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KULIAH 2. BAHAN DAN KODE GENETIK



• Deoxyribonucleic acid (DNA) ditemukan tahun 1869.
• Pada saat itu fungsi belum diketahui.
• Selanjutnya diisolasi dari nukleus berbagai macam sel.
• Analisis kimia yang dilakukan pada tahun 1910

diketahui ada 2 jenis asam nukleat, yaitu DNA dan

Bahan Genetik

ribonucleic acid (RNA).
• Telaah tahun 1924 menunjukkan bahwa protein dan

DNA ada dalam kromosom.



• Hampir semua sel somatik dari suatu spesies
mengandung DNA dalam jumlah tetap, sedangkan RNA

• Bukti lain yang menunjukkan bahwa ada hubungan
antara DNA dan bahan genetik:

mengandung DNA dalam jumlah tetap, sedangkan RNA
dan protein bervariasi pada sel yang berbeda.

• Nukleus hasil pembelahan meiosis hanya memiliki
setengah kandungan DNA daripada yang dikandung sel
somatik.



1. Griffith’s experiment (The discovery of transformation)

Percobaan Pembuktian DNA sebagai Bahan Genetik

R STRAIN S STRAIN 

S CELL DEBRIS



2. Avery, MacCleod, McCarty’s experiment

DNA menginduksi faktor virulensi



3. Hershey-Chase’s experiment

DNA adalah molekul yang bertanggung jawab terhadap reproduksi faga, 
bukan protein



Struktur Utas Ganda DNA

1. X-ray defraction data of DNA
(Rosalin Franklin and Maurice Wilkins)

• Informasi posisi suatu atom
• DNA merupakan molekul yang panjang
• Terdapat dua molekul paralel
• Tangga berpilin



2. Erwin Chargaff’s Data

%T= %A;  %C= %G
%(T+ C) = %(A+ G)

(A+T) NOT NECESSARILY EQUALS 
TO ( G+C)



3 . Watson and Crick

• Model DNA: tangga berpilin (double helix)

• Kejadian bersejarah dalam sains.
• Menetapkan pentingnya pola hubungan ikatan hidrogen,

dengan A berikatan khusus dengan T (atau U) dan G
dengan C.



DNA dan RNA

Nukleotida: The building block dari suatu asam nukleat,
terdiri dari gula berkarbon lima berikatan kovalen
dengan basa nitrogen dan gugus fosfat.dengan basa nitrogen dan gugus fosfat.

Asam Nukleat: Suatu polimer (polinukleotida) terdiri
dari monomer nukleotida; bertindak sebagai cetak biru
(blueprint) pembuatan protein.
Ada 2 jenis asam nukleat: DNA and RNA.



1. DNA, terdiri dari 2 rantai polinukleotida.
• Kedua rantai, utas, memiliki arah berlawanan satu

sama lain dan menjadi satu oleh ikatan hidrogen.
• Karena ukuran, bentuk, dan susubab gugus polar, basa

DNA membentuk pasangan komplementasi.DNA membentuk pasangan komplementasi.
• Adenin berpasangan dengan timin, sitosin

berpasangan dengan guanin.

2. RNA biasanya terdiri dari rantai polinukleotida
tunggal.







Basa Nitrogen

Purine nucleotides

Pyrimidine nucleotides



Struktur DNA

THE GROVES:
1. Major Groove
2. Minor Groove

1 HELIX = 10 BASE (34 A0)
1 BASE DISTANCE = 3.4 A0



1. Bermuatan negatif karena ada fosfat pada tulang
punggungnya.

2. Ikatan hidrogen antar basa dapat dirusak oleh
panas(100O C) atau alkalin.

3. Ikatan fosfodiester dapat dipotong dengan nuklease

Beberapa Sifat DNA

3. Ikatan fosfodiester dapat dipotong dengan nuklease
(restriction endonuclease, exonuclease).

4. Arah polimerisasi dari 5’ ---> 3’



Struktur RNA



DNA

DNA

CENTRAL DOGMA

Transkripsi: Sintesis RNA pada

Replikasi: Sintesis DNA pada utas
cetak (template) DNA

Transkripsi balik

RNA

Polipeptida

Transkripsi: Sintesis RNA pada
utas cetak DNA

Translasi: Sintesis suatu polipeptida
menggunakan informasi genetik
yang disandi dalam suatu molekul
RNA



Replikasi

• Utas DNA komplementer terpisah, dan karena setiap
nukleotida hanya dapat berpasangan dengan
komplemennya- adenin dengan timin dan sitosin
dengan guanin-setiap utas dapat digunakan sebagai
utas cetak untuk membentuk utas komplemen baru,utas cetak untuk membentuk utas komplemen baru,
menghasilkan 2 molekul DNA.

• Replikasi DNA dimulai dan berlangsung pada 2 arah
sampai utas awal molekul DNA selesai direpliasi.

• Setiap 2 molekul anakan memiliki 1 utas lama dan 1
utas baru (semikonservatif).



• DNA polymerase: pemanjangan DNA
• Helicase: membuka DNA double helix
• Topoisomerase: merelaksasi DNA double helix
• DNA ligase: penyambungan celah DNA (Okazaki

fragment)

Enzim yang Terlibat dalam Proses Replikasi

fragment)
• Primase: RNA primer
• SSB (Single Stranded Binding Protein): protein yang

terikat pada utas tunggal saat utas ganda terbuka



Replikasi DNA



Model Replikasi



• Origins of replication (Ori): Tempat replikasi DNA
dimulai.

