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Pencarian Kultur Baru

• Contoh klasik adalah penemuan Penicillium 

notatum yang diisolasi dari kontaminan pada saat 

menumbuhkan kultur Staphylococcus aureus.

• Untuk mempercepat isolasi umumnya digunakan 

teknik:

– Teknik plating

– Kultur diperkaya

Teknik plating

• Metode sederhana, mencakup penebaran suatu 
seri pengenceran dari suspensi bahan pada 
permukaan medium agar

• Petri dengan koloni 100 – 300 koloni dipilih yang 
sesuai harapan. Misal penghasil amilase.

• Koloni yang baik dipilih untuk uji lanjut dan 
diseleksi.

• Uji isolat terseleksi terhadap kemampuan 
produksi enzim dalam medium cair ataupun 
padat.

Kultur Diperkaya

• Lingkungan alami spt tanah mengandung sejumlah 
besar mikroorganisme dengan berbagai aktivitas untuk 
kesetimbangan alam

• Jika dalam lingkungan tadi ditambahkan substrat baru 
maka strain-strain yang mampu menggunakannya akan 
tumbuh berlipat ganda.

• Penggunaan substrat baru akan mengakibatkan 
tumbuhnya organisme yang lain.

• Namun jika, organisme pengguna substrat baru segera 
dipindah  ke medium segar yg diperkaya substrat baru 
tsb maka akan terus tumbuh lakukan terus sampai 
dominan baru ditumbuhkan dalam cawan petri. 

http://nurhidayat.lecture.ub.ac.id/
http://ptp2007.wordpress.com/
http://bioindustri.blogspot.com/
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Perbaikan Strain

• Organisme memiliki 

mekanisme 

pengaturan dalam 

metabolismenya 

sehingga untuk 

meningkatkan 

produksinya perlu 

dibuat mutan melalui 

proses mutasi

Produksi alkohol oleh khamir 

osmofilik

Jalur pengontrolan biosintesis lisin 

oleh Corynebacterium glutamicum

Mutan dapat dilakukan dengan 

modifikasi informasi genetik

• Fusi protoplas

• Rekombinasi

• Kloning

• plasmid
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Fusi Protoplas:

Mengapa menggunakan ini?
• Karena dapat dilakukan

• Dimungkinkan untuk persilangan secara luas

• Digunakan untuk pengenalan ciri penyakit dan 

kualitas

• Potensi yg sangat besar untuk masa depan jika 

ingin memecahkan permasalahan yang sulit di 

masa kini

• Protoplas juga target untuk rekayasa genetika . 

Protoplast

• Sel tanpa dinding sel

• Dapat digunakan sebagai eksplan

• Digunakan untuk rekayasa genetika

– Paling sering untuk ekspresi transien

– transformasi konifer

• Digunakan untuk membuat hibrid 

interspesifik

Production Hibrid Melalui 

Protoplas
• Empat tahap untuk produksi hibrid:

• Isolasi Protoplas

• FusiProtoplas

• Seleksi Hibrid

• Regenerasi tanaman

Isolasi Protoplas

• Letakkan daun dalam Buffer

– Isotonik sampai larutan yang hipertonik ringan 
- Mengapa?

– Biasanya mengandung mannitol atau sorbitol

• Tambahkan enzim

– Selulase, pektinase

– Degradasi dinding sel

• Inkubasi (& pemurnian)



10/14/2014

4

Daun A

Daun B

Tambahkan Enzim

Fusi Protoplas

• Tidak terjadi secara  spontan

• Tambah promotor fusi

– PEG

– Elektrik

– Virus

• Inkubasi

Fusi Protoplas

• Tiga kemungkinan produk

– DaunA=DaunA

– DaunB=DaunB

– DaunA=DaunB

• Inti biasanya tidak berfusi

• Sel ini disebut Heterokarion
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Tambah Promotor Fusi

Intra 

spesifik:

Prokariot:

Bacillus spp

Brevibacterium

Corynebacterium

Escherichia coli

Streptomyces

Intra 

spesifik:

Eukariot:

Aspergillus

Candida

Penicillium

Saccharomyces

Chepalosporium

Inter spesifik:

Prokariot:

Bacillus cereus x B. Thuringiensis

Brevibacterium flavum x B lactofermentum

Eukariot

Aspergillus nidulans x A rugolosus

Penicillium crysogenum x P. notatum

Inter generik:

Prokariot:

Bacillus subtilis  x  Escherichia coli

Brevibacterium flavum  x  Corynebacterium glutamicum

Eukariot

Candida tropicalis  x  Saccharomyces fibuliger

Hansenula wingei  x  Saccharomyces cerevisiae
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Recombinant DNA
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Definisi:

• Bioteknologi: Penggunaan mikrobia untuk 

membuat produk

• Rekayasa Genetika: dengan maksud 

manipulasi gen

Semua dimulai dengan

• Arber (1950)-penemuan enzim yang 

mendegradasi virus yang menyerang 

bakteri

• Smith (1970)- memurnikan enzim dan 

mengkarakteristikannya

– Memotong DNA pada sisi spesifik

– Disebut dengan enzim restriksi

Mengapa rekayasa genetika 

penting?
• Protein murni

– Insulin

– Faktor tumbuh

– Interferon

• Lebih banyak kopi Generasi gen khusus

Proses rekayasa genetika
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Keluaran rekayasa genetika Enzim Restriksi

• Mengenal rangkaian 

spesifik dan memotong 

rangka DNA

• Enzim dinamai dari 

organisme tempat  

diisolasi

– EcoR1 (GAATTC)

– Sau3A (GATC)

• Generasi dengan “ujung 

lengket”

Vektor 

• Harus mampu mereplikasi sendiri

• Harus mengandung daerah promotor

• Harus memiliki ukuran normal dan sirkuler

• Sering mengandung gen penanda (gen 

yang resisten thd antibiotik) untuk 

memudahkan identifikasi sel yang 

mengandung vektor

Plasmid adalah vektor yang 

bagus
• pUC19 mengandung 

gen2 untuk seleksi 

yang mudah

• Mengandung daerah 

untuk enzim restriksi

• Apa yang terjadi jika 

plasmid ini dipotong  

dengan EcoR1?
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Bagaimana kita memasukkan plasmid+gen 

ke dalam sel?

• Transformasi

• Elektroporasi

– Membuat protoplas

Bagaimana kita memasukkan plasmid+gen 

ke dalam sel?

• Pistol Gen

– DNA dilapisi dengan 

emas dan didorong ke 

dalam sel

Bagaimana kita memasukkan plasmid+gen 

ke dalam sel?

• Mikroinjeksi

– Pipet gelas ditusukkan 

ke dalam membran sel 

dan DNA disisipkan

Apa sumber DNA yang 

disisipkan dalam vektor?
• Pustaka Gen

– Cara untuk membuat 

koleksi klon yang 

mengandung setiap 

gen organisme

• Sintesis DNA dg 

mesin DNA 
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DNA dari sel eukariot 

• cDNA 

(complementary 

DNA)

pUC19

• pUC19 memiliki gen 

yang resisten 

terhadap ampicillin

• Juga memiliki gen 

LacZ kodekan Beta-

galactosidase

• Apa yang terjadi jika 

dipotong dengan 

EcoR1?

Sampai Jumpa


