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1. Pendahuluan 

1.1. Sejarah 
 1865, Gregor Mendel: suatu bagian dari sel 

bertanggung jawab atas sifat yang diturunkan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya. Beliau 

membantu menjelaskan adanya variasi genetic, 

namun demikian penemuan beliau tidak memberikan 

dampak bagi ilmuwan biologi sampai tahun 1900 lebih 

dari 50 tahun setelah beliau wafat (1822 – 1884)  

 1868, Friedrich Miescher: senyawa kimia yang berasal 

dari inti sel  

 1879, Albrecht Kossel: asam nukleat  

    

 Penelitian Frederick Griffith 
Pada tahun 1928 F. Griffith mengembangkan vaksin untuk 
melawan  pneumonia. Griffith mempelajari Streptococcus 

pneumonia, bakteri yang menyebabkan pneumonia pada 
binataang. Beliau menggunakan dua strain (varietas) 

bakteri, satu bersifat patogenik (menyebabkan penyakit) 
dan satunya non patogenik (tidak berbahaya) 
Dua galur:    

 Smooth (S) – Virulent (gel coat) dan Rough (R)   – Kurang 
Virulen. Tikus disuntik dengan galur R and galur S yang 

dimatikan melalui pemanasan. Tikus mati dan ditemukan 
hanya mengandung bakteri galur S 
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Gambar Percobaan F. Griffith (Campbell, 2008). 
 

 
 Penelitian Watson dan Crick 

Dengan dukungan data difraksi sinar-X dari Rosalind Franklin dan 

Maurice Wilkins dan dukungan data analisis kimia basa nitrogen 

dari Erwin Chargaff. Watson dan Crick mulai membangun model 

untai ganda dari DNA. Mengelompokkan basa nitrogen DNA 

menjadi purin (A,G) dan pirimidin (C,T)  

 

 



 

 

Page 14  
 

Biologi / Genetika  2015 Brawijaya University 

1.2 Tujuan 

Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang sebagai landasan dasar 
pengethuan tentang genetika: 

 Mengetahui dan mengenal apa itu gene, kromosom, DNA, RNA dan apa 

fungsinya bagi kehidupan.  
 Mengetahui mekanisme kerja DNA dan RNA.  

 

1.3 Definisi 

 Gene – unit dasar dari informasi genetic. Gen menyimpan karakeristik 

individu 

 Chromosomes – DNA panjang yang mengandung gene.  

 Genome – total jumlah bahan genetika pada organism (kromosom + 

mitokondria/kloroplas dan/atau plasmid).  

 DNA – adalah substansi gene, unit yang membawa informasi yang 

dapat diturunkan dari induknya  

 RNA – untai gen yang secara kimia mirip dengan DNA kecuali pada 

ribose dan adanya basa nitrogen Urasil sebagai pengganti Timin 

 Triplet kodon -  kode genetic yang terdiri dari tiga basa nitrogen yang 

mencirikan asam amino atau kode memulai/mengakhiri sintesis protein 

 

2. Informasi Genetika 
 Gene – unit dasar dari informasi genetic. Gen menyimpan karakeristik 

individu 

 Chromosomes – DNA panjanng yang mengandung gene.  

 Genome – total jumlah bahan genetika pada organism (kromosom + 

mitokondria/kloroplas dan/atau plasmid).  

– genome pada sel adalah  DNA 

– genome pada virus adalah  DNA atau RNA  
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2.1. Ukuran Genome 
• Genom adalah pustaka instruksi genetic pada organism. 

• genom virus paling kecil yaitu 4 – 5 gen.  
• E. coli – memiliki kromosom tunggal yang mengandung 4.288 gen dengan 

panjang 1 mm atau 1.000 kali panjang selnya.  

• Sel manusial – memiliki dua set kromosom yang serupa, dan tiap-tiap set 
DNA memiliki nukleotida sekitar 3 milyar. Pustaka genomic untai 

nukleotida ini adalah gen untuk sekitar 75.000 macam protein dan belum 
diketahui jumlah molekul RNAnya. 

2.2. Asam Nukleat 

 Asam nukleat tersusun dari nukleotida yang serupa sebagaimana protein 

tersusun dari asam amino 

 Tiap-tiap nukleotida terdiri dari 3 bagian: gula (deoksiribosa atau ribose), 

gugus fosfat, dan basa nitrogen (adenine, thymin, sitosin, guanine dan 

urasil) 

 Terdapat dua tipe asam nukleat: DNA (deoxyribonucleic acid) dan RNA 

(ribonucleic acid) dalam organism hidup untuk menghasilkan senyawa-

senyawa kompleks dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA dapat 

melakukan replikasi diri, mensintesis DNA dan melalui RNA mengontrol 

sintesis protein. 