• DNA dari kromosom eurkaryot memiliki banyak Ori.
Banyaknya gelembung replikasi ini memungkinkanBanyaknya gelembung replikasi ini memungkinkan
molekul yang sangat panjang digandakan dengan cepat.



Origin of  Replication
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		Deoxyribonucleic acid (DNA) ditemukan tahun 1869.

		Pada saat itu fungsi belum diketahui. 

		Selanjutnya diisolasi dari nukleus berbagai macam sel.

		Analisis kimia yang dilakukan pada tahun 1910 diketahui ada 2 jenis asam nukleat, yaitu DNA dan ribonucleic acid (RNA).

		Telaah tahun 1924 menunjukkan bahwa protein dan DNA ada dalam kromosom. 



Bahan Genetik







		Hampir semua sel somatik dari suatu spesies mengandung DNA dalam jumlah tetap, sedangkan RNA dan protein bervariasi pada sel yang berbeda.

		Nukleus hasil pembelahan meiosis hanya memiliki setengah kandungan DNA daripada yang dikandung sel somatik. 



		Bukti lain yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara DNA dan bahan genetik:









1. 	Griffith’s experiment (The discovery of transformation)

 R STRAIN 

 S STRAIN 

 S CELL DEBRIS

Percobaan Pembuktian DNA sebagai Bahan Genetik







2. 	 Avery, MacCleod, McCarty’s experiment

 DNA menginduksi faktor virulensi







3. 	 Hershey-Chase’s experiment

DNA adalah molekul yang bertanggung jawab terhadap reproduksi faga, bukan protein







Struktur Utas Ganda DNA

		 X-ray defraction data of DNA



	(Rosalin Franklin and Maurice Wilkins)

		Informasi posisi suatu atom

		DNA merupakan molekul yang panjang

		Terdapat dua molekul paralel

		Tangga berpilin









		 Erwin Chargaff’s Data



 %T= %A;  %C= %G

%(T+ C) = %(A+ G)

(A+T) NOT NECESSARILY EQUALS TO ( G+C)









3 . 	Watson and Crick

		Model DNA: tangga berpilin (double helix)



		Kejadian bersejarah dalam sains. 

		Menetapkan pentingnya pola hubungan ikatan hidrogen, dengan A berikatan khusus dengan T (atau U) dan G dengan C.













DNA dan RNA

Nukleotida: The building block dari suatu asam nukleat, terdiri dari gula berkarbon lima berikatan kovalen dengan basa nitrogen dan gugus fosfat.

Asam Nukleat: Suatu polimer (polinukleotida) terdiri dari monomer nukleotida; bertindak sebagai cetak biru (blueprint) pembuatan protein. 

Ada 2 jenis asam nukleat: DNA and RNA. 







		DNA, terdiri dari 2 rantai polinukleotida.

		Kedua rantai, utas, memiliki arah berlawanan satu sama lain dan menjadi satu oleh ikatan hidrogen. 

		Karena ukuran, bentuk, dan susubab gugus polar, basa DNA membentuk pasangan komplementasi.

		Adenin berpasangan dengan timin, sitosin berpasangan dengan guanin.



		RNA biasanya terdiri dari rantai polinukleotida tunggal.





















Basa Nitrogen

Pyrimidine nucleotides

Purine nucleotides









Struktur DNA

THE GROVES:

		Major Groove

		Minor Groove



1 HELIX = 10 BASE (34 A0)

1 BASE DISTANCE = 3.4 A0







		Bermuatan negatif karena ada fosfat pada tulang punggungnya.

		Ikatan hidrogen antar basa dapat dirusak oleh panas(100O C) atau alkalin.

		Ikatan fosfodiester dapat dipotong dengan nuklease (restriction endonuclease, exonuclease).

		Arah polimerisasi dari 5’ ---> 3’  



Beberapa Sifat DNA







Struktur RNA







DNA

DNA

RNA

Polipeptida

CENTRAL DOGMA

Transkripsi: Sintesis RNA pada utas cetak DNA 

Translasi: Sintesis suatu polipeptida menggunakan informasi genetik yang disandi dalam suatu molekul RNA

Replikasi: Sintesis DNA pada utas cetak (template) DNA

Transkripsi balik







Replikasi

		Utas DNA komplementer terpisah, dan karena setiap nukleotida hanya dapat berpasangan dengan komplemennya- adenin dengan timin dan sitosin dengan guanin-setiap utas dapat digunakan sebagai utas cetak untuk membentuk utas komplemen baru, menghasilkan 2 molekul DNA.

		Replikasi DNA dimulai dan berlangsung pada 2 arah sampai utas awal molekul DNA selesai direpliasi.

		Setiap 2 molekul anakan memiliki 1 utas lama dan 1 utas baru (semikonservatif).









		DNA polymerase: pemanjangan DNA

		Helicase: membuka DNA double helix

		Topoisomerase: merelaksasi DNA double helix

		DNA ligase: penyambungan celah DNA (Okazaki fragment)

		Primase: RNA primer

		SSB (Single Stranded Binding Protein): protein yang terikat pada utas tunggal saat utas ganda terbuka



Enzim yang Terlibat dalam Proses Replikasi







Replikasi DNA







Model Replikasi







		Origins of replication (Ori): Tempat replikasi DNA dimulai.

		DNA dari kromosom eurkaryot memiliki banyak Ori. Banyaknya gelembung replikasi ini memungkinkan molekul yang sangat panjang digandakan dengan cepat.









Origin of  Replication













