kornea, tulang rawan, tulang dan pembentukan 
struktur tanduk dari sel mati: tanduk, rambut, kuku, kuku kuda 
dan cakar.  

e. Heparan sulfat 
Heparan sulfat (bahasa Yunani hepar ‘liver’) dihasilkan oleh 
semua sel hewan dan mengandung penataan sulfat yang 
bervariasi dan gula yang tidak bersulfat. Bagian bersulfat dari 
rantai memungkinkan heparan sulfat berinteraksi dengan 
sejumlah besar protein termasuk faktor pertumbuhan dan 
komponen EMC. Heparin adalah bentuk fraksinasi dari heparan 
sulfat. Heparin digunakan untuk menghambat koagulasi 
melalui kemampuannya untuk berikatan dengan protease 
inhibitor antithrombin. Pengikatan heparin menyebabkan 
antithrombin berikatan dan menginhibisi thrombin, suatu 
protease essensial untuk pembekuan darah. Heparin murni 
secara rutin ditambahkan ke sampel darah dan ke darah donor 
untuk transfusi untuk mencegah pembekuan. Tabel 10 adalah 
ringkasan komposisi, sifat, peranan polisakarida yang dijelaskan 
pada bagian ini. 
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Tabel 10. Struktur dan Peranan Beberapa Polisakarida  
Polimer Tipe Unit pengulangan Ukuran Peranan 

Pati    Penyimpan energi 
pada tumbuhan 

 Amilosa Homo- α-(1→4)Glc, linear 50-5000 Penyimpan energi 
pada tumbuhan 

 Amilopektin Homo- α-(1→4)Glc, 
dengan 
α-(1→6)Glc 
bercabang setiap 
24-30 

sampai 
106 

Penyimpan energi 
pada tumbuhan 

Glikogen Homo- α-(1→4)Glc, 
dengan 
α-(1→6)Glc 
bercabang setiap 8-
12 

Sampai 
50.000 

Penyimpan energi 
pada bakteri dan  
sel binatang 

Selulosa Homo- β-(1→4)Glc Sampai 
15.000 

Struktural pada 
tumbuhan 

Chitin Homo- β-(1→4)GlcNAc Sangat 
besar 

Struktural pada 
insekta, kelompok 
crustacean 

Dextran Homo- α-(1→6)Glc, 
dengan 
α-(1→3)Glc cabang 

Beragam Struktural pada 
bakteri 

Peptidoglikan Hetero-
terikat 
peptida 

4)Mur2Ac β(1→4) 
GlcNAc β-(1 

Sangat 
besar 

Struktural pada 
bakteri 

Agarosa Hetero- 3)D-Gal β(1→4)3,6-
anhydro-L-Gal α-(1 

1000 Struktural pada alga, 
material dinding sel 

Hyaluronan Hetero; 
acidic 

4)GlcA β-
(1→3)GlcNAc β-(1 

Sampai 
100.000 

Struktural pada 
vertebrata, matriks 
ekstraseluler kulit 
dan jaringan 
penghubung 

E.  Glycoconjugate 

Peranan penting polisakarida adalah sebagai penyimpan 
bahan bakar dan sebagai material struktural, sedangkan peranan 
utama oligosakarida adalah sebagai pembawa informasi 
‘information carrier’. Oligosakarida ini memainkan peranan sentral 
di dalam pengenalan sel dengan sel, migrasi sel, respon imun, 
penyembuhan luka, dan fungsi proses seluler. Pada kebanyakan 
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kasus ‘karbohidrat informasi’ berikatan kovalen dengan sebuah 
molekul protein atau sebuah lipid membentuk glycoconjugate yang 
merupakan ‘molekul aktif’ secara biologi. 

Glycoconjugate merupakan polisakarida atau oligosakarida 
yang berikatan dengan protein atau peptida ataupun lipid. 
Polisakarida pada glycoconjugate disusun dari beberapa unit 
monosakarida yang berbeda. Dengan demikian, polisakarida ini 
adalah heteroglikan. Pati, glikogen, selulosa, dan kitin adalah 
contoh polisakarida homoglikan. Heteroglikan muncul pada tiga 
tipe glycoconjugate yaitu proteoglycan, peptidoglycan dan glycoprotein. 
Pada bagian subbab ini, kita akan melihat bagaimana sifat kimia 
dan fisika dari heteroglikan pada glycoconjugate disesuaikan ke 
berbagai fungsi biologi dari sel.  

 
1. Proteoglycan 

Proteoglycan merupakan makromolekul permukaan sel atau 
matriks ekstraseluler yang mana satu atau lebih rantai 
glycosaminoglycan tersulfatkan berikatan kovalen ke sebuah protein 
membran atau sebuah protein sekret ‘secreted protein’. Rantai 
glycosaminoglycan dapat berikatan dengan protein ekstraseluler 
melalui interaksi elektrostatik dengan gugus bermuatan negatif 
pada polisakarida. Proteoglycan merupakan komponen utama semua 
matriks ekstraseluler. 

Proteoglycan muncul dengan peranan yang beragam, yang 
paling utama sebagai pengorganizer morfologi jaringan melalui 
interaksi dengan molakul seperti collagen dan sebagai regulator dari 
aktivitas protein lainnya khususnya yang melibatkan isyarat (sign). 
Proteoglycan adalah molekul yang mengandung glycosaminoglycan 
pada permukaan sel dan matriks ektraseluler. Sel mamalia dapat 
menghasilkan 40 tipe proteoglycan. Molekul ini bertindak sebagai 
jaringan yang terorganizer dan mempengaruhi berbagai macam 
aktivitas seluler seperti faktor pertumbuhan dan pelekatan 
‘adhesion’. Proteoglycan terdiri dari sebuah ‘protein core’ yang 
berikatan kovalen dengan paling kurang satu glycoaminoglycan yang 
paling sering adalah keratan sulfat dan atau kondroitin sulfat. Titik 
pengikatan kovalen adalah sebuah residu asam amino dimana 
glycosaminoglycan dihubungkan melalui jembatan tetrasaccharide. 
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Residu Ser umumnya dalam urutan –Ser-Gly-X dan Gly- (dimana X 
adalah residu asam amino yang lain), meskipun tidak setiap protein 
yang mempunyai urutan seperti ini terikat glyco-saminoglycan. 
Rantai glycosaminoglycan dapat berikatan dengan ligan ekstraseluler 
yang bervariasi dan memodulasi interaksi ligan dengan reseptor 
spesifik pada permukaan sel.  

Banyak proteoglycan disekresikan masuk ke matriks 
ekstraseluler, tetapi beberapa merupakan protein integral membran. 
Proteoglycan matriks ekstraseluler seperti-lembaran ‘sheet-like’ yang 
mengandung ‘protein core’ (Mr 20.000 sampai 40.000) dan berikatan 
kovalen dengan beberapa rantai heparan sulfate. Ada dua famili 
utama proteoglycan membran heparin sulfat yaitu syndecan dan 

glypicans. Syndecan mempunyai domain transmembran tunggal dan 
sebuah domain ekstraseluler yang berikatan dengan tiga rantai 
heparan sulfate  dan  dua  chondroitin sulfate  (Gambar 72).  Glypicans 

 

 

Gambar 72. Dua Contoh Proteoglikan Membran, Syndecan dan Glypican  
(Nelson et al., 2008:253) 
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diikatkan ke membran oleh sebuah ‘lipid anchor’ yaitu sebuah 
turunan lipid membran yang dinamakan phosphatidylinositol.  
 
2. Glycoprotein 

Glycoprotein merupakan konjugasi karbohidrat-protein dengan 
glikan lebih kecil, bercabang, dan lebih bervariasi strukturnya 
daripada glycosaminoglycan pada proteoglycan. Beberapa contoh 
penting dari glycoprotein dilibatkan pada respon imun sebagai 
contoh antibodi adalah glycoprotein. Karbohidrat yang terikat adalah 
karbon anomeric melalui ikatan glikosidik ke –OH dari residu Ser 
atau Thr (O-linked), atau melalui N-glycosyl dihubungkan ke 
nitrogen amida dari residu Asn (N-linked) (Gambar 73). Glycoprotein 
mempunyai satu atau beberapa oligosakarida yang berikatan 
kovalen dengan sebuah protein. Glycoprotein biasanya ditemukan   
pada  bagian  luar  membran  plasma,  pada   matriks  

 

 

Gambar 73. Ikatan Oligosakarida pada Glycoprotein  

 (Nelson et al., 2008:255) 
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ekstraseluler dan pada darah. Pada bagian dalam sel glycoprotein 
ditemukan pada bagian luar membran plasma, pada matriks 
ekstraseluler dan pada darah. Pada bagian dalam sel glycoprotein 
ditemukan pada organel spesifik seperti kompleks Golgi, dan 
lysosome. Bagian oligosakarida dari glycoprotein sangat heterogen. 
Beberapa glycoprotein mempunyai rantai oligosaka rida tunggal, 
tetapi kebanyakan lebih dari satu. Karbohidrat mungkin merupakan 
1-70% atau lebih dari massa glycoprotein. 

Glycoprotein mengandung oligosakarida yang berikatan 
kovalen dengan residu Ser atau Thr. Glycan pada glycoprotein adalah 
bercabang dan lebih kecil dari pada glycan pada glycosaminoglycan. 
Kebanyakan permukaan sel atau protein ekstraseluler adalah 
glycoprotein sebagai protein yang disekresikan. Oligosakarida yang 
berikatan kovalen mempengaruhi folding dan stabilitas protein, 
menyediakan informasi penting tentang protein yang baru disintesa 
dan memungkinkan pengenalan spesifik oleh protein lainnya. 

Kebanyakan protein yang disekresi oleh sel eukariot adalah 
glycoprotein termasuk kebanyakan protein pada darah. Sebagai 
contoh immunoglobulin (antibodi) dan hormon tertentu seperti 
follicle-stimulating hormon, luteinnizing hormon dan thyroid-
stimulating hormon adalah glycoprotein. Mucin merupakan 
glycoprotein membran yang mengandung sejumlah besar rantai 
oligosakarida O-linked (Gambar 74). Mucin hadir pada kebanyakan 
sekresi, Mucin memberikan lendir dengan karakterisitiknya yang 
‘licin’. Sekitar setengah dari semua protein mamalia diglikosilasi 
dan sekitar 1% dari semua gen mamalia mengode enzim yang 
terlibat dalam sintesis dan pengikatan rantai oligosakarida ini.   

Mucin adalah protein yang dipadatkan oleh glisikosilasi. 
Domain mucin dalam protein core kaya Thr, Ser dan hidroksiprolin 
yang memungkinkan terbentuk O-linked Glycans. Sifat glisikosilasi 
yang tinggi dari mucin membuat protein core mucin resisten untuk 
proteolisis dan dapat berikatan dengan air. Hal ini memberikan sifat 
mucin seperti-gel. Mucin juga mengandung daerah kaya Cys yang 
berperan sebagai crosslingking intermolekul. Mucin juga bergabung 
dengan membran yang memungkinkan berfungsi sebagai ligan 
‘seperti-reseptor’ untuk pengikatan molekul karbohidrat.  
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Gambar 74. Mucin suatu Glycoprotein  
 http://www.sigmaaldrich.com  

3. Glycolipid dan lipopolisakarida 

Glycolipid dan lipopolysaccharide adalah komponen membran. 
Otak dan saraf kaya dengan glycolipid. Glycolipid juga berperan 
sebagai signal transduksi di dalam sel. Gangliosida adalah lipid 
membran sel eukariot yang gugus kepala polar adalah kompleks 
oligosakarida yang mengandung sialic acid dan residu 
monosakarida lain. Beberapa gangliosida berguguskan 
oligosakarida yang menentukan kelompok darah manusia.  

Lipopolisakarida adalah gambaran permukaan dominan dari 
membran luar bakteri gram-negatif seperti E.coli dan Salmonela 
typhimurium. Molekul ini adalah target utama dari antibodi yang 
dihasilkan oleh sistem immun vertebrata untuk merespon infeksi 
bakteri. Oleh sebab itu, penentuan serotype dari strain bakteri adalah 
penting. Serotype adalah strain yang dibedakan berdasarkan sifat 
antigen. Lipopolisakarida S. typhimurium mengandung enam asam 
lemak berikatan dengan dua residu glukosamin.  
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BAB IV 
P R O T E I N 

 
 
 
 
 
 

stilah protein berasal dari bahasa Yunani “protos” yang berarti 
‘yang paling utama’. Protein di dalam sel mempunyai peranan 
penting sehingga diartikan ‘yang paling utama’. Seberapa 

penting peranan protein di dalam sel? Pada kenyataannya protein 
adalah makromolekul paling melimpah di dalam sel. Protein 

melakukan paling banyak pekerjaan di dalam sel. Fungsi protein 
antara lain : perlindungan terhadap infeksi, katalis reaksi metabolik, 
dukungan dan kekuatan mekanik. Semua fungsi protein tersebut 

adalah essensial untuk kehidupan sel. Protein merupakan 
kelompok molekul makanan yang penting karena protein 
menyediakan organisme tidak hanya karbon dan hidrogen, tetapi 
juga nitrogen dan sulfur. Nitrogen dan sulfur tidak tersedia pada 
lemak dan karbohidrat yang merupakan kelompok molekul 
makanan utama lainnya.  

Protein dapat digambarkan sebagai untaian sederetan residu 
asam amino dengan urutan spesifik. Residu asam amino tersebut 
dihubungkan oleh ikatan peptida. Istilah “residu” menandakan 
bahwa air telah hilang ketika satu asam amino bergabung dengan 
asam amino lainnnya. Untaian deretan residu asam amino pada 
suatu protein, sesungguhnya tidak linear tetapi melipat membentuk 
struktur yang kompleks seperti coils, zikzaks, turns dan loops. 
Lebih dari 50 tahun yang lalu, bentuk tiga dimensi (konformasi) 
protein telah ditentukan. Konformasi adalah penataan ruang atom-
atom yang tergantung pada rotasi dari sebuah ikatan. Konformasi 
suatu molekul seperti protein dapat berubah tanpa memutus ikatan 
kovalen, sedangkan konformasi bermacam molekul dapat berubah 
hanya oleh pemutusan dan pembentukan kembali ikatan kovalen. 

I 
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Perhatikanlah bentuk L dan D asam amino ditunjukkan oleh 
konformasi yang berbeda. 

Setiap protein mempunyai sejumlah bentuk potensial 
konformasi karena setiap residu asam amino mempunyai sejumlah 
kemungkinan konformasi dan ada banyak residu asam amino pada 
suatu protein. Kebanyakan protein melipat membentuk struktur 
stabil yang dikenal sebagai konformasi native. Fungsi biologi suatu 
protein tergantung pada bentuk konformasi nativenya. Oleh sebab 
itu, setiap protein mempunyai struktur tiga dimensi yang 

merefleksikan fungsinya. Suatu protein mungkin untai polipeptida 
tunggal atau mungkin tersusun dari beberapa untai polipeptida 
yang berikatan satu dengan lainnya melalui interaksi lemah. 
Beberapa polipeptida mengandung hanya 100 residu asam amino 
dengan Mr sekitar 11.000. Protein lainnya mengandung untai 
polipeptida yang sangat besar yang ukurannya lebih dari pada 2.000 
residu asam amino dengan Mr sekitar 220.000.  

Protein bervariasi bentuknya. Walaupun demikian bentuk 
protein dapat dikelompokkan dua yaitu protein globular dan 
protein fibrous. Protein globular merupakan protein yang larut di 
dalam air. Makromolekul ini berbentuk seperti ’bola’ dengan 
karakteristik pada bahagian dalam protein hidrofobik dan pada 
permukaan protein hidrofilik. Oleh sebab itu, protein globular larut 
di dalam air. Kebanyakan protein globular adalah enzim. Protein 
fibrous adalah protein struktural yang menyediakan dukungan 
mekanik pada sel dan organisme. Protein fibrous dirancang khusus 
seperti ‘kabel besar’ atau ‘lembaran’. Sebagai contoh adalah α-
keratin, komponen utama rambut dan kuku; collagen, komponen 
utama tanduk, kulit, tulang dan gigi. Contoh lain protein struktural 
adalah komponen protein virus, bacteriophage, spora dan pollen.  

Pada bab ini dijelaskan arsitektur protein, seperti struktur α-
helix dan β-sheet yang merupakan struktur dari semua klas protein. 
Kedua struktur ini termasuk struktur sekunder. Struktur yang lebih 
tinggi yaitu pelipatan suatu protein dikenal dengan struktur tersier. 
Interaksi suatu protein dengan protein lainnya membentuk struktur 
quartener. Apakah setiap protein selalu mempunyai struktur 
quartener? Protein yang terdiri dari hanya satu untai polipetida 
tidak akan membentuk struktur quartener. Struktur quartener 
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terbentuk pada protein yang terdiri dari dua atau lebih untai 
polipeptida. 

Pada bab ini juga dijelaskan asam amino protein alami, 
pengelompokan protein berdasarkan fungsinya, pengaruh suhu, 
pH, pelarut organik, detergen, logam berat dan tekanan mekanik 
pada struktur protein, denaturasi, koagulasi protein, tingkatan 
struktur protein, protein fibrous: struktur rambut, dan collagen, 
protein globular: struktur myoglobin dan hemoglobin serta protein 
pada basis data CAZy (Carbohydrate-Active enZYmes), PDB (Protein 
Data Bank) dan GenBank. 

A.  Asam Amino Protein Alami 

Protein adalah polimer dari asam amino. Semua organisme 
menggunakan 20 asam amino yang sama sebagai unit pembangun 
suatu molekul protein. Kedua puluh asam amino ini adalah asam 
amino normal yang terdapat pada protein alami. Asam amino 
pertama yang ditemukan adalah asparagin pada tahun 1806, 
sedangkan asam amino yang terakhir ditemukan adalah treonin 
yang belum teridentifikasi sampai tahun 1938. Protein alami terdiri 
dari kombinasi keduapuluh asam amino. Kedua puluh asam amino 
ini adalah α-amino acid. Struktur umum asam amino diperlihatkan 
pada Gambar 75. Sembilan belas dari duapuluh asam amino yang 
umumnya diisolasi dari protein alami mempunyai struktur umum 
yang sama dengan amina primer pada α-karbon. Asam amino 
lainnya adalah prolin yang merupakan amina sekunder.  

 

 

Gambar 75. Struktur Umum Asam Amino Kecuali Prolin 
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Semua asam amino kecuali glisin, pada α-karbon terikat 
empat gugus yang berbeda yaitu gugus karboksilat (gugus 
karboksil yang kehilangan sebuah proton, -COO-) dan gugus amino 
terprotonasi (gugus amino yang memperoleh sebuah proton, -
NH3+), gugus rantai samping (R) dan atom hidrogen. Atom α-
karbon demikian dinamakan kiral. Penataan gugus yang terikat 
pada α-karbon adalah tetrahendral. Empat gugus ini dapat 
melingkupi dua penataan ruang terpisah yang unik yaitu 
stereoisomer L dan D. Pada Gambar 76 dimuat stereoisomer alanin. 
Hampir semua asam α-amino yang diisolasi dari protein alami 
mempunyai stereoisomer L.  

 

 
L-Alanin D-Alanin 

Gambar 76. Dua Stereoisomer Alanin 

 

Pada pH 7, kondisi yang diperlukan untuk fungsi hidup, kita 
tidak akan menemukan asam amino yang gugus karboksilatnya 
diprotonasi (-COOH) dan gugus aminonya tidak terprotonasi (-
NH2). Pada kondisi ini, gugus karboksil membentuk basa konjugate 
(-COO-) dan gugus amina membentuk asam konjugate (-NH3+). 
Molekul netral dengan jumlah muatan positip dan negatif sama 
dinamakan zwitterion. Dengan demikian, asam amino dalam air 
berada sebagai ion dipolar yang dinamakan zwitterion. Pada α-
karbon setiap asam amino juga terikat atom hidrogen dan sebuah 
rantai samping, atau gugus R. Pada protein, gugus R berinteraksi 
dengan R lainnya melalui interaksi yang lemah yang bervariasi. 
Interaksi ini perpartisipasi dalam pelipatan rantai protein 
membentuk struktur tiga dimensi yang menentukan fungsinya. 
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1. Pengelompokan Asam Amino 

Semua asam amino mempunyai sebuah gugus karboksil dan 
sebuah gugus amina. Perbedaan asam amino terletak pada rantai 
samping (gugus R). Gambar 77 memuat struktur asam amino. 
Rantai samping asam amino bervariasi dalam hal struktur, ukuran, 
muatan listrik dan kelarutannya di dalam air. Asam amino dapat 
dikelompokkan menurut kepolaran rantai sampingnya. Rantai 
samping beberapa asam amino adalah nonpolar. Asam amino 
tersebut lebih menyukai kontak dengan rantai samping asam amino 
nonpolar daripada kontak dengan air dan dikatakan asam amino 

hydrophobic (water-fearing). Oleh sebab itu, residu asam amino ini 
ditemukan pada interior protein globular. Asam amino ini dapat 
berasosiasi dengan yang lainnya dan tetap terpisah dari air. 
Sembilan asam amino masuk kategori ini yaitu alanin, valin, leusin, 
isolusin, prolin, glisin, metionin, phenilalanin dan triptopan. Gugus 
R pada prolin adalah unik. Gugus ini berikatan dengan gugus α-
amino membentuk amina sekunder.  

Sebelas asam amino mempunyai rantai samping polar karena 
rantai samping asam amino ini berinteraksi dengan molekul air dan 
dikatakan asam amino hidrophilic (water-loving). Asam amino 
hidrophilic disebut juga asam amino polar. Rantai samping residu 
asam amino ini sering ditemukan pada permukaan protein globular. 
Asam amino polar dikelompokkan menjadi tiga yaitu:  
1. Asam amino netral tetapi polar. Asam amino ini mempunyai 

gugus R affinitas tinggi pada air tetapi tidak ionik pada pH 7. 
Serin, treonin, tirosin, sistein, asparagin dan glutamin masuk ke 
dalam kategori ini. Kebanyakan asam amino ini berasosiasi 
dengan yang lainnya melalui ikatan hidrogen, tetapi sistein 
membentuk ikatan disulfida dengan sistein lainnya. 

2. Asam amino bermuatan negatif. Asam amino ini mempunyai 
gugus karboksil terionisasi pada rantai sampingnya. Pada pH 7, 
asam amino ini bermuatan total -1. Aspartat dan glutamat 
adalah dua asam amino masuk ke dalam kategori ini. Asam 
amino ini adalah asam amino bersifat asam karena ionisasi dari 
asam karboksilat melepaskan proton. 

3. Asam amino bermuatan positip. Pada pH 7, lisin, arginin dan 
histidin mempunyai muatan total negatif karena rantai 
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sampingnya mengandung gugus positip. Asam amino ini 
bersifat basa karena rantai samping dengan air mengambil 
proton dan melepaskan anion hidroksida.  

 
Asam aminopun dapat dikelompokkan berdasarkan gugus 

rantai sampingnya yaitu:  
1. Tujuh asam amino mempunyai gugus R aliphatik nonpolar 
2. Tiga asam amino mempunyai gugus R aromatik 
3. Lima asam amino mempunyai gugus R tidak bermuatan, polar 
4. Tiga asam amino mempunyai gugus R bermuatan positip  
5. Dua asam amino mempunyai gugus R bermuatan negatif 
 

 

Gambar 77. Struktur Asam Amino  

 (Nelson et al., 2008:75) 
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2. Titrasi Asam Amino 

Ketika sebuah asam amino dititrasi, kurva titrasinya 
menunjukkan reaksi dari setiap gugus fungsi dengan ion hidrogen. 
Pada alanin, gugus karboksil dan amino adalah dua gugus yang 
dapat dititrasi. Pada pH yang sangat rendah, alanin mempunyai 
sebuah gugus karboksil yang terprotonasi (dengan demikian tidak 
bermuatan) dan gugus amino bermuatan positip yang juga 
terprotonasi. Pada kondisi ini alanin mempunyai muatan positip 
total satu. Jika basa ditambahkan, gugus karboksil kehilangan 
protonnya menjadi gugus karboksilat bermuatan negatif dan pH 
larutan naik. Alanin sekarang tidak bermuatan total (muatan 
totalnya nol). Jika pH dinaikkan selanjutnya dengan penambahan 
basa, gugus amino terprotonasi kehilangan proton dan molekul 
alanin sekarang bermuatan negatif satu. Dengan demikian, kurva 
titrasi alanin seperti asam diprotik (Gambar 78). Semua asam amino 
yang mempunyai satu gugus α-amino, satu gugus karboksil dan 
gugus R yang tidak mengion mempunyai kurva titrasi yang serupa 
dengan kurva titrasi alanin. Kelompok asam amino ini dicirikan 
oleh harga pK1 yang mirip pada kisaran 2 sampai 3, sedangkan pK2 
pada kisaran 9 sampai 10 (Tabel 11).  

 

 

Gambar 78. Kurva Titrasi Alanin 
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Pada histidin, rantai samping imidazole berkontribusi sebagai 
gugus yang dapat dititrasi. Pada pH yang sangat rendah, molekul 
histidin mempunyai muatan positip total dua karena gugus amino 
dan immidazole bermuatan positip. Jika basa ditambahkan pH naik, 
gugus karboksil kehilangan proton menjadi gugus karboksilat, dan 
histidin sekarang mempunyai muatan total satu. Jika basa masih 
ditambahkan gugus imidazole kehilangan proton dan pada titik ini 
histidin bermuatan total nol. Pada nilai pH yang lebih tinggi akibat 
penambahan basa, gugus aminonya kehilangan proton, akibatnya 
molekul histidin mempunyai muatan negatif satu. Dengan 
demikian, kurva titrasi histidin adalah seperti asam triprotik 
(Gambar 79). 

 

 

Gambar 79 Kurva Titrasi Histidin 

 
Gugus yang dapat dititrasi dari setiap asam amino 

mempunyai nilai karakteristik pKa. Nilai pKa dari α-karboksil 
rendah yaitu sekitar 2. Nilai pKa dari gugus amino lebih tinggi yaitu 
antara 9-10,5. Nilai pKa gugus rantai samping termasuk gugus 
rantai samping-karboksil dan amino tergantung pada sifat kimia 
gugus. Tabel 11 memuat nilai pKa gugus yang dapat dititrasi dari 
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asam amino, nilai pI dan singkatan/simbol asam amino. Klasifikasi 
asam amino sebagai asam amino bersifat asam atau basa tergantung 
pada pKa rantai samping. Histidin, lisin dan arginin 
dipertimbangkan sebagai asam amino bersifat basa karena rantai 
sampingnya mempunyai gugus yang mengandung nitrogen yang 
dapat berada dalam bentuk terprotonasi atau deprotonasi. Asam  
 

 Tabel 11. Sifat Asam Amino yang Ditemukan pada Protein  
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aspartat dan asam glutamat dipertimbangkan sebagai asam amino 
bersifat asam karena strukturnya mempunyai rantai samping asam 
karboksilat dengan nilai pKa rendah. Gugus ini masih dapat 
dititrasi setelah asam amino membentuk peptida atau protein, tetapi 
pKa dari gugus yang dapat dititrasi pada rantai samping adalah 
tidak sama pada suatu protein dan sebagai asam amino bebas. 

Pada kenyataannya asam amino, peptida dan protein 
mempunyai nilai pKa yang berbeda yang menimbulkan 
kemungkinan bahwa zat tersebut dapat mempunyai muatan yang 
berbeda pada pH tertentu. Sifat ini dimanfaatkan pada 
elektroforesis, metoda umum untuk memisahkan molekul pada 
medan listrik. Metoda ini sangat bermanfaat dalam penentuan sifat 
penting protein. pH dimana molekul mempunyai muatan total nol 
dinamakan pH isoelektrik atau titik isoelektrik (simbol pI). Pada pH 
isoelektriknya molekul tidak akan bergerak dalam medan listrik. 
Sifat ini dapat digunakan pada metoda pemisahan molekul protein. 
Titik isoelektrik (pI) sebuah asam amino dapat dihitung dengan 
persamaan berikut.  

 

 
 

3. Ikatan Peptida 

Antara asam amino dengan asam amino lainnya dapat 
berikatan membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk 
antara gugus α-karboksil dari satu asam amino dengan gugus α-
amino dari asam amino berikutnya. Air dieliminasi pada proses ini 
dan residu asam amino yang terikat tetap setelah air tereliminasi. 
Ikatan yang terbentuk adalah ikatan peptida. Peptida adalah 
senyawa yang terbentuk dari sejumlah asam amino yaitu antara 2 
sampai beberapa buah asam amino bahkan sampai ratusan asam 
amino. Protein terbentuk dari banyak asam amino. 

Reaksi asam amino glisin dan alanin menghasilkan glycil-
alanine (Gambar 80). Penulisan glycil-alanine dapat disingkat menjadi 
Gly-Ala atau GA. GA adalah dipeptida. Molekul yang terbentuk 
dari kondensasi dua asam amino dinamakan dipeptida. Pada 
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pembentukan dipeptida dilepaskan satu molekul air. Oleh sebab itu, 
dipeptida terdiri dari dua residu asam amino yang dihasilkan dari 
reaksi dua asam amino. Pada dipeptida terdapat satu ikatan 
peptida. Kata ‘di’ pada dipeptida bukan menunjukkan jumlah 
ikatan peptida tetapi menunjukkan jumlah residu asam amino. 
Dengan demikian, jumlah residu asam amino pada peptida 
ditunjukkan oleh prefiks di- (2 unit), tri-(3 unit), tetra-(4 unit). 
Jumlah residu asam amino 2-50 dikenal sebagai oligopeptida, 
sedangkan lebih dari 50 residu asam amino dikenal sebagai 
polipeptida. Protein adalah polipeptida.  

 

 

Gambar 80. Pembentukan Ikatan Peptida 

 
Pada tahun 1930an dan 1940an, Linus Pauling dan Robert 

Corey menemukan bahwa ikatan peptida adalah planar dan kaku. 
Ikatan peptida lebih pendek dari yang diharapkan. Apakah arti 
semua ini? Pauling menyimpulkan bahwa ikatan peptida 
mempunyai karakter ‘ikatan ganda sebagian’ karena pengaruh 
resonansi. Oleh sebab itu, ikatan peptida dapat ditulis sebagai hibrid 
resonansi dari dua struktur (Gambar 81), satu ikatan tunggal antara 
karbon dan nitrogen dan yang lainnya ikatan ganda antara karbon  
dan oksigen. Setiap ikatan peptida mempunyai karakter ikatan-
ganda sekitar 40% yang disebabkan oleh resonansi akibatnya ikatan 
 

 

Gambar 81. Struktur Resonansi Ikatan Peptida 
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peptida lebih kuat dari pada ikatan tunggal karena stabililisasi 
resonansinya. Tetapi ikatan peptida tidak dapat berotasi.  

Ini berarti bahwa hanya dua rotasi bebas dari tiga ikatan 
tunggal dari backbone peptida yang membatasi jumlah kemungkinan 
konformasi peptida. Rotasi bebas terdapat pada ikatan antara α-
karbon dari residu asam amino dan karbon karbonil dan nitrogen 

amino dari residu itu. Rotasi bebas tersebut adalah ikatan N-Cα () 

dan C- Cα (). Konformasi ikatan peptida didefinisikan oleh nilai  

dan  (-180º sampai 180º). Plot nilai  sebagai sumbu x dan  
sebagai sumbu y menghasilkan Ramachandran plot. Kekakuan 
ikatan peptida mengakibatkan gugus R pada residu asam amino 
berdekatan berlawanan sepanjang rantai peptida (Gambar 82). 
Gambaran struktur ini mempunyai implikasi penting untuk 
konformasi tiga-dimensi dari peptida dan protein. Stereokimia ini 
memainkan peranan penting dalam penentuan bagaimana backbone 
protein dapat melipat. 

 

 

Gambar 82. Ikatan Peptida adalah Planar dan Kaku  

 (Nelson et al., 2008:116) 

B. Pengelompokan Protein Berdasarkan Fungsinya 

Protein adalah polipeptida. Apakah perpedaan suatu protein 
dengan protein lainnya? Pada prinsipnya perbedaan suatu protein 
dengan protein lainnya terletak pada jumlah dan urutan residu 
asam amino penyusunnya. Seberapa banyak protein dapat 
terbentuk dari kombinasi 20 asam amino? Kombinasi asam amino 
ini menghasikan protein dengan urutan residu asam amino tertentu 
yang akan menentukan sifat dan fungsinya. 
Protein mempunyai bermacam fungsi biologi yaitu  
1. Enzim 
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Enzim adalah katalis biologi. Enzim mengkatalisis hampir 
semua reaksi yang terjadi di dalam mahluk hidup. Kebanyakan 
enzim yang telah dipelajari adalah protein. Reaksi akan 
berlangsung berhari-hari atau berminggu-minggu atau 
membutuhkan suhu yang tinggi tanpa enzim. Sebagai contoh 
enzim pencernaan, pepsin, trypsin, dan chymotrysin yang 
mendegradi protein pada diet kita agar asam amino dapat 
diserap untuk digunakan oleh sel kita. 

2. Protein Pertahanan 
Protein pertahanan termasuk antibodi (juga dinamakan 
immunoglobulin) yang merupakan molekul protein yang 
mempunyai spesifik tinggi. Protein ini dihasilkan oleh sel 
khusus dari sistem immun dan berperan merespon antigen 
asing. Antigen asing ini termasuk bakteri dan virus yang 
menginfeksi tubuh.  

3. Protein Transport 
Protein transport membawa material dari satu tempat ke tempat 
lainnya di dalam tubuh. Protein transport transfferin membawa 
besi dari liver ke sum-sum tulang dimana besi digunakan untuk 
mensintesa gugus heme untuk hemoglobin. Hemoglobin 
merupakan protein yang berikatan dan pembawa O2 dan CO2 di 
dalam sel darah merah, sedangkan myoglobin merupakan 
protein penyimpan oksigen. 

4. Protein Pengatur 
Protein pengatur mengontrol banyak aspek dari fungsi sel 
termasuk metabolisme dan reproduksi. Suhu tubuh, pH darah, 
kadar glukosa darah harus diatur dengan hati-hati. Banyak 
hormon yang mengatur fungsi tubuh seperti insulin, glucagon 
adalah protein. 

5. Protein Struktur 
Protein struktur menyediakan pendukung mekanik untuk 
sebagian besar binatang dan menyediakan penutup luar. 
Rambut dan kuku kita adalah sebagian besar tersusun dari 
protein keratin. Protein lainnya menyediakan kekuatan mekanik 
untuk tulang kita, urat (tendon), dan kulit.  

6. Movement Proteins 
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Protein pergerakan adalah perlu untuk semua bentuk 
pergerakan. Otot kita yang termasuk otot yang paling penting 
adalah jantung, berkontraksi dan berekspansi melalui interaksi 
dari protein actin dan myosin. Sperma dapat berenang karena 
mempunyai flagela yang panjang yang terbuat dari protein.  

7. Nutrien protein 
Protein nutrien menyediakan asam amino untuk embrio dan 
janin. Albumin telur dan kasein susu adalah contoh protein 
penyimpan makanan. 
Beberapa protein berfungsi sebagai poros atau saluran pada 
membran yang memungkinkan lewatnya molekul bermuatan 
dan kecil. 

8. Protein pada permukaan sel dapat bertindak sebagai reseptor 
untuk berbagai macam ligan dan sebagai modifier interaksi sel 
dengan sel. 

C.  Tingkatan Struktur Protein 

Sifat protein sebagian besar ditentukan oleh struktur tiga 
dimensinya. Bagaimanapun juga protein native (melipat secara 
alami) dispesifikasi oleh struktur primernya sehingga struktur 
primer suatu protein mempunyai karakteristik yang unik. 
Mempelajari struktur protein merupakan dasar untuk mengerti 
hubungan struktur dan fungsi protein yang diperlukan pada sistem 
biologi. Hubungan antara struktur dan fungsi protein adalah bagian 
fundamental dari biokimia. Hal ini akan terlihat jelas sekali pada 
enzim. Pada BAB V dijelaskan bagaimana enzim bekerja dan 
bagaimana struktur enzim berkontribusi pada mekanisme aksi 
enzim. Enzim dapat aktif atau tidak aktif adalah akibat perubahan 
strukturnya. Hubungan fungsi biomolekul protein hanya dapat 

dimengerti dengan mempelajari struktur protein. Dengan 
demikian, pengetahuan struktur tiga dimensi protein adalah 
bahagian yang penting untuk mengerti bagaimana protein 
berfungsi. Variasi fungsi protein juga tergantung pada interaksinya 
dengan molekul lain. 

Molekul protein memiliki empat tingkatan struktur yaitu 
struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur 

quartener. Struktur primer menggambarkan sekuens linier dari 
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residu asam amino pada protein. Tenaga yang memelihara struktur 
primer adalah ikatan peptida yang merupakan ikatan kovalen. 
Struktur tiga dimensi protein digambarkan oleh tiga tingkatan 
tambahan yaitu struktur sekunder, struktur tersier dan struktur 
quartener. Tenaga untuk memelihara atau menstabilkan tiga 
struktur ini terutama adalah ikatan nonkovalen. Struktur sekunder 
merefer kepada pengaturan memelihara konformasi lokal oleh 
ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil dari 
back-bone peptida. Kebanyakan struktur sekunder adalah α-helis, β-
strands, dan turn. 

Struktur primer suatu protein akan menentukan bentuk 
aktivnya secara biologi. Struktur tersier distabilkan oleh interaksi 
rantai samping residu asam amino. Pembentukan struktur tersier 
menyebabkan struktur primer dan struktur sekunder menjadi 
berdekatan. Interaksi rantai samping (gugus R) dari residu asam 
amino pada rantai protein tergantung pada lokasi dan sifat gugus R 
sepanjang rantai protein. Interaksi ini akan mempengaruhi bagai- 
mana rantai protein melipat, memutar yang menentukan struktur 
tiga-dimensi akhirnya dan fungsi biologinya. Beberapa protein 
memiliki struktur quartener yaitu asosiasi dari dua atau lebih rantai 
polipeptida membentuk multisubunit, atau protein oligomer. Rantai 
protein dari sebuah protein oligomer mungkin identik atau berbeda. 
Keempat tingkatan struktur protein dimuat pada Gambar 83.  

 

Gambar 83. Tingkatan Struktur Protein 
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1. Struktur Primer Protein 

Struktur primer protein adalah urutan residu asam amino 
pada rantai protein yang dihasilkan dari pembentukan ikatan 
peptida antara residu asam amino di dalam rantai. Ikatan yang 
memelihara struktur primer adalah ikatan peptida yang merupakan 
ikatan kovalen. Setiap protein mempunyai struktur primer yang 
dibedakan oleh jumlah, urutan dan macam residu asam amino yang 
terletak sepanjang rantai protein. Struktur primer heksapeptida 
dimuat pada Gambar 84. Prefiks ‘heksa’ pada kata ‘peptida’ bukan 
menunjukkan jumlah ikatan peptida tetapi menunjukkan jumlah 
residu asam aminonya. Jumlah ikatan peptida heksapeptida 
(terbentuk dari 6 asam amino) adalah lima. 

 

 

Gambar 84. Struktur Primer Heksapeptida 
 

Protein adalah polimer L-α-asam amino dimana gugus 
karboksil dari satu asam amino dihubungkan dengan gugus amino 
dari asam amino lainnya. Ikatan peptida adalah ikatan amida yang 
terbentuk antara gugus α-karboksilat (–COO-) dari satu asam amino 
dengan gugus α-amino (-NH3+) dari asam amino lainnya. Reaksi ini 
adalah reaksi dehidrasi karena molekul air hilang dan ikatan 
peptida dibentuk. Residu asam amino dengan gugus α-NH3+ bebas 
dikenal sebagai amino terminal atau residu N-terminal. Residu 
asam amino dengan gugus –COO- dikenal sebagai karboksil atau 
residu C-terminal. Urutan residu asam amino suatu protein ditulis 
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dengan residu asam amino N-terminal di sebelah kiri dan residu 
asam amino C-terminal di sebelah kanan (Gambar 84).  

Penulisan residu asam amino pada struktur primer protein 
dapat menggunakan simbol tiga huruf asam amino atau satu huruf. 
Penggunaan simbol satu huruf lebih praktis dibandingkan tiga 
huruf apalagi untuk protein dengan jumlah residu asam amino yang 
banyak. Exoinulinase dari Bacillus subtilis terdiri dari 512 residu 
asam amino (Gambar 85). Sekuens residu asam amino protein ini 
dimuat pada basis data GenBank dengan nomor asesi AAK00768.2. 
Walaupun demikian, kode tiga huruf asam amino sering digunakan 
untuk menyatakan struktur primer suatu oligopeptida.  

 

 

Gambar 85. Struktur Primer Exoinulinase dari Bacillus subtilis  
(GenBank: nomor asesi AAK00768.2) 

 

Struktur primer lysozyme, suatu protein yang berfungsi 
sebagai enzim untuk mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan glikosida 
β(1→4) yang menghubungkan N-acetylmuramic acid (NAM) dengan 
N-acetylglucosamine (NAG), komponen dinding sel peptidoglikan 
(polisakarida NAM-NAG) bakteri. Lysozyme banyak terdapat pada 
air mata dan putih telur. Oleh sebab itu, air mata dan putih telur 
dapat mendegradasi dinding sel bakteri. Lysozyme dari putih telur 
ayam merupakan protein kecil yang terdiri dari 129 residu asam 
amino dengan 4 ikatan disulfida dan mempunyai massa molekul 
14,7 kDa. Struktur primer enzim lysozyme dimuat pada Gambar 86.  

Struktur primer adalah urutan residu asam amino yang diikat 
secara kovalen. Peptida Leu-Gly-Thr-Val-Arg-Asp-His mempunyai 
sruktur primer yang berbeda dengan Val-His-Asp-Leu-Gli-Arg-Thr 
walaupun keduanya mempunyai jumlah dan jenis asam amino yang 
sama. Sebagai catatan bahwa urutan dari asam amino dapat ditulis 
pada satu garis. Struktur primer adalah struktur satu dimensi yang 



142 BIOMOLEKUL SEL 

merupakan langkah pertama untuk menentukan struktur tiga-
dimensi suatu protein. Beberapa ahli biokimia mendefinisikan 
struktur primer dengan memasukkan semua interaksi kovalen, 
termasuk ikatan disulfida yang dibentuk oleh sistein. 
Bagaimanapun juga ikatan disulfida merupakan bagian struktur 
tersier.  

 

Gambar 86. Struktur Primer Lysozyme dari Putih Telur Ayam  

 (Voet et al., 2011:517) 
 

Sekuens residu asam amino suatu protien merupakan struktur 
primer. Struktur primer menentukan struktur tiga dimensinya yang 
selanjutnya menentukan sifat dan bentuk aktifnya secara biologi. 



  Minda Azhar 143 

Struktur tiga dimensi suatu protein yang benar diperlukan untuk 
fungsi yang benar. Struktur primer suatu protein adalah translasi 
dari informasi yang terdapat pada gen. Sekuens basa nukleotida 
pada gen dapat berubah karena proses mutasi. Mutasi suatu gen 
dapat mengakibatkan perubahan sekuens residu asam amino dari 
sebuah protein yang dikodenya. Dengan demikian, mutasi dapat 
merubah struktur primer protein. Hal ini dapat diartikan bahwa, 
jika dua spesies dari organime menyimpang menjadi spesies baru 
dalam waktu yang sangat dekat, maka perbedaan sekuens residu 
asam amino dari proteinnya akan sangat sedikit. Lain halnya jika 
mereka berbeda berjuta-juta tahun yang lalu ada banyak perbedaan 
dalam sekuens residu asam amino proteinnya. Sebagai akibatnya 
kita dapat membandingkan hubungan evolusi diantara spesies 
dengan membandingkan struktur primer protein yang hadir pada 
kedua spesies tersebut. 

2. Struktur Sekunder Protein 

Dua aspek struktur tiga-dimensi dari rantai tunggal 
polipeptida adalah struktur sekunder dan struktur tersier. Struktur 
sekunder polimer didefinisikan sebagai konformasi lokal dari 
backbone polimernya. Struktur sekunder protein merefer ke penataan 
ruang dari residu asam amino yang berdekatan di dalam segmen 
suatu polipeptida. Sifat geometri ikatan peptida adalah prasyarat 
untuk mengerti struktur ini. Struktur sekunder protein terbentuk 
akibat ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil 
sepanjang ikatan peptida dari protein tersebut. Bentuk struktur 
sekunder protein adalah α-helix, β-sheet, loop (ikalan) dan turn 
(belokan). Struktur α-helix dan β-sheet merupakan struktur yang 
berulang pada interval yang teratur. Struktur α-helix seperti spiral 
dan hanya melibatkan satu polipeptida, sedangkan struktur β-sheet 
dapat melibatan satu atau lebih polipeptida. Struktur helix 
merupakan penataan paling sederhana dari rantai polipeptida yang 
oleh Pauling dan Corey dinamakan dengan α-helix. 

α-helix 

Struktur sekunder rantai protein yang paling umum adalah 
berpilin ke kiri yang dikenal dengan α-helix. Mengapa struktur α-
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helix yang terbentuk dibandingkan kemungkinan struktur lainnya? 
Sebagian jawabannya adalah bahwa struktur α-helix membuat 
optimal penggunaan ikatan hidrogen. Struktur ini distabilkan oleh 
ikatan hidrogen yang sejajar dengan sumbu helix di dalam backbone 
rantai tunggal polipeptida. Jika struktur α-helix mulai terbentuk dari 
ujung N-terminal, maka atom O pada gugus C-O dari setiap residu 
asam amino berikatan hidrogen dengan atom H pada gugus N-H 
dari residu ke-4 asam amino. Konformasi helix memungkinkan 
penataan linier dari atom-atom yang terlibat di dalam ikatan 
hidrogen. Hal ini memberikan kekuatan ikatan maksimum yang 
membuat konformasi helix sangat stabil. Setiap putaran helix 
terdapat 3,6 residu asam amino dengan panjang putaran 5,4ºA. 
Dengan demikian, panjang residu asam amino pada α-helix adalah 
0,15 nm.  

Asam amino prolin menghasilkan bengkokan pada backbone 
polipeptida karena struktur sikliknya. Oleh sebab itu, asam amino 
prolin tidak ditemukan pada struktur α-helix. Pada konformasi α-
helix, semua rantai samping residu asam amino terletak di luar helix, 
karena tidak cukup ruang untuk menampung rantai samping di 
dalam struktur helix (Gambar 87). Pada semua protein, putaran helix 
dari α-helix adalah putar kanan. Protein mempunyai jumlah struktur 
α-helix yang bervariasi dari sangat sedikit sampai 100%. Umumnya, 
sekitar seperempat dari semua residu asam amino di dalam suatu 
protein ditemukan dalam bentuk α-helix.  

Sekuens residu asam amino pada polipeptida mempengaruhi 
kestabilan α-helix. Tidak semua residu asam amino pada polipeptida 
dapat membentuk struktur α-helix yang stabil. Alanin 
memperlihatkan kecendrungan terbesar untuk membentuk α-helix 
di dalam kebanyakan sistem eksperimen. Posisi dari suatu residu 
asam amino relatif dengan residu asam amino lainnya adalah 
penting. Interaksi antara rantai samping residu asam amino dapat 
menstabilkan atau menggoyahkan struktur α-helix. Sebagai contoh 
jika segmen suatu rantai polipeptida terdiri dari Glu, maka pada 
bagian ini tidak akan terbentuk α-helix pada pH 7. Mengapa? 
Muatan negatif gugus karboksil menolak dengan kuat residu asam 
amino Gln yang berdekatan pada segmen ini, sebagai akibatnya 
mencegah pembentukan struktur α-helix. Begitu juga jika banyak 



  Minda Azhar 145 

berdekatan residu Lys dan atau residu Arg. Gugus rantai samping 
residu asam amino ini bermutan positip pada pH 7, akibatnya 
residu asam amino ini mencegah pembentukan struktur α-helix. 
Jumlah yang melimpah dari residu Asn, Ser, Thr dan Cys dapat 
mendestabilkan sebuah struktur α-helix, jika residu asam amino 
tersebut berdekatan di dalam rantai polipopeptida. 

 

 
a     b 

Gambar 87. Struktur α-helix (a) dilihat dari Samping (b) dari Atas  

 (Nelson et al., 2008:118) 

β-Sheet 

Pada tahun 1951, Pauling dan Corey memperkirakan tipe 
struktur sekunder protein yang kedua yaitu konformasi β. Pada 
konformasi β, rantai polipeptida saling berdekatan bahkan dengan 
rantai polipeptida yang lain. Penataan atom pada konformasi β, 
rantai polipeptida yang saling berdekatan tersebut dinamakan β-
sheet. Bagian rantai polipeptida yang hampir sepenuhnya teregang 
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membentuk β-sheet dimanakan β strand. Panjang masing-masing 
residu pada β strand sekitar 0,32 sampai 0,34 nm, sebaliknya panjang 
residu asam amino pada α-helix adalah 0,15 nm. Ketika β strand 
terdiri dari banyak bagian ditata samping ke samping, kumpulan β 
strand membentuk β-sheet. Bagaimanapun juga β-sheet distabilkan 
oleh ikatan hidrogen antara oksigen karbonil dan hidrogen amida 
pada β strand yang berdekatan. Dengan demikian, daerah struktur β 
hampir selalu ditemukan di dalam bentuk sheet. Oleh sebab itu 
dinamakan struktur β-sheet. 

β strand yang berikatan hidrogen dapat pada untai polipeptida 
yang terpisah atau pada segmen yang berbeda dari untai yang 
sama. β strand dalam β-sheet dapat paralel (arah ujung-C atau 
ujung-N sama) atau antiparalel (arah ujung-C atau ujung-N 
berlawanan). Ketika β strand antiparalel, ikatan hidrogen hampir 
tegak lurus dengan untai polipeptida yang teregang. Sebagai catatan 
bahwa β-sheet antiparalel, oksigen karbonil dan atom hidrogen 
amida dari satu residu membentuk ikatan hidrogen dengan 
hidrogen amida dan oksigen karbonil dari residu tunggal pada 
untai lainnya. Pada penataan β-sheet paralel, ikatan hidrogen tidak 
tegaklurus dengan untai yang diregangkan dan setiap residu asam 
maino membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil dan 
amida dari dua residu berbeda pada untai yang berdekatan. 
Gambar 88 memuat struktur β-sheet antiparalel dan Gambar 89 
memuat struktur β-sheet paralel. 

Ikatan hidrogen antara rantai peptida pada β-sheet 
menghasilkan struktur zigzag berulang. Oleh sebab itu, diistilahkan 
‘pleates sheet’ (lembaran berlipat) lengkapnya β-pleates sheet. Sebagai 
catatan, ikatan hidrogen adalah tegak lurus dengan arah rantai 
peptida, tidak paralel seperti pada α-helix. Gugus R dari residu asam 
amino berdekatan menonjol dari struktur zigzag pada arah 
berlawanan. Panjang pengulangan pada konformasi β-sheet paralel 
adalah 6,5Aº, sedangkan pada β-sheet antiparalel adalah 7Aº. 
Beberapa struktur protein memiliki struktur β-sheet tergantung pada 
jenis residu asam aminonya. Ketika dua atau lebih β-sheet berlapis 
bersama di dalam suatu protein, gugus R dari residu asam amino 
mengarah ke permukaan harus relatif kecil.  
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Gambar 88. Penataan Ikatan Hidrogen pada β-sheet Antiparalel, Nampak 

Atas dan Nampak Samping  

(Nelson et al., 2008:120) 

 
β sheet paralel kurang stabil dibandingkan β-sheet antiparalel, 

karena kemungkinan ikatan hidrogen terdistorsi pada penataan 
paralel. β-sheet kadang-kadang dinamakan β-pleated sheet karena 
gugus peptida saling bertemu planar pada sudut seperti sebuah 
harmonika tangan atau seperti lipatan kipas dari kertas. Sebagai 
akibatnya gugus rantai samping terletak di atas atau di bawah 
bidang sheet. 
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Gambar 89. Penataan Ikatan Hidrogen pada β-sheet Paralel, 
 Nampak Atas dan Nampak Samping  

(Nelson et al., 2008:120) 
 

Sebuah β-sheet mengandung 2 sampai 15 β strand. Setiap β 
strand mempunyai rata-rata 6 residu asam amino. Gambaran dua β 
strand dari sebuah β sheet diperlihatkan pada Gambar 90. Rantai 
samping residu asam amino mengarah ke kiri dan kanan dari β 
strand tersebut. Pada gambar tersebut hanya rantai samping pada β 
strand yang di depan yang diperlihatkan. Pada kebanyakan protein, 
β strand terletak pada posisi yang berbeda dari rantai protein dan 
akan membentuk β-sheet ketika protein membentuk konformasi 
tersier. Kadang-kadang struktur quartener memberikan sejumlah 
besar struktur β-sheet. Beberapa protein hampir keseluruhan 
merupakan β-sheet, tetapi kebanyakan protein mempunyai sejumlah 
kecil β strand. 
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Gambar 90. Gambaran Dua β strand pada Sebuah β-sheet Antiparalel 

dari Neuraminidase Virus Influenza (Moran et al., 2012:98) 

 

Loop dan Turn 

Loop dan turn menghubungkan α-helix dan β-sheet yang 
memungkinkan rantai polipeptida melipat dan menghasilkan 
bentuk tiga dimensi dalam struktur nativenya. Sebanyak sepertiga 
dari residu asam amino pada protein ditemukan struktur 
nonrepetitif seperti loop dan turn. Loop sering mengandung residu 
asam amino hidrofilik dan biasanya ditemukan pada permukaan 
protein dimana residu tersebut diekspos ke pelarut dan membentuk 
ikatan hidrogen dengan air. Beberapa loop terdiri dari banyak residu 
asam amino dari struktur nonrepetitif. Sekitar 10% residu dapat 
ditemukan daerah demikian. Polimer glycine cendrung membentuk 
struktur coil. 

Loop mengandung hanya sedikit (sampai 5) residu asam 
amino yang direfer sebagai turn jika urutan tersebut menyebabkan 
perubahan mendadak dalam arah dari sebuah rantai polipeptida. 
Tipe yang paling umum dari turn ketat dinamakan reverse turn 
(berputar balik). Reverse turn dinamakan juga β-turn karena reverse 
turn sering menghubungkan untai β antiparalel yang berbeda. Ingat 
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kembali pembentukan β-sheet, polipeptida harus melipat agar dua 
atau lebih daerah dari β strand berdekatan satu dengan lainnya. 

3. Struktur Tersier Protein 

Marilah kita ingat kembali bahwa struktur sekunder protein 
merupakan penataan ruang dari residu asam amino yang 
berdekatan di dalam segmen suatu polipeptida. Interaksi antara 
segment tersebut pada rantai polipeptida menghasilkan struktur 
tersier protein. Dengan kata lain, struktur tersier protein berkaitan 
dengan pelipatan selanjutnya dari struktur sekunder. Apakah kedua 
ujung (ujung-N dan ujung-C polipeptida) akan mendekat atau 
menjauh? Interaksi apakah yang dilibatkan pada struktur tersier 
protein? Interaksi non kovalen antara rantai samping residu asam 
amino dan ikatan kovalen disulfida memainkan peranan yang 
menentukan struktur tersier protein. Interaksi non kovalen 
termasuk ikatan hidrogen, ikatan ionik dan gaya van der Waals. 
Dengan demikian, penataan keseluruhan struktur tiga-dimensi dari 
semua atom-atom di dalam suatu protein direfer sebagai struktur 
tersier protein. Interaksi yang memelihara struktur tersier protein 
dimuat pada Gambar 91. Interaksi ini sangat dipengaruhi oleh 
perubahan pH dan suhu. 

Teknik eksperimen yang digunakan untuk menentukan 
struktur tersier protein adalah kristalografi sinar-X (X-ray 
crystallography). Kristal sempurna dari beberapa protein dapat 
ditumbuhkan dengan hati-hati pada kondisi yang dikontrol. Pada 
kristal demikian semua molekul protein mempunyai konformasi 
tiga-dimensi yang sama dan mempunyai orientasi yang sama. 
Kristal dengan kualitas seperti ini dapat terbentuk dari protein 
dengan kemurnian yang sangat tinggi. Dengan demikian, tidak 
akan diperoleh struktur protein jika protein tidak dapat 
dikristalkan. Mengkristalkan protein untuk menentukan struktur 
tersiernya merupakan areal riset yang berkembang saat ini. Struktur 
tersier suatu protein misalnya exoinulinase, endoinulinase telah 
ditemukan dan dapat dilihat pada basis data Protein Data Bank 
(PDB). 
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Gambar 91. Interaksi yang Memelihara Struktur Tersier Protein  

 (Denniston et al., 2008:633) 
 

Struktur tersier glutathione synthetase diperoleh dengan teknik 
kristalografi sinar-X. Pada struktur tersier glutathione synthetase 
terdapat 4 buah daerah helix yaitu A-helix (residu asam amino 5-11), 
B-helix (23-34), C-helix (86-99), D-helix (105-109). Daerah β-sheet (40-
43, 47-50). Daerah yang berbelok dan berpilin tidak beraturan 
adalah daerah loop dan turn. Gambar 92 merupakan struktur tersier 
glutathione synthetase yang merupakan tafsiran dari data kristalografi 
sinar-X. Dengan demikian, pada struktur tersier suatu protein kita 
dapat melihat struktur sekunder dan struktur primernya. Jika 
struktur primer rusak, maka struktur sekunder dan tersier akan 
rusak. Namun jika struktur sekunder dan tersier rusak, belum tentu 
merusak struktur primer. Untuk mengerti struktur tiga dimensi 
suatu protein kita perlu menganalisa pola pelipatannya. Kami mulai 
dengan pendefinisian dua istilah penting yang menggambarkan 
pola struktur protein atau pola struktur bagian dari sebuah rantai 
protein yaitu motif dan domain. 
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Gambar 92. Struktur Tersier Glutathione Synthetase  

 (Campbell et al., 2006:97) 

Motif   

Motif disebut juga struktur supersekunder. Motif adalah 
kombinasi dari α-helix, β-sheet dan loop yang terdapat pada sejumlah 
protein yang berbeda. Kadang-kadang motif berhubungan dengan 
fungsi khusus. Meskipun suatu motif secara struktural mirip 
mungkin mempunyai fungsi yang berbeda pada protein yang 
berbeda. Satu motif yang paling sederhana adalah helix-loop-helix. 
Struktur ini terjadi pada sejumlah protein yang mengikat Calsium. 
Residu Glutamat dan Aspartat pada loop dari protein ini 
membentuk bagian sisi pengikatan Calsium. Versi protein mengikat 
DNA dari struktur supersekunder dinamakan motif helix-turn-helix 
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karena residu yang menghubungkan bentuk helix membentuk putar 
balik. Pada protein ini, residu dari α-helix mengikat DNA.  

Beberapa bentuk umum struktur supersekunder atau motif 

adalah helix-loop-helix, coiled, helix bundle, βαβ unit, hairpain, β 
meander, Greek key, β-sandwich (Gambar 93). Panah menunjukkan 
arah β strand ujung-N ke ujung-C dari rantai pebtida. Motif coiled-
coil terdiri dari dua amphipathic α-helix yang berinteraksi melalui tepi 

 

 

Gambar 93. Bentuk Umum Struktur Supersekunder atau Motif  

 (Moran et al., 2012:100) 
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hidrophobik. Beberapa α-helix dapat berasosiasi untuk membentuk 
sebuah bundelan helix. Pada kasus ini α-helix individual mempunyai 
orientasi berlawanan dimana α-helix adalah paralel pada motif 
coiled-coil. Motif βαβ terdiri dari dua β strand paralel yang 
diantaranya terdapat sebuah α-helix yang dihubungkan oleh dua 
loop. Helix menghubungkan ujung terminal-C dari sebuah β strand 
ke ujung terminal-N berikutnya dan sering paralel ke dua untai. 
Hairpin terdiri dari dua β strand antiparalel yang berdekatan yang 
dihubungkan oleh sebuah β turn.  

Motif β meander merupakan sebuah β-sheet antiparalel yang 
tersusun oleh sederetan β strand yang dihubungkan oleh loop atau 
turn. β meander sheet mungkin mengandung satu atau lebih hairpin 
tetapi biasanya β strand dihubungkan oleh loop yang lebih besar. 
Nama motif Greek key berasal dari desain yang ditemukan pada 
keramik klasik Yunani. Motif ini adalah sebuah motif β-sheet yang 
menghubungkan empat β strand antiparalel dimana strand 3 dan 4 di 
tepi dari sheet, sedangkan 1 dan 2 terletak di tengah dari sheet. Motif 
β sandwich dibentuk ketika β strand atau sheet bertumpukan di atas 
satu sama lainnya. Pada Gambar 93 diperlihatkan contoh β sandwich 
dimana β strand dihubungkan oleh loop yang pendek dan turn tetapi 
β sandwich dapat juga dibentuk oleh interaksi dari dua β-sheet pada 
daerah yang berbeda dari rantai polipeptida.  

Domain 

Istilah kedua untuk menggambarkan pola struktural adalah 
domain. Sebuah domain didefinisikan sebagai bagian dari sebuah 
rantai polipebtida yang stabil secara bebas atau dapat mengalami 
pergerakan sebagai sebuah kesatuan tunggal dengan respect ke 
seluruhan protein. Pada domain terdapat pelipatan yang terpisah 
secara bebas. Polipeptida dengan lebih dari pada ratusan residu 
asam amino sering melipat membentuk dua atau lebih domain yang 
kadang-kadang dengan fungsi yang berbeda. Protein kecil biasanya 
mempunyai hanya satu domain.  

Setiap domain merupakan unit kompak yang berbeda yang 
terdiri dari bermacam struktur sekunder. Domain biasanya 
dihubungkan oleh loop, tetapi domain juga diikat satu sama lain 
melalui interaksi yang lemah yang dibentuk oleh rantai samping 
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residu asam amino pada permukaan setiap domain. Kebanyakan 
protein disusun dari beberapa domain berlainan yang kompak. 
Domain mungkin terdiri dari kombinasi dari beberapa motif. 
Ukuran sebuah domain bervariasi dari sedikitnya 25 sampai 30 
residu asam amino bahkan lebih dari 300. Sebagai contoh adalah 
stuktur tersier fructan 1-exohydrolase IIa (1-FEH IIa) dari Cichorium 
intybus (Verhaest et al., 2005) 

Secara keseluruhan struktur tersier 1-FEH IIa melipat 
membentuk dua domain, yaitu β-propeller pada domain N-terminal 
(Domain 1) dan β-sandwich pada domain C-terminal (Domain 2). 
Domain β-propeller membentuk lima lipatan β-proppeller berulang 
seperti selinder yaitu blade I sampai blade V. Masing-masing blade 
pada 1-FEH IIa membentuk empat β-strand antiparalel yang 
ditandai dengan huruf A, B, C dan D dari arah dalam ke luar 
propeller. Aktivitas katalitik terletak pada domain β-propeller. 
Domain β-sandwich terbentuk dari dua β-sheet yang setiap β-sheet 
terdiri dari enam β-strand antiparalel. Struktur tersier 1-FEH IIa dari 
Cichorium intybus dimuat pada (Gambar 94). 

 

 

Gambar 94. Stuktur Tersier 1-FEH IIa dari 
Cichorium intybus  (Famili GH32)  

 (Verhaest et al., 2005) 

 
Domain β-propeller dan β-sandwich dihubungkan oleh 

polipeptida pendek dengan posisi dan orientasi relatif dari domain. 
Domain distabilkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. 
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Pelipatan β-sandwich merupakan modul pengikat karbohidrat 
(Carbohydrate-Binding Module, CBM) yang termasuk ke dalam 14 
keluarga CBM yaitu CBM2,CBM3, CBM4, CBM6, CBM9, CBM15, 
CBM17, CBM22, CBM27, CBM28, CBM29, CBM32, CBM34 dan 
CBM36 (Boraston et al., 2004). Secara umum, fungsi CBM adalah 
mempromosikan hubungan enzim dengan substrat (Boraston et al., 
2004). Fungsi β-sandwich mungkin terlibat dalam pengikatan fruktan 
(Verhaest et al., 2005). 

Setiap domain merupakan unit kompak berbeda yang terdiri 
dari bermacam struktur sekunder. Domain biasanya dihubungkan 
oleh loop tetapi domain juga diikat satu sama lain melalui interaksi 
yang lemah yang dibentuk oleh rantai samping residu asam amino 
pada permukaan setiap domain. Pada umumnya, protein dapat 
dikelompokkan ke dalam famili menurut kemiripan struktur 
domain dan sekuens asam aminonya. Enzim-enzim yang 
mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan glikosida pada karbohidrat 
dinamakan glikosida hidrolase (GH) dengan kode EC 3.2.1.X. Nama 
lain glikosida hidrolase adalah glikosidase atau O-glycosyl hydrolase. 
Enzim-enzim glikosida hidrolase dikelompokkan dalam keluarga 
(family) berdasarkan kemiripan urutan residu asam aminonya. Pada 
situs Carbohydrate Active enZyme (CAZy) terdapat 131 keluarga GH 
(http://www.cazy.org/Glycoside-Hydrolases.html, pada 13 Januari 
2013). Fructan 1-exohydrolase IIa (1-FEH IIa) dari Cichorium intybus 
termasuk GH32. 

4. Struktur Quarterner Protein 

Beberapa protein mengandung dua atau lebih rantai 
polipeptida yang berbeda atau sama. Rantai polipeptida pada 
protein ini dinamakan subunit. Masing-masing subunit merupakan 
polipeptida yang terpisah. Proteinnya dinamakan dengan protein 
multisubunit. Protein multisubunit dapat terdiri dari 2 subunit 
(dimer), 3 subunit (trimer), 4 subunit (tetramer), dan bahkan lebih 
dari 4 subunit. Protein yang terdiri dari sejumlah kecil subunit 
dinamakan oligomer. Protein dengan hanya satu subunit adalah 
monomer. Subunit pada protein multisubunit mungkin identik atau 
berbeda. Subunit identik dominan pada dimer dan tetramer. Ketika 
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subunit berbeda, setiap tipe subunit sering mempunyai fungsi yang 
berbeda.  

Penataan polipeptida-polipeptida pada protein multisubunit 
dalam struktur tiga-dimensinya dinamakan struktur quartener. 
Struktur quartener berhubungan dengan topologi, penataan ruang 
dari dua atau lebih rantai polipeptida. Struktur quartener 
merupakan penataan dan pengorganisasian subunit-subunit protein 
menjadi protein kompleks yang fungsional. Interaksi antara subunit 
pada protein multisubunit dimediasi oleh interaksi nonkovalen 
seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi 

elektrostatik. Sebagai akibat dari interaksi non kovalen tersebut, 
perubahan kecil struktur pada suatu sisi dari suatu molekul protein 
multisubunit mungkin menyebabkan perubahan drastis pada sisi 
yang jauh dari protein tersebut. Sifat protein seperti ini terjadi pada 
protein allosteric. Tidak semua protein multisubunit menunjukkan 
efek allosterik, tetapi kebanyakan efek allosterik adalah penting 
pada regulasi metabolik.  

Metoda umum untuk menggambarkan protein oligomer 
adalah menggunakan huruf Yunani untuk mengidentifikasi tipe 
subunit dan subkrip angka menunjukkan jumlah subunit. Sebagai 
contoh protein α2βγ mengandung dua subunit α dan satu subunit 
yang masing-masing ditandai dengan β dan γ. Dengan demikian, 
protein α2βγ adalah tetramer. Subunit dalam protein oligomer selalu 
mempunyai definisi stoikiometri dan penataan subunit memberikan 
struktur stabil. Interaksi hidrophobik adalah kekuatan utama yang 
terlibat meskipun kekuatan elektrostatik mungkin berkontribusi 
pada penataan subunit yang disukai. Karena kekuatan intersubunit 
biasanya lemah, subunit dari protein oligomer dapat sering 
dipisahkan di laboratorium. Bagaimanapun juga secara in vivo, 
subunit biasanya tetap berasosiasi dengan erat. 

Beberapa protein multisubunit diperlihatkan pada Gambar 95. 
Pada HIV-1 aspartic protease merupakan dimer yaitu dua subunit 
protein yang identik, sedangkan phosphoribosyl transferase 
merupakan protein tetramer yang terdiri dari empat subunit dengan 
dua subunit identik (dua pasang subunit nonidentik). Subunit 
identik berasosiasi melalui interaksi lemah antara rantai samping 
terutama pada daerah loop. Interaksi yang mirip terdapat pada 
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protein capsid MS2 suatu trimer yang terdiri dari tiga subunit 
identik. Penentuan komposisi subunit dari sebuah protein oligomer 
adalah langkah essensial dalam penggambaran secara fisika suatu 
protein. Berat molekul dari native oligomer diperkirakan dengan 
kromatografi gel-fitrasi, kemudian berat molekul setiap rantai 
ditentukan dengan elektroforesis gel SDS-poliakrilamid. 

Pada kenyataan sebagian besar protein terdiri dari subunit 
yang berasosiasi. Hal ini terjadi barangkali berhubungan dengan 
beberapa faktor. 
a. Oligomer biasanya lebih stabil dari pada subunit yang terpisah. 

Struktur quartener diusulkan memperpanjang hidup dari 
protein secara in vivo  

b. Sisi aktif beberapa enzim oligomer dibentuk oleh residu dari 
polipeptida yang berdekatan 

c. Struktur tiga dimensi dari kebanyakan protein oligomer berubah 
ketika protein mengikat ligan. Perubahan tersebut adalah kunci 
dalam pengaturan aktivitas biologi dari protein oligomer 
tertentu. 

d. Protein multisubunit mungkin terlibat pada reaksi enzimatik 
berurutan dimana produk dari reaksi pertama menjadi substrat 
dari reaksi kedua. Hal ini memberikan efek yang dikenal sebagai 
‘pengaliran’ (channeling). 
 
Hasil survei protein E.coli pada basis data SWISS-PROT, 19% 

polipeptida adalah monomer. Dimer adalah klas terbesar, 
homodimer (dua subunit idetik) 31% dari semua protein. Kelas 
terbesar berikutnya adalah tetramer dari subunit identik. Sebagai 
catatan trimer relatif jarang ditemukan. Kebanyakan protein adalah 
simetri. Simetri ini dilihat bahkan pada heterooligomer, seperti 
hemoglobin. Contoh lain protein multisubunit adalah DNA 
polimerase, RNA polimerase, protein ribosom, dan piruvat 
dehidrogenase. Memang banyak pengecualian khususnya ketika 
oligomer adalah kompleks besar. Kebanyakan protein multisubunit 
berukuran besar sehingga dengan mudah dapat dilihat dengan 
mikroskop elektron.  
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Gambar 95. Struktur Quartener Beberapa Protein Multisubunit  
 (Moran et al., 2012:107) 

 

Protein-protein besar dikiaskan sebagai ‘mesin protein’ 
(protein machine) yaitu komponen protein yang bervariasi bekerja 
sama melakukan suatu reaksi kompleks. Flagellum bakteri adalah 
contoh spektakuler dari mesin protein. Protein kompleks ini 
menggerakkan rotasi sepanjang flagellum menggunakan tenaga 
proton-motive sebagai sumber energi. Lebih dari 50 gen dibutuhkan 
untuk membangun flagellum E.coli tetapi survei pada bakteri 
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lainnya hanya sekitar 21 protein inti yang dibutuhkan untuk 
membangun flagellum yang fungsional.  

Berdasarkan pertimbangan bentuk tiga dimensinya, protein 
diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama yaitu protein fibrous 
dan protein globular. Dua kelompok protein ini berbeda secara 
struktural sehingga menghasilkan sifat dan fungsi yang berbeda 
pula. Protein fibrous merupakan molekul yang sangat panjang yang 
mana struktur sekunder yang dominan adalah struktur ‘motif’. 
Struktur protein ini lebih sederhana dibandingkan protein globular. 
Pada protein fibrous, rantai polipeptida ditata sepanjang rantai atau 
sheet, sedangkan pada protein globular, rantai polipeptida melipat, 
berbentuk bulat ‘globular’. Protein fibrous biasanya sebagian besar 
terdiri dari tipe tunggal struktur sekunder dan struktur tersiernya 
relatif sederhana. Pada Gambar 96a dimuat potongan protein 
fibrous dimana protofilamen empat putar kanan membentuk 
filamen. Struktur protein fibrous ini mirip dengan struktur protein α 
keratin rambut. Pada Gambar 96b dimuat myoglobin suatu protein 
globular. 

 

 
                           a                     b 

Gambar 96. (a). Protein Fibrous, dan (b). Protein Globular 
 (Campbell et al., 2006:92) 



  Minda Azhar 161 

Protein globular sering mengandung beberapa tipe struktur 
sekunder. Sifat dan fungsi protein ini juga berbeda. Protein globular 
larut di dalam air, sedangkan protein fibrous tidak larut di dalam 
air. Struktur yang menyediakan support, bentuk dan proteksi 
eksternal vertebrata dibuat dari protein fibrous, sedangkan 
kebanyakan enzim dan protein transport merupakan protein 
globular. Marilah kita pelajari lebih dekat struktur protein globular. 
Protein globular yang telah banyak dipelajari strukturnya adalah 
myoglobin dan hemoglobin. Kedua protein ini melakukan fungsi 
biologi mengikat molekul oksigen secara selektif dan reversibel.  

D. Protein Globular: Myoglobin dan Hemoglobin  

Contoh klasik dari struktur tersier protein adalah myoglobin, 
sedangkan struktur quartener protein adalah hemoglobin. 
Myoglobin adalah protein pertama yang diketahui struktur tersier 
lengkapnya. Struktur tersier myoglobin ditentukan dengan 
kristalografi sinar-X. Myoglobin dan hemoglobin merupakan 
protein globular. Kedua protein ini melakukan fungsi biologi 
mengikat molekul oksigen secara selektif dan reversibel. Myoglobin 
merupakan protein monomer kecil yang memudahkan difusi 
oksigen pada otot vertebrata. Myoglobin merespon penyediaan 
oksigen ke jaringan otot reptil, burung dan mamalia. Hemoglobin 
adalah protein tetramer yang lebih besar yang membawa oksigen 
dalam darah. Bagaimana orientasi satu rantai dengan rantai lainnya 
pada hemoglobin? Bagaimana bentuk keseluruhan dari protein 
fungsional finalnya?  

Warna merah berhubungan dengan bentuk teroksigenasi dari 
myoglobin dan hemoglobin (misalnya warna merah dari darah yang 
teroksigenasi) disebabkan oleh gugus prostetik heme mengikat 
oksigen. Hadirnya heme ini pada myoglobin dan hemoglobin 
dibutuhkan untuk mengikat oksigen. Heme terdiri dari sistem cincin 
tetrapyrrole (photoporphyrin IX) yang membentuk kompleks dengan 
besi (Gambar 97). Empat cincin pyrrol dari sistem ini berikatan 
dengan methene (-CH=) agar porphyrin tidak jenuh terkonyugasi 
tinggi dan planar. Besi yang terikat dalam keadaan oksidasi ferrous 
(Fe2+). Ferrous membentuk kompleks dengan 6 ligan, 4 atom 
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nitrogen dari protoporphyrin IX. Cincin porphyrin menyediakan 4 
dari 6 ligan yang mengelilingi atom besi. 

 

 Gambar 97. Struktur Kimia Gugus Heme Fe(II)-photoporphyrin IX pada 
Myoglobin dan Hemoglobin  

 (Moran et al., 2012:122, Campbell et al., 2006:100) 
 

Myoglobin adalah anggota famili protein yang dinamakan 
globin. Struktur tersier myoglobin memperlihatkan bahwa pada 
protein ini terdapat 8 bagian daerah α-helix yang ditandai dengan 
huruf A sampai H dan tidak mempunyai daerah β-sheet (Gambar 
98). Bagian α-helix ini dihubungkan oleh loop dan turn. Sekitar 75% 
residu asam amino pada myoglobin ditemukan di daerah α-helix. 
Ikatan hidrogen pada backbone polipeptida menstabilkan daerah α-
helix, rantai samping asam amino juga terlibat dalam ikatan 
hidrogen. Rantai samping dari residu asam amino polar mengarah 
ke luar molekul myoglobin. Pada bagian interior protein 
mengandung hampir semuanya residu asam amino nonpolar 
khususnya yang hidrofobik tinggi seperti valin, leusin, isoleusin, 
penilalanin dan metionin. Dua residu histidin polar (posisi His E7 
dan His F8) ditemukan pada interior molekul. Rantai samping 
residu asam amino ini dilibatkan pada interaksi dengan gugus heme 
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dan pengikatan oksigen (Gambar 98). Dengan demikian residu asam 

amino ini memainkan peran penting pada fungsi molekul myoglobin. 

Hadirnya gugus heme mempengaruhi konformasi polipeptida. 
Apoprotein (polipetida tanpa gugus prostetik heme) tidak dilipat 
erat sebagai molekul yang sempurna. 

 

 
a      b 

Gambar 98. (a). Heme Mengikat O2, (b). Struktur Tersier Myoglobin  

 (Voet et al., 2012:246, Campbell et al., 2006:100) 
 

Pada vertebrata, molekul O2 diikat hemoglobin untuk 
ditranspor dalam sel darah merah, atau eritrosit. Pada sebuah 
eritrosit manusia berisi sekitar 3 x 108 molekul hemoglobin. 
Hemoglobin lebih kompleks dibanding myoglobin karena 
hemoglobin merupakan protein multisubunit. Hemoglobin 
merupakan tetramer dari empat subunit polipeptida yaitu dua sub 
unit α-globin dan dua sub unit β-globin. Dengan demikian struktur 
keseluruhan hemoglobin ditulis α2β2 (Gambar 99).  

Struktur tersier α-globin, β-globin dari hemoglobin adalah 
sangat mirip dengan struktur tersier myoglobin. Panjang rantai α-
globin adalah 141 residu asam amino, sedangkan rantai β-globin 
adalah 146 residu asam amino. Sebagai perbandingan panjang 
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rantai myoglobin adalah 153 residu asam amino. Kebanyakan asam 
amino dari rantai α-globin, rantai β-globin pada hemoglobin dan 
myoglobin adalah homologous yang berarti bahwa residu asam 
amino sama pada posisi yang sama. Setiap subunit pada 4 globin 
dari hemoglobin mengandung gugus protetik heme yang identik 
seperti yang terdapat pada myoglobin. Oleh sebab itu, struktur 
tersier dari α-globin, β-globin dari hemoglobin hampir identik 
dengan myoglobin (Gambar 100). Pada hemoglobin, rantai α-globin 
mempunyai tujuh α-helix dan rantai β-globin mempunyai delapan 
α-helix. Setiap rantai α berinteraksi secara luas dengan rantai β 
mengakibatkan hemoglobin seperti sebuah dimer dari subunit αβ. 
Dengan demikian, setiap molekul hemoglobin memiliki 4 gugus 
prostetik heme. Gugus heme ini berfungsi untuk mengikat oksigen. 
Berapa buah molekul oksigen yang dapat diikat oleh setiap molekul 
hemoglobin? 

 

Gambar 99. Struktur Quartener Hemoglobin  
(Campbell et al., 2006:104) 

 

Setiap molekul myoglobin mengikat satu molekul oksigen. 
Empat molekul oksigen dapat berikatan dengan satu molekul 
hemoglobin. Hemoglobin dan myoglobin mengikat oksigen secara 
reversibel, tetapi pengikatan oksigen pada hemoglobin 
memperlihatkan positive cooperativity, sebaliknya pengikatan 
oksigen pada myoglobin tidak. Positive cooperativity berarti bahwa 
ketika satu molekul oksigen diikat, ia menjadi ‘casier’ (kunci) untuk 
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pengikatan molekul oksigen berikutnya. Pengikatan molekul 
oksigen pertama memudahkan pengikatan oksigen kedua, 
selanjutnya memudahkan pengikatan molekul ketiga dan keempat. 
Proses pengikatan seperti ini diistilah sebagai “cooperative binding”. 

 

 
 

Gambar 100. Struktur Tersier α-globin (biru),   
β-globin (ungu) dan Myoglobin (hijau) 

(Moran et al. 2012:123) 
 
Myoglobin mempunyai fungsi penyimpan oksigen di dalam 

otot. Myoglobin harus berikatan kuat dengan oksigen pada tekanan 
yang sangat rendah. Myoglobin 50% jenuh pada tekanan parsial 
oksigen 1 torr. Fungsi hemoglobin adalah pembawa oksigen. 
Hemoglobin harus dapat mengikat oksigen dengan kuat dan 
melepaskan oksigen dengan mudah tergantung kondisi. Pada paru-
paru (dimana hemoglobin harus mengikat oksigen untuk 
ditransport ke jaringan), tekanan oksigen adalah 100 torr. Pada 
tekanan ini hemoglobin 100% jenuh dengan oksigen. Pada kapiler 
dari otot yang aktif, tekanan oksigen adalah 20 torr. Pada keadaan 
ini hemoglobin kurang 50% jenuh dengan oksigen (hemoglobin 50% 
jenuh oksigen terjadi pada 26 torr). Dengan kata lain, hemoglobin 
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memberikan oksigen dengan mudah di dalam kapiler, dimana 
oksigen dibutuh kan besar.  

Perubahan struktur selama pengikatan molekul kecil adalah 
karakteristik dari protein allosterik seperti molekul hemoglobin. 
Hemoglobin mempunyai bentuk struktur quartener yang berbeda 
ketika sedang mengikat oksigen (teroksigenasi) dan tidak mengikat 
oksigen (deoksigenasi). Kedua struktur ini dimuat pada Gambar 
101. Dua rantai-β lebih rapat satu sama lain pada hemoglobin 
teroksige-nasi dibandingkan pada hemoglobin deoksigenasi. 
Perubahan ini ditandai pada dua bentuk hemoglobin yang 
mempunyai struktur kristal yang berbeda. Dengan demikian, 
hemoglobin mempunyai struktur quartener yang berbeda ketika 
mengikat oksigen dan tidak mengikat oksigen. 
 

 
  A 

 
 B 

Gambar 101. Hemoglobin Manusia.  (a). Deoksinasi Hemoglobin  
 (b). Oksigenasi Hemoglobin  

 (Voet et al., 2011:334-335) 

 
Perubahan struktur quartener hemoglobin dapat menurunkan 

fungsinya sebagai pengikat molekul oksigen. Hal ini dapat diamati 
pada hemoglobin sel sabit yang penyakitnya dikenal sebagai anemia 
sel sabit. Anemia sel sabit adalah penyakit genetik manusia yang 
pertamakali muncul di daerah tropis Barat dan Afrika tengah. 
Individu ini menghasikan hemoglobin yang termutasi yang dikenal 
sebagai hemoglobin sel sabit (Hb S). Nama anemia sel sabit muncul 
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karena sel darah merah seperti “sabit”. Sel “sabit” tidak dapat 
melewati kapiler kecil, akibatnya merusak banyak organ khususnya 
tulang dan ginjal yang dapat mengakibatkan kematian.  

Hemoglobin sel sabit berbeda dari hemoglobin normal hanya 
oleh asam amino tunggal. Sebuah valin (asam amino hydrophobik) 
pada rantai-β dari hemoglobin sel sabit telah menggantikan sebuah 
asam glutamat (asam amino bermuatan negatif) pada posisi ke-6. 
Substitusi ini menyebabkan pengikatan molekul hemoglobin S ke 
molekul hemoglobin S lainnya ketika oxyhemoglobin S melepaskan 
oksigennya. Molekul berassoasiasi abnormal satu sama lain 
membentuk agregat fibrous panjang yang merupakan karakteristik 
hemoglobin S ini (Gambar 102). Molekul-molekul ini berikatan 
seperti jaringan polimer panjang. Hal ini terjadi karena valin cocok 
masuk ke kantong hidrofobik pada permukaan dari molekul 
deoxyhemoglobin S kedua.  

 

 

Gambar 102. Pembentukan Agregat Fibrous dari Hemoglobin S 

 (Nelson et al., 2008:169) 
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E.  Fibrous Protein: Keratin dan Collagen  

1. Keratin  

Pada bagian ini dijelaskan dua protein fibrous yang umum 
yaitu keratin dan collagen. Keratin adalah protein yang tahan secara 
mekanik dan tidak bereaksi secara kimia. Protein ini terdapat pada 
semua vertebrata tingkat tinggi. Keratin diklasifikasikan sebagai α-
keratin atau β-keratin. Protein α-keratin menyusun hampir seluruh 
dari rambut, sutera wol, kuku cakar, kulit, bulu domba, bulu ayam, 
tanduk. Struktur tersier protein α-keratin hampir sama seperti α-
helix berbeda hanya pada jarak putaran. Protein α-keratin 
mempunyai sejumlah besar residu alanin dan leusin. Karena asam 
amino ini nonpolar dan mengarah ke arah luar dari α-helix 
akibatnya protein ini sangat tidak larut di dalam air. Protein α-
keratin juga mempunyai sejumlah residu cysteine, akibatnya 
terbentuk ikatan disulfida antara pilinan yang berdekatan. Cakar, 
tanduk, kuku jari mempunyai ikatan disulfida yang ekstensif 
sehingga membuatnya sangat keras. Jumlah ikatan disulfida 
menentukan kekuatan dari material. Protein α-keratin yang paling 
liat dan keras adalah α-keratin pada kulit kura-kura yang 
mengandung sistein dalam jumlah tinggi sampai 18%. Dengan 
demikian, α-keratin dari sumber berbeda akan berbeda pula 
kandungan sisteinnya.  

Protein α-keratin yang dijelaskan pada buku ini adalah α-
keratin pada rambut. Studi mikroskopik elektron menunjukkan 
bahwa rambut tersusun terutama dari α-keratin yang terdiri dari 
susunan bertingkat. Sehelai rambut mempunyai diameter sekitar 
20µm yang setiap helainya mengandung paket macrofibril dengan 
diameter sekitar 2000Aº yang diorientasi paralel. Macrofibril 
dibangun dari microfibril yang diameternya sekitar 80Aº. Microfibril 
dibangun oleh protofibril. Pada protofibril terdapat protofilamen. 
Makroskopik sehelai rambut dimuat pada Gambar 103. 

Pola difraksi sinar–X α-keratin mirip dengan α-helix (oleh 
sebab itu dinamakan α-keratin). Setiap putaran pada α keratin 
adalah 5.1-A, sedangkan pada α-helix, 5.4-A. Bukti fisika dan kimia 
mengusulkan bahwa polipeptida α-keratin membentuk gabungan 
pasangan yang setiap pasangan disusun dari keratin Tipe I dan 



  Minda Azhar 169 

Type II yang berputar secara paralel membentuk coil putar-kiri. 
Rakitan ini dinamakan struktur dimer coiled coil karena saling 
berpilin pada sumbu helix (Gambar 104a). Dua α-keratin saling 
berpilin sesamanya membentuk struktur dimer yang dinamakan 
supercoil atau superhelix. Dimer ini bertinteraksi membentuk struktur 
protofilamen. Profila- men membentuk protofibril (Gambar 104b 
dan c). 

 

Gambar 103. Makroskopik Sehelai  
Rambut  

(Voet et al., 2011:234) 

 
 

 

Gambar 104. Struktur dari α-keratin Rambut  
(Voet et al., 2011:234) 
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Sutera dan jaring laba-laba merupakan protein fibrous yang 
juga tidak larut di dalam air. Protein ini fleksibel dan lentur, tetapi 
protein ini tidak dapat diregang. Protein sutera dan jaring laba-laba 
merupakan protein β-keratin. Protein β-keratin berbeda dari α-
keratin. Protein α-keratin rambut dapat diregang sampai hampir 
dua kali jika rambut diberikan uap panas. Dalam keadaan regang 
ini pola difraksi sinar-X rambut menyerupai serat sutera. 
Pengamatan ini menyimpulkan bahwa jika α-keratin rambut 
diregang konformasi α-helix rusak. Struktur sekunder protein pada 
β-keratin adalah β-sheet. Struktur ini hanya bisa terbentuk jika gugus 
R residu asam amino berukuran relatif kecil seperti glisin dan 
alanin. 

2. Collagen: tripel helix 

Kata collagen berasal dari bahasa Yunani: ‘kolla’ artinya lem. 
Collagen adalah komponen protein utama jaringan penghubung dari 
vertebrata dan merupakan protein paling melimpah. Collagen terdiri 
dari sekitar 30% dari total protein mamalia. Collagen merupakan 
protein ekstraseluler yang diorganisasi masuk ke jaringan. Collagen 
cocok perannya sebagai komponen utama jaringan pengikat seperti 
pada tulang, gigi, tulang rawan, urat, matrik organik dari tulang 
dan kornea mata. Jaringan pengikat juga menyelubungi pembuluh 
darah, membentuk dan mengikat sel bersama-sama menjadi 
jaringan. Urat sebagian besar tersusun atas collagen. 