2.3. Kromosom 
 Khromosom terdiri dari molekul DNA dan protein.  

– Protein = histones  
– Supercoil DNA dalam nukleosom  

– Kromosom manysia mengandung 46 molekul (23 pasang) 
• 44 khromosom somatik 
• 2 khromosom sex (X +Y) 

 

 

• Gen terdiri dari bagian-bagian yang  berbeda pada kromosom.  

• Masing-masing gen mengkodekan produk protein.  

• DNA -> RNA-> protein 
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3. DNA 
• Tersusun atas dua polimer nukleotida.  

• Pasangan nukleotida ini berbentuk antiparalel yaitu 3’ ke 5’ dan 5’ ke 3’  
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• Masing-masing nukleotida pada DNA mengandung: 

– Deoxyribose  
– Phosphate 
– Nitrogen base (A, G, C, T) 

 
• “Double helix” adalah hasil usulan Watson and Crick (1953) 
• Pasangan basa nitrogen adalah: 

– Adenine dengan Thymine 

– Cytosine dengan Guanine 

 

• Masing-masing untai menjadi template untuk pembentukan untai baru.  
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4. RNA 
 RNA memiliki peran penting dalam kehidupan sel. Hal ini disebabkan 

perannya dalam sintesis protein dan juga fungsi-fungsi lainnya. 

 RNA dapat menyimpan informasi seperti DNA dan mengkatalisis reaksi 

kimia seperti protein 

 Dalam teori asal-usul kehidupan, maka kehidupan dimulai dari RNA 

kemudian DNA dan protein. Teori ini disebut “RNA World” 

 Tiap-tiap nukleotida RNA mengandung: ribose, fosfat dan basa nitrogen 

(A,G,C,U) 

 RNA dibedakan atas tiga tipe yaitu mRNA, rRNA dan tRNA 

 mRNA (messenger RNA) adalah RNA yang membawa pesan. mRNA ini 

adalah copy gen dari DNA yang akan diekspresikan. mRNA terdiri dari 

“codon” yang mengkodekan tiap-tiap asam amino dalam protein yang 

akan dibuat oleh gen. Pada eukariot, gen yang dikopi dalam RNA awal 

disebut “primary transcript” yang kemudian dimodifikasi menjadi mRNA 

 ribosomal RNA (rRNA) adalah bagian dari struktur ribosom yang 

tersusun atas empat molekul RNA berbeda. Tugasnya mengkatalisis 

penambahan asam aminountuk memperpanjang rantai peptide 

 transfer RNA (tRNA) adalah molekul RNA kecil yang bekerja sebagai 

adapter antara “codon” yang dibawa mRNA dan asam amino yang 

sesuai dengan kodenya. 

5. Kode Genetika 
 mRNA membawa kode genetika dari DNA. Kode ini hanya tersusun 

dari empat basa nitrogen yang harus dibaca oleh rRNA untuk diubah 

menjadi protein. 

 Setiap asam amino memiliki kode genetic tersendiri. Asam amino 

sebagai penyusun protein setidaknya ada sebanyak 20 asam amino 

sementara itu basa nitrogen yang ada pada mRNA hanya empat yaitu 
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A,G,C,U oleh sebab itu tdak mungkin satu asam amino diwakili oleh 

satu basa nitrogen. Juga tidak mungkin oleh dua basa nitrogen karena 

baru ada sejumlah 42 atau mewakili 16 asam amino. Oleh sebab itu 

untuk mengkodekan satu asam amino minimal dibutuhkan tiga basa 

nitrogen sehingga terdapat 43 atau sejumlah 64 kode untuk asam 

amino. Jumlah ini berlebih, sehingga kemungkinan ada satu asam 

amino yang memiliki lebih dari satu kode atau mungkin ada kode yang 

tidak mewakili asam amino. 

 Kode genetic ini kemudian dikenal sebagai “triplet codon” 
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PROPAGASI 

A. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal) 

1. Apakah mungkin gen suatu organism bisa berubah sehingga menjadi 

organsime baru?  

2. Ambil salah satu jurnal tentang DNA apa yang dapat saudara simpulkan 

dari junal tersebut?  

 
 

B. Pertanyaan (Evaluasi mandiri) 

1. Apakah yang dimaksud dengan gene? 
2. Apakah yang dimaksud dengan kromosom? 
3. Apakah yang dimaksud dengan DNA? 

4. Apakah yang dimaksud dengan triplet kodon? 
5. Apa perbedaan antara DNA dan RNA? 

 

 

 

 


