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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tumbuhan 

berkhasiat semakin berkembang. Masyarakat mulai memahami bahwa 

penggunaan tumbuhan untuk obat sebenarnya bisa sejajar dan saling mengisi 

dengan pengobatan modern (Kusuma, 2005). Oleh karena itu kini banyak 

dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan alam dan pengembangan senyawa 

kimia baru yang ditelusuri dari bahan alam yang secara empiris digunakan oleh 

masyarakat dan terbukti mempunyai khasiat obat, namun belum diketahui secara 

pasti kandungan zat aktifnya (Wijayakusuma,1993). 

Kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian terbesar di 

dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa setiap tahun 

penyakit kanker di dunia bertambah 6,25  juta orang dan dalam tahun 2010 

mendatang diperkirakan 9 juta orang meninggal akibat kanker. Di Indonesia 

setiap tahunnya terdapat 100 penderita kanker baru dari setiap 100.000 penduduk. 

Penyakit kanker saat ini menduduki urutan ke-3 penyebab kematian sesudah 

penyakit jantung dan paru-paru (Sofyan, 2000). 

Pengobatan terhadap kanker dapat dilakukan dengan cara pembedahan, 

kemoterapi (termasuk imunoterapi dan pemberian hormon), radioterapi, atau 

alternatif lain melalui ramuan tradisional dari tanaman (Sukardiman dkk., 2003). 

Tanaman obat telah banyak digunakan untuk pengobatan penyakit kanker, baik 

sebagai pencegahan maupun pengobatan. Berbeda dengan pengobatan kanker 

menggunakan obat sintetik yang dapat diberikan sebagai obat utama atau sebagai 
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terapi adjuvant, pengobatan dengan obat berasal dari tumbuhan dapat pula 

digunakan untuk pencegahan. Dalam prakteknya, pengobatan selalu 

menggunakan terapi kombinasi dari bermacam tumbuhan obat dengan 

memperhatikan efek samping yang mungkin terjadi (Kurnia dkk., 2006). 

Antikanker diharapkan dapat memiliki toksisitas selektif artinya menghancurkan 

sel kanker tanpa merusak sel jaringan normal (Ganiswara, 2003). Suatu tanaman 

dapat dikembangkan sebagai alternatif antikanker dengan mengetahui keberadaan 

Ribosom Inactivating Protein tanaman tersebut  (Sismindari dkk., 2002). 

Ribosom Inactivating Protein (RIPs) merupakan sekelompok protein 

toksik dalam tanaman yang mempunyai aktivitas RNA N-glikosidase (Sismindari 

dkk., 2002). RIP mempunyai kemampuan memotong DNA superkoil untai ganda, 

RNA N-glikosidase, immunosupresive, sitotoksik, abortifacient, antiviral dan anti 

HIV (Stripe et al., 1992). 

Salah satu tanaman obat yang diduga mempunyai aktivitas pemotongan 

DNA superkoil untai ganda adalah daun kucing-kucingan (Acalipha indica L) 

(Dalimarta, 2003). Tanaman kucing-kucingan merupakan salah satu tumbuhan liar 

familia Euporbiaceae yang  mempunyai indikasi aktivitas  Ribosom Inactivating 

Protein (Barbieri et al., 1993). Hal tersebut sudah dibuktikan  dalam penelitian 

oleh Kurniawan (2006) bahwa ekstrak gubal daun pada kadar 93,63 µg/µl mampu 

memotong DNA superkoil untai ganda, sedangkan ekstrak gubal yang berasal dari 

bunga mampu memotong DNA pada kadar 51,47  µg/µl . 

RIPs merupakan suatu protein. Fraksinasi dan pemurnian terhadap protein 

dari tanaman kucing-kucingan (Acalipha indica L) diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas pemotongan DNA superkoil untai ganda. Hal ini perlu 
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dilakukan sejalan dengan pengembangan RIPs sebagai salah satu bahan obat yang 

dapat manfaatkan untuk antikanker. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang antivitas fraksi protein kucing-kucingan  (Acalipha indica L) 

dengan menguji kemampuan fraksi protein tersebut dalam memotong  DNA 

superkoil untai ganda. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu apakah fraksi protein dari daun Acalipha indica L mempunyai aktivitas 

memotong pUC 19? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan aktivitas pemotongan pUC 19 

oleh fraksi protein dari daun Acalipha indica L. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman kucing-kucingan  (Acalipha indica L) 

a. Morfologi 

Tanaman Acalipha indica L merupakan herba semusim tegak,            

tinggi 30-50 cm, bercabang. Helaian daun berbentuk bulat telur sampai lanset, 

tipis, ujung dan pangkal runcing, tepi bergerigi, panjang 2-8 cm, lebar 1,5-3,5 cm, 

berwarna hijau, bunga majemuk, berkelamin satu, keluar dari ketiak daun, kecil-

kecil dalam rangkaian berbentuk bulir. Buahnya kotak, bulat, hitam. Biji bulat 

panjang, berwarna coklat. Akarnya tunggang, berwarna putih kotor. Akar 
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tumbuhan ini sangat disukai oleh kucing dan anjing, yang dikonsumsi dengan cara 

dikunyah. Kucing-kucingan dapat diperbanyak dengan biji (Dalimarta, 2003). 

