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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini frekuensi penggunaan dan produksi obat-obat tradisional 

mengalami peningkatan pesat sebagai alternatif pengobatan (Sulistyani, 2003). 

Pemanfaatan bahan-bahan alam sebagai obat tradisional mulai dikembangkan. Hal 

ini disebabkan masyarakat menyadari efek samping yang ditimbulkan oleh obat-

obat sintetik lebih besar dibanding obat alam. Selain itu juga karena harganya jauh 

lebih murah dibanding obat sintetik, cepat meramunya (mudah dibuat) dan mudah 

untuk memperolehnya (Kusuma, 1995). 

Bahan alam merupakan bidang yang masih banyak diminati untuk diteliti. 

Perkembangan penelitian berjalan cepat sekali, antara lain dipacu oleh beberapa 

hal seperti diperlukannya senyawa-senyawa untuk mengatasi wabah AIDS, 

dibutuhkannya senyawa-senyawa untuk mengatasi infeksi, dan juga yang saat ini 

sangat dicari obatnya adalah senyawa yang dapat mengatasi penyakit kanker 

(Kardono, 1992).  

Pengujian terhadap potensi suatu tanaman yang dapat dikembangkan 

menjadi antikanker adalah dengan mengetahui keberadaan RIPs tanaman tersebut. 

Ribosom Inactivating Proteins (RIPs) adalah protein dengan aktivitas RNA N-

glikosida yang dapat mendepurinasi rRNA mamalia, eukariot, dan ribosom bakteri 

(Barbieri et al., 1993 cit Sismindari, 2002). Berbagai macam RIPs telah 

ditemukan kurang lebih dari 50 species tanaman yang mewakili 13 familia, 

termasuk di dalamnya monokotil dan dikotil. Famili tanaman yang memiliki 
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species penghasil RIPs antara lain adalah Euphorbiaceae, Leguminosae, 

Cucurbitaceae, dan Nictaginaceae (Hartley et al., 1996). Keberadaan RIPs dalam 

tanaman tergantung dari faktor genetik dan tempat tumbuh dari tanaman tersebut. 

RIPs sering kali ditemukan dalam bagian-bagian tanaman  seperti daun, biji, akar, 

batang, buah segar maupun getah (Hartley et al., 1996).  

Rips terutama RIPs tipe 1 memiliki aktivitas RNA N-Glikosidase, 

Immunosupresive, abortifacient, sitotoksik, antiviral, dan pemotongan DNA 

superkoil untai ganda. sedang RIPs tipe 2 memiliki aktivitas biologi hanya 

memiliki aktivitas biologi sebagai RNA N-Glikosidase, sitotoksik dan 

pemotongan DNA superkoil (Stirpe et al.,1992)  

Salah satu tanaman yang mengandung RIPs adalah tanaman kucing-

kucingan (Acalypha indica L). Pengujian terhadap aktivitas pemotongan DNA 

telah dilakukan oleh Kurnyawan (2006) pada ekstrak gubal tanaman tersebut yang 

berasal dari bunga dan daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak gubal 

dari daun pada kadar 93,63 �g/�l mampu memotong DNA superkoil untai ganda, 

sedang ekstrak gubal yang berasal dari bunga telah berhasil memotong DNA pada  

kadar 51,47 �g/�l. 

Terdapatnya aktivitas pemotongan DNA superkoil pada ekstrak gubal bunga 

kucing-kucingan (Acalypha indica L) merupakan parameter  awal adanya RIPs 

pada suatu tanaman. Oleh karena itu pada penelitian kali ini akan dilakukan 

pemurnian protein yang bertanggungjawab terhadap aktivitas tersebut yang 

diharapkan nantinya dapat diketahui fraksi protein dari bunga kucing-kucingan 

(Acalypha indica L) yang aktif memotong DNA superkoil. 
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B. Perumusan Masalah 

Bagaimana aktivitas fraksi protein bunga Acalypha indica L dalam 

memotong DNA pUC 19 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan aktivitas pemotongan DNA 

pUC 19 untuk fraksi protein dari bunga Kucing-kucingan (Acalypha indica L ) 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Kucing-kucingan (Acalypha indica L) 

a. Sistematika Tanaman 

Secara sistematik klasifikasi tanaman (Acalypha indica L) adalah sebagai 

berikut : 

 Divisio  : Spermatophyta 

 Sub Divisio : Angiospermae 

 Classis  : Dicotyledoneae 

 Ordo  : Euphorbiales 

 Famili  : Euphorbiaceae 

 Genus   : Acalipha 

Species  : Acalypha indica L  

 Sinonim  : A. australis (Backer dan Van den Brink, 1965) 

b. Morfologi 
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 Kucing-kucingan merupakan gulma yang sangat umum ditemukan sebagai 

tumbuhan liar di pinggir jalan, lapangan rumput maupun lereng gunung. 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 tumbuhan ini sangat disukai oleh kucing dan anjing, yang dikonsumsi 

dengan cara dikunyah. Kucing-kucingan ini dapat diperbanyak dengan biji 

(Dalimartha, 2003). 

c. Kandungan Kimia 

 Daun, batang dan akar mengandung saponin dan tanin. Batangnya juga 

mengandung flavonoid dan daunnya mengandung minyak atsiri. Bagian yang 

digunakan adalah seluruh bagian tumbuhan sebagai obat, baik dalam bentuk 

kering atau segar (Dalimartha, 2003). 

d. Aktivitas 

Ekstrak gubal daun dan bunganya mampu memotong DNA pUC 19 

(Kurnyawan, 2006) 

e. Nama daerah 

Herba kucing-kucingan ini memiliki berbagai nama diantaranya ceka mas 

(Melayu), lelatang, kucing-kucingan, rumput kekosongan (Sunda), rumput 

bolong-bolongan, anting-anting (Jawa) (Dalimartha, 2003). 
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f. Manfaat tanaman 

Herba ini bermanfaat sebagai antiradang, antibiotik, diuretik, pencahar, dan 

penghenti pendarahan (hemostatis) (Dalimartha, 2003). 

2. Ribosom Inactivating Proteins (RIPs) 

a. Definisi 

Ribosom Inactivating Proteins (RIPs) adalah protein dengan aktivitas 

sitotoksik dengan cara merusak ribosom eukariot terutama pada sub unit 60S. 

Kerusakan pada ribosom menyebabkan ribosom tersebut tidak mampu berikatan 

dengan faktor perpanjangan (EF-2) sehingga mengakibatkan tidak mampu lagi 

melakukan langkah perpanjangan asam amino dalam sintesis protein (Ling et al., 

1994). 

Menurut strukturnya, RIPs dapat dibagi menjadi 2 yaitu tipe 1 (Holo RIPs) 

yang mengandung rantai polipeptida tunggal (A) dengan berat molekul sekitar 30 

kD, dan tipe 2 (Chimero RIPs) yang mengandung 2 rantai (A dan B) dengan 

ikatan disulfida dan hidrofobik, berbobot molekul sekitar 60 kD (Sismindari dkk., 

2001). Oleh karena RIPs tipe 1 hanya memiliki rantai A, dan tidak memiliki 

daerah lektin, sehingga sulit terikat pada sel menyebabkan aktivitas sitotoksik 

relatif lebih rendah dibanding RIPs tipe 2. RIPs tipe 1 dapat masuk dalam sel 

dengan mekanisme endositosis fase cair, RIPs tipe 2 berikatan dengan sel dengan 

cara berinteraksi dengan galaktosida permukaan sel dan mengantarkan rantai A 

masuk dalam sitoplasma sehingga menyebabkan kematian sel (Stripe et al., 1992). 

Sebagai contoh RIPs tipe 1 adalah trichosantin dari akar Trichosanthis 

kirilowii, sedang RIPs tipe 2, dua diantaranya adalah ricin dari biji Ricinus 
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communis dan abrin dari biji Abrus precatoris (Barbieri dkk., 1993). Di antara 

beberapa RIPs tipe 1 sendiri memiliki banyak persamaan struktural yang meliputi 

berat molekul (26-32 kD) bersifat basa kuat dan memiliki titik isoelektrik yang 

kadang-kadang lebih besar dari 10. Struktur RIPs tipe 1 dan RIPs tipe 2 pada 

rantai A sangat mirip. Bentuk RIPs tipe 1 dan RIPs tipe 2 ditampilkan pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1. Struktur RIPs Tipe I dan  RIPs tipe 2. 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 dan struktur RIPs. 

 Studi mengenai distribusi RIPs pada tanaman masih terus dilakukan, secara 

luas RIPs terdistribusi pada tanaman tingkat tinggi (Ling dkk., 1994) dan 

kebanyakan spesies yang mengandung RIPs dari kelas Angiospermae, baik 

monokotil maupun dikotil. RIPs tidak dijumpai pada kelas Gymnospermae 

(Barbieri dkk.,1993). 

Daftar RIPs tipe 1, terbatas pada RIPs yang telah dikarakterisasi dan 

dimurnikan yang ditampilkan pada Tabel 1. Banyak tanaman yang menunjukkan 

aktivitas menyerupai RIPs, hanya saja belum terkarakterisasi sempurna. RIPs 

dengan struktur yang mirip dan fungsi yang sama dapat ditemukan dalam tanaman 

yang secara taksonomi tidak memiliki hubungan kekerabatan. 
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Tabel 1. Tanaman dan Jaringan Tanaman yang Mengandung Ribosom Inactivating 
Proteins Tipe 1 (Barbieri et al., 1993) 

 
Famili Tanaman Jenis Tanaman Bagian Nama RIPs 

 

Caryophillaceae 

Dianthus caryophyllus 

Saponaria officinalis 

lycnischalcedonica 

daun 

biji 

biji 

Dhiantin 

Saporin 

Lychin 

 

Cucurbitaceae 

Trichosanthis kirilowii 

 

Momordica charantia 

Luffa cylindria 

Citrullus colocynthis 

Byonica dioica 

akar 

biji 

biji 

biji 

biji 

daun 

Trichosanthin 

Trichokirin 

Momordin 

Luffin 

Colocin 

Bryodin-L  

Euphoerbiaceae Gelonium multiflorum 

Huracrepitans 

Manihot palmata 

biji 

getah 

biji 

Gelonin 

H. cepitans RIP 

Mapalmin 

Nygtaginaceae Mirabilis jalapa L. 