Struktur collagen ditemukan oleh GN.Ramachandran. Molekul 
collagen merupakan tripel helix yaitu tiga untai putar kiri satu sama 
lain membentuk supercoiled. Tripel helix collagen distabilkan oleh 
ikatan hidrogen antar rantai. Setiap helix putar-kiri mempunyai tiga 
residu asam amino per putaran dengan jarak 0,31 nm setiap residu 
asam amino. Sebagai akibatnya, helix collagen lebih panjang dari 
pada sebuah α-helix (Gambar 105). Helix collagen adalah struktur 
sekunder yang unik dibandingkan α-helix. Tidak seperti α-helix, helix 
pada collagen tidak mempunyai ikatan hidrogen dalam rantai. 
Tripel helix collagen mempunyai kekuatan tarik yang lebih besar 
dibandingkan kawat baja pada ukuran penampang yang sama. 

Sekuens residu asam amino protein ini pada daerah putaran 
terdiri dari pengulangan –Gly-X-Y- dimana X sering prolin dan Y 
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sering prolin termodifikasi yang dinamakan 4-hydroxyprolin. 
Residu hydroxyprolin dibentuk ketika prolin spesifik dihidroksilasi 
setelah pemasukan ke rantai polipeptida collagen. Reaksi 
hydroxilasi dikatalis oleh enzim dan membutuhkan vitamin C. 
Hidroksilasi tidak terbentuk dalam ketiadaan vitamin C dan tripel 
helix collagen tidak dapat dirakit dengan tepat. Residu prolin dan 4-
Hydroxyprolin memungkinkan putaran tajam dari helix collagen. 
Untuk setiap triplet –Gly-X-Y-, satu ikatan hidrogen terbentuk 
antara hidrogen amida dari glisin dalam satu rantai dan atom 
oksigen karbonil dari residu X pada rantai yang berdekatan 
(Gambar 106). Gelatin berasal dari collagen.  

 

 
a    b 

Gambar 105 (a). Tripel Helix Collagen, (b). Hirarki Stuktur Collagen  
 (Voet et al., 2011:237) 
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Gambar 106. Ikatan Hidrogen pada Tripel Helix Callogen  

 (Voet et al., 2011:237, Campbell et al., 2006:91) 

F. Denaturasi Protein 

Kita telah pelajari bahwa stuktur tiga dimensi protein 
merupakan hal yang sangat essensial untuk fungsi protein tersebut. 
Kehidupan berada pada range pH dan suhu yang sempit. 
Bagaimana dua konsep ini dihubungkan dengan struktur protein? 
Suhu dan pH yang ekstrim mempunyai efek yang besar pada 
konformasi protein yaitu menyebabkan molekul protein kehilangan 
karakteristik bentuk tiga dimensinya. Perubahan ini menyebabkan 
fungsi protein menurun atau hilang sama sekali. Denaturasi terjadi 
ketika organisasi struktur protein globular seperti α-helix, β-sheet 
dan pelipatan tersier protein menjadi kacau sempurna. 
Bagaimanapun juga, denaturasi tidak mengubah struktur primer 
protein. Denaturasi protein yang mempunyai struktur α-helix 
diperlihatkan pada Gambar.107. Denaturasi, dan koagulasi protein 
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dapat terjadi karena pengaruh suhu, pH, pelarut organik, detergen, 
logam berat dan tekanan mekanik. 

1. Suhu 

Pengaruh suhu pada struktur tiga dimensi protein dapat 
digambarkan sebagai berikut. Kenaikan suhu secara sederhana 
menaikan kecepatan pergerakan molekul. Jika suhu terus dinaikkan 
ikatan di dalam molekul protein mulai bervibrasi. Interaksi lemah 
seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik yang memelihara 
struktur protein rusak. Dengan kata lain, protein terdenaturasi. 
Molekul protein yang terdenaturasi akan kehilangan karakteristik 
konformasi tiga dimensinya. Koagulasi terjadi ketika molekul 
protein tidak melipat dan menjadi terjerat. Pada keadaan ini protein 
tidak dapat larut, protein menggumpal dan menjadi padat. Hal ini 
dapat kita amati efek kenaikan suhu pada putih telur. Putih telur 
merupakan larutan viscous dari albumin telur. Ketika putih telur 
dimasak, protein mengalami denaturasi dan selanjutnya koagulasi 
dan kita melihatnya sebagai padatan. Banyak protein pada sel kita. 
Sebagai contoh enzim, enzim dalam sitoplasma sebagai larutan 
kental (viscous). Untuk menjalankan fungsinya, enzim harus selalu 
dalam larutan dan terpelihara struktur tiga dimensinya dengan 
benar. Jika suhu tubuh kita menjadi sangat tinggi, atau jika daerah 
tertentu dari badan kita sangat tinggi suhunya seperti ketika kita 
menyentuh pemanggang kue yang panas maka protein seluler 
menjadi terdenaturasi. Protein kehilangan fungsinya yang dapat 
mengakibatkan sel atau organisme menjadi mati. 

 

Gambar 107. Denaturasi dan Koagulasi Protein karena Panas 
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2. pH 

Semua protein mempunyai karakteristik muatan listrik karena 
gugus R dari asam aminonya. Masing-masing protein mempunyai 
karakteristik muatan listrik total pada permukaannya karena setiap 
protein mempunyai komposisi residu asam amino yang berbeda. 
Gugus R bermuatan positif dan negatif pada permukaan molekul 
protein berinteaksi dengan ion dan molekul air. Interaksi ini 
memelihara protein dalam larutan di sitoplasma. Protein yang 
diperlihatkan pada Gambar108a mempunyai muatan total 2+ karena 
protein tersebut mempunyai dua ekstra gugus NH3+. Jika kita 
menambahkan dua mol basa seperti NaOH pada protein tersebut, 
maka gugus amino terprotonasi kehilangkan protonnya yang 
mengakibatkan muatan protein menjadi netral. Dengan kata lain, 
muatan total protein menjadi nol. pH dimana protein mempunyai 
jumlah muatan positip dan muatan negatif sama (muatan totalnya 
adalah nol) dinamakan titik isoelektrik. Sebaliknya, protein pada 
Gambar 108b mempunyai muatan total 2- karena terdapat dua 
ekstra gugus karboksil. Ketika dua mol asam ditambahkan, gugus 
karboksil menjadi terprotonasi. Sebagai akibatnya protein ‘netral’ 
dan muatan total protein menjadi nol. Hal ini dapat dikatakan 
bahwa larutan protein berada pada titik isoelektrik. 

Ketika pH larutan protein di atas titik isoelektriknya, maka 
semua molekul protein akan mempunyai muatan permukaan total 
negatif. Sebaliknya, ketika pH larutan protein di bawah titik 
isoelektrik protein akan mempunyai muatan total positip. Pada titik 
isoelektrik molekul protein tidak mempunyai muatan total 
permukaan. Sebagai akibatnya, protein tidak kuat menolak satu 
sama lainnya dan protein paling sedikit larut.  

Pengaruh pH dapat kita amati pada susu yang diletakkan di 
kulkas untuk waktu yang lama. Bakteri pada susu mulai tumbuh. 
Bakteri menggunakan gula susu (laktosa) sebagai sumber energi 
dalam proses fermentasi dan menghasilkan asam laktat sebagai 
produknya. Bakteri berlanjut tumbuh dan berkembang yang 
mengakibatkan konsentrasi asam laktat naik. Kenaikan konsentrasi 
asam laktat mengakibatkan protonasi dari gugus karboksilat pada 
permukaan protein susu. Protein menjadi isoelektrik dan 
mengkoagulasi selanjutnya menjadi padat seperti ‘dadih’. 



  Minda Azhar 175 

 

Gambar 108. Pengaruh pH pada Protein 

3. Pelarut Organik 

Pelarut organik polar seperti 2-propanol, dapat mendenaturasi 
protein dengan merusak ikatan hidrogen di dalam protein. Daerah 
nonpolar dari pelarut mengganggu interaksi hidrofobik di dalam 
interior molekul protein dengan demikian mengganggu konformasi 
protein. Oleh sebab itu, larutan alkohol 70% sering digunakan 
sebagai antiseptik atau disinfektan. Selain itu, ikatan hidrogen 
terbentuk antara pelarut dan air. 

4. Detergen 

Detergen mempunyai daerah hidrofob dan polar atau daerah 
hidrofilik. Ketika detergen berinterakis dengan protein, detergen 
merusak interaksi hidrofobik menyebabkan rantai protein tidak 
melipat.  
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5. Logam Berat 

Logam berat seperti merkuri (Hg2+) dan timbal (Pb2+) mungkin 
membentuk ikatan dengan gugus rantai samping bermuatan 
negatif. Hal ini mengganggu jembatan garam yang terbentuk antara 
gugus R residu asam amino dari rantai protein yang mengakibatkan 
protein dapat kehilangan konformasi. Logam berat mungkin juga 
berikatan dengan gugus sulfuhidril dari protein. Hal ini mungkin 
menyebabkan perubahan yang besar pada struktur tiga dimensi 
dari protein yang mengakibatkan protein kehilangan fungsinya.  

6. Gerakan Mekanik 

Pengocokan, pukulan, goncangan dapat merusak interaksi 
lemah yang memelihara konformasi protein. Pengocokan putih telur 
menghasilkan busa yang kaku.  

G. Kestabilan Protein pada Suhu yang Tinggi 

Mikroorganisme yang hidup pada suhu tinggi dikelompokkan 
sebagai thermophile dan hyperthermophile. Bagaimana thermophile dan 
hyperthermophile bertahan pada suhu tinggi? Enzim dan protein 
pada thermophile dan hyperthermophile lebih tahan panas dari pada 
mesophile dan fungsinya optimal pada suhu tinggi. Bagaimana 
kestabilan panas dapat dicapai pada thermophile dan 
hyperthermophile? Studi pada beberapa enzim yang mengkatalisis 
reaksi yang sama menunjukkan bahwa enzim termostabil sering 
berbeda sangat sedikit pada sekuens asam aminonya dibandingkan 
dengan enzim sensitif-panas. Substitusi asam amino hanya terjadi 
pada sedikit lokasi dalam enzim yang memungkinkan protein 
melipat dalam cara yang stabil terhadap panas. Hal yang sangat 
menarik untuk dipelajari.  

Protein termostabil pada hyperthermophile juga didukung oleh 
kenaikan sejumlah interaksi ikatan ionik antara asam amino asam 
dan basa. Protein sering mempunyai interior hidrofobik yang tinggi. 
Sifat terakhir ini tahan secara alami untuk tidak melipat dalam 
sitoplasma berair. Zat terlarut seperti di-inositol phosphate, diglycerol 
phosphate dan mannosylglycerate dihasilkan pada level tinggi pada 
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hyperthemophile tertentu dan zat ini mungkin membantu 
menstabilkan protein terhadap degradasi termal. 

Thermophile dan hyperthermophile adalah menarik dipelajari. 
Organisme ini menawarkan beberapa keuntungan utama untuk 
berbagai industri. Sebagai contoh adalah enzim dari thermophile dan 
hyperthermophile digunakan luas pada industri mikrobiologi. Enzim 
demikian dapat mengkatalisis reaki biokimia pada suhu tinggi dan 
umumnya lebih stabil daripada enzim dari mesophile. Contoh klasik 
enzim tahan panas yang penting adalah DNA polimerasa yang 
diisolasi dari T.aquaticus yang dikenal sebagai enzim Taq polimerase. 
Enzim ini telah digunakan pada teknik Polimerase Chain Reaction 
(PCR) yang merupakan teknik yang sangat penting pada 
bioteknologi. Beberapa enzim lainnya juga dikembangkan untuk 
digunakan pada berbagai industri. Dengan demikian, identifikasi 
individual protein di dalam sampel kompleks adalah hal penting 
untuk dipelajari. Untuk mengidentifikasi protein dapat digunakan 
salah satunya gel elektroforesis protein. 

H. Gel Elektroforesis Protein 

Gel elektroforesis protein adalah teknik pemisahan molekul 
protein berdasarkan sifat fisikanya seperti muatan atau massanya 
dalam matriks gel menggunakan arus listrik. Protein umumnya 
dipisahkan dengan cara ini menggunakan polyacrylamide gel 
electrophoresis (PAGE) untuk mengidentifikasi individual protein di 
dalam sampel kompleks atau untuk menguji protein multi unit 
dalam suatu sampel protein. 

Ada beberapa bentuk PAGE yang menyediakan tipe yang 
berbeda dari informasi tentang protein. PAGE nondenaturasi yang 
dinamakan juga NATIVE-PAGE. PAGE ini memisahkan protein 
menurut ratio massa-muatannya. PAGE denaturasi dan reduksi 
yang dinamakan juga SDS-PAGE. Teknik elektroforesis ini paling 
luas digunakan untuk memisahkan protein terutama berdasarkan 
massanya.  

SDS-PAGE memisahkan protein terutama berdasarkan 
massanya karena detergent ionik sodium dodecyl sulfate (SDS) 
mendenaturasi dan mengikat protein untuk membuat protein 
bermuatan negatif. Dengan demikian, ketika arus listrik dialirkan 
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pada gel semua protein yang berikatan dengan SDS di dalam 
sampel akan bermigrasi melalui gel menuju anoda (elektroda 
muatan positip). Protein dengan massa rendah bergerak lebih cepat 
melalui gel dibandingkan protein dengan massa yang lebih besar 
karena efek pengayakan ‘sieving effect’ dari matriks gel. 

 Acrylamide adalah material untuk membuat gel elektroforesis. 
Reaksi antara acrylamide dengan bisacrylamide membentuk suatu 
jaringan polimer saling silang ketika zat dipolimerasi, ammonium 
persulfate (APS) ditambahkan. TEMED (N,N,N,N'-
tetramethylenedia- mine) mengkatalisis reaksi polimerisasi dengan 
memproduksi radikal bebas oleh APS (Gambar 109). Perbandingan 
bisacrylamide (BIS) dengan acrylamide mempengaruhi ukuran pori 
dan kekakuan matriks gel. Komposisi gel SDS-PAGE dimuat pada 
Tabel 12. 

 

 

Gambar 109. Polimerisasi dan Crosslinking dari Acrylamide 

Tabel 12. Komposisi 10% Gel SDS-PAGE 

No  Zat 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7.5 mL larutan 40% acrylamide  

3.9 mL larutan 1% bisacrylamide 

7.5 mL 1.5 M Tris•HCl, pH 8.7 

Tambahkan air sampai volume 30 mL 

0.3 mL 10% APS 

0.3 mL 10% SDS 

0.03 mL TEMED 
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Gels dengan persentasi rendah acrylamide khususnya 
digunakan untuk memisahkan protein-protein besar, sedangkan gel 
dengan presentasi acrylamide tinggi digunakan untuk memisahkan 
protein-protein kecil. Pada "Gradient gels" disediakan persen-
acrylamide persen rendah pada bagian atas (permulaan dari jalur 
sampel) dan persen-acrylamide tinggi pada bagian bawah, yang 
memungkinkan rentang ukuran protein yang lebih lebar dapat 
dipisahkan. 

Gel elektrophoresis direndam di dalam bufer untuk 
menyediakan kondisi agar arus listrik melewati matriks gel. Bufer 
ini dituang di dalam ruang tipis antara dua plate gelas atau plate 
plastik dari perangkat alat yang dinamakan "cassette". Setelah gel 
terpolimerisasi kaset diletakkan vertikal pada ujung atas bawah 
kotak bejana bufer yang mengandung elektroda katoda dan anoda. 
Sampel protein dimasukkan ke dalam sumur tepi atas. Ketika arus 
listrik dialirkan mengakibatkan protein pada sumur ditarik oleh 
arus listrik melalui matrik gel (Gambar 110). 

 

 

Gambar 110. Elektroforesis Protein 

 
Untuk memperoleh resolusi protein yang optimal, sebuah 

‘stacking gel’ diletakan pada bagian atas dari ‘resolving gel’. ‘Stacking 
gel’ mempunyai konsentrasi acrylamide yang rendah (yaitu 7% untuk 
pori yang lebih besar), pH rendah (yaitu 6.8) dan kandungan ionik 
yang berbeda. Hal ini memungkinkan protein dalam sampel yang 
diloadingkan untuk dipekatkan dalam sebuah pita ketat selama 
beberapa menit pertama dari elektroforesis sebelum bagian dari 
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‘resolving gel’. ‘Stacking gel’ tidak diperlukan jika menggunakan 
gradient gel karena gradien gel telah menunjukkan fungsi ini. 

Sampel dimasukkan ke sumur pada bagian atas gel. Jika arus 
listrik dialirkan maka protein bergerak melalui matriks gel dan 
protein terpisah yang kita namakan “pita” protein. Sampel yang 
diload berdekatan dengan ‘protein marker’ dan dielektroforesis 
bersama-sama dapat saling dibandingkan setelah langkah 
pewarnaan (staining). Intensitas dari pewarnaan and ketebalan pita 
protein mengidentifikasikan kelimpahan relatifnya. Posisi pita 
protein pada gel elektroforesis dapat menunjukkan ukuran 
relatifnya. 

1. NATIVE-PAGE 

Pada NATIVE-PAGE, protein dipisahkan menurut muatan 
total, ukuran dan bentuk dari struktur nativenya. Pergerakan protein 
terjadi karena kebanyakan protein membawa muatan negatif total 
di dalam running buffer alkali. Densitas muatan negatif yang lebih 
besar (muatan permolekul yang lebih besar) dari protein akan 
bermigrasi lebih cepat. Pada saat yang sama, gaya gesekan dari 
matriks gel menciptakan efek penyaringan, memper-lambat gerakan 
protein sesuai dengan ukuran dan bentuk tiga dimensinya. Protein 
kecil menghadapi hanya gaya gesekan kecil sementara protein besar 
menghadapi gaya gesekan yang lebih besar. Dengan demikian, 
NATIVE-PAGE memisahkan protein berdasarkan muatan dan 
massa proteinnya. 

Pada NATIVE-PAGE tidak dilakukan denaturasi, akibatnya 
interaksi subunit dalam protein multisubunit pada umumnya 
terpelihara dan dapat diperoleh informasi tentang struktur 
quartener protein tersebut. Sebagai tambahan, beberapa protein 
tetap terpelihara aktivitas enzimatiknya jika pemisahan protein 
dilakukan dengan NATIVE PAGE. Dengan demikian, NATIVE-
PAGE digunakan untuk penyediaan protein murni dan aktif. 
Setelah elektroforesis, protein dapat diambil kembali dari gel 
NATIVE-PAGE dengan difusi pasif atau elektro elusi. Agar 
integritas protein selama elektroforesis dapat dipertahankan, adalah 
sangat penting untuk menjaga peralatan tetap dingin dan 
meminimalkan efek denaturasi dan proteolisis. Pada NATIVE-
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PAGE, pH ekstrim umumnya harus dihindari karena dapat 
menyebabkan kerusakan irreversibel protein yang sedang diteliti, 
seperti denaturasi atau agregasi. 

2. SDS-PAGE 

Pada SDS-PAGE gel direndam dalam bufer mengandung 
sodium dodesil sulfat (SDS) dan sampel protein dipanaskan dengan 
SDS sebelum dielektroforesis sehingga density muatan dari semua 
protein dibuat kira-kira sama. Pemanasan dalam SDS, suatu 
detergent anionik akan mendenaturasi protein dalam sampel dan 
mengikat erat molekul uncoiled. Biasanya, zat pereduksi seperti 
dithiothreitol (DTT) juga ditambahkan untuk memutus ikatan 
disulfida protein dan memastikan bahwa tidak ada struktur 
quartener protein. Sebagai akibatnya, ketika sampel ini 
dielektroforesis, protein memisah sesuai dengan massa saja, dengan 
sangat sedikit efek dari perbedaan komposisi (Gambar 111). 

 

 

Gambar 111. SDS-PAGE 
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Ketika satu set protein dengan berat molekul yang diketahui 

di”run” disamping sampel dalam gel yang sama, maka pita-pita 
protein memberikan referensi dimana massa protein sampel dapat 
ditentukan. Satu set protein referensi disebut sebagai penanda berat 
molekul atau standar, dan protein tersebut tersedia secara komersial 
dalam beberapa bentuk. SDS-PAGE juga digunakan untuk 
pemisahan rutin dan analisis protein karena kemampuan kecepatan, 
kesederhanaan. 

Untuk memperkirakan berat molekul protein sampel 
(unknown protein) dengan SDS-PAGE dapat dilakukan dengan cara 
mengukur jarak migrasi protein standar dan migrasi protein 
sampel. Data migrasi protein dijadikan sumbu X dan log Mr protein 
standar sebagai sumbu Y. Dengan demikian, jika jarak migrasi 
protein sampel diketahui, maka dapat ditentukan perkiraan Mr 
molekul protein tersebut (Gambar 112).  

 

Gambar 112. Posisi Pita Protein pada Gel SDS-PAGE 

 
Penyediaan protein sampel untuk analisis dengan SDS-PAGE 

adalah protein sampel ditambah dengan buffer sampel yang 
mengandung 1% SDS dengan atau tanpa zat pereduksi seperti 
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20mM DTT, 2-mercaptoethanol (BME) atau TCEP, kemudian 
didenaturasi dengan pemanasan dengan cara direbus selama 3 
sampai 5 menit di dalam air mendidih. Sampel kemudian 
didinginkan sampai suhu kamar sebelum dipipet ke sumur sampel 
pada gel. Loading bufer juga mengandung gliserol sehingga protein 
lebih berat dari pada air dan tenggelam dengan baik ke bagian 
bawah sumur ketika sampel dimasukan ke sumur gel SDS-PAGE. 
Pewarna untuk loading bufer sampel adalah biru bromophenol 
yang memungkinkan seseorang memantau proses elektroforesis.  

Jika pita protein telah dipisahkan dengan elektroforesis gel 
poliakrilamid, protein tersebut dapat ditransfer ke membran untuk 
analisis melalui Western blotting atau divisualisasikan langsung 
dalam gel menggunakan berbagai pewarnaan atau metoda deteksi. 
Coomassie dye adalah reagen yang paling popular untuk menstaning 
pita protein gel elektroforesis. Pada kondisi bufer asam, Coomassie 
dye berikatan dengan residu hidrofobik dari protein merubah pita 
protein menjadi biru. Seperti semua metode pewarnaan, Coomassie 
dye mendeteksi beberapa protein yang lebih baik daripada yang lain 
berdasarkan aksi kimia protein dan perbedaan komposisi protein. 
Pada kebanyakan protein, reagen Coomassie dye mendeteksi paling 
sedikit 10 nanogram per pita dalam sebuah gel mini. 

I. Protein pada Basis Data CAZy, PDB dan GenBank 

Beberapa basis data bio yang terkenal adalah basis data CAZy, 
PDB dan GenBank. Sekuens residu asam amino suatu protein, 
sekuens basa nukleotida suatu gen dapat disimpan pada basis data 
GenBank. Sekuens ini berasal dari siapa saja yang ingin 
mempublikasikan penemuannya ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, 
data ini bertambah secara eksponensial. Jumlah ini akan terus 
bertambah dengan cepat seiring majunya teknologi riset yang 
berhubungan dengan protein dan DNA. Basis data CAZy adalah 
data yang berhubungan dengan enzim yang substratnya 
karbohidrat. Data pada basis data PDB adalah data protein terutama 
berhubungan dengan struktur tiga dimensi protein. 

Untuk masuk ke basis data tersebut kita hanya memerlukan 
komputer yang terhubung internet. Langkah mudah yang dapat 
dilakukan adalah membuka ‘google’, kemudian memasukkan key 
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word ‘CAZy’, atau ‘Protein Data Bank’ atau ‘GenBank’. Pilih ‘home’, 
agar terhubung dengan webnya. Jika telah terhubung dengan basis 
data misalnya GenBank, masukkan informasi yang diperlukan pada 
pilihan ‘protein’, misalnya data exoinulinase bacteria, maka semua 
data yang berhubungan dengan exoinulinase yang berasal dari 
bakteri dapat dibaca dilayar komputer anda. Exoinulinase adalah 
enzim. Enzim ini dapat berasal dari bakteri.  

Record pada GenBank memiliki format tertentu yang disebut 

format GenBank. Secara umum bagian-bagian penting format 

GenBank terdiri atas : 
Lokus  merupakan data yang terdiri dari nama lokus, panjang  

sekuens, jenis molekul, divisi pada GenBank dan tanggal  
modifikasi  

Definisi, uraian singkat sekuens, organsime, nama dan fungsi gen 
Assession, penomoran unik bagi setiap record 
Versi,    pada nomor accession terdapat satu digit yang merupakan 

versi, versi ini terutama jika terdapat perubahan/update 
data pada GenBank 

GI atau GenInfo Identifier adalah nomor identifikasi untuk 
sekuens nukleotida , jika ada perubahan maka nomor GI 
pun berubah 

Keyword, kata atau frasa yang mendeskripsikan sekuens 
Source, informasi mengenai organisme sumber sekuens 
Reference, menguraikan publikasi-publikasi yang memuat dan 

mendiskusikan sekuens yang direcord di GenBank 
Feature, informasi mengenai gen dan produk yang dihasilkan oleh 

gen tersebut. Anotasi fungsi-fungsi bagian tertentu dari 
sekuens pun dimuat di sini 

Sekuens, ini merupakan bagian utama yang memuat sekuen 
nukleotida 

 
Contoh data bio exoinulinase dari Bacillus subtilis pada GenBank 

 
Exoinulinase dari Bacillus subtilis 
 
GenBank: AAK00768.2 
LOCUS AF234992_1 512 aa linear BCT 03-AUG-2004 
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DEFINITION exoinulinase [Bacillus subtilis]. 
ACCESSION AAK00768 
VERSION AAK00768.2 GI:50897464 
DBSOURCE accession AF234992.2 
KEYWORDS . 
SOURCE Bacillus subtilis 
ORGANISM Bacillus subtilis 
 Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Bacillales; Bacillaceae; Bacillus. 
REFERENCE 1 (residues 1 to 512) 
 AUTHORS Koo,B.-S., Kang,S.-I. and Kim,S.-I. 
 TITLE Nucleotide sequencing of the gene for exoinulinase from Bacillus 
 sp. snu-7 and its expression in Escherichia coli 
 JOURNAL Unpublished 
REFERENCE 2 (residues 1 to 512) 
 AUTHORS Koo,B.-S., Kang,S.-I. and Kim,S.-I. 
 TITLE Direct Submission 
 JOURNAL Submitted (16-FEB-2000) Agricultural Chemistry, Seoul 

National 
 University, Suwon, Kyunggido 441-744, South Korea 

REFERENCE 3 (residues 1 to 512) 
 AUTHORS Kim,K.-Y., Koo,B.-S., Kang,S.-I. and Kim,S.-I. 
 TITLE Direct Submission 
 JOURNAL Submitted (02-JUL-2003) Agricultural Chemistry, Seoul 

National 
 University, Suwon, Kyunggido 441-744, South Korea 
 REMARK Sequence update by submitter 
COMMENT On Aug 3, 2004 this sequence version replaced gi:12656154. 
 Method: conceptual translation supplied by author. 
FEATURES Location/Qualifiers 
 source 1..512 
 /organism="Bacillus subtilis" 
 /strain="snu-7" 
 /db_xref="taxon:1423" 
Protein 1..512 
 /product="exoinulinase" 
 /EC_number="3.2.1.80" 
 /function="hydro lyzes the nonreducing terminal fructose 
 units of inulin" 
 /name="2,1-linked beta-D-fructan fructohydrolase" 
Region 25..475 
 /region_name="Glyco_32" 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/50897463
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=1423
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/12656154
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=1423
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/50897464?from=1&to=512&sat=4&sat_key=39417092
http://www.expasy.org/enzyme/3.2.1.80
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/50897464?from=25&to=475&sat=4&sat_key=39417092
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 /note="Glycosyl hydrolases family 32; smart00640" 
 /db_xref="CDD:214757" 
Region 32..354 
 /region_name="GH32_B_Fructosidase" 
 /note="Glycosyl hydrolase family 32, beta-fructosidases; 
 cd08996" 
 /db_xref="CDD:185737" 
Site order(34..35,51,91..92,162..163,217) 
 /site_type="other" 
 /note="substrate binding [chemical binding]" 
 /db_xref="CDD:185737" 
 Site order(35,163,217) 
 /site_type="active" 
 /db_xref="CDD:185737" 
 Region 393..475 
 /region_name="Glyco_hydro_32C" 
 /note="Glycosyl hydrolases family 32 C terminal; 
 pfam08244" 
 /db_xref="CDD:254688" 
 CDS 1..512 
 /coded_by="AF234992.2:635..2173" 
 /transl_table=11 
ORIGIN  
1   mtettahlag graeetaptm rpilhytakn twlndpnglv whqgvyhlfy qnnpfdnvwg 

61  nmswghatst dllhwtehpv aiacneeedv fsgsivvdhg ntsgfgtaed palvaiytsa 

121 fkegsvhqgt qaqslafstd agmtwskyag npvlgrgsah frdpkvfrye gpagsrwimv 

181 aveaqhqqvv lyrsadlkdw eylstfgpan asdgewecpd lfplpvdgdp dnvkwvlvvn 

241 inpgavaggs ggqyfvgdfd gvqftadpds lvptdadgnv dlrhclwldw grdyyaavsf 

301 snapenrrim igwmnnwdya nslptspwrs smslareiel atvdgfprlv qrpvlpldsg 

361 epartiqnme lhnsllqlpd atpgsaqlie aeilpgtarh iafrllgapd gsaatvlsfd 

421 altsrltldr rnsgntafhd kfssaesapv kldggalrlk viidqcsvev faqdgrvvls 

481 dlvfprsgnl gtdvyveggt atvrklavts ls 

// 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=214757
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/50897464?from=32&to=354&sat=4&sat_key=39417092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=185737
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/50897464?itemid=7&sat=4&sat_key=39417092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=185737
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/50897464?itemid=6&sat=4&sat_key=39417092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=185737
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/50897464?from=393&to=475&sat=4&sat_key=39417092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=254688
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/50897463?from=635&to=2173&sat=4&sat_key=39417092
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi?mode=c#SG11
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BAB V 
E N Z I M 

 
 
 
 
 

ua ciri penting makhluk hidup adalah dapat bereplikasi dan 
reaksi yang terjadi pada makhluk hidup dikatalisis oleh 
enzim. Enzim adalah sentral untuk setiap proses biokimia. 

Enzim mengkatalisis setiap reaksi pada deretan reaksi metabolisme 
baik pada degradasi molekul nutrien menghasilkan molekul yang 
lebih sederhana dan energi kimia (katabolisme) maupun pada 
pembuatan makromolekul dari preskursor sederhana (anabolisme). 
Enzim juga dapat mengontrol kadar metabolik pada deretan reaksi 
tersebut. Oleh sebab itu, kerusakan enzim dapat berakibat fatal pada 
makhluk hidup. Tanpa enzim reaksi berlangsung sangat lambat. 
Tanpa enzim, untuk mendegradasi makanan pagi anda dibutuhkan 
waktu sekitar 50 tahun! Sungguh waktu yang sangat lama.  

Pada bab ini, kita memfokuskan perhatian pada katalis reaksi 
sistem biologi, yaitu ‘enzim’, suatu protein yang paling luar biasa 
dan sangat khusus. Enzim mempunyai tenaga katalitik yang luar 
biasa. Daya katalitik enzim sering jauh lebih besar daripada katalis 
inorganik atau katalis sintetik. Enzim mempunyai derajat 
kespesifikan yang tinggi untuk substratnya. Enzim mempercepat 
reaksi dengan dahsyat dan enzim berfungsi dalam larutan berair 
pada kondisi pH dan suhu tertentu. Sedikit katalis nonbiologi yang 
mempunyai semua sifat ini.  

Studi mengenai enzim mempunyai manfaat yang besar sekali 
terutama pada beberapa penyakit, khususnya pada penyakit 
genetik. Pada beberapa penyakit genetik ternyata disebabkan oleh 
defisiensi satu atau lebih enzim. Kondisi penyakit lainnya mungkin 
disebabkan oleh aktivitas enzim yang berlebihan. Pengukuran 
aktivitas enzim dalam plasma darah, eritrosit atau jaringan sampel 
adalah penting pada diagnosa penyakit tertentu. Kebanyakan obat-
obatan berperan melalui interaksinya dengan enzim. Enzim juga 

D 
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penting pada teknik kimia, teknologi makanan dan pertanian serta 
berbagai industri.  

Kebanyakan sejarah biokimia adalah sejarah penelitian enzim. 
Katalis biologi ini pertamakali dikenal dan digambarkan pada akhir 
tahun 1700-an, yaitu pada studi pencernaan daging oleh sekresi 
lambung. Penelitian dilanjutkan tahun 1800-an dengan pengujian 
konversi pati ke gula oleh saliva dan berbagai ekstrak tumbuhan. 
Pada tahun 1850-an, Louis Pasteur menyimpulkan bahwa 
fermentasi gula ke alkohol oleh ragi dikatalisis oleh ‘ferment’. Pada 
tahun 1897, Eduard Buchner menemukan bahwa ekstrak ragi dapat 
memfermentasi gula ke alkohol. Hal ini membuktikan bahwa 
fermentasi dipromosikan oleh ‘molekul’ yang selanjutnya berfungsi 
ketika dipindahkan dari sel. Frederick W. Kuhne kemudian 
menamakan ‘enzim’ untuk ‘molekul’ yang dideteksi oleh Buchner.  

Isolasi dan kristalisasi urease oleh James Summer pada tahun 
1926 adalah terobosan awal mempelajari enzim. Summer 
menemukan bahwa kristal urease terdiri dari keseluruhan protein 
dan Summmer mempostulatkan bahwa semua enzim adalah 
protein. Dalam ketiadaan contoh enzim lainnya, ide ini tetap 
kontroversial selama beberapa waktu. Pada tahun 1930-an, 
kesimpulan Summmer secara luas diterima setelah John Northrop 
dan Moses Kunitz mengkristalkan pepsin, tripsin dan enzim 
pencernaan lainnya dan menemukan bahwa enzim tersebut juga 
protein. Pada abad ke-20 beratus-ratus enzim telah dimurnikan, 
strukturnya dielusidasi dan mekanismenya dijelaskan. Pada akhir 
abad ke-20 informasi struktur enzim, sekuens gen yang mengkode 
enzim serta sekuens urutan residu asam amino suatu enzim telah 
tersedia pada basis data dunia seperti pada GenBank, Protein Data 
Bank (PDB) .  

Bab ini dimulai dengan aspek umum molekul enzim, 
klasifikasi dan tatanama enzim, keunggulan reaksi enzim, interaksi 
substrat dengan enzim, koenzim dan kofaktor pada enzim, 
pengaruh lingkungan pada aktivitas enzim, regulasi aktivitas 
enzim, kinetika enzim, inhibisi reversibel enzim, inhibisi irreversibel 
enzim, dan mekanisme reaksi enzim. Penjelasan tentang enzim 
diakhiri dengan enzim resktriksi dan penggunaan enzim. 
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A. Aspek Umum Molekul Enzim 

Dari semua fungsi protein, fungsi protein sebagai katalis 
barangkali merupakan fungsi yang paling penting. Katalis pada 
makhluk hidup dinamakan enzim. Semua enzim adalah protein 
dengan pengecualian pada beberapa RNA (ribozim) yang 
mempunyai aktivitas katalitik. Enzim dikenal sebagai katalis yang 
paling efisien. Aktivitas katalitik enzim tergantung pada keutuhan 
dari konformasi protein nativenya. Jika enzim didenaturasi atau 
terpisah menjadi subunitnya, maka aktivitas katalitiknya biasanya 
hilang. Jika enzim didegradasi menjadi asam amino, aktivitas 
katalitiknya selalu hancur. Dengan demikian struktur primer, 
struktur sekunder, tersier, dan quartener dari protein enzim adalah 
essensial untuk aktivitas katalitiknya. 

Enzim seperti protein lainnya mempunyai berat molekul 
antara sekitar 12.000 sampai lebih dari 1 juta. Beberapa enzim tidak 
membutuhkan gugus lainnya untuk aktivitasnya selain residu asam 
aminonya. Enzim lainnya membutuhkan komponen senyawa 
tambahan yang dinamakan cofactor yaitu satu atau lebih ion 
inorganik seperti Fe2+, Mg2+, Mn2+ atau Zn2+ (Tabel 13) atau molekul 
organik kompleks atau molekul metaloorganik yang dinamakan 
coenzyme. Coenzyme bertindak sebagai pembawa sementara gugus 
fungsi spesifik atau elektron.  

Tabel 13. Beberapa Ion Inorganik sebagai Cofactor pada Enzim 

Ion Enzim 

Cu2+ Cytochrome oxidase 

Fe2+ atau Fe3+ Cytochrome oxidase, catalase, peroxidase 

K+ Pyruvate kinase 

Mg2+ Hexokinase, glucose 6-phosphatase, pyruvate kinase 

Mn2+ Arginase, Ribonucleotide reductase 

Mo Dinitrogenase 

Ni2+ Urease 

Se Glutathione peroxidase 

Zn2+ Carbonic anhydrate, alcohol dehydrogenase, carboxypeptidase 
A dan B 

 
Kebanyakan koenzim diturunkan dari vitamin yaitu nutrien 

organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil di dalam diet (Tabel 
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14). Dengan kata lain, vitamin adalah prekursor dari coenzyme. 
Beberapa enzim membutuhkan keduanya yaitu sebuah coenzyme 
dan satu atau lebih cofactor untuk aktivitasnya. Sebuah coenzyme 
atau cofactor yang terikat sangat kuat atau bahkan berikatan kovalen 
pada protein enzim dinamakan gugus prostetik. Enzim aktiv yang 
terikat dengan coenzyme dan atau cofactornya dinamakan holoenzim 

(Gambar 113). Bagian protein dari sebuah enzim tersebut 
dinamakan apoenzim. Beberapa protein enzim dimodifikasi secara 
kovalen oleh posforilasi, glikosilasi dan proses lainnya. Modifikasi 
ini mempengaruhi aktivitas enzim yang kebanyakan enzim ini 
terlibat pada regulasi dari aktivitas enzim. 

 

 

Gambar 113. Enzim yang Mempunyai Kofaktor dan Koenzim 
 

Tabel 14. Coenzyme dan Prekursornya 
Coenzyme Gugus kimia atau 

elektron yang ditransfer 

Prekursor makanan pada 

mamalia 

Biositin CO2 Biotin 

Coenzyme A Gugus asil Pantothenic acid dan 

senyawa lainnya 

5’-Deoxyadenosylcobalamin 

(Coenzyme B12) 

Atom H dan gugus alkil  Vitamin B12 

Flavin adenine dinucleotide 

(FAD) 

Elektron Ribovlavin (vitamin B2) 

Lipoate Elektron dan gugus asil - 

Nicotinamide adenine 

dinucleotide (NAD) 

Ion Hidride (H-) Nicotinic acid (niasin) 

Pyridoxal phosphate Gugus amino Pyridoxine (vitamin B6) 

Tetrahydrofolate Gugus satu-karbon  Folate 

Thiamin pyrophosphate Aldehid Thiamin (vitamin B1) 
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Hampir sepertiga dari semua enzim yang dikenal 
membutuhkan ion logam untuk aktivitas katalitiknya. Ion-ion 
logam ini berpatisipasi pada proses katalitik dalam tiga cara yaitu 
(1) pengikatan ke substrat agar orientasi substrat lebih disukai 
untuk reaksi, (2) memediasi reaksi oksidasi reduksi melalui 
perubahan reversibel keadaan oksidasi ion, dan (3) menstabilkan 
secara elektrostatik atau muatan negatif. Ada dua kelas enzim yang 
membutuhkan ion logam yang dibedakan oleh kekuatan interaksi 
ion-proteinnya. 
1. Metalloenzim  

Metalloenzim mengandung ion logam yang berikatan kuat. Ion 
logam yang paling banyak adalah ion logam dari golongan 
transisi seperti Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Mn2+ atau Co3+  

2. Enzim yang Diaktifkan Logam (metal-activated enzymes) 
Ion logam ini berikatan lemah dengan enzim dan biasanya 
berasal dari larutan. Ion yang berikatan lemah dengan enzim 
biasanya logam alkali dan alkali tanah seperti Na+, K+, Mg2+ atau 
Ca2+. 

B.  Klasifikasi, dan Tata Nama Enzim 

Kebanyakan enzim dinamakan dengan penambahan akhiran 

‘ase’ ke nama substratnya atau penambahan kata atau frasa yang 

menggambarkan aktivitasnya. Urease mengkatalisis reaksi 
hidrolisis urea. DNA polimerase mengkatalisis polimerisasi dari 
nukleotida membentuk DNA. Enzim lain dinamakan oleh 
penemunya berdasarkan fungsi umumnya, sebelum reaksi spesifik 
yang dikatalisisnya diketahui. Sebagai contoh, sebuah enzim yang 
dikenal bertindak pada pencernaan makanan dinamakan pepsin, 
dari Yunani pepsis “digestion” dan lyzozyme dinamakan karena 
kesanggupannya mendegradasi dinding sel bakteri. Kadang-kadang 
enzim yang sama mempunyai dua atau lebih nama atau dua enzim 
berbeda mempunyai nama yang sama. Keadaan ini dapat 
membingungkan. Oleh sebab itu, ahli biokimia membuat 
persetujuan internasional untuk penamaan dan pengklasifikasian 
enzim.  

Sistem penamaan dan pengklasifikasian enzim yang disetujui 
oleh International Union of Biochemistry and Molecular Biology 
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(IUBMB) adalah berdasarkan reaksi yang dikatalisisnya. Pada 
sistem ini enzim dibagi menjadi 6 klas utama (Tabel 15). Setiap 
enzim ditandai dengan empat nomor pengklasifikasian dan sebuah 
nama sistematik yang mengidentifikasi reaksi yang dikatalisisnya. 
Nama sistematik enzim dimulai dengan EC yang diikuti oleh 4 
kelompok angka. Setiap kelompok angka dipisahkan oleh titik dan 
mempunyai makna tersendiri. 

Angka ke-1 menunjukkan klas utama 
Angka ke-2 menunjukkan subklas 
Angka ke-3 menunjukkan sub-subklas  
Angka ke-4 menunjukkan nomor seri 
 

Tabel 15. Klasifikasi Internasional Enzim (6 Klas Utama) 

Nomor 
klasifikasi 
klas utama 

Nama klas 
utama 

Tipe reaksi yang dikatalis 

1 Oxidoreductase Transfer elektron (ion hidrida atau atom 
H) 

2 Transferase Reaksi transfer gugus 

3 Hydrolase Reaksi hidrolisis (transfer gugus fungsi ke 
air) 

4 Lyase Penambahan gugus keikatan ganda atau 
pembentukan ikatan ganda oleh 
pemindahan gugus 

5 Isomerase Transfer gugus dalam molekul untuk 
menghasilkan bentuk isomer 

6 Ligase Pembentukan ikatan C-C, C-S, C-O dan C-
N oleh reaksi kondensasi  

 

Arti kode enzim EC 1.1.1.1 
Arti EC 1 Oxidoreductase 

EC 1.1 Bertindak pada gugus CH-OH sebagai donor  
EC 1.1.1 Dengan NAD+ atau NADP+ sebagai aseptor 
EC 1.1.1.1 Alcohol dehydrogenase 
EC 1.1.1.2 Alcohol dehydrogenase (NADP+)  
EC 1.1.1.3 Homoserine dehydrogenase 
EC 1.1.1... 
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Nama sistematik enzim yang mengkatalisis reaksi  
ATP + D-Glukosa → ADP + D-glukosa 6-posfat  
Adalah ATP:glucose phosphotransferase, yang menunjukkan 

bahwa enzim ini mengkatalisis pemindahan sebuah gugus 
phosphoril dari ATP ke glukosa. Nomor Enzyme Commision adalah 
2.7.1.1 (EC. 2.7.1.1). Angka pertama (2) menandakan klas 
transferase, angka kedua (7) adalah subklas (phosphotransferase), 
angka ke tiga (1) adalah phosphotransferase dengan gugus hidroksil 
sebagai penerima dan angka ke empat (1) adalah D-glukosa sebagai 
penerima gugus phosphoril. EC pertama dilaporkan pertamakali 
pada tahun 1961 yang sekarang luas digunakan. Daftar lengkap dan 
gambaran dari beratus-ratus enzim yang telah diketahui dipelihara 
komite Nomenclatur “International Union of Biochemistry and Molecular 
Biology” (IUBMB) (www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme). Untuk 
kebanyakan enzim nama umum lebih sering digunakan seperti 
hexokinase untuk nama enzim di atas. 

Angka pertama pada nomor EC menunjukkan klas utama 
enzim yang terdiri dari 6 kelas dengan urutan sebagai berikut.  
1. Oksidoreduktase 

Oksidoreduktase adalah enzim yang mengkatalis reaksi 
oksidasi-reduksi. Kebanyakan enzim ini secara umum direfer 
sebagai dehydrogenase. Enzim lainnya pada klas ini dinamakan 
oxidase, peroxidase, oxygenase atau reductase. Sebagai contoh 
oxidoreductase adalah lactate dehydrogenase (EC 1.1.1.27) yang 
dinamakan juga lactate:NAD oxidoreductase. Lactate dehydrogenase 
mengkatalisis pemindahan hidrogen dari sebuah molekul laktat 
ke NAD+. Enzim ini mengkatalisis secara reversibel perubahan 
L-lactate ke piruvate. Dengan demikian, oksidasi L-lactate dikopel 
oleh reduksi koenzim NAD+. 

 

 
 

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme
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2. Transferase 
Transferase mengkatalisis reaksi transfer gugus dan kebanyakan 
membutuhkan hadirnya koenzim. Pada reaksi transfer gugus 
sebagian molekul substrat biasanya berikatan kovalen dengan 
enzim atau koenzimnya. Kelompok enzim ini adalah kinase, 
enzim yang mengkatalisis transfer gugus phosphoril dari ATP. 
Alanin transferase yang mempunyai nama sistematik L-alanin:2-
oxyglutarate aminotransferase (EC 2.6.1.2) adalah transferase. 
Enzim ini mentransfer gugus amino dari L-alanine ke α-
ketoglutarate. 

 

 
 

3. Hidrolase 
Hidrolase mengkatalisis reaksi hidrolisis. Enzim ini merupakan 
klas khusus transferase dengan air sebagai aseptor dari gugus 
yang ditransfer. Pyrophosphatase adalah contoh sederhana dari 
hydrolase. Nama sistematik enzim ini adalah diphosphate 
phosphohydrolase (EC 3.6.1.1). 

 

 
 
4. Lyase 

Lyase mengkatalisis reaksi lisis dari substrat menghasilkan 
ikatan ganda pada reaksi nonhidrolitik, non oksidasi, dan 
eliminasi. Pada reaksi kebalikannya, lyase mengkatalisis 
penambahan satu substrat ke ikatan ganda dari substrat kedua. 
Pyruvate decarboxylase termasuk klas enzim ini karena piruvate 
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terurai menjadi acetaldehyde dan karbondioksida. Nama 
sistematik pyruvate decarboxylase adalah 2-oxo-acid carboxy-lyase 
(EC 4.1.1.1) 

 

 
 

5. Isomerase 
Isomerase mengkatalisis perubahan struktur dalam molekul 
tunggal (reaksi isomerisasi) karena reaksi ini mempunyai hanya 
satu substrat dan satu produk. Reaksi enzimatik ini adalah 
reaksi yang paling sederhana. Alanine racemase (EC 5.1.1.1) 
adalah isomerase yang mengkatalisis interkonversi L-alanin dan 
D-alanin.  

 

 
 

6. Ligase 
Ligase mengkatalisis reaksi ligasi atau penggabungan dua 
substrat. Reaksi ini membutuhkan input energi potensial dalam 
bentuk nukleotida triposfat sebagai ATP. Ligase biasanya direfer 
sebagai synthetase. Glutamine synthetase atau L-glutamate:ammonia 
ligase (pembentukan ADP) (EC 6.3.1.2) menggunakan energi dari 
hidrolisis ATP untuk menggabungkan glutamate dan ammonia 
menghasilkan glutamine.  
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C. Keunggulan Reaksi Berkataliskan Enzim 

Keunggulan utama enzim adalah daya katalitiknya yang 
sangat besar. Enzim dapat mempercepat reaksi paling kurang 1 juta 
kali. Enzim dapat menaikkan kecepatan reaksi sampai 1020 

dibandingkan reaksi tanpa katalis. Katalis non-enzimatik dapat 
mempercepat reaksi 102 sampai 104. Enzim lisozim dari putih telur 
ayam dapat mengkatalisis reaksi hidrolisis substratnya pada 
kecepatan sekitar 108 lebih besar dibandingkan tanpa katalis. 
Sebagai perbandingan sederhana untuk mendegradasi makanan 
pagi dibutuhkan waktu 50 tahun tanpa enzim. 

Bagaimana cara enzim mempercepat reaksi? Enzim merubah 
jalur reaksi yang terjadi dengan menyediakan rute energi yang lebih 
rendah untuk mengubah substrat ke produk yaitu senyawa yang 
dihasilkan dari reaksi yang berkataliskan enzim. Dengan demikian, 
kecepatan reaksi berkataliskan enzim dengan memperendah energi 
aktivasi reaksi. Coba ingat kembali reaksi yang dicirikan oleh 
konstanta kesetimbangannya. Contoh reaksi sederhana di bawah 
ini. 

 
 aA  bB 
 
Konstanta kesetimbangan untuk reaksi ini, Keq adalah 

     
    

    
 

          

           
 

 
Konstanta kesetimbangan sesungguhnya adalah refleksi dari 

perbedaan energi antara reaktan dan produk. Perbedaan ini adalah 
ukuran dari stabilitas relatif dari reaktan dan produk. Tidak 
masalah bagaimana reaksi kimia terjadi, perbedaan energi antara 
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reaktan dan produk selalu sama. Sebuah enzim tidak dapat 
mengubah konstanta kesetimbangan reaksi yang dikatalisisnya 
tetapi enzim dapat merubah jalur yang menyediakan rute energi 
yang lebih rendah untuk pengubahan substrat ke produk. Dengan 
demikian, sebuah enzim menaikkan kecepatan reaksi kimia dengan 
cara merendahkan energi aktivasi reaksi (Gambar 114). Sebuah 
enzim menaikkan kecepatan reaksi sampai reaksi yang 
dikatalisisnya mencapai kesetimbangan.  

 

 
a      b. 

Gambar 114. Energi Reaksi Tanpa Katalis (a) dan dengan Katalis (b) 

D. Interaksi Substrat dan Enzim 

Interaksi substrat dan enzim membentuk kompleks enzim-
substrat. Terdapat sederetan tahap reaksi reversibel pada reaksi 
yang dikatalisis enzim. Tahapan reaksi tersebut terdiri dari empat. 
1. Pembentukan kompleks enzim-substrat (ES) akibat interaksi E 

dan S  
2. Pembentukan keadaan transisi kompleks enzim-substrat (ES*) 
3. Pembentukan kompleks enzim-produk (EP) 
4. Produk terlepas dari enzim 

Semua tahapan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. 

 E + S  ES  ES*  EP → E + P 
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Bagian enzim yang berikatan dengan substrat dinamakan sisi 
aktiv ‘active site’. Pada sisi aktif enzim terdapat residu katalitik 
yang akan mengikat substrat dan kemudian menjalani reaksi. Sisi 
aktiv enzim adalah ‘kantong’ atau ‘celah’ pada permukaan enzim. 
Karakteristik sisi aktif enzim adalah sangat penting pada fungsi 
enzim.  
1. Gugus R pada sisi aktiv yang dilibatkan pada katalisis 

dinamakan gugus katalitik. 
2. Bentuk sisi aktiv adalah sesuai dengan bentuk substrat. Dengan 

kata lain substrat yang cocok yang dapat masuk ke sisi aktiv 
enzim. 

3. Sebuah enzim menarik dan memegang substratnya dengan 
interaksi lemah, nonkovalen. Gugus R yang terlibat pada 
pengikatan substrat dan tidak diperlukan untuk katalisis 
membangun sisi pengikatan ‘binding site’ substrat. 

4. Bentuk sisi aktiv enzim menentukan kespesifikan enzim karena 
hanya substrat yang cocok dapat masuk ke sisi aktiv enzim dan 
akan digunakan untuk reaksi. 

 
Pengikatan substrat pada sisi aktiv enzim dijelaskan dengan 

dua model. 
1. Model Lock-and-Key 

Model ini diajukan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. 
Pengikatan enzim-substrat menurut model ini diasumsikan 
bahwa sisi aktiv enzim mempunyai struktur yang kaku yang 
tepat sekali bentuk dan distribusi muatannya dengan substrat. 
Masuknya substrat ke sisi aktiv enzim dianologikan seperti 
masuknya kunci pada gemboknya.  

2. Model Induced Fit 
Sekarang kita mengetahui bahwa protein adalah molekul yang 
fleksibel. Hal ini menuntun Daniel E.Koshland Jr mengusulkan 
model yang lebih mutakhir untuk cara interaksi enzim dan 
substrat. Model ini diajukan pada tahun 1958 yang dinamakan 
model induced fit. Pada model ini sisi aktiv enzim adalah 
‘kantong’ yang tidak kaku yang dapat dimasuki oleh substrat 
yang tepat. Sisi aktiv enzim adalah kantong fleksibel yang dapat 
memperkirakan bentuk substrat. Ketika substrat memasuki sisi 
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aktiv enzim, sisi aktiv mencocokkan dengan bentuk substrat. 
Dengan demikian, pengikatan enzim-substrat terjadi karena 
bentuk sisi aktiv enzim menyesuaikan dengan bentuk substrat 
menghasilkan pengikatan enzim-substrat yang sempurna cocok 
‘fit’. Agar terjadi interaksi enzim-substrat, permukaan enzim 
dan substrat harus ‘saling mengisi’ (complementary). Hal ini 
membutuhkan ‘kecocokan yang khusus’ yang menentukan 
apakah sebuah enzim akan berikatan dengan sebuah substrat 
tertentu dan melakukan reaksi kimia. Kedua model ini dimuat 
pada Gambar 115. 

 

 

 

Gambar 115. Model Pengikatan Enzim-Substrat  
( a) Lock-and-Key  dan (b) Induced Fi  

 (Denniston et al., 2008:660) 
 

Dua model pengikatan enzim-substrat di atas dapat 
menjelaskan kespesifikan enzim. Enzim yang sangat spesifik 
mendekati model lock-and-key, sebaliknya enzim yang kurang 
spesifik mendekati model induced fit. Kespesifikan enzim adalah 
kemampuan enzim untuk berikatan dengan hanya satu atau sangat 
sedikit substrat dan dengan demikian mengkatalisis hanya reaksi 
tunggal. Sebagai ilustrasi kespesifikan enzim, perhatikanlah reaksi 
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berikut. Enzim urease mengkatalisis reaksi hidrolisis urea 
menghasilkan karbon dioksida dan amonia. Metil urea yang 
strukturnya mirip dengan urea tidak dipengaruhi oleh urease.  

 

 
 
Tidak semua enzim mempunyai kespesifikan yang sama. 

Terdapat 4 klas kespesifikan enzim yang telah diamati. 
1. Kespesifikan Absolut 

Sebuah enzim yang mengkatalisis reaksi hanya satu substrat 
mempunyai kespesifikan absolut. Aminoacyl tRNA synthetase 
menunjukkan kespesifikan absolut. Harus setiap asam amino 
yang tepat berikatan dengan molekul tRNA yang cocok. Jika 
asam amino yang salah berikatan dengan tRNA dan 
ditambahkan pada rantai peptida dapat menghasilkan protein 
nonfungsional.  

2. Kespesifikan Gugus 
Sebuah enzim mengkatalisis proses pelibatan molekul yang 
mirip yang mengandung gugus fungsi yang sama mempunyai 
kespesifikan gugus. Hexokinase adalah enzim spesifik-gugus 
yang mengkatalisis penambahan gugus phosphoril ke gula 
heksosa glukosa pada langkah pertama glikolisis. Hexokinase 
dapat juga menambahkan gugus phosphoril ke beberapa gula 6-
karbon lainnya. 

3. Kespesifikan Ikatan 
Sebuah enzim yang mengkatalisis pembentukan atau 
pemutusan hanya ikatan tertentu pada molekul mempunyai 
kespesifikan ikatan. Protease seperti tripsin, chymotripsin dan 
elastase adalah enzim yang selektif menghidrolisis ikatan 
peptida. Dengan demikian enzim ini mempunyai kespesifikan 
ikatan. 
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4. Kespesifikan Stereokimia 
Sebuah enzim yang dapat membedakan satu enantiomer dari 
enantiomer lainnya mempunyai kespesifikan stereokimia. 
Kebanyakan enzim pada manusia memperlihatkan kespesifikan 
stereokimia. Karena kita hanya menggunakan D-gula dan L-
asam amino, enzim yang terlibat pada pencernaaan dan 
metabolisme kita mengenal hanya stereoisomer ini. 

 
Bagaimana pengikatan enzim-substrat menghasilkan reaksi 

kimia yang lebih cepat? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus 
melihat pada tahap-tahap reaksi berkataliskan enzim. Kita fokuskan 
pada 3 tahap terakhir reaksi enzimtik. Setelah pembentukan 
kompleks enzim-substrat pada tahap 1, interaksi substrat dan 
fleksibelitas enzim memudahkan substrat masuk ke konfigurasi 
yang secara energi lebih stabil (tahap 2). Keadaan ini adalah 
keadaan transisi, suatu keadaan di mana substrat dalam bentuk 
antara, mempunyai gambaran ke bentuk substrat dan ke bentuk 
produk. Pengubahan keadaan yang lebih disukai dari substrat ke 
produk (tahap 3) dan melepaskan produk (tahap 4). Sebagai catatan 
bahwa enzim secara lengkap tidak berubah akibat peristiwa ini. 

Apa jenis perubahan keadaan transisi yang mungkin terjadi 
pada substrat yang akan membuat proses reaksi lebih cepat? 
1. Enzim mungkin meletakkan ‘stress’ pada ikatan dan 

mempromosikan pemutusan ikatan. Sebagai contoh sucrose, 
enzim ini mengkatalisis reaksi hidrolisis sukrosa menjadi 
glukosa dan fruktosa. Pembentukan kompleks enzim-substrat 
mengakibatkan perubahan bentuk enzim (Gambar 116a dan 
116b. Pada keadaan transisi enzim berubah bentuk dan 
meletakkan tekanan pada ikatan glikosida yang memegang dua 
monosakarida (Gambar 116c). Keadaan ini memperendah energi 
aktivasi dari reaksi ini. Hal ini mengakibatkan ikatan antara 
glukosa dan fruktosa meregang, ikatan melemah dan 
memungkinkan ikatan tersebut putus lebih mudah dari pada 
ketiadaan enzim (Gambar 116d dan 116e).  

2. Sebuah enzim mungkin memfasilitasi reaksi dua reaktan ke 
posisi berdekatan dan orientasi yang lebih disukai agar reaksi 
terjadi. Jika kita melihat reaksi antara glukosa dan fruktosa 
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menghasilkan sukrosa, kita melihat bahwa setiap gula 
mempunyai lima gugus hidrosil yang dapat mengalami 
kondensasi menghasilkan sebuah disakarida. Ada satu dalam 25 
kesempatan dua molekul akan bertabrakan pada orientasi yang 
paling disukai untuk menghasilkan sukrosa. Kebanyakan 
tumbukan molekular tidak akan mempunyai cukup energi 
untuk mencapai energi aktivasi bahkan jika molekul pada 
orientasi yang paling disukaipun pada suhu badan. Enzim dapat 
membuat dua molekul ini berdekatan bersama pada orientasi 
yang benar (Gambar 117.II) membentuk keadaan transisi dan 
mempercepat reaksi. Sebuah enzim mungkin memperendah 
energi aktivasi yang dibutuhkan untuk reaksi dengan 
memegang substrat berdekatan dalam orientasi yang benar. 
Bentuk kompleks enzim-substrat membawa dua monosakarida 
bersama pada gugus hidroksil yang benar memanjang menuju 
monosakarida lainnya.  

 

 

Gambar 116. Pemutusan Ikatan Difasilitasi oleh Enzim  

 (Denniston et al., 2008:662) 
 

3. Sisi aktiv sebuah enzim mungin memodifikasi pH lingkungan 
substrat. Sebagai contoh, sisi aktiv mungkin sebagai donor atau 
aseptor H+. Hal ini akan mengakibatkan perubahan pH sekitar 
substrat tanpa mengganggu pH normal di dalam sel. 
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Gambar 117. Enzim Memegang Substrat pada Orientasi yang Benar  
(Denniston et al., 2008:663) 

E. Koenzim dan Kofaktor pada Enzim 

Beberapa enzim membutuhkan gugus nonprotein tambahan 
untuk fungsinya yaitu kofaktor dan atau koenzim. Cofactor yaitu 

satu atau lebih ion inorganik seperti Fe2+, Mg2+, Mn2+ atau Zn2+ 
(Tabel 13), sedangkan coenzyme merupakan molekul organik 
kompleks atau molekul metaloorganik. Coenzyme bertindak sebagai 
pembawa sementara dari gugus fungsi spesifik atau elektron. 

Cofactor harus berikatan dengan enzim untuk memelihara 
bentuk yang benar dari sisi aktiv enzim. Hanya ketika cofactor 
berikatan dengan enzim, enzim dapat mengikat substrat dan 
mengkatalisis reaksi. Jika suatu enzim membutuhkan cofactor Cu2+ 

untuk aktivitasnya, maka substrat tidak dapat berikatan pada sisi 
aktiv enzim sebelum cofactor tersebut berikatan dengan apoenzim 
(Gambar 118a). Ketika Cu2+ berikatan dengan apoenzim 
mengakibatkan sisi aktiv enzim mempunyai bentuk yang cocok 
dengan substratnya sehingga terbentuk kompleks enzim-substrat 
dan reaksi terjadi. (Gambar 118b). 

Enzim lainnya membutuhkan pengikatan sementara dari 
koenzim. Pengikatan umumnya dimediasi oleh interaksi yang 
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lemah seperti ikatan hidrogen. Pada reaksi kimia, koenzim berperan 
sebagai pembawa elektron atau gugus kimia. Pada Gambar 119 
memperlihatkan sebuah koenzim penerima gugus fungsi dari satu 
substrat dan memberikannya pada substrat kedua pada reaksi yang 
dikatalisis oleh transferase. Koenzim mengambil gugus fungsi dari 
substrat 1, kemudian mentransfer gugus fungsi tersebut pada 
substrat kedua. Produk dilepaskan dari enzim. Sering koenzim 
mengandung vitamin yang dimodifikasi sebagai bagian dari 
strukturnya. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan 
dalam diet dalam jumlah kecil. Dari vitamin yang larut di dalam air 
hanya vitamin C yang tidak berasosiasi membentuk koenzim. Tabel 
16 adalah ringkasam beberapa koenzim dan vitamin yang larut di 
dalam air sebagai prekursornya. 

 

 

Gambar 118. Peranan Kofaktor pada Enzim  
(Denniston et al., 2008:665) 
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Gambar 119. Koenzim pada Transferase Memindahkan Gugus Fungsi 
dari Substrat ke-1 ke Subtrat ke-2  

(Denniston et al., 2008:666) 
 

Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) adalah contoh 
koenzim yang sangat penting pada reaksi oksidasi proses 
pemanenan energi seluler. Molekul NAD+ dapat menerima sebuah 
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ion hidrida, sebuah atom hidrogen dengan dua elektron, dari 
substrat. Substrat dioksidasi dan bagian dari NAD+ yang diturunkan 
dari vitamin niacin direduksi untuk menghasilkan NADH. NADP+ 
juga diturunkan dari niacin. NAD+, NADP+ adalah pembawa ion 
hidrida, sedangkan FAD pembawa atom hidrogen. FAD dibuat dari 
vitamin riboflavin. 

Tabel 16. Vitamin yang Larut di Dalam Air dan Koenzimnya 

Vitamin Koenzim Fungsi 

Thiamin (B1) Thiamin pyrophosphate Reaksi dekarboksilasi 

Riboflavin (B2) Flavin Mononucleotide 
(FMN) 

Pembawa atom H 

Niacin (B3) Nicotinamide adenine 
dinucleotide (NAD+) 

Pembawa ion hidrida 

Pyridoxine (B6) Pyridoxal phosphate 
Pyridoxamine phosphate 

Pembawa gugus amino dan 
karboksil 

Cyanocobalamin 
(B12) 

Deoxyadenosyl 
cobalamin 

Koenzim pada metabolisme 
asam amino 

Folic acid Tetrahydrofolic acid Koenzim untuk transfer 1-C 

Pantothenic acid Coenzyme A Pembawa gugus asil 

Biotin Biocytin Koenzim pada fiksasi CO2 
Ascorbic acid Tidak diketahui Hidroksilasi dari prolin dan 

lisin pada collagen  

F. Pengaruh Lingkungan terhadap Aktivitas Enzim 

Aktivitas enzim dapat didefinisikan sebagai jumlah enzim 
yang dapat mengkatalisis pembentukan sejumlah produk (µmol) 
setiap menitnya pada kondisi reaksi tertentu. Ini dapat diartikan 
bahwa aktivitas enzim diukur dari penambahan produk. Aktivitas 
enzim dapat diukur dari pengurangan substrat. Dengan demikian, 
aktivitas enzim tinggi jika jumlah produk tinggi atau jumlah 
pengurangan substrat tinggi. Penambahan produk dan 
pengurangan substrat dapat dideteksi menggunakan reagen 
tertentu. Pati dapat dideteksi dengan Iodium, sedangkan gula 
pereduksi dapat dideteksi antar lain dengan reagen DNS. Enzim 
mempunyai aktivitas optimal pada pH dan suhu tetentu tergantung 
dari sumber/asal enzim. Perubahan pH dan suhu sangat 
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mempengaruhi aktivitas suatu enzim. Oleh sebab itu, pH dan suhu 
lingkungan enzim sangat mempengaruhi aktivitas suatu enzim  

1. Pengaruh pH 

Kebanyakan enzim aktiv hanya pada range pH yang sangat 
sempit. Sitoplasma sel mempunyai pH 7 dan kebanyakan enzim 
berfungsi paling baik pada pH ini. Plot kecepatan reaksi versus pH 
untuk enzim khusus dimuat pada Gambar 5.7. pH dimana enzim 
berfungsi optimal dinamakan pH optimum. Perubahan pH 
merubah derajat ionisasi dari gugus rantai samping (R) residu asam 
amino pada protein. Hal ini menyebabkan enzim kehilangan 
aktivitasnya, enzim menjadi terdenaturasi. Perubahan besar gugus 
R residu asam amino pada sisi aktiv enzim dapat menghancurkan 
kemampuan enzim untuk membentuk kompleks enzim-substrat. 

Beberapa lingkungan di tubuh kita harus berfungsi pada pH 
jauh dari 7. Sebagai contoh pH lambung sekitar 2 sebagai akibat 
sekresi asam klorida oleh lapisan lambung. Enzim pencernaan 
proteolitik pepsin efektif mendegradasi protein pada pH ekstrim ini. 
Pada kasus ini pepsin dapat memelihara kestabilan struktur 
tersiernya pada pH 2 dan paling aktif menghidrolisis peptida yang 
telah terdenaturasi pada pH yang sangat rendah ini. Dengan 
demikian, pepsin mempunyai pH optimum 2. Lain halnya dengan 
enzim proteolitik tripsin, tripsin yang ditemukan pada usus halus 
berfungsi pada kondisi pH yang lebih tinggi. Pepsin dan tripsin 
memutuskan ikatan peptida dengan mekanisme yang identik, tetapi 
keduanya stabil dan aktif pada pH lingkungan yang sangat berbeda. 
Contoh lainnya adalah enzim lisosomal aktiv pada pH asam (pH 
4,8), tetapi enzim ini tidak aktiv pada pH sitoplasma 7,0-7,3.  

2. Pengaruh Suhu 

Enzim tubuh kita cepat rusak jika suhu dinaikkan di atas suhu 
37ºC, tetapi enzim ini tetap stabil pada suhu yang lebih rendah. Hal 
ini mengapa enzim yang digunakan untuk assay klinik disimpan 
pada lemari pendingin atau dibekukan sebelum digunakan. Gambar 
5.7 memperlihatkan pengaruh suhu pada reaksi berkataliskan enzim 
dan reaksi tanpa katalis. Kecepatan reaksi naik dengan naiknya 
suhu pada reaksi tanpa katalis karena tumbukan lebih banyak 
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terjadi. Kecepatan reaksi berkataliskan enzim juga naik dengan 
naiknya suhu karena ada kenaikan sejumlah tumbukan antara 
enzim dan substrat. Pada suhu optimum, enzim berfungsi optimal 
dan kecepatan reaksi maksimal. Di atas suhu optimum, kenaikan 
suhu mulai menaikkan energi vibrasi ikatan di dalam enzim. Pada 
akhirnya, begitu banyak ikatan dan interaksi yang lemah 
dihancurkan yang menyebabkan enzim menjadi terdenaturasi dan 
reaksi berhenti. 

Pemanasan enzim dan protein lainnya dapat menghancurkan 
struktur tiga dimensinya yang menyebabkan aktivitas enzim hilang. 
Sel tidak dapat bertahan pada suhu yang sangat tinggi. Oleh sebab 
itu, panas efektif digunakan untuk sterilisasi. Sterilisasi oleh 
pemanasan sering dilakukan pada suhu 160ºC selama paling kurang 
2 jam, sedangkan sterilisasi dengan uap air dilakukan pada suhu 
121ºC selama 15-20 menit. Pada keadaan ini, enzim menjadi rusak 
yang mengakibatkan semua bakteri dan virus akan mati.  

Bagaimanapun juga, tidak semua enzim inaktiv akibat 
pemanasan, bahkan pada suhu yang agak tinggi. Bakteri-bakteri 
tertentu (kelompok archea) dapat hidup pada dasar laut dimana 
suhu dan tekanan ekstrim tinggi. Bakteri kelompok 

Hyperthermophiles tumbuh optimal pada suhu sangat tinggi. 
Hyperthermophiles ditemukan pada lingkungan luar biasa panas 
seperti hot spring, geyser, dan lubang hydrothermal laut-dalam. 
Thermococcus celer merupakan contoh hyperthermophile yang tumbuh 
optimal pada suhu 88ºC, sedangkan Pyrolobus fumarii tumbuh 
optimal pada suhu 106ºC. Bakteri yang berada pada kondisi yang 
luar biasa ini salah satunya disebabkan keunikan sekuens residu 
asam amino pada proteinnya yang menghasilkan protein/enzim 
tahan panas. Oleh sebab itu, bakteri ini dapat dijadikan sumber 
enzim tahan panas yang banyak diperlukan industri saat ini.  

G. Regulasi Aktivitas Enzim 

Aktivitas enzim di dalam sel diregulasi agar sel terlindung 
dari kerusakan. Jika sel mengeluarkan semua energinya ia akan 
mati. Oleh sebab itu, banyak mekanisme untuk melestarikan energi 
seluler. Sebagai contoh, begitu banyak energi terbuang untuk 
menghasilkan enzim jika substrat tidak tersedia. Jika produk dari 
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reaksi berkataliskan enzim berlebih, maka akan membuang energi 
jika reaksi dilanjutkan sehingga menghasilkan produk yang tidak 
diinginkan.  

Mekanisme paling sederhana dari regulasi enzim adalah 
untuk memproduksi enzim hanya pada saat ada substrat. 
Mekanisme ini digunakan bakteri untuk meregulasi enzim yang 
diperlukan untuk mendegradasi berbagai macam gula 
menghasilkan ATP guna kerja sel. Bakteri tidak mempunyai kontrol 
pada lingkungannya atau pada sumber makanannya. Sangat 
membuang energi sekali menghasilkan semua enzim yang 
diperlukan untuk mendegradasi semua gula yang mungkin. 
Dengan demikian, bakteri menyimpan energi dengan memproduksi 
enzim hanya jika tersedia gula spesifik. Mekanisme lainnya untuk 
regulasi aktivitas enzim adalah enzim allosterik, feedback inhibition, 
produksi zymogen dan modifikasi kovalen. Marilah kita lihat 
mekanisme regulasi ini lebih detail. 

1. Enzim Allosterik 

Satu tipe regulasi enzim adalah enzim yang mempunyai sisi 
pengikatan kedua selain sisi aktivnya yang dinamakan sisi 
pengaturan (regulatory site) atau sisi allosterik (allostric site). 
Enzim ini dinamakan enzim allosterik (Gambar 120). Enzim yang 
diregulasi secara allosterik sering lebih besar dari pada enzim 
lainnya. Sisi aktiv enzim allosterik dapat berubah akibat pengikatan 
molekul kecil pada sisi allosterik. Molekul kecil ini dinamakan 
molekul effektor. Molekul effektor dinamakan juga effektor 

allosterik. Pengikatan molekul effektor pada sisi allosterik dapat 
merubah sisi aktiv enzim ke konfigurasi tidak aktif, negative 
allosterism, atau mengubah sisi aktiv enzim ke konfigurasi aktif, 
positive allosterism. Kebanyakan enzim yang diregulasi di bawah 
transisi alloterik berada antara keadaan aktif (R, Rilex) atau keadaan 
inaktif (T, Tense). Dengan demikian, fenomena allosterik adalah 
respon dari kontrol reversibel dari enzim yang diregulasi.  
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Gambar 120. Enzim Allosterik  
http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/cellular-

macromolecules/enzymes-classification.php 
 

Pada bab metabolisme kita mempelajari jalur metabolik. Jalur 
metabolik adalah sederetan reaksi biokimia yang mendegradasi 
atau mensintesis satu atau lebih molekul biologi. Satu dari jalur ini 
adalah jalur glikolisis yang merupakan jalur pertama degradasi 
karbohidrat menghasilkan energi ATP untuk sel. Jalur ini merespon 
kebutuhan energi tubuh. Jika energi dibutuhkan lebih banyak, maka 
reaksi pada jalur ini lebih cepat sehingga pada jalur ini dihasilkan 
ATP lebih banyak. Sebaliknya, jika energi yang dibutuhkan rendah 
maka reaksi pada jalur tersebut berjalan lambat. Bagaimana 
terjadinya regulasi pada jalur ini? 

Salah satu titik regulasi pada jalur glikolisis adalah reaksi 
ketiga. Reaksi ketiga pada jalur ini adalah mentransfer gugus 
phosphoril dari molekul ATP ke molekul fructose-6-phosphat. 
Reaksi ini dikatalisis oleh enzim phosphofructokinase. Aktivitas 
phospho fructokinase adalah sensitif untuk positip dan negatif 
allosterism. Jika ATP hadir melimpah, ATP berikatan ke sisi 
pengikatan effektor pada phosphofructokinase. Hal ini menginhibisi 
aktivitas enzim dan dengan demikian memperlambat keseluruhan 
jalur. AMP yang melimpah merupakan bukti bahwa tubuh perlu 
membuat ATP. Jika AMP berikatan pada sisi pengikatan effektor 
pada phosphofructokinase, aktivitas enzim naik, reaksi berjalan cepat 
pada keseluruhan jalur. 

http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/cellular-macromolecules/enzymes-classification.php
http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/cellular-macromolecules/enzymes-classification.php
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2. Sifat Umum Enzim Allosterik 

Pengujian sifat kinetik dan fisika dari enzim allosterik telah 
memperlihatkan bahwa enzim ini mengikuti gambaran berikut. 
Aktivitas enzim allosterik diubah oleh effektor allostrik. Suatu 
effektor allostrik dapat berfungsi sebagai aktivator allosterik atau 
inhibitor allosterik. Sering effektor allosterik tidak mirip dengan 
substrat atau produk dari enzim. Pertimbangan perbedaan struktur 
antara substrat dengan effektor allosterik menuntun ke kesimpulan 
bahwa effektor allosterik diikat pada sisi regulator yang terpisah 
dari sisi katalitik/sisi aktiv.  
a. Effektor allostrik berikatan nonkovalen dengan enzim yang 

diregulasi (ada gugus  
b. khusus dari enzim regulasi yang aktivitasnya diatur oleh 

modifikasi kovalen). Kebanyakan effektor mengubah KM dari 
enzim untuk sebuah substrat tetapi beberapa mengubah Vmaks.  

c. Dengan sedikit pengecualian enzim regulasi adalah protein 
multi subunit tetapi tidak semua enzim multi subunit diregulasi. 
Protein oligomer adalah kompleks simetrik kebanyakan sering 
memiliki dua atau empat rantai protein. Rantai polipeptida 
tunggal dari enzim regulasi mungkin identik atau berbeda. 
Enzim regulasi multisubunit dengan subunit yang identik yang 
setiap rantai polipeptidanya dapat mengandung sisi katalitik 
dan sisi regulator. Sebagai contohnya adalah phosphofructase-1 
dari E.coli. Komposisi enzim regulasi dari subunit yang tidak 
identik lebih kompleks.  

d. Enzim regulasi allosterik biasanya mempunyai paling kurang 
satu substrat dengan kurva V0 versus (S) agak sigmoid dari pada 
hyperbolik. Kurva sigmoid disebabkan oleh cooperative positip 
dari pengikatan substrat dan ini memungkinkan karena 
hadirnya sisi pengikatan beberapa substrat. 

3. Feedback Inhibition 

Enzim allosterik adalah dasar untuk feedback inhibition pada 
jalur metabolisme. Fungsi sistem ini mempunyai prinsip yang sama 
seperti termostat pada tunggu pembakaran. Feedback inhibition 
biasanya meregulasi jalur enzim yang terlibat pada sintesa molekul 
biologi. Jalur ini dapat digambarkan secara skematik seperti berikut:  
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     E1      E2       E3     E4      E5 
 A  →  B  →  C  →  D →  E  →  F  
 
Pada jalur ini, zat pemula A diubah ke B oleh katalis enzim E1. 

Enzim E2 dengan segera merubah B ke C dan seterusnya sampai 
terbentuk produk akhir F. Jika F tidak diperlukan lagi F akan 
terbuang di dalam sel. Untuk menghindari hal ini, sel menggunakan 
feedback inhibition yang mana produk akhir dapat menurunkan 
kecepatan keseluruhan jalur untuk mensitesa F. Dengan demikian, 
produk F bertindak sebagai effektor allosterik negatif pada enzim 
pertama pada jalur tersebut yaitu E1. Enzim E1 mempunyai sisi 
pengikatan effektor untuk F. Ketika F hadir berlebih, F berikatan ke 
sisi pengikatan-effektor yang menyebabkan sisi aktif tertutup dan 
tidak dapat berikatan dengan substrat A. Dengan demikian, A tidak 
diubah ke B. Jika B tidak dihasilkan berarti tidak ada substrat untuk 
E2 dan secara keseluruhan jalur berhenti beroperasi. Dengan kata 
lain, F membuat ‘off’ semua reaksi yang terlibat pada sintesa F. 
Ketika konsentrasi F turun. F akan terpisah dari sisi pengikatan-
effektor. Ketika ini terjadi enzim aktif kembali dan F terbentuk 
kembali. Dengan demikian, feedback inhibition adalah sebuah switch 
‘on-off’ enzim pertama jalur metabolisme oleh metabolik produk 
akhir pada jalur tersebut. 

4.  Zymogen  

Efektor allosterik meregulasi enzim melalui perubahan 
reversibel pada struktur quartener enzim. Bagaimanakah regulasi 
enzim melalui zymogen? Zymogen adalah prokursor inaktiv enzim 
yang dapat berubah secara irreversibel membentuk enzim aktiv 
dengan cara pemutusan ikatan peptida spesifik. Zymogen disebut 
juga proenzim. Beberapa proenzim, proteolisis dan enzim aktivnya 
dimuat pada Tabel 17. Zymogen diubah oleh proteolisis ke bentuk 
enzim yang aktiv. Dengan demikian, zymogen adalah prekursor 
enzim yang inaktif. Pepsinogen, trypsinogen dan chymotrypsinogen 
adalah contoh zymogen, sedangkan pepsin, trypsin dan chymotrypsin 
adalah bentuk aktivnya yang merupakan enzim proteolitik 
percernaan. Enzim ini diperlukan untuk kehidupan karena 
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menghidrolisis protein makanan menjadi asam amino yang dapat 
digunakan sel kembali. Tetapi apa yang terjadi jika sel 
menghasilkan enzim ini dalam bentuk aktivnya? Sel akan hancur!  

 

Tabel 17. Proenzim pada Sistem Pencernaan 

Proenzim Aktivator/proteolisis Enzim aktiv 

Proelastase Tripsin Elastase 

Tripsinogen Tripsin Tripsin 

Kimotripsinogen A Tripsin dan 
kimotripsin 

Kimotripsin 

Pepsinogen pH asam dan pepsin Pepsin 

Prokarboksipeptidase Tripsin Karbopeptidase A dan 
karbopeptidase B 

 
Bagaimanakah suatu zymogen diubah menjadi enzim yang 

aktiv? Marilah kita perhatikan pengaktivan chymotrypsinogen. 
Pengubahan chymotrypsinogen ke chymotrypsin dikatalisis oleh 
trypsin. Trypsin merupakan polipeptida tunggal yang terdiri dari 239 
residu asam amino, sedangkan trypsinogen terdiri dari dari 245 
residu asam amino. Reaksi hidrolisis ikatan peptida pada 6 residu 
pertama pada trypsinogen menghasilkan fragment kecil Val-(Asp)4-
Lys- dan tripsin yang dikatalisis oleh enzim enteropeptidase (Gambar 
121).  

 

 

Gambar 121. Pengaktivan Trypsinogen Menjadi Trypsin  
 (Nelson et al., 2008:227) 
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Chymotrypsinogen merupakan rantai polipeptida tunggal yang 
terdiri dari 245 residu asam amino dengan 5 ikatan disulfida. Ketika 
chymotrypsinogen disekresi ke dalam usus halus, trypsin yang hadir 
pada sistem pencernaan memutuskan ikatan peptida antara arginin-
15 dan isoleusin-16 pada chymotrypsinogen (Gambar 122). Pemutusan 
ikatan peptida tersebut menghasilkan µ-chymotrypsin. Fragment 15-
residu tetap terikat dengan protein oleh ikatan disulfida. Kemudian 
µ-chymotrypsin mengkatalisis dirinya sendiri untuk memindahkan 
dua fragmen dipeptida menghasilkan α-chymotrypsin yang juga 
aktif. Dua fragmen dipeptida yang diputus adalah Ser14-Arg15 dan 
Thr147-Asn148. Bentuk aktiv α-chymotrypsin mempunyai tiga 
polipeptida yang terhubung oleh 5 ikatan disulfida. Struktur 
molekul chymotrypsinogen dan chymotrypsin dimuat pada Gambar 
123. 

 

 

Gambar 122. Pengaktivan Chymotrypsinogen Menjadi Chymotrypsin  
(Campbell et al., 2006:166) 

 
Chymotrypsinogen, trypsin termasuk kelompok serin protease. 

Serin protease adalah kelompok enzim yang memutus ikatan 



  Minda Azhar 215 

peptida pada protein. Enzim ini dicirikan oleh hadirnya residu serin 
pada sisi aktivnya. Studi yang terbaik dari serin protease adalah 
enzim trypsin, chymotrypsin dan elastase. Enzim ini menyediakan 
informasi yang sangat baik untuk menggali hubungan antara 
srtuktur protein dan fungsi katalitiknya. Enzim ini telah dipelajari 
selama 50 tahun dan merupakan bagian yang penting dari sejarah 
biokimia. 

 

Gambar 123. Struktur Chymotrypsinogen Menjadi Chymotrypsin     

Warna hijau pada adalah posisi residu asam amino yang dihidrolisis, 
sedangkan merah adalah rantai samping residu asam amino katalitik  

(Moran et al., 2012:184) 

5. Regulasi Melalui Modifikasi Kovalen 

Protein modifikasi kovalen adalah mekanisme lainnya yang 
dapat digunakan sel untuk mengaktifkan atau menginaktifkan 
enzim. Proses ini melibatkan penambahan atau pemindahan gugus 
kimia secara kovalen dari protein enzim. Tipe paling umum 
modifikasi kovalen enzim adalah phosphorilasi atau 
dephosphorilasi. Gugus phosphoril ditambahkan atau dipindahkan 
dari gugus rantai samping serin, tirosin atau treonin pada protein 
enzim. Tiga residu asam amino ini mempunyai OH bebas pada 
gugus rantai sampingnya sebagai sisi penambahan gugus 
phosphoril.  
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Modifikasi kovalen struktur enzim dikatalisis oleh enzim 
lainnya. Protein kinase menambahkan gugus phosphoril ke enzim 
target, sedangkan phosphatase memindahkan-nya. Untuk beberapa 
enzim yang diphosphorilasi adalah aktif. Phosphorilasi 
mengaktifkan trigliserol lipase sebuah enzim yang menghidrolisis 
trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Gligogen 
phosphorilase adalah enzim yang terlibat mendegradasi glikogen 
juga diaktifkan oleh penambahan gugus phosphoril. Bagaimanapun 
juga beberapa enzim, phosphorilasi menginaktifkan enzim. Sebagai 
contoh adalah glikogen sintase sebuah enzim yang terlibat pada 
sintesa glikogen yang ketika enzim ini diphosphorilasi enzim 
menjadi inaktif. Regulasi ini adalah reversibel. Sebuah enzim dapat 
dengan cepat ‘on atau off’ sebagai respon lingkungan atau kondisi 
psikologis.  

Pyruvate dehydrogenase mamalia juga merupakan enzim yang 
diregulasi melalui modifikasi kovalen (Gambar 124). Pyruvate 
dehydrogenase mengkatalisis reaksi yang menghubungkan jalur 
glikolisis ke siklus asam sitrat. Phosphorilasi pyruvate dehydrogenase 
dikatalisis oleh enzim allosterik pyruvate dehydrogenase kinase 
menginaktifkan pyruvate dehydrogenase. Kinase dapat diaktifkan oleh 
beberapa metabolit. Pyruvate dehydrogenase terphosphorilasi 
direaktifkan dengan cara hidrolisis residu phosphoserinenya yang 
dikatalisis oleh pyruvate dehydrogenase phosphatase.  

 

 

Gambar 124. Regulasi Pyruvate Dehydrogenase 
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H. Kinetika Enzim 

Model yang bermanfaat untuk kinetika reaksi berkataliskan 
enzim ditemukan pada tahun 1913 oleh Leonor Michaelis dan Maud 
Menten yang lebih dikenal dengan dua gabungan nama Michaelis-
Menten. Model ini adalah dasar untuk enzim nonallosterik dan 
digunakan secara luas. Reaksi pengubahan substrat, S ke produk, P 
dapat ditulis persamaan stoikiometri reaksi sebagai berikut, 
 S → P  

Mekanisme reaksi berkataliskan enzim dapat diringkas dalam 
bentuk 

 
Sebagai catatan diasumsikan bahwa produk tidak diubah ke 

substrat. Pada persamaan ini k1 adalah konstanta kecepatan 
pembentukan kompleks enzim-substrat, ES dari enzim E dan 
substrat S, sedangkan k-1 konstanta kecepatan reaksi kebalikan dan 
k2 konstanta kecepatan untuk pengubahan kompleks ES ke produk 
P yang kemudian melepaskan produk dari enzim. Pada akhir reaksi 
keadaan enzim seperti semula dan enzim dapat dipakai kembali.  

Ketika mengukur kecepatan reaksi enzim pada variasi 
konsentrasi substrat, kita melihat bahwa kecepatan tergantung pada 
konsentrasi substrat, [S]. Kita mengukur kecepatan awal reaksi 
yaitu kecepatan yang diukur segera setelah enzim dan substrat 
dicampurkan agar kita dapat meyakini bahwa produk tidak 

diubah ke substrat. Kecepatan ini kadang-kadang ditulis Vinit atau 
V0 untuk menunjukkan kecepatan awal. Kita dapat 
menggambarkannya seperti pada Gambar 125.  

Pada daerah lebih rendah dari kurva (pada tingkat substrat 
rendah), reaksi adalah orde pertama, yang mengimplikasikan 
bahwa kecepatan, V tergantung pada konsentrasi substrat [S]. Pada 
bagian atas dari kurva (pada level konsentrasi substrat lebih tinggi), 
reaksi adalah orde nol, kecepatan reaksi tidak tergantung 
konsentrasi substrat. Hal ini dapat diartikan bahwa sisi aktif semua 
molekul enzim jenuh oleh substrat. Pada bagian ini konsentrasi 
substrat tetap, reaksi berjalan pada kecepatan maksimum [Vmax]. 
Konsentrasi substrat pada ½ kecepatan maksimumnya mempunyai 
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arti khusus yang disimbolkan dengan KM. KM dapat 
dipertimbangkan sebagai ukuran kebalikan dari afinitas enzim 
untuk substrat. KM lebih rendah, afinitas lebih tinggi. 
 

 

Gambar 125. Grafik Kecepatan Awal vs [S] pada [E] Tetap 
 

Marilah sekarang kita melihat hubungan matematika antara 
[E], [S], Vmax dan KM. Mekanisme umum dari reaksi berkataliskan 
enzim melibatkan pengikatan enzim E ke substrat untuk 
membentuk kompleks enzim-substrat ES, yang kemudian 
membentuk produk. Kecepatan pembentukan kompleks enzim-
substrat ES adalah  

 

 
 

dimana Δ[ES]/Δt berarti perubahan konsentrasi kompleks, Δ[ES] 
selama waktu Δt, dan k1 adalah konstanta kecepatan pembentukan 
kompleks. 

Kompleks ES dapat berlangsung dalam dua arah reaksi, 
kembali ke enzim dan substrat atau mengarah ke produk dan 
melepaskan enzim. Kecepatan hilangnya kompleks ini adalah 
jumlah kecepatan dari dua reaksi ini.  
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Tanda negatif pada simbol -Δ[ES]/Δt berarti bahwa 

konsentrasi kompleks menurun. Istilah k-1 adalah konstanta 
kecepatan untuk dissosiasi dari kompleks menghasilkan enzim dan 
substrat dan k2 adalah konstanta kecepatan reaksi kompleks 
menghasilkan produk dan enzim.  

Enzim mampu memproses substrat sangat efisien pada 
kondisi mapan ‘steady state’ dimana kecepatan pembentukan 
kompleks enzim-substrat sama dengan kecepatan penguraiannya 
sehingga sangat sedikit kompleks hadir. Menurut teori stady-state, 
kecepatan pembentukan kompleks enzim-substrat sama dengan 
kecepatan penguraiannya akibatnya konsentrasi kompleks enzim-
substrat sama setiap waktu.  

 

 
dan  
 k1[E][S] = k-1[ES] + k2 [ES]  ............................................................. (1)  
  
Untuk menentukan konsentrasi kompleks ES, perlu 

mengetahui konsentrasi spesi lain dalam reaksi. Konsentrasi awal 
substrat diketahui dari kondisi eksperimen dan tidak berubah 
secara berarti selama tahap awal reaksi. Konsentrasi substrat lebih 
besar dari pada konsentrasi enzim. Total konsentrasi enzim [E]T juga 
diketahui, tetapi sebagian besar enzim ini mungkin terlibat dalam 
kompleks. Konsentrasi enzim bebas [E] adalah perbedaan antara 
konsentrasi enzim total [E]T, dan konsentrasi enzim-substrat [ES] 
yang dapat ditulis sebagai berikut. 

 
 [E] = [E]T - [ES]  .............................................................................. (2) 
 
Jika disubtitusikan konsentrasi enzim bebas [E] pada 

persamaan 1, maka 
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 k1 ([E]T - [ES]) [S] = k-1 [ES] + k2 [ES] ............................................. (3) 
 
Jika dikumpulkan konstanta pada salah sisi, maka  
 

 
 
Di mana KM dinamakan konstanta Michaelis. Berapakah 

konsentrasi kompleks enzim-kompleks, [ES]? 
 

 .................................................... (4) 
 
 
Pada tahap awal reaksi, sangat sedikit produk hadir. Reaksi 

balik dari produk ke kompleks perlu dipertimbangkan. Dengan 
demikian kecepatan awal menentukan reaksi enzimatik tergantung 
pada kecepatan degradasi kompleks enzim-substrat masuk produk 
dan enzim. Pada model Michaelis–Menten, kecepatan awal V dari 
pembentukan produk tergantung hanya pada kecepatan degradasi 
kompleks ES. 

 
V = k2 [ES]  ...................................................................................... (5) 
 
Jika persamaan 4 disubstitusikan pada persamaan 5 maka 

diperoleh  
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  ................................................................................ (6)  
 
Jika konsentrasi substrat sangat tinggi, enzim jenuh dengan 

substrat, akibatnya [ES]=[E]T, maka kecepatan reaksi maksimum 
(Vmax) 

 
V = Vmax = k2 [E]T  ........................................................................... (7) 

 

Konsentrasi total enzim adalah konstan, berarti bahwa 
 
 Vmax = konstan 
 
Ekspresi untuk Vmax mirip dengan reaksi orde nol  
 
 Kecepatan = k[A]0 =k  
Jika enzim jenuh dengan substrat, reaksi orde-nol  
Jika persamaan 6 disubsitusikan ke persamaan 7 

menghasilkan hubungan kecepatan yang diamati pada konsentrasi 
substrat sangat tinggi dengan kecepatan maksimum dari sebuah 
reaksi enzimatik. Persamaan ini dinamakan persamaan Michaelis-
Menten  

 

   .............................................................................. (8) 
 
Kecepatan konstan ketika enzim jenuh dengan substrat yaitu 

Vmax, suatu nilai yang dapat diperkirakan dari grafik. Nilai KM juga 
dapat diperkirakan dari grafik. 

Jika kondisi eksperimen diatur agar [S] = KM , tentu, 
persamaan 8 menjadi  
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  ............................................................................... (9) 
 
Dengan kata lain, jika kecepatan reaksi adalah setengah nilai 

kecepatan maksimumnya maka konsentrasi substrat adalah sama 
dengan KM. Inilah dasar untuk menentukan nilai KM secara grafik. 
Vmax adalah kecepatan konstan dicapai ketika enzim jenuh dengan 
substrat suatu nilai yang dapat diperkirakan melalui grafik. 
Penentuan Vmax dan KM secara grafik dari plot kemiringan kecepatan 
vs konsentrasi substrat dimuat pada Gambar 126. 

 

 

Gambar 126. Nilai Vmax dan KM pada Plot Kemiringan V0 vs [S] 

 (Moran et al., 2012:141) 
 

Sebagai catatan bahwa reaksi yang digunakan untuk 
menghasilkan persamaan Michaelis-Menten adalah persamaan 
reaksi enzimatik yang paling sederhana dengan substrat tunggal 
menghasilkan produk tunggal. Kebanyakan enzim mengatalisis 
reaksi yang mengandung dua atau lebih substrat. Dengan demikian 
persamaan ini tidak akan valid untuk reaksi tersebut. Untuk enzim 
dengan banyak substrat, persamaan yang sama dapat digunakan 
tetapi hanya satu substrat dapat dipelajari pada satu waktu. Contoh 
reaksi enzim di bawah ini. 
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 A + B → P + Q 

1. Melinearkan Persamaan Michaelis-Menten 

Kurva yang menggambarkan kecepatan reaksi enzimatik 
nonallosterik adalah hiperbolik. Kurva ini sangat sulit digunakan 
untuk menentukan Vmax karena kurva adalah sebuah asimtot 
(Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung 
dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati nol) dan nilai 
ini tidak pernah tercapai dengan konsentrasi substrat terbatas. Hal 
ini membuat sulit untuk menentukan KM dari enzim. Dengan 
pertimbangan ini kita lebih mudah berkerja pada garis 
dibandingkan kurva. Oleh sebab itu, persamaan Michaelis-Menten 
yang berupa hiperbola dapat dirubah menjadi garis lurus dengan 
menjadikan 1/V sebagai sumbu y dan 1/[S] sebagai sumbu x. 
 

.................................................................(10) 

Persamaan ini sekarang mempunyai bentuk garis lurus, y = ax 
+ b di mana 1/V adalah y dan 1/[S] adalah x. Pada persamaan garis 
y = ax + b, kemiringan garis adalah a yaitu KM/Vmax dan intersep 
adalah b yaitu 1/Vmax. Persamaan ini dikenal sebagai Lineweaver-

Burk double-reciprocal plot yang dimuat pada Gambar 127. 
Melalui gambar ini dapat ditentukan nilai KM dan Vmax dengan 
mudah.  
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Gambar 127. Plot Lineweaver-Burk  
(Champbell et al., 2006:143) 

2. Makna KM dan Vmax 

Kita telah melihat bahwa kecepatan reaksi V adalah sama 
dengan setengah kecepatan maksimum, V=Vmax/2, kemudian 
KM=[S]. Satu interpretasi dari KM adalah bahwa KM sama dengan 
konsentrasi substrat pada 50% sisi aktiv enzim dilingkupi substrat. 
KM mempunyai satuan konsentrasi. Interpretasi lainnya dari KM 
terletak pada pengasumsian model Michael-Menten dari kinetik 
enzim. Ingat kembali persamaan berikut: 
 

 

  

Pertimbangkanlah pada kasus ini reaksi E+S → ES lebih sering 
dari pada E + S → E + P. Pada istilah kinetik, hal ini berarti bahwa 
konstanta kecepatan dissosiasi k-1 lebih besar dari pada konstanta 
pembentukan produk k2. Jika k-1 lebih besar dari pada k2 (k-1>> k2) 
seperti  awalnya  diasumsikan  oleh  Michaelis  dan Menten, maka 
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Hal ini adalah informatif untuk membandingkan pernyataan 

konstanta Michaelis dengan pernyataan konstanta kesetimbangan 
dissosiasi kompleks ES. 

 
Nilai k adalah konstanta kecepatan seperti sebelumnya. 

Konstanta kesetimbangan adalah sebagai berikut. 
 

 

Persamaan ini menyatakan bahwa KM = Keq jika diasumsikan k-

1>> k2 adalah valid. KM disederhanakan sebagai konstanta dissosiasi 
untuk kompleks ES. KM adalah ukuran bagaimana substrat diikat 
kuat ke enzim. Nilai KM yang lebih besar dapat diartikan bahwa 
substrat kurang terikat kuat ke enzim. Sebagai catatan pada 
pendekatan stady–state, k2 tidak diasumsikan kecil dibandingkan 
dengan k-1. Oleh sebab itu, KM secara teknik tidak merupakan 
konstanta dissosiasi tetapi sering digunakan untuk memperkirakan 
afinitas enzim untuk substrat. 

Vmax dihubungkan dengan turnover number (nomor 
pergantian) dari suatu enzim, yaitu kuantitas yang sama dengan 
konstanta katalitik k2. Konstanta ini juga direfer sebagai kcat atau kp: 

 

  
 
Turnover number adalah jumlah mol substrat yang bereaksi 

untuk membentuk produk permol enzim per satuan waktu. 
Pernyataan ini mengasumsikan bahwa enzim terdenaturasi penuh 
dengan substrat. Dengan demikian, reaksi diproses pada kecepatan 
maksimum. Tabel 18 adalah daftar turnover number dan KM dari 
beberapa enzim dimana satuan waktunya adalah perdetik. Turnover 
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number adalah ilustrasi dramatik khususnya dari effisiensi katalis 
enzimatik. Katalase adalah contoh enzim yang effisien. Enzim ini 
dapat mengubah 40 juta mole substrat ke produk setiap detiknya.  

Tabel 18. Turnover number dan KM untuk Beberapa Enzim 

Enzim Fungsi kcat= 
Turnover 
number* 

KM ** 

Catalase Pengubahan H2O2 ke H2O dan 
O2 

4 x 107 25 

Carbonic anhydrase Hidrasi dari CO2 1x106 12 

Acetylcholinesterase Menghasilkan acetylcholine, 
senyawa penting pada 
transmisi implus saraf  

1.4x104 9.5x10-2 

Chymotripsin Enzim prolitik 1.9x102 6.6x10-1 

Lysozyme Degradasi polisakarida 
dinding sel bakteri 

0.5 6x10-3 

*Turnover number adalah mole substrat diubah ke produk permol enzim 
per detik. Satuannya adalah sec-1 

**Satuan KM adalah millimol 

I.  Inhibisi Reversibel Enzim 

Sebuah inhibitor enzim adalah senyawa yang berikatan pada 
sebuah enzim dan mengganggu aktivitasnya. Inhibitor dapat 
mencegah pembentukan kompleks ES atau memblok reaksi kimia 
yang menuju ke pembentukan produk. Sebagai aturan umum 
inhibitor adalah molekul kecil yang berikatan secara reversibel ke 
enzim dan menginhibisinya. Sel mengandung banyak inhibitor 
enzim alami yang memainkan peranan penting pada regulasi 
metabolisme. Inhibitor buatan digunakan secara eksperimen untuk 
menemukan mekanisme enzim dan menafsirkan jalur metabolik. 
Beberapa obat-obatan dan banyak racun adalah inhibitor enzim. 

Beberapa inhibitor berikatan secara kovalen dengan enzim 
menyebabkan inhibisi irreversibel tetapi kebanyakan inhibisi yang 
berhubungan dengan sistem biologi adalah reversibel. Inhibitor 
reversibel berikatan dengan enzim oleh ikatan yang lemah, tenaga 
nonkovalen seperti mengikat subtrat dan produk. Kesetimbangan 
antara enzim bebas (E) plus inhibitor (I) dan kompleks EI 
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dikarakteristikkan oleh konstanta dissosiasi. Pada kasus ini 
konstanta dinamakan konstanta inhibisi, Ki.  

 

 
 
Tipe dasar inhibisi reversibel enzim adalah competitive, 

uncompetitive, dan noncompetitive (Tabel 19). Inhibisi competitive 
terdiri dari classical competitive dan nonclassical competitive. 
Pada classical competitive substrat (S) dan inhibitor (I) berkompetisi 
untuk merebutkan sisi yang sama pada enzim (Gambar 128a), 
sedangkan nonclassical competitive pengikatan S pada sisi aktiv 
mencegah pengikatan I pada sisi yang terpisah dan sebaliknya 
(Gambar 128b). Pada uncompetitive, I berikatan hanya ke kompleks 
ES dan mencegah pengubahan S ke produk (Gambar 128c). Pada 
noncompetitive, I dapat berikatan dengan E ataupun ES. Enzim 
menjadi inaktiv ketika I berikatan dengan S yang masih berikatan 
dengan kompleks EI tetapi perubahan ke produk diinhibisi (Gambar 
128d). Tipe ini dapat dibedakan melalui eksperimen dengan melihat 
pengaruhnya pada sifat kinetik enzim.  

 

 
 

 
Gambar 128. Tipe Inhibisi Reversibel Enzim 

 (Moran et al. 2012:149) 
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Tabel 19. Pengaruh Inhibitor Reversibel pada Konstanta Kinetik 

Tipe inhibitor Pengaruh 

Competitive (I berikatan hanya ke E) Menaikkan KM, Vmax tetap tidak 
berubah 

Uncompetitive (I berikatan hanya ke 
ES) 

Merendahkan Vmax dan KM  
Perbandingan Vmax / KM tetap tidak 
berubah 

Noncompetitive (I berikatan ke E atau 
ES) 

Merendahkan Vmax , KM tetap tidak 
berubah 

1. Inhibisi Competitive 

Inhibitor competitive adalah inhibitor yang paling umum 
ditemui pada biokimia. Pada inhibisi competitive, inhibitor dapat 
berikatan hanya pada molekul enzim bebas yang mengakibatkan 
substrat tidak dapat berikatan. Inhibisi competitive diilustrasikan 
pada Gambar 128 a dan b. Pada skema kinetik inhibisi competitive 
hanya ES yang dapat mengarah ke pembentukan produk. 
Pembentukan kompleks EI memindahkan enzim dari jalur normal 
(Gambar 129a). Pada inhibisi competitive membentuk Vmax tetap tidak 
berubah, tetapi KM naik (Gambar 129b). Pada Gambar tersebut garis 
hitam ditandai ‘kontrol’ adalah tanpa inhibitor. Garis merah adalah 
hasil adanya inhibitor dengan panah memperlihatkan arah kenaikan 
konsentrasi I. 

Sekali inhibitor competitive diikat pada molekul enzim, 
molekul substrat tidak dapat berikatan dengan molekul enzim. 
Sebaliknya, pengikatan substrat ke sebuah molekul enzim 
mencegah pengikatan sebuah inhibitor. Dengan kata lain, S dan I 
berkompetisi untuk berikatan dengan molekul enzim. Yang paling 
umum, S dan I berikatan pada sisi yang sama pada enzim yaitu sisi 
aktiv enzim. Tipe inhibisi ini diistilahkan dengan inhibisi classical 

competitive. Pada kasus yang sama seperti enzim allosterik, 
inhibitor berikatan pada sisi yang berbeda akibatnya mengubah sisi 
pengikatan substrat dan mencegah substrat berikatan. Tipe inhibisi 
ini dinamakan inhibisi nonclassical competitive. Ketika kedua I dan 
S berada dalam larutan, proporsi enzim yang dapat membentuk 
kompleks ES tergantung pada konsentrasi substrat dan inhibitor 
dan affinitasnya relatif terhadap enzim.  
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Gambar 129. Inhibisi Competitive.  

(a) Skema Kinetik  (b). Plot Double-Reciprocal  
(Moran et al. 2012:150) 

 

Jumlah EI dapat diturunkan dengan menaikkan konsentrasi S. 
Pada konsentrasi yang cukup tinggi enzim dapat dijenuhkan 
dengan substrat. Oleh sebab itu, kecepatan maksimum adalah sama 
dengan hadir atau tidak hadirnya inhibitor. Kita telah melihat 
bahwa konsentrasi substrat pada setengah jenuh adalah KM. 
Kenaikan konsentrasi inhibitor competitive, menaikkan KM. Nilai 
baru biasanya direfer sebagai KM nyata ‘apprent KM’ (KMapp). Pada 
plot double-reciprocal, penambahan inhibitor competitive 
memperlihatkan penurunan nilai absolut dari intercept pada sumbu 
x 1/KM, dimana y intercept 1/Vmax tetap sama. Kebanyakan inhibitor 
classical competitive adalah substrat analog yaitu senyawa yang 
secara struktur mirip dengan substrat. Senyawa analog berikatan 
dengan enzim tetapi tidak bereaksi. Sebagai contoh, enzim succinate 
dehydrogenase mengubah succinate ke fumarate. Malonate mirip 
succinate dan berindak sebagai inhibitor competitive dari enzim.  

2. Inhibisi Uncompetitive 

Inhibisi uncompetitive berikatan hanya dengan ES dan tidak 
dengan enzim bebas. Pada inhibisi uncompetitive, Vmax diturunkan 
(1/ Vmax naik) oleh konversi beberapa molekul E ke bentuk inaktiv 
ESI. Karena ESI adalah komplek ES yang mengikat I, penurunan 
Vmax tidak membalik oleh penambahan lebih banyak substrat. 
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Inhibitor uncompetitive menurunkan KM (menaikkn anilai absolut 
1/KM pada plot double-reciprocal) karena kesetimbangan untuk 
pembentukan dari kedua ES dan ESI adalah digeser menuju 
kompleks oleh pengikatan I. Secara eksperimen, garis pada plot 
double-reciprocal merepresentasikan konsentrasi yang bervariasi 
dari semua inhibitor uncompetitive mempunyai slope sama 
menunjukkan proportionally menurunkan nilai KM dan Vmax 
(Gambar 130) Tipe inhibisi ini biasanya terjadi hanya dengan reaksi 
multisubstrat. 

 

 

Gambar 130.Inhibisi Uncompetitive 
 (a).Skema Kinetik (b).Plot Double-Reciprocal  

(Moran et al. 2012:151) 

3. Inhibisi Noncompetitive 

Inhibisi noncompetitive masing-masing dapat mengikat E atau 
ES membentuk kompleks EI atau ESI. Inhibitor ini tidak merupakan 
substrat analog dan tidak dapat berikatan pada sisi yang sama 
seperti S. Kasus klasik dari inhibisi noncompetitive dicirikan oleh 
munculnya penurunan Vmax (1/Vmax naik) dengan tidak merubah 
KM. Pada plot Double-reciprocal, garis untuk inhibisi classic 
noncompetitive memotong di titik pada sumbu x berhubungan 
dengan 1/KM (Gambar 131). Perpotongan pada sumbu x ini 
menunjukkan bahwa KM tidak dipengruhi. Inhibisi tidak dapat 
diatasi atau dikalahkan dengan penambahan S. Inhibisi classic 
noncompetitive adalah jarang, tetapi contoh dikenal di kalangan 
enzim allostrik. Pada kasus ini inhibitor noncompetitive barangkali 
mengubah konformasi enzim ke bentuk yang masih dapat mengikat 
S tetapi tidak dapat mengkatalisis reaksi. 
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Gambar 131. Inhibisi Noncompetitive 
 (a).Skema Kinetik (b).Plot Double-Reciprocal  

(Moran et al. 2012:151) 

 
Kebanyakan enzim tidak menyesuaikan ke bentuk klasik 

inhibisi noncompetitive dimana KM tidak berubah. Pada kebanyakan 
kasus kedua KM dan Vmax dipengaruhi karena affinitas inhibitor 
untuk E berbeda dari affinitasnya untuk ES. Kasus ini sering direfer 
sebagai inhibisi campuran ‘mixed inhibition’ (Gambar 132). 

 

Gambar 132. Plot Double-Reciprocal yang  
Memperlihatkan ‘Mixed Inhibition’  

(Moran et al. 2012:151) 
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J. Inhibisi Irreversibel Enzim 

Kontras dengan inhibitor reversibel enzim, inhibitor 
irreversibel membentuk ikatan kovalen yang stabil dengan molekul 
enzim yang mengakibatkan enzim menjadi tidak aktif. Inhibisi 
irreversibel khususnya terjadi karena alkilasi atau asilasi rantai 
samping residu asam amino sisi aktiv. Penggunaan penting 
inhibitor irreversibel adalah untuk mengidentifikasi residu asam 
amino pada sisi aktiv oleh subsitusi spesifik dari rantai samping 
reaktifnya. Pada proses ini inhibitor irreversibel yang bereaksi 
dengan hanya satu tipe asam amino diinkubasi dengan larutan 
enzim, kemudian diuji aktivitasnya.  

Rantai samping yang dapat terionkan dimodifikasi oleh reaksi 
asilasi atau alkilasi. Sebagai contoh, gugus amino bebas seperti 
gugus amino dari lisin bereaksi dengan sebuah aldehid membentuk 
‘basa Schiff’ yang dapat distabilkan oleh reduksi dengan sodium 
borohydrate (NaBH4). Gas diisopropyl fluorophosphate (DFP) adalah 
satu kelompok senyawa organik phosphorus yang menginaktifkan 
hydrolase dengan serin reaktif sebagai bagian dari sisi aktiv. Enzim 
ini dinamakan serin protease chymotrypsin, sebuah enzim pencernaan 
yang penting, diinhibisi irreversibel oleh DFP. DFP bereaksi dengan 
residu serin pada sisi aktiv chymotrypsin (Ser-195) untuk 
menghasilkan diisopropylphosphoryl-chymotrypsin.  

K.  Mekanisme Reaksi Enzim 

Mekanisme reaksi adalah gambaran detail molekul, atom dan 
bahkan subatom yang terjadi selama reaksi. Mekanisme reaksi 
berkataliskan enzim telah banyak diketahui dengan baik. 
Mekanisme reaksi enzim memberikan kita gambaran bagaimana 
enzim berfungsi sebagai katalis. Pada mekanisme reaksi, reaktan, 
produk dan intermediet harus teridentifikasi dengan baik. Sejumlah 
teknik telah digunakan untuk menentukan mekanisme reaksi 
enzim. Pada mekanisme reaksi enzim, informasi mekanisme reaktan 
dan intermediet harus dikoordinasi dengan struktur tiga dimensi 
enzim. Hal ini merupakan bagian penting untuk mengerti 
hubungan antara struktur dan fungsi suatu protein/enzim.  
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Pada kebanyakan enzim energi ikatan digunakan untuk 
membentuk kompleks ES. ES adalah satu dari beberapa kontribusi 
untuk keseluruhan mekanisme reaksi enzim. Sekali substrat 
berikatan dengan enzim membentuk kompleks ES, gugus fungsi 
katalitik membantu memutuskan atau membentuk ikatan melalu 
mekanisme reaksi enzim. Mekanisme reaksi enzim antara lain 
katalis asam-basa, katalis kovalen, katalis ion logam atau katalis 
elektrostatik. Keempat jenis katalis enzim ini mempunyai gugus 
katalitik spesifik yang berkontribusi untuk mengkatalis suatu reaksi. 

1. Katalis Asam-Basa 

Kebanyakan reaksi biokimia melibatkan pembentukan 
intermediet bermuatan tidak stabil yang cendrung putus dengan 
cepat ke spesi reaktan yang mengakibatkan reaksi terhambat. 
Intermediet bermuatan sering distabilkan dengan menstransfer 
proton ke atau dari substrat atau intermediet untuk membentuk 
spesi yang lebih cendrung cepat ke produk. Untuk reaksi 
nonenzimatik transfer proton dapat melibatkan air ataupun donor 
proton lemah lainnya atau aseptor. Katalis tipe ini hanya  
menggunakan ion H+ (H3O+) atau ion OH- yang terdapat di dalam 
air.  Katalis  tipe  ini  direfer  sebagai  katalis  asam  basa. Jika proton 

 

 Tabel 20. Residu Asam Amino pada Katalis Asam-Basa 
Residu asam amino  Bentuk asam umum 

(donor proton) 

Bentuk basa umum 

(aseptor proton) 

Glu, Asp R-COOH R-COO- 

Lys, Arg  H 

R-NH+ 

 H 

R-NH2 

Cys R-SH R-S- 

His 

  
Ser R-OH R-O- 

Tyr 
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ditransfer antara intermediet dan air lebih cepat dari pada 
intermediet berubah ke reaktan, maka intermediet efektif stabil 
setiap waktu. Tipe katalis ini terjadi pada kebanyakan enzim. Pada 
kenyataannya transfer proton adalah reaksi biokimia yang umum. 
Kebanyakan reaksi organik dipromosikan oleh donor proton 
(general acid) atau aseptor proton (general bases). Sisi aktiv 
beberapa enzim mengandung gugus fungsional asam amino yang 
dapat berpartisipasi pada proses katalisis sebagai donor atau 
aseptor proton (Tabel 20) 

2. Katalis Kovalen  

Pada katalis kovalen, ikatan kovalen sementara dibentuk 
antara enzim dan substrat. Pertimbangkanlah hidrolisis dari ikatan 
antara A dan B. 

 H2O  

 A—B → A + B 
 
Pada katalis kovalen (sebuah enzim dengan gugus X: 

nukleofilik) reaksi menjadi 
 H2O 
 A—B + X: → A—X + B → A + X: + B  
 
Hal ini mengubah jalur reaksi yang menghasilkan jalur baru 

yang mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah dari pada jalur 
yang tidak berkatalis. Kedua langkah baru ini harus lebih cepat 
daripada reaksi tidak berkatalis. Sejumlah rantai samping asam 
amino dan gugus fungsional beberapa kofaktor enzim dapat 
bertindak sebagai nukleofil dalam pembentukan ikatan kovalen 
dengan substrat. Kompleks kovalen ini selalu mempengaruhi reaksi 
selanjutnya untuk menghasilkan enzim berikatan kovalen yang 
terbentuk antara enzim dan substrat. Keadaan ini akan 
mengaktifkan substrat untuk reaksi selanjutnya dengan cara yang 
spesifik. 

3. Katalis Ion Logam 

Logam yang terikat kuat dengan enzim atau yang berasal dari 
larutan bersama substrat dapat berpartisipasi pada katalisis dengan 
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beberapa cara. Interaksi ionik antara enzim berikatan logam dan 
substrat dapat membantu orientasi dari substrat untuk bereaksi atau 
menstabilkan keadaan transisi reaksi bermuatan. Penggunaan 
interaksi ikatan lemah antara logam dan substrat mirip dengan 
beberapa penggunaan dari energi pengikatan enzim-substrat. 
Logam dapat juga memediasi reaksi oksidasi-reduksi. Hampir 
sepertiga dari semua enzim membutuhkan satu atu lebih ion logam 
untuk aktivitas katalitiknya. Kebanyakan enzim mengabungkan 
beberapa srategi katalitik untuk mekanisme reaksinya. Sebagai 
contoh yang baik untuk menjelaskan hal tersebut adalah 
chymotrypsin yang mekanisme katalitiknya merupakan gabungan 
katalis asam-basa dan kovalen.  

4. Mekanisme Pemutusan Ikatan Peptida oleh Chymotrysin 

Chymotrypsinogen merupakan rantai polipeptida tunggal yang 
terdiri dari 245 residu asam amino dengan 5 ikatan disulfida. 
Bentuk aktiv chymotrypsin mempunyai tiga polipeptida yang 
terhubung oleh 5 ikatan disulfida. Chymotrypsin mempunyai tiga 
residu katalitik yaitu His-57, Asp-102 dan Ser-195. Asp-102 
berikatan hidrogen dengan His-57 dan His-57 berikatan hidrogen 
dengan Ser-195 (Gambar 133). Gugus residu asam amino ini 
dinamakan triad katalitik. Mekanisme yang diusulkan untuk 
chymotrypsin termasuk katalis kovalen dan katalis asam-basa. Tahap 
mekanisme reaksi yang diusulkan dimuat pada Gambar 134. 
 

 

Gambar 133. Sisi Katalitik 
Chymotrysin 
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Kompleks enzim-substrat nonkovalen 
dibentuk dengan cara mengorientasikan 
substrat untuk bereaksi. Interaksi 
pemegangan substrat pada tempat 
pengikatan gugus R1 di dalam kantong 
khusus (bayangan)  
 
 
Pengikatan substrat menekan Asp-102 dan 
His-57. Penegangan ini disebabkan oleh 
pembentukan ikatan hidrogen. Kenaikan 
pKa His-57 memungkinkan cincin imidazol 
memindahkan proton dari gugus hidrolsil 
Ser-195. Oksigen nukleofilik dari Ser-195 
menyerang karbon karbonil pada ikatan 
peptida membentuk intermediet tetrahendra 
(E-TI1) yang dipercayai mirip keadaan 
transisi. 
 
Ketika intermediet tetrahendral dibentuk 
ikatan C-O substrat berubah dari ikatan 
ganda ke ikatan tunggal. Hal ini 
memungkinkan oksigen bermuatan negatip 
dari intemediet tetrahedral pindah ke posisi 
kosong sebelum-nya yang dinamakan 
lubang oxyanion, dimana dapat membentuk 
ikatan hidrogen dengan rantai peptida 
gugus –NH dari Gly-193 dan Ser-195. Cincin 
imidazoli dari His-57 bertindak sebagai 
katalis asam, mendonorkan proton ke 
nitrogen dari ikatan peptida scissile. Dengan 
demikian memfasilitasi pemutusan. 
 
Gugus karbonil dari peptida membentuk 
ikatan kovalen dengan enzim, menghasilkan 
intermediet acil-enzim. Setelah produk 
peptida (P1) dengan terminus amino terbaru 
meninggalkan sisi aktiv, air masuk. 

Gambar 134. Enam Tahap Mekanisme Pemutusan 
 Ikatan Peptida oleh Chymotrysin  

(Moran et al., 2012:188) 
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Produk karboksilat dilepas 
dari sisi aktive dan 
chymotrysin bebas 
dihasilkan kembali  
 
Produk kedua (P2), suatu 
polipeptida dengan 
terminal karboksil baru 
terbentuk 
 
 
His-57, ion imidazol 
melepaskan proton, 
mengarahkan ke 
intermediet tetrahendral 
kedua.Intermdiet 
tetrahendral kedua (E-TI2) 
dibentuk dan distabilkan 
oleh lubang oxyanion  
 
 
Hidrolisis intemediet asil-
enzim mulai ketika Asp-102 
dan His-57 membentuk 
ikatan hidrogen dan His-57 
memindahkan proton dari 
molekul air untuk 
menyediakan gugus OH- 
untuk menyerang gugus 
karbonil dari ester  

Gambar 135. Enam Tahap Mekanisme Pemutusan Ikatan Peptida oleh 
Chymotrysin (lanjutan) 

L. Enzim Restriksi 

Enzim yang digunakan untuk mengkatalisis reaksi hidrolisis 
ikatan posfodiester pada DNA dinamakan endonuklease restriksi. 
Enzim ini lebih populer dengan nama enzim restriksi. Masing-
masing enzim restriksi mengenal urutan nukleotida spesifik yang 
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dinamakan urutan palindrom pada molekul DNA yang akan 
dipotong. Urutan nukleotida tersebut spesifik untuk setiap enzim 
restriksi. Enzim restriksi tertentu akan memotong pada urutan ini 
dan tidak pada sisi lain. Sebagai contoh enzim restriksi BgII hanya 
mengenal urutan 5’AGATCT3’, dan memotong ikatan posfodiester 
pada posisi ‘tanda panah’ (Tabel 21).  

 

Tabel 21 Enzim Restriksi dan Sisi Pemotongannya 

 

 

Penamaan enzim restriksi berbeda dengan penamaan yang 
diberikan oleh sistem penamaan dan pengklasifikasian enzim yang 
disetujui oleh International Union of Biochemistry and Molecular Biology 
(IUBMB). Penamaan enzim oleh IUBMB berdasarkan jenis reaksi 
yang dikatalisnya, sedangkan penamaan enzim restriksi 
berdasarkan nama bakteri yang menghasilkan enzim tersebut. 
Sebagai contoh enzim EcoRI, E adalah kependekan dari Escherichia 
yang merupakan nama ‘genus’, co kependekan dari coli yang 
merupakan nama spesies, R adalah RY13 yang merupakan nama 
‘strain’, sedangkan I adalah nomor urut penemuan yaitu urutan 
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enzim yang ditemukan pada bakteri tersebut. Beberapa enzim 
restriksi dan sisi pemotongannya dimuat pada Tabel 21. 

Hasil pemotongan DNA oleh enzim restriksi sangat penting 
dalam mendesain eksperimen molekular kloning (genetic 
engineering). Banyak enzim restriksi membuat potongan untai-ganda 
DNA yang sederhana pada posisi simeteris sehingga menghasilkan 
fragmen DNA dengan ujung tumpul. HpaI adalah contoh enzim 
restriksi yang memotong DNA pada posisi simetris tersebut. 
Meskipun demikian sejumlah besar enzim restriksi memotong DNA 
dengan cara yang agak berbeda. Untai DNA tidak dipotong pada 
posisi yang tepat sama tetapi pemotongannya berbentuk zig-zag 
atau posisi asimetris melampoi dua atau empat nukleotida, 
sehingga menghasilkan fragmen DNA yang mempunyai tonjolan 
untai tunggal pendek pada tiap ujung. Fragmen DNA dengan ujung 
seperti ini disebut DNA dengan ujung lengket karena pasangan 
basa antara ujung-ujung dapat melekatkan kembali molekul DNA. 
Pola pemotongan yang menghasilkan fragmen DNA dengan ujung 
lengket dapat bertipe ujung menggantung 5’ dan ujung 
menggantung 3’. Dengan demikian, pemotongan DNA oleh enzim 
restriksi dapat menghasilkan DNA dengan ujung tumpul (blunt 
ends) dan ujung lengket (sticky ends). Tipe fragment DNA dengan 
ujung lengket adalah DNA dengan ujung menggantung 5’ dan 
DNA dengan ujung menggantung 3’. 

1. Ujung Tumpul 

Enzim restriksi mengkatalis reaksi hidrolisis ikatan 
posfodiester DNA (memotong DNA) secara simetris menghasilkan 
fragment DNA dengan ujung yang sama rata. Contoh enzim 
restriksi dengan aktivitas seperti ini adalah SmaI. Bayangan pada 
gambar adalah urutan palindrom yang dikenal oleh enzim restriksi 
SmaI. 
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2. Ujung Menggantung 5’ 

Enzim restriksi mengkatalis reaksi hidrolisis ikatan 
posfodiester DNA (memotong DNA) secara asimetris menghasilkan 
fragment DNA yang menggantung pada ujung 5’. Contoh enzim 
restriksi dengan aktivitas seperti ini adalah BamHI. Bayangan pada 
gambar adalah urutan palindrom yang dikenal oleh enzim restriksi 
BamHI 

 

3. Ujung Menggantung 3’ 

Enzim restriksi memotong ikatan posfodiester pada DNA 
secara asimetris menghasilkan fragment DNA yang menggantung 
pada ujung 3’. Contoh enzim restriksi dengan aktivitas seperti ini 
adalah KpnI. Bayangan pada gambar adalah urutan palindrom yang 
dikenal oleh enzim restriksi KpnI. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Ujungtumpul.JPG
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Ujunggantung5'.JPG
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M. Pengendapkan Enzim 

Mikroba adalah sumber potensial enzim. Enzim pada mikroba 
dapat berada di luar sel (enzim ekstraseluler) atau di dalam sel 
(enzim instraseluler). Enzim ekstraseluler dapat diendapkan tanpa 
melisis sel. Enzim adalah protein globular. Protein globular larut di 
dalam air. Pada keadaan ini protein dikelilingi oleh molekul air. Air 
yang mengelilingi molekul protein dapat ditarik yang 
mengakibatkan protein mengendap. Proses ini dapat dilakukan 
dengan penambahan garam seperti ammonium sulfat. 

Konsentrasi garam mempengaruhi kelarutan suatu protein. 
Pada konsentrasi garam yang tinggi menurunkan kelarutan protein. 
Proses ini disebut salting out. Salting out dapat mengakibatkan 
dehidrasi molekul protein yang menyebabkan molekul protein 
dapat berassosiasi dan mengendap. Sebaliknya pada salting in, 
kelarutan protein naik dengan naiknya konsentrasi garam. Salting 
out tergantung pada gugus hidropobik dari rantai samping residu 
asam amino pada protein, sedangkan salting in tergantung distribusi 
muatan permukaan protein dan interaksi polar protein dengan 
pelarut.  

 Penambahan ammonium sulfat pada larutan protein 
diistilahkan dengan “persen kejenuhan”. Untuk satu liter larutan 
protein suhu 20ºC, pada % kejenuhan S1 (fraksi S1%) dijadikan ke % 
kejenuhan S2 (fraksi S2%) digunakan persamaan 

 

 Massa ammonium sulfat (g) =
          

         
 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Ujunggantung3'.JPG


242 BIOMOLEKUL SEL 

Untuk memudahkan telah dibuat tabel ammonium sulfat yang 
ditambahkan untuk 1 liter larutan dari fraksi S1% ke S2%. 

Aktivitas enzim merupakan sejumlah enzim yang diperlukan 
untuk menghasilkan produk permenit pada kondisi reaksi tertentu. 
Aktivitas enzim dapat diukur dari penambahan produk atau 
pengurangan substrat. Dengan demikian aktivitas enzim tinggi jika 
jumlah produk tinggi atau jumlah pengurangan substrat tinggi. 
Penambahan produk dan pengurangan substrat dapat dideteksi 
menggunakan reagen tertentu. Pati dapat dideteksi dengan Iodium, 
sedangkan gula pereduksi dapat dideteksi dengan reagen DNS atau 
reagen Nelson-Simogy.  

N. Penggunaan Enzim 

Enzim tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Enzim 
adalah bagian dari hidup kita. Penggunaan enzim dalam kehidupan 
dapat dikelompokkan dua yaitu penggunaan secara endogenus 
(secara tidak langsung) dan eksogenus (secara langsung). Produk-
produk pangan akibat aktivitas enzim secara tidak langsung adalah 
produk pangan yang melibatkan mikroorganisme. Enzim yang 
terdapat pada mikroorganisme tersebut mengolah raw material 
pangan menjadi produk pangan seperti yogurt, tempe, kecap, tape 
singkong, tape ketan, sosis, keju, yakult dan dadiah. Produk ini 
telah lama kita kenal. Aktivitas enzim pada mikroorganisme ini 
dapat dimanipulasi dengan melakukan optimasi misalnya pada 
peningkat-an jumlah ekspressi dan aktivitas enzim dengan teknik 
rekayasa genetik (genetic engineering) sehingga dihasilkan 
mikroorganisme galur-galur unggul. Riset ini adalah bagian riset 
bioteknologi yang sangat menarik. Enzim yang digunakan secara 
langsung pada berbagai industri seperti industri kertas dan pulp, 
industri kulit, industri tekstil, industri detergen, industri makanan 
dan minuman, industri fine chemical, industri farmasi, industri 
kosmetik dan industri biodisel. Enzim-enzim yang terlibat pada 
industri tersebut dimuat pada Tabel 22. 
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Tabel 22. Penggunaan Enzim pada Industri 

Industri Proses aplikasi Enzim Fungsi enzim 
Pulp dan 

Kertas 

Thermo-

mecanical 

pulping 

Cellulase Melunakan potongan kayu 

 Deinking Cellulase Berperan pada penggunaan kembali 

serat/kertas dan penghilangan tinta 

 Bleacing Lacctase Mendegradasi lignin 

  Xylanase Menghidrolisis xylan 

 Pitch control Lipase Menghidrolisis pitch, deposit yang tidak 

larut pada pulp  

 Stickies control Esterase Menghidrolisis glue dan mengontrol 

stikies 

Kulit Beam house Protease, 

lipase 

Menghilangkan rambut dan minyak 

yang tersembunyi 

Tekstil Scouring Pectate lyase Mendegradasi pektin dan memantu 

pemidahan wax dari katun  

 Bleaching Catalase Menghidrolisis hidrogen peroksida ke 

oksigen dan air 

 Bleaching Arylesterase Perhidrolisis untuk membentuk asam 

peracetic (aktivator bleaching) 

Detergen Pencucian Protease, 

lipase, 

amylase, 

cellulase 

Memindahkan noda dari pakean 

Makanan 

dan 

Minuman 

Degumming dari 

minyak kedelai 

Phospo-lipase Menghidrolisis phospholipid 

 Produksi hard 

stock 

Lipase Interesterifikasi minyak sayur 

 Produksi jus buah Pectinase Mendegradasi pektin buah agar jus buah 

jernih 

 Produksi roti 

putih 

Amylase Mendegradasi pati dan memperlambat 

kekerasan roti  

 Produksi keju 

mozzarella 

Phospho-

lipase 

Menghidrolisis phopholipid dalam susu 

 Produksi beer 

Barley 

Amylase, 

protease 

Merubah gula ke gula yang dapat 

difermentasi 

Pakan 

ternak 

Produksi 

makanan babi 

Xylanase Depolimerisasi xylan agar dapat lebih 

mudah dicerna 

 Produksi 

makanan babi 

Phytase Menghidrolisis phytate dan melepaskan 

fosfor yang terikat pada makanan 

 Produksi 

makanan daging 

unggas 

Phytase Menghidrolisis phytate dan melepaskan 

fosfor yang terikat pada makanan 

  Protease Menghidrolisis protein dalam makanan 

Chemical Produksi asam Lipase  Aminolisis pada produksi (S)-3-
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Industri Proses aplikasi Enzim Fungsi enzim 
Fine amino-butanoic aminobutanoic acid  

 Produksi α-

naphtol 

Toluene 

ortho-

monooxygena

se  

Oksidasi naphthalene ke alpha-naphthol 

Farmasi Produksi (S)-2-3-

dyhydro-1H-

indole-2-

carboxylic acid  

Phenil-alanine 

ammonia 

lyase 

Pembentukan ikatan C-N 

 Produksi γ-

amino-butyric 

acid 

Lipolase Resolution of cyanodiester 

 Produksi 6-

aminopenicillanic 

acid 

Penicillin 

amidase 

Deacylate molekul penicillin 

 Produksi 7-

aminopenicillanic 

acid 

D-amino acid 

oxidase, 

glutaryl 

7ACA acylase 

Oksidasi cephalosporin C salt dan 

deacylates glutaryl 7-

aminocephalosporic acid 

Kosmetik Produksi oleo 

chemical ester  

Lipase Transesterifikasi dari minyak sayur 

Biodisel Produksi metyl 

ester 

Lipase Mengkatalisis reaksi trigliserida dan 

menthol untuk membentuk methyl ester  

Ref: (Jegannathan dan Nielsen, 2013) 

O. Extremophile sebagai Sumber Enzim Baru 

Enzim dapat diekstrak dari jaringan binatang, tumbuhan dan 
mikroorganisme. Enzim dari mikroorganisme dapat berasal dari 
bakteri, fungi dan ragi. Enzim yang berasal dari bakteri lebih 
menarik karena bakteri dapat ditemukan pada daerah ekstrim. 
Mikroorganisme yang dapat hidup pada lingkungan ekstrim 
dinamakan extremophile. Kondisi ekstrim dapat merefer pada 
kondisi fisik seperti suhu, tekanan atau radiasi tetapi juga ekstrim 
geokimia seperti kadar garam dan pH. Dengan demikian, 
extremophile dapat diklasifikasikan menjadi enam tipe yaitu 
themophile, psychrophile, halophile, alkaliphile, acidophile, dan piezophile. 
(Tabel 23) 

Archae paling banyak ditemukan pada daerah ekstrim. Enzim-
enzim yang berasal dari archea merupakan riset yang berkembang 
dalam dua dekade ini. Hal ini karena enzim tersebut sangat 
potensial untuk industri pada kondisi operasi suhu tinggi, suhu 
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rendah, tekanan tinggi, tingkat keasaman tinggi atau rendah. 
Sebagai contoh adalah reaksi hidrolisis polimer seperti kitin, inulin, 
atau pati lebih disukai pada suhu tinggi karena kitin, inulin, dan 
pati lebih larut pada suhu tinggi. Oleh sebab itu, proses hidrolisis 
polimer tersebut lebih disukai dikatalisis oleh enzim yang tetap aktif 
pada suhu yang lebih tinggi yang lebih dikenal sebagai enzim 
termostabil. Enzim termostabil yang luas digunakan pada industri 
pati adalah amylase termostabil. Beberapa aplikasi dari enzim yang 
berasal dari mikroorganisme yang dapat hidup pada lingkungan 
ekstrim dimuat pada Tabel 23. 

Tabel 23. Klasifikasi dari Extremophile dan Contoh Aplikasi Beberapa 
Enzimnya 

Tipe Karakteristik 
pertumbuhan 

Enzim Aplikasi 

Themophile Temperatur > 80ºC 
(hyperthermophile) 
and 60-80ºC 
(Thermophile) 

Protease 
 

Detergen, hidrolisis pada 
makanan, pakan,  
pembuatan bir 

  Glikosil hidrolase 
(misalnya amylase, 
pullulanae, 
glucoamylase, 
glucosidase, 
cellulase, xylanase) 

Prosesing pati, selulosa, 
kitin, pektin, dan tektil 

  Chitinase 
 

Produk modifikasi kitin 
untuk makanan dan 
kesehatan 

  Xylanase Pemutihan kertas 

  Lipase, esterase Detergen, reaksi stereo-
spesifik 

  DNA polimerase 
Dehydrogenase 

Molekular kloning misal 
PCR 

  Dehydrogenase Reaksi oksidasi  

Psychrophile Temperatur <15ºC Protease Detergen, aplikasi 
makanan 

  Amylase Detergen dan roti 

  Cellulase 
 

Detergen, pakan, tekstil 

  Dehydrogenase Biosensor 

Halophile Garam tinggi (misal 2-
5 M NaCl) 

Protease 
 

Sintesa peptida 

  Dehydrogenase Biokatalis pada media 
organik 

Alkaliphile pH > 9 Protease,Cellulase Detergen, makanan dan 
pakan 
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Tipe Karakteristik 
pertumbuhan 

Enzim Aplikasi 

Acidophile pH< 2-3 Amylase, 
glucoamylse 

Pemrosesan pati 

  Protease, Cellulase Komponen pakan 

  Oxidase Desulfirisasi dari batu bara 

Piezophile. 
 

Tekanan sampai 130M 
Pa 

? Proses pada makanan dan 
produksi antibiotik 

Ref: (Burg, 2003) 
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GLOSARIUM 
 
A 
Archae : kelompok prokariot yang umumnya ditemukan pada 
lingkungan ekstrim 
Autotrophs: kelompok phototrophs yang memerlukan karbon dari 
CO2 

Actin filament : (dinamakan juga microfilament) adalah komponen 
cytoskeleton yang paling melimpah. Actin filament terdiri dari protein 
actin yang membentuk ropelike threads ‘benang seperti jerat’ 
dengan diameter sekitar 7 nm 
Aldosa: monosakarida yang mempunyai gugus karbonil sebuah 
aldehid  
Amino sugars: sebuah gugus amina (-NH2) atau satu dari 
turunannya disubtitusikan pada gugus hidroksi dari gula induk 
Amilosa: homopolisakarida tidak bercabang dengan monomer 
glukosa 
Amilopektin: homopolisakarida bercabang dengan monomer 
glukosa 
Agarosa : heteropolisakarida dengan unit yang terdiri dari residu D-
galactose yang berikatan β-(1→4) dengan 3,6-anhydro-L-galactose 
(D-Gal(β1→4)3,6-anhydro-L-2S). 
 
B 
Biokimia: kimia dari makhluk hidup yaitu studi tentang makhluk 
hidup pada tingkat molekuler 
Bioteknologi: aspek penerapan praktis biologi molekuler 
Badan Golgi (Golgi apparatus): merupakan kompleks kantong 
bermembran pipih (membranous sacs) yang berisi cairan yang sering 
ditemukan dekat Endoplasmic reticulum dan inti sel. 
 
C 
Chemotrops: organisme yang memperoleh energi dari oksidasi 
bahan bakar kimia 
Cytoskeleton: jaringan serat (network of fiber) yang terdiri dari 
protein atau matriks protein intraseluler. Cytoskeleton : rangka 
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protein (protein scaffold) yang dibutuh-kan untuk mendukung sel, 
pengaturan internal sel dan bahkan bergerakan sel 
 
D 
DNA plasmid: DNA sirkular berukuran kecil yang umumnya 
terdapat pada sel prokariot  
Replikasinya tidak tergantung pada kromosom hostnya karena 
DNA plasmid memiliki ori (origin replication). 
Disakarida:i dua residu monosakarida yang berikatan kovalen 
dengan nama ikatan glikosida 
Derajat Polimerisasi (DP): jumlah unit monosakarida yang 
berikatan pada suatu polimer  
Derajat deasetilasi (DD): ukuran besarnya penghilangan gugus 
asetil pada gugus asetamida kitin 
Dietary fiber :kelompok karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis 
oleh enzim tubuh manusia tetapi difermentasi oleh mikroflora usus 
sehingga berpengaruh pada fungsi usus dan parameter lipid darah 
Dipeptida : molekul yang terbentuk dari kondensasi dua asam 
amino 
 
E 
Extremophile: Mikroorganisme yang dapat hidup pada lingkungan 
ekstrim 
Endoplasmic reticulum: merupakan jaringan lembaran-lembaran 
membran dan saluran (tubules) perpanjangan dari membran luar inti 
sel 
Enzim restriksi:enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis ikatan 
posfodiester pada DNA  
Extremophile : mikroorganisme yang dapat hidup pada lingkungan 
ekstrim  
 
G 
Gen: segmen pada DNA yang mengkode RNA yaitu tRNA, rRNA , 
mRNA dan molekul kecil RNA 
Glycoconjugate: polisakarida atau oligosakarida yang berikatan 
dengan protein atau peptida atau lipid 
Glikan: nama lain polisakarida 
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Glikogen: polimer bercabang dari α-D-glukosa yang strukturnya 
mirip dengan amilopektin pada pati 
Graminan : polimer dengan monomer fruktosa yang terikat melalui 

ikatan ikatan -(21) fructosyl-fructose dan -(26) fructosyl-
fructose 
Glycosaminoglycan : keluarga polimer linear yang disusun dari 
pengulangan unit disakarida 
 
H 
Heterotrops: kelompok membutuhkan karbon dari nutrien organik  
Hyperthermophiles: organimse yang tumbuh optimal pada suhu 
sangat tinggi. Hyperthermophiles ditemukan pada lingkungan luar 
biasa panas seperti hot spring, geyser dan lubang hydrothermal laut-
dalam 
Homopolisakarida: homoglikan yaitu polisakarida yang 
mengandung hanya satu tipe residu monosakarida 
Heteropolisakarida: heteroglikan yaitu polisakarida yang 
mengandung residu monosakarida lebih dari satu tipe 
 
I 
ICTV: International Commitee Taxonomy of Viruses  
Inulin: polimer alami kelompok karbohidrat dengan monomer 
fruktosa yang jumlahnya pada satu untai polimer bervariasi 
tergantung sumbernya. Antara monomer fruktosa pada inulin 

dihubungkan dengan ikatan (21) residu -D-fructofuranosyl 
Ikatan peptida: Ikatan kovalen yang terbentuk antara gugus α-
karboksil dari satu asam amino dengan gugus α-amino dari asam 
amino berikutnya. 
 
K 
Karbohidrat: polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton atau 
senyawa yang menghasilkan polihidroksi aldehid atau polihidroksi 
keton pada produk hidrolisisnya.  
Karbohidrat: ‘hydrate of carbon’ yang merujuk ke rumus empirisnya 
(CH2O)n dimana n adalah 3 atau lebih besar (n biasanya 5 atau 6 
tetapi dapat sampai 9).atau sakarida (bahasa Yunani: sakcharon, 
artinya gula)  
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Kitin: homoglikan dengan pengulangan unit residu -N-
Acetylglucosamine (GlcNAc) yang berikatan β-(1→4) 
Kompleks supramolekul: gabungan beberapa makromolekul akibat 
interaksi non kovalen 
Koloni bakteri: merupakan onggokan bakteri yang dapat dilihat 
dengan mata telanjang yang awalnya berasal dari satu sel bakteri. 
Ketosa: monosakarida yang mempunyai gugus karbonil sebuah 
keton  
Kitosan: kitin yang terdeasetilasi 
 
L 
Laktosa: β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose yang dapat disingkat 
Gal(β1→4)Glc 
Levan: polimer dengan monomer fruktosa yang terikat melalui 

ikatan -(26) fructosyl-fructose 
 
M 
Maltosa: dua molekul D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan α-
glikosidik. 
Matrix mitokondria: fasa berair yang tertutup oleh membran-dalam 
mitokondria  
Metabolisme: sederetan reaksi yang diregulasi dimana setiap reaksi 
pada deretan reaksi tersebut dikatalis oleh enzim 
Mesophiles: organisme yang tumbuh optimal pada suhu menengah 
Membran sitoplasma: membran yang memisahkan isi sel dari 
bagian luar sel 
Microtubules: makromolekul kuat, jaringan kaku sebagai rangka 
internal di dalam sitoplasma dan sering ditata dari protein dimer 
tubulin (β-Tubulin dan α-Tubulin) 
Monosakarida: unit terkecil dari struktur karbohidrat. 
Monosakarida: polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton 
Motif (struktur supersekunder): kombinasi dari α-helix, β-sheet dan 
loop yang terdapat pada sejumlah protein 
Mekanisme reaksi: gambaran detail molekul, atom dan bahkan 
subatom yang terjadi selama reaksi 
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N 
Nucleocapsid: Kombinasi asam nukleat dan capsid  
  
O 
Organel sel: merupakan gabungan beberapa tipe supramolekul 
kompleks. Gabungan beberapa tipe kompleks supramolekular 
dapat membentuk organel sel yang unik dengan fungsi yang 
berbeda-beda. Proses reaksi biokimia spesifik terjadi pada setiap 
organel sel 
Organel sel bermembran: ruang bermembran tertutup 
Origin ‘ori’ : tempat awal replikasi DNA  
Oligopeptida: molekul yang terbentuk dari kondensasi 2-50 asam 
amino 
 
P 
Peptidoglikan: komponen kaku dinding sel bakteri yang terbentuk 
dari ikatan antara oligopeptida dengan glikan 
Phototrophs : (Bahasa Yunani trophe ‘makanan’) : kelompok 
organisme yang menangkap dan menggunakan cahaya matahari 
Psychrophiles: organisme yang tumbuh optimal pada suhu rendah 
Primer universal gen 16S rRNA : primer yang komplemen dengan 
suatu urutan nukleotida yang umum banyak terdapat dalam gen 
16S rRNA dari bermacam-macam sumber bakteri yang berbeda 
Polisakarida (bahasa Yunani : polys artinya banyak): polimer gula 
yang mengandung lebih dari 20 unit residu monosakarida yang 
berikatan melalui ikatan glikosida 
Proyeksi Fischer: struktur isomer molekul dalam bentuk D dan L  
Prebiotik : food ingredient yang tidak dapat dicerna pada pencernaan 
manusia tetapi difermentasi selektif oleh beberapa mikroflora kolon 
Protein: untaian sederetan residu asam amino dengan urutan 
spesifik. Residu asam amino tersebut dihubungkan oleh ikatan 
peptida 
Protein globular: protein yang larut di dalam air dengan 
karakteristik pada bahagian dalam protein hidrofobik dan pada 
permukaan protein hidrofilik 
Polipeptida: molekul yang terbentuk dari kondensasi lebih dari 50 
asam amino 
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R 
Ruang periplasmik: kompartmen berair yang terpisah oleh 
membran sitoplasma dan membran luar 
 
S 
Sel: unit dasar kehidupan 

Sel eukariot: (eukaryotes, bahasa Yunani; eu ‘baik’ atau ‘benar’, 
karyon ‘inti’) sel yang mempunyai membran melingkupi DNA 
genomnya yang dikenal sebagai nucleus ‘inti’. 
Sel prokariot: (prokaryotes, bahasa Yunani: pro ‘sebelum’) yang tidak 
mempunyai organel ini. DNA prokariot tidak dibungkus membran 
tetapi tetap berada pada sitoplasma yang dinamakan dengan 
nucleoid ‘daerah inti’. Prokariot terdiri dari dua domain, yaitu 
Bacteria (juga dikenal sebagai Eubacteria) dan Archaea (juga dikenal 
sebagai Archaebacteria). 
Selulosa: polimer linier unit β-D-Glukosa yang dihubungkan oleh 
ikatan glikosida β-(1→4) 
Sitosol: bagian berair dari sitoplasma  
Supramolekul (biasanya dinamakan kompleks supramolekul): 
gabungan beberapa makromolekul akibat interaksi non kovalen. 
Sugar alkohol: oksigen karbonil dari monosakarida induk direduksi 
menghasilkan polyhydroxy alcohol 
Sellobiosa : ‘Cellobiose’ (β-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose) dimer 
glukosa 
Sukrosa: α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside yang 

disingkat Glc(α12β)Fru atau Fru(β21α)Glc 
Struktur primer protein: urutan residu asam amino pada rantai 
protein yang dihasilkan dari pembentukan ikatan peptida antara 
residu asam amino di dalam rantai 
Struktur sekunder protein: terbentuk akibat ikatan hidrogen antara 
hidrogen amida dan oksigen karbonil sepanjang ikatan peptida dari 
protein. Bentuk struktur sekunder protein adalah α-helix, β-sheet, 
loop (ikalan) dan turn (belokan). 
Struktur tersier protein: pelipatan selanjutnya dari struktur 
sekunder protein 
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T 
Thermophiles: organisme yang tumbuh optimal pada suhu tinggi 
 
V 
Vacuola: gelembung (vesicle) berisi cairan yang dikelilingi oleh 
membran tunggal. Vacuola umumnya terdapat pada sel tumbuhan 
dewasa dan beberapa protist 
Virus : “kumpulan molekul besar” yang material genetiknya 
dilingkupi protein coat ‘lapisan protein’ 
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