b. Klasifikasi 

Secara sistematik klasifikasi tanaman Acalipha indica L adalah sebagai 

berikut: 

Divisio   : Spermathophyta 

Sub Divisio  : Angiospermae 

Classis   : Dicotyledonaeae 

Ordo   : Euphorbiales 

Famili    : Eurphorbiaceae 

Genus    : Acalipha 

Spesies   : Acalipha indica L 

Sinonim   : A. australis   

(Backer dan Van den Brink, 1965)  

c. Nama daerah 

Sumatra       :       ceka mas (Melayu) 

Jawa  : lelatang, kucing-kucingan, rumput kokosongan (Sunda),                         

rumput bolong-bolong (Jawa) 

 (Dalimarta, 2003). 

d. Tempat tumbuh 

Kucing-kucingan merupakan gulma yang sangat umum ditemukan sebagai 

tumbuhan liar di pinggir jalan, lapangan rumput maupun lereng gunung 

(Dalimarta, 2003). 

 



 5

e. Kandungan kimia  

Daun, batang, dan akar mengandung saponin dan tanin. Batang 

mengandung flavoniod dan daunnya mengandung minyak atsiri. Bagian yang 

digunakan adalah seluruh bagian tumbuhan sebagai obat, baik dalam bentuk 

kering atau segar (Dalimarta, 2003). 

f. Sifat dan khasiat 

Rasa pahit, sifat sejuk, astringen. Herba ini berkhasiat sebagai antiradang, 

antibiotik, peluruh kencing (diuretik), pencahar, dan penghenti pendarahan 

(Dalimarta, 2003). 

g. Aktivitas enzimatik 

Ekstrak gubal daun dan bunganya mampu memotong DNA superkoil untai 

ganda (Kurniawan, 2006). 

 

2. Ribosom Inactivating Proteins ( RIPs) 

a. Definisi 

Ribosom Inactivating Protein (RIP), merupakan sekelompok protein toksik 

dalam tanaman yang mempunyai aktivitas RNA N-glikosidase yang mampu 

menghambat sintesis protein pada mamalia (Sismindari, 2004). Aktivitas RNA  

N-glikosidase yang dapat mendepurinasi rRNA mamalia, eukariot dan ribosom 

bakteri. Sisi depurinasi terletak pada A4324 dalam mamalia dan 28S ribosom RNA 

eukariot atau A2660 dalam 26S rRNA prokariot sehingga menyebabkan 

ketidakmampuan untuk mengikat faktor elongasi 2 (EF2), akibatnya sel tidak 

dapat melaksanakan perpanjangan asam amino pada sintesis protein (Barbieri et 

al., 1993 cit Sulistyani, 2003). 
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Berdasarkan strukturnya RIPs dapat dibagi dalam dua grup yaitu RIPs tipe 

I dengan rantai tunggal dan berat molekul berkisar 30 kDA, sedangkan RIPs tipe 

II dengan berat molekul berkisar 60 kDA (Gambar 1). RIPs tipe II mempunyai 

dua rantai (A dan B) yang dihubungkan oleh ikatan disulfida. Rantai A 

mempunyai aktivitas menyerupai RIPs tipe I terhadap molekul toksik. Rantai B 

terdiri dari lektin yang mampu mengikat racun dipermukaan sel dan 

mempermudah masuknya rantai A ke dalam sel (Barbieri et al., 2004). Ada pula 

beberapa RIPs yang tidak dapat dimasukkan ke dalam RIPs tipe I maupun tipe II. 