( four o’clock ) 

daun MAP 

Phytolaccaceae Phytolacca americana 

( pokeweed ) 

daun 

biji 

akar 

PAP 

PAP-S 

PAP-R 

 

Poaceae 

Hordeum vulgare 

Triticum aestivum 

Zea mays 

biji 

benih 

biji 

Barley RIP 

Tritin 

Corn RIP 

 

Menurut sejarah, protein RIPs tipe 2 ini telah dikenal sebelum ditemukannya 

RIPs tipe 1, seperti ricin dan abrin (Tabel 2). Beberapa RIPs tidak cocok jika 

dimasukkan dalam kategori tipe 1 dan tipe 2. Sebagai contoh adalah toksin shiga 

dari Shigella dysentria serotipe tipe 1 dan 2 yang dihasilkan oleh E. coli strain 

enterohemoragik. 
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Tabel 2. Tanaman dan Jaringan tanaman yang mengandung Ribosom Inactivating 
Proteins Tipe 2 (Barbieri et al., 1993) 

 
Famili Species Bagian Nama RIPs 

Caprifoliaceae Sambucus nigra Kulit kayu Nigrin B 

Euphorbiaceae Ricinnus nigra 

(Castor bean) 

Biji Ricin 

Fabaceae Abrus precatorius Biji Abrin 

Passifloraceae Adenia digitata 

Adenia volkensii 

Akar 

Akar 

Modeccin 

Volkensin 

Viscaceae Viscum album Daun Viscumin 

 

Toksin-toksin tersebut hampir identik dalam hal strukturnya yakni terdiri dari 

subunit A tunggal aktif, dalam ikatan non kovalen dengan subunit B (7,7 kD) 

yang berinteraksi dengan membran glikolipid dan yang berinteraksi dengan 

membran glikolipid dan globo seramida (Stripe dkk., 1992). 

c. Aktivitas Enzimatik 

RIPs merupakan suatu enzim. Dijelaskan bahwa ricin mampu mengenali 

daerah 28s dari rRNA, membelah ikatan N-C glikosida spesifik antara adenin dan 

nukleotida RNA. Setelah adenin dipindahkan, sisi adenin menjadi tidak stabil 

karena reaksi eliminasi � dan � setelah digabung dengan asam aniline (Endo dkk., 

1987). 

Pemindahan satu basa adenine mengakibatkan sub unit 60S dari ribosom 

eukariot tidak mampu berikatan dengan factor elongasi 2 sehingga 

konsekuensinya sintesis protein terhenti (Stripe  et al.,1992). 
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d. Aktivitas Biologi RIPs 

RIPs mempunyai berbagai aktivitas biologis, yang diantaranya adalah bersifat 

sitotoksik pada sel mamalia, immunosupressive, abortifacient, dan aktivitas 

antiviral, dan pemotongan DNA superkoil untai ganda (Stripe et al., 1992) 

1) Aktivitas sitotoksik pada sel mamalia 

Semua RIPs memiliki bagian yang dapat menginaktifkan ribosom, yang 

kemudian dapat menghambat sintesis protein. Ini disebabkan RNA N-glikosidase 

yang spesifik memotong ikatan glikosidik adenin pada rRNA 28s (Stripe  et al., 

1992). 

Pada sel mamalia RIPs tipe 2 mempunyai aktivitas menghambat sintesis 

protein lebih tinggi daripada RIPs tipe 1. Perbedaan ini disebabkan karena di 

dalam RIP tipe 2 terdapat suatu  rantai B dengan aktivitas lektin yang membantu 

masuknya  rantai A ke dalam sel. RIP tipe 1 tidak mengandung rantai B sehingga 

pemasukannya ke dalam sitoplasma menjadi rendah (Barbieri et al., 1993). 

Toksisitas RIPs tipe 1 pada sel mamalia dapat dinaikkan dengan cara 

mengkonjugasikan dengan suatu pembawa sehingga membantu memasukkan 

rantai A ke dalam sel. Rantai A bersifat katalitik, pembawanya dapat berupa 

antibodi monoklonal, lektin, hormon, dan lain-lain atau dengan menaikkan 

permeabilitas membran sel (Barbieri et al., 1993).  

2) Immunosupressive 

Immunosupressive adalah aktivