
Prinsip Bioteknologi

BIO306



KULIAH 4. BAHAN GENETIK EKSTRAKROMOSOM



• Bahan genetik ekstrakromosom terdiri dari plasmid

dan virus (pada bakteri disebut bakteriofaga).

• Plasmid memungkinkan mikroba mampu merespon

berbagai tantangan seperti antibiotik atau substrat baruberbagai tantangan seperti antibiotik atau substrat baru

yang potensial.



•• MerupakanMerupakan DNADNA utasutas gandaganda yangyang berbentukberbentuk bulatanbulatan

tertutuptertutup ((circularcircular doubledouble helixhelix))..

•• MemilikiMemiliki ukuranukuran kirakira--kirakira 00,,22––44%% daridari besarbesar genomgenom..

•• KetikaKetika diisolasidiisolasi utasutas plasmidplasmid menggulungmenggulung membentukmembentuk

supercoilsupercoil..

Sifat Plasmid

supercoilsupercoil..

•• DapatDapat bereplikasibereplikasi sebagaisebagai repliconreplicon:: highhigh copycopy numbernumber

dandan lowlow copycopy numbernumber..



Plasmid dalam sel bakteri



..•• MerupakanMerupakan plasmidplasmid yangyang mengendalikanmengendalikan resistensiresistensi

terhadapterhadap antibiotikantibiotik.. MemilikiMemiliki 22 segmensegmen DNADNA:: RTFRTF

((ResistenceResistence transfertransfer factorfactor)) dandan rr--determinantdeterminant.

Jenis Plasmid

Plasmid R



Schematic drawing of a plasmid with antibiotic resistances. 1 & 2 Genes that 

code for resistance. 3 Ori.

New World Encyclopedia



Plasmid R



• Memiliki ukuran 94.5 Kb.

• Mengandung berbagai gen untuk replikasi dan proses

transfer plasmid.

• Memiliki 13 jenis gen tra (traA sampai traL).

Plasmid F (Fertility Plasmid)

• Memiliki 13 jenis gen tra (traA sampai traL).

• Memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan

kromosom bakteri.



Plasmid F



Plasmid F



• Merupakan plasmid yang dapat mensintesis

sekumpulan protein (kolisin) yang memiliki aksi

antimikroba, biasanya terhadap organisme berkerabat

dekat.

Plasmid Colicin

dekat.

• Terkategori dalam plasmid bakteriosin.

• Contoh plasmid: Col E1,Col B, Col1b, dll.





• Merupakan plasmid yang dapat menyebabkan bakteri

menginfeksi tumbuhan dikotil.

• Menyebabkan tumor (crown gall) pada jaringan yang

diinfeksi.

Plasmid Ti (Tumor Inducing)

diinfeksi.

• Patogenisitas berhubungan dengan transfer bagian

tertentu dari DNA plasmid ke dalam sel tumbuhan.

• Ditemukan pada Agrobacterium tumifaciens.





Plasmid Pembawa Aktivitas Metabolik Tertentu

• Plasmid mampu meningkatkan kisaran aktivitas

metabolik sel inang dengan berbagai cara.

• Contoh: plasmid yang membawa kemampuan

fermentasi laktosa, plasmid yang membawafermentasi laktosa, plasmid yang membawa

kemampuan mendegradasi senyawa hidrokarbon

aromatik.



• Plasmid digunakan sebagai kendaraan untuk

memindahkan gen dengan proses konjugasi dan

transformasi.

Kegunaan Plasmid

transformasi.



• Harus memiliki titik ori.

• Harus memiliki ukuran yang ideal, contoh: 4363 bp.

Syarat Plasmid Sebagai Vektor

• Harus memiliki ukuran yang ideal, contoh: 4363 bp.

• Memiliki penanda (marker).