Salah satu contohnya adalah RIPs yang berasal dari tanaman jagung. RIPs ini 

tersusun dari dua rantai polipeptida dengan bobot molekul 16,5 kDa dan 8,5 kDa 

yang dihubungkan dengan ikatan non kovalen (Hartley et al., 1996) untuk RIPs 

tipe seperti ini sekarang dapat dimasukkan dalam RIPs tipe III (Peumans et al., 

2001) 

   

Gambar 1.  Struktur RIP Tipe I dan Tipe II. A adalah polipeptida dengan aktivitas 
N-glikosidase. B adalah polipeptida dengan aktivitas lektin. A dan B 
dihubungkan dengan ikatan disulfida (Barbieri et al., 1993). 

 
b. Distribusi RIPs pada tanaman 

RIPs pada umumnya terdistribusi pada tanaman tingkat tinggi (Ling et al., 

1994) dan kebanyakan spesies yang mengandung RIPs dari klas Angiospermae, 

baik monokotil maupun dikotil. RIPs dapat dijumpai diberbagai organ dan 

jaringan tumbuhan meliputi biji, buah segar, akar, daun, getah dan batang (Hartley 

et al., 1996). RIP tipe I dan II yang telah dikarakterisasi dan dimurnikan dapat 
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dilihat pada tabel 1. RIP tipe I, ricin dan abrin dikenal pada akhir abad ini, 

meskipun hanya beberapa bagian dari tanaman yang digunakan untuk pemurnian 

(Stripe et al., 1992). 

Tabel 1. Tanaman dan Jaringan Tanaman yang Mengandung RIPs (Stripe et  al., 
1992). 

 
RIPs Tipe I 

Famili Spesies Jaringan 
Tanaman 

Nama RIPs 

Asparagaceae 
Caryophyllaceae 
 
 
 
 
 
Cucurbitaceae 
 
 
 
 
 
 
Euphorbiaceae 
 
 
Nyctaginaceae 
Phytolaccaceae 
 

Asparagus officinales 
Agrotemma githago 
Dianthus caryophyllus 
Petrocoptis glaucifolia 
Saponaria officinalis 
 
 
Bryonia diocia 
 
Citrullus colocynthis 
Luffa acutangola 
Momordica 
Cochichinensis 
Trichosanthes kirilowi 
Gelonium multiflorum 
Hura crepitans 
Manihot utilissima 
Mirabilis jalapa 
Phytolacca Americana 
 
 
Triticum aestivum 
zeamays 

Biji 
Biji 
Daun 
Tanaman 
Daun 
Akar 
Biji 
Daun  
Akar 
Biji 
Biji 
Biji 
Akar 
Biji 
Biji 
Getah 
Biji 
Akar 
Daun 
Biji 
Akar 
Biji 
Biji 

Asparagin 
Agrostin 
Dianthin 30 
Petroglaucin 
Saporin-L1 
Saporin-L1 
Saporin-S5 
Bryodin-L 
Bryodin-R 
Coclocin 1 
Luffaculin 
Momorcochin 
Trichosanthin 
Trichokirin 
Gelonin 
Hura crepitans RIP 
Manutin 
MAP 
PAP, Decocandin 
PAP-S 
PAP-R 
Tritin 
Maize RIP 

 
RIPs Tipe II 

Famili Spesies Jaringan 
Tanaman  

Nama RIPs 

Euphorbiaceae 
Fabaceae 
Fassifloreceae 
Sambucaceae 
Viscaceae 
 

Ricinnus communis 
Abrus precatorius 
Adenia digitata 
Adeni volkensii 
Sambucus ebulus 
Phoradendron 
Californicus  

Biji 
Biji 
Akar 
Akar 
Daun 
Daun 
Daun 

Ricin 
Abris 
Modeccin 
Volkensin 
Ebulin 
P. californlectin 
Viskumin  
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c. Aktivitas Enzimatik 

RIPs merupakan suatu enzim. Salah satu yang terkenal dari RIPs tipe II  

yaitu ricin dari Ricinnus communis  yang mengenali daerah 28s dari rRNA dengan 

membentuk ikatan N-C glikosidik antara adenine dan gula. Setelah adenin 

dipindahkan, sisi adenin menjadi tidak stabil karena terjadi reaksi eliminasi α dan 

β antara RNA dengan asan anilin (Endo dkk., 1987). 

d. Aktivitas Biologi 

Beberapa aktivitas yang dimiliki oleh RIPs adalah sitotoksik pada sel 

mamalia, immunosuppressive, abortifacient, pemotongan DNA superkoil untai 

ganda serta aktivitas antiviral yang dapat menghambat replikasi HIV. 

1). Aktivitas sitotoksik pada sel mamalia 

Dalam menghambat sintesis protein pada sel mamalia, RIPs tipe I 

mempunyai aktivitas lebih rendah dibandingkan RIPs tipe II. Perbedaan ini 

disebabkan karena dalam RIPs tipe II terdapat lektin yang memudahkan toksin 

memasuki sitoplasma. RIPs rantai B tidak hanya dapat mengikat pada permukaan 

sel tetapi juga memfasilitasi masuknya rantai A dengan mekanisme yang belum 

diketahui (Barbieri et al., 1993). 

Toksisitas RIPs tipe I yang rendah disebabkan karena tidak terdapatnya 

lektin pada strukturnya namun demikian, aktivitas ini dapat ditingkatkan bila 

dikonjugasi pada suatu pembawa sehingga membantu masuknya rantai A ke 

dalam sel (rantai A bersifat katalik). Pembawanya dapat berupa antibodi 

monoklonal, lektin, hormon, atau dengan menaikkan permeabilitas membran sel 

(Barbieri et al., 1993). 
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Sebaliknya bila ditinjau dari toksisitas RIPs terhadap rRNA murni, RIPs 

tipe I lebih toksik daripada RIPs tipe II. RIPs tipe I yang molekulnya lebih kecil 

dengan mudah dapat sampai ke rRNA dan merusaknya. Sedangkan RIPs tipe II 

yang molekulnya lebih besar maka sulit untuk sampai ke rRNA akibatnya tidak 

efektif dalam merusak rRNA tersebut (Suprapti, 1997). 

2). Aktivitas antiviral 

Aktivitas antiviral pada tanaman diduga disebabkan oleh adanya inaktivasi 

ribosom dari sel tanaman yang terinfeksi virus, infeksi virus tersebut dapat 

mengubah permeabilitas selektif membran sel sehingga lebih memudahkan RIPs 

tersebut masuk ke dalam sitoplasma dibanding dalam keadaan normal. Keadaan 

tersebut mengakibatkan inaktivasi ribosom sehingga sel akan mati dan replikasi 

virus akan terhambat (Willy et al., 2001). Mirabilis antiviral protein (MAP) 

merupakan salah satu RIPs yang mempunyai aktivitas antiviral (Lee-Huang et al., 

1994 cit Sismindari, 2004). 

3). Aktivitas abortifacient  

Trichosantin dari akar Trichosanthes kirilowi merupakan salah satu protein 

yang mempunyai efek terapeutik pada choriocarcinoma  (Barbieri et al., 1993). 

Protein lainnya yang mempunyai aktivitas setara dengan ricin dan trichosanthin 

adalah abrin (RIPs tipe II), gelonin dan PAP (RIPs tipe I) dan ekstrak M. jalapa 

dari tanaman yang mengandung RIPs tipe I (Sismindari dkk., 1998) 

Mekanisme abortifacient dari RIPs tersebut disebabkan oleh terjadinya 

nekrosis selektif sycytiotrophoblast fili plasenta menyebabkan kadar human 

chorionic gonadotropin akan menurun tajam, dan sintesis prostaglandin akan 

meningkat yang kemudian menginduksi terjadinya aborsi  (Barbieri et al., 1993). 
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4). Aktivitas pemotongan DNA superkoil untai ganda 

Beberapa RIPs terbukti mempunyai aktivitas enzimatik khas dalam 

memotong DNA superkoil untai ganda menjadi nick circular atau linier. RIPs 

hanya aktif pada DNA superkoil, nick circular dan terkadang linier dari molekul 

yang sama (Ling et al., 1994). RIPs dilaporkan dapat memotong DNA superkoil 

untai ganda di tempat yang sama dengan rRNA (Wang and Turner, 1999 cit 

Sismindari 2004). 

Rantai A cinnamomin tanpa N-terminal 52 dan atau C-terminal 51 tanpa 

residu asam amino mempunyai aktivitas RNA N-glycosidase, sanggup 

membebaskan adenin dari DNA superkoil serta memotong DNA superkoil ke 

linier dengan deadenilasi rantai A cinnamomim terjadi secara spontan pada ikatan 

fosfodiester setelah pemindahan adenin sebagai bagian dari aktivitas dari RNA  

N-glikosidase (Barbieri et al., 2000; He and Liu, 2004). 

5). Aktivitas immunosupresive 

RIPs dapat dikonjugasikan dengan suatu pembawa sehingga dapat 

mencapai sel target sehingga efek yang diperoleh lebih selektif. Pembawa yang 

sering dipilih biasanya berupa antibodi monoklonal. Selain itu juga dapat 

digunakan hormon, faktor pertumbuhan dan lektin. RIPs yang dikonjugasikan 

dengan antibodi akan membentuk immunotoksin yang toksik pada sel target yang 

dikenali oleh antibodi tersebut  (Barbieri et al., 1993).  

Mekanisme aksi RIPs secara tidak langsung yaitu pertama kali sel target 

dikenali oleh antibodi primer. Kemudian antibodi sekunder pada immunotoksin 

akan mengenali antibodi primer, dengan demikian RIPs akan sampai pada sel 

target. Antibodi primer merupakan molekul antibodi pengikat molekul antigen 
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yang dengan mudah dikenali oleh molekul-molekul penanda dan terikat secara 

kovalen dengan sebuah molekul penanda dalam hal ini adalah RIPs yang 

membentuk immunotoksin dengan suatu antibodi monoklonal (Barbieri et al., 

1993).   Beberapa RIPs tipe I yang dapat digunakan sebagai immunotoksin yaitu 

ricin, gelonin PAP, saporin, momordin, bryodin dan barley (Stripe et al., 1992). 

6). Antifungi dan Antibakteri 

Tobacco Ribosom Inactivating Protein (TRIPs) mempunyai aktivitas 

antifungi dalam menghambat pertumbuhan Trichoderma reesei pada konsentrasi 

50 µgml-1 dan aktivitas antibakteri dalam menghambat pertumbuhan 

Pseudomonas solancearum pada konsentrasi 50 µgml-1 (Sharman, 2004). 

 

3. Plasmid 

Plasmid merupakan DNA sirkuler untai ganda ekstra kromosomal dengan 

ukuran bervariasi antara 1 kb sampai lebih dari 200 kb ditemukan pada berbagai 

spesies bakteri yang dipakai sebagai unit gen untuk melakukan replikasi 

(Sambrook et al., 1989).  

Plasmid hampir selalu membawa satu gen atau lebih dan sering kali gena 

tersebut menyebabkan adanya ciri-ciri penting yang ditunjukkan oleh bakteri tuan 

rumah (Brown, 2003). Plasmid membawa tipe gen yang sangat bervariasi 

fungsinya seperti resisten terhadap antibiotik, resisten terhadap logam berat, 

sensitif terhadap mutagen, sensitif atau resisten terhadap bakteriophage, produksi 

enzim retriksi, produksi asam amino, produksi toksin, penentu virulensi, 

katabolisme molekul organik yang komplek, kemampuan untuk membentuk 

hubungan simbiosis dan transfer DNA antar kingdom (Feinbaum, 1998). 
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Berdasarkan sifat-sifat utama yang dikode oleh plasmid, plasmid dapat 

diklasifikasikan menjadi 5 jenis utama: 

a. Plasmid fertilitas atau plasmid “F” yang hanya membawa gena tra dan tidak 

mempunyai sifat lain kecuali kemampuan untuk melakukan transfer plasmid 

dengan cara konjugasi. 

b. Plasmid resistensi atau plasmid “R” membawa gena yang menyebabkan 

resistensi bakteri tuan rumah terhadap satu atau lebih agen antibakteri, seperti 

kloramfenikol, ampisilin dan merkuri. 

c. Plasmid col mengkode kolisin,  protein yang dapat membunuh bakteri lain. 

d. Plasmid degradatif memungkinkan bakteri untuk mengadakan metabolisme 

molekul yang tidak biasa, seperti toluen dan asam asetat. 

e. Plasmid virulensi menyebabkan patogenitas pada bakteri tuan rumah (Brown, 

2003).  

Jumlah kopi menunjukkan jumlah molekul plasmid yang biasanya 

ditemukan dalam satu sel bakteri. Tiap-tiap plasmid mempunyai jumlah kopi 

antara 1-50 atau lebih (Brown, 2003). Berdasarkan jumlah kopi plasmid dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu: High Copy Number Plasmid dengan jumlah 

kopi lebih besar dari 20 kopi per sel bakteri dan Low Copy Number Plasmid 

dengan jumlah kopi lebih kecil dari 20 kopi per sel bakteri (Feinbaum, 1998). 

Kebanyakan plasmid yang berada dalam sel sebagai molekul yang sangat 

berlilit (supercoiled). Pelilitan (supercoiling) terjadi karena heliks ganda DNA 

plasmid sebagian terbuka oleh enzim yang disebut topoisomerase selama replikasi 

plasmid. Bentuk berlilit hanya dapat dipertahankan bila kedua untai polinukleotid 

dalam keadaan utuh sehinggga disebut DNA sirkuler yang tertutup secara kovalen 
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(covalently-closed-circular (ccc) DNA). Jika salah satu untai polinukleotid 

terputus maka heliks ganda akan kembali ke keadaan normalnya, yaitu 

berelaksasi, dan plasmid akan mengambil bentuk alternatif yang disebut sirkuler 

terbuka (open circular (oc)) (Brown, 2003). Lebih jelasnya model konformasi 

DNA tersebut seperti tersaji pada Gambar 2. 

  
Gambar 2. Model Konformasi DNA 

Keterangan: Bentuk lingkaran kovalen tertutup dan dua tipe lingkaran nick, tanda 
panah  menunjukkan adanya torehan/nick. (Adaptasi dari Freifelder, 
1983). 

Plasmid pUC 19 adalah salah satu vektor plasmid yang sering digunakan 

dalam biologi molekuler. Plasmid ini mempunyai besar 2,69 kb, jumlah kopi 

sekitar 500-7000 dan mempunyai peta retriksi seperti tersaji pada Gambar 3. 

Plasmid pUC19 mempunyai berbagai sisi pemotongan untuk enzim BamHI. 

Plasmid pUC19 mempunyai gen penanda, yaitu gen penyandi resisten terhadap 

ampisilin. Gen penanda tersebut akan mengeksploitasi enzim beta-laktamase ke 

plasma sel bakteri inang. Enzim tersebut akan mengkatalisa hidrolisis cincin beta-

laktam, sehinggga menyebabkan bakteri hasil transformasi dengan pUC19 

menjadi resisten terhadap ampisilin (Sambrook et al., 1989). 
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4. Elektroforesis Gel Agarosa 

Elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan dengan prinsip kerja 

yang berdasarkan pada adanya perbedaan kecepatan gerak partikel bermuatan bila 

terdapat dalam suatu medan listrik (Wongsosupantio, 1992). Salah satu contohnya 

adalah elektroforesis gel agarosa yang merupakan metode standar untuk 

memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan fragmen DNA. 

Ektroforesis gel agarosa tersusun atas agarose sebagai pendukung yang 

merupakan suatu polissakarida yang diekstraksi dari berbagai jenis ganggang 

merah. Molekul agarose adalah polimer linier dari unit disakarida berulang  yang 

tersusun  atas D-galaktopiranosa dan 3,6 anhidro L-galaktosa yang dihubungkan 

dengan ikatan 1,3-gllikosidik (Sambrook et al., 1989). 

Gel agarosa dengan tebal 0,5 cm (Brown, 2003) akan memaksa DNA 

dengan ukuran 5 sampai 60 kb bergerak melewati celah kerangka agarosa ke arah 

Gambar 3. Peta Restriksi Plasmid pUC19 (Sambrook et al., 1989). 
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anoda (karena muatan positif pada gugus phosphatnya). Kecepatan migrasi DNA 

ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya ukuran molekul DNA, konsentrasi  

agarosa, konformasi molekul DNA, voltase  yang digunakan, adanya etidium 

bromide, komposisi larutan buffer (Sambrook et al., 1989).  

Elektroforesis gel agarosa termasuk teknik yang sederhana, mudah 

penanganannya, cepat dikerjakan dan mempunyai kemampuan memisahkan 

campuran fragmen-fragmen DNA, serta hanya memerlukan sedikit sampel. Dalam 

metode pemisahan ini, molekul DNA akan dipaksa bergerak melalui celah 

kerangka agarosa yang membentuk pori-pori dengan ukuran tertentu sesuai 

dengan konsentrasi agarosa dari arah katoda ke anoda. Fragmen DNA dalam gel 

dapat dideteksi dengan menggunakan etidium bromid, baik dengan mencampur 

langsung di dalam gel atau ditambahkan setelah proses berakhir. Senyawa ini 

berinteraksi diantara basa molekul DNA sehingga menyebabkan DNA berpendar 

kuning jingga bila disinari ultraviolet pada panjang gelombang yang pendek 

(Sambrook et al., 1989). 

Sebelum dilakukan elektroforesis, sampel perlu ditambahkan larutan 

pemberat (loading buffer) yang terdiri dari polietilenglikol atau gliserin, 

bromfenol biru dan aquades. Penambahan gliserin ini akan menaikkan densitas 

sampel sehingga akan masuk ke dalam sumuran gel agarosa dengan baik. 

Sedangkan bromfenol biru merupakan pewarna yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi jalannya sampel pada gel agarosa (Sambrook et al., 1989). 

Elektroforesis DNA pada gel agarosa tidak dipengarui secara bermakna 

baik oleh komposisi basa DNA maupun oleh suhu kamar saat gel dijalankan. Jadi 

dalam gel agarosa mobilitas elektroforesis fragmen DNA dengan berbagai ukuran 
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tidak berubah antara 4oC dan 30oC. Pada umumnya gel agarosa dijalankan pada 

temperatur kamar. Namun gel yang mengandung agarosa kurang dari 1,5% adalah 

sangat lunak, sehingga paling baik bila dijalankan pada 4oC supaya gel cukup 

keras (Haryana, 1989). 

 

5. Fraksinasi Protein 

Sel mengandung ratusan hingga ribuan jenis protein. Fraksinasi terhadap 

protein dapat dilakukan untuk memperoleh preparat protein murni tertentu 

sebelum ditentukan komposisi dan deret asam amino penyusunnya       

(Lehninger, 1982). Protein dapat dimurnikan berdasarkan ukuran, daya larut, dan 

afinitas pengikatan (Stryer, 2000). Pemisahan dan pemurnian protein dapat 

dilakukan dengan cara: 

a. Dialisis 

Protein dapat dipisahkan dari senyawa dengan berat molekul rendah yang 

ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Molekul besar 

seperti protein ditahan di dalam kantong terbuat dari senyawa berpori amat halus, 

seperti selopan. Jadi, jika kantong yang mengandung ekstrak sel atau jaringan 

dimasukkan ke dalam air, molekul kecil  di dalam ekstrak jaringan, seperti garam, 

akan melalui pori-pori, tetapi protein dengan berat molekul tinggi akan tertahan di 

dalam kantong (Lehninger, 1982).  

b. Elektroforesis 

Protein dapat juga dipisahkan satu dari yang lain oleh elektroforesis 

berdasarkan tanda dan jumlah muatan listrik pada gugus R dan gugus termal asam 

amino dan terminal karboksil yang bermuatan. Seperti peptida sederhana, rantai 
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polipeptida protein mempunyai titik isoelektrik yang khas, yang akan 

mencerminkan jumlah relatif gugus R asam dan basa (Lehninger, 1982). 

Kecepatan migrasi protein dalam medan listrik tergantung pada kekuatan medan 

listrik, muatan protein, dan koefisian pergesekan  (Stryer, 2000). 

Pemisahan secara elektroforesis hampir selalu dilakukan dalam gel (atau 

pada penunjang padat seperti kertas), tidak dalam larutan. Hal ini dikarenakan gel 

dapat mengurangi arus listrik yang timbul akibat perbedaan suhu yang kecil yang 

diperlukan agar pemisahan menjadi efektif, gel bertindak sebagai saringan 

molekul yang meningkatkan pemisahan (Stryer, 2000) gel juga dapat menjaga 

molekul yang telah terpisah supaya tidak berdifusi terlalu cepat ke dalam fase cair 

(Lehninger, 1982). Molekul protein yang lebih kecil bergerak dengan cepat dalam 

gel, sedangkan protein dengan molekul yang lebih besar tinggal di atas berdekatan 

dengan titik aplikasi campuran. Molekul dengan ukuran sedang dapat bergerak 

dalam gel sesuai ukuranya. Pergerakan sebagian besar rantai polipeptida pada 

kondisi seperti ini berbanding lurus dengan logaritma massanya. Media pilihan 

pada elektroforesis adalah gel poliakrilamida, sebab secara kimiawi bersifat inert 

dan dapat dengan mudah dibentuk dari polimerisasi akrilamida. Selain itu ukuran 

pori dapat diatur dengan memilih berbagai konsentrasi akrilamid dan 

metilenbisakrilamida (reagen pengikat) pada saat polimerisasi. Elektroforesis 

SDS-gel poliakrilamid bersifat cepat, peka dengan kemampuan resolusi tinggi 

(Stryer, 2000).  

Titik isoelektrik (pI) suatu protein menunjukkan pH protein bila protein 

tersebut tidak bermuatan. Pada pH ini, pergerakan elektroforetik adalah nol  

(Stryer, 2000) namun, pada pH tertentu suatu campuran protein akan mengandung 
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beberapa gugus yang bermuatan  total negatif, beberapa yang bermuatan total 

positif dan beberapa yang tidak bermuatan. Jika campuran ini ditempatkan di 

dalam medan listrik, protein bermuatan positif akan bergerak menuju elektroda 

bermuatan negatif, dan protein bermuatan total negatif akan bergerak menuju 

elektroda positif, serta protein yang tidak bermuatan akan tinggal diam 

(Lehninger, 1982). 

c. Daya larut (pengendapan) 

Daya larut kebanyakan protein dalam larutan garam dengan konsentrasi 

tinggi menjadi rendah. Efek ini dikenal dengan salting out (Stryer, 2000). 

Hubungan daya larut protein dengan kadar garam berbeda antara satu protein 

dengan protein lainnya. Sehingga cara salting out ini dapat digunakan untuk 

fraksinsai protein. Salting out juga dapat digunakan untuk memekatkan larutan 

encer protein (Stryer, 2000).  

Pengendapan protein dengan garam dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

pH, temperatur, konsentrasi protein, dan garam yang digunakan. Konsentrasi 

protein merupakan faktor terpenting dalam scaling-up karena pemurnian skala 

besar memberikan hasil yang lebih banyak dibanding skala laboratorium (Walker 

dkk., 1988). Pengendapan protein dalam ekstrak sel dan jaringan dapat dilakukan 

dengan penambahan reagen, diantaranya: 

1). Amonium sulfat 

Amonium sulfat merupakan garam yang umum digunakan dalam 

pengendapan protein secara salting out karena memiliki kelarutan yang tinggi, 

tidak toksik, dan murah (Walker dkk., 1988). 
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2). Pelarut organik 

Penambahan pelarut organik dalam larutan encer akan mengurangi 

kelarutan protein dengan mengurangi konstata dieletrika dalam medium. Pelarut 

organik yang dapat digunakan untuk mengendapkan protein yaitu etanol, aseton, 

propan-2-ol. Protein mudah didenaturasi oleh pelarut organik, maka dalam 

pengerjaannya dilakukan pada temperatur 00C. Pelarut organik mudah terbakar, 

mahal dan memiliki selektifitas rendah karenanya jarang digunakan untuk 

pemurnian enzim dalam skala besar (Walker dkk., 1988).  

3). Polimer BM Tinggi 

Organik lain juga dapat digunakan untuk pemurnian protein yaitu 

polietilenglikol. Senyawa ini tidak toksik, tidak mudah terbakar dan tidak 

mendenaturasi protein (Walker dkk., 1988). 

d. Kromatografi     

1). Filtrasi gel 

Prosedur ini merupakan bentuk kromatografi dimana protein akan 

dipisahkan berdasarkan ukurannya. Larutan yang mengandung campuran protein 

dialirkan ke dalam kolom yang mengandung butiran berpori yang amat kecil, 

terbuat dari polimer berhidrat tinggi. Molekul protein yang lebih kecil dapat 

menembus ke dalam pori-pori butiran dan karenanya tertahan selama aliran ke 

bawah kolom, tetapi molekul yang besar tidak dapat menembus ke dalam butiran 

dan melewati kolom dengan lebih cepat. Protein berukuran menengah akan 

mengalir ke bawah pada kecepatan antara, tergantung pada tingkat kemampuan 

menembus butiran (Lehninger, 1982). 
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2). Kromatogafi Penukar Ion 

Protein dapat dipisahkan dengan kromatografi penukar ion berdasarkan 

perbedaan densitas dan tanda muatan listrik protein pada pH tertentu (Lehninger, 

1982). Faktor yang mempengaruhi yaitu muatan dan afinitas protein terhadap 

matriks penunjang. Protein bermuatan negatif (protein anionik) dapat dipisahkan 

dengan kolom kromatografi bermuatan positif seperti dietil-aminoetil-selulosa 

(DEAE-cellulose). Sebaliknya protein bermuatan positif (protein kationik) dapat 

dipisahkan menggunakan kolom bermuatan negatif karboksimetil-selulosa (CM-

cellulose) (Stryer, 2000).  

3). Kromatografi Afinitas 

Teknik ini berdasarkan afinitas spesifik berbagai protein terhadap gugus 

kimia tertentu. Pada umumnya, kromatografi afinitas dapat digunakan secara 

efektif  untuk mengisolasi protein yang mengenali gugus tertentu X dengan cara 

(1) mengikatkan X atau derivatnya secara kovalen pada kolom, (2) menambahkan 

campuran pada kolom yang kemudian diluruhkan dengan bufer untuk 

mengeluarkan protein yang tidak terikat, dan (3) mengelusi protein yang diminati 

dengan penambahan larutan X dalam konsentrasi tinggi (Stryer, 2000).  

                                                                                                                                                     

E. Landasan Teori 

RIPs banyak ditemukan pada tanaman tingkat tinggi baik monokotil 

maupun dikotil. Tanaman penghasil RIPs kebanyakan berasal dari familia 

Euphorbiaceae, Cucurbitaceae dan Nictaginaceae (Hartlay et al, 1996). Kucing-

kucingan (Acalipha indica L) merupakan salah satu tanaman dari familia 

Euphorbiaceae yang mempunyai aktivitas Ribosom-inactivating Proteins. Hasil 
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penelitian Kurniawan (2006) membuktikan ekstrak gubal daun Acalipha indica L 

pada kadar 93,63 µg/µl mampu memotong DNA superkoil untai ganda. 

Selanjutnya untuk mengetahui keberadaan RIPs daun Acalipha indica L 

dilakukan suatu pemurnian terhadap protein yang diperoleh dari fraksinasi ekstrak 

gubal daun Acalipha indica L. Hal ini diharapkan fraksi protein pada kadar 

tersebut memiliki aktivitas pemotongan DNA superkoil. 

 

F. Hipotesis 

Fraksi protein daun Acalipha indica L mempunyai aktivitas pemotongan 

DNA superkoil untai ganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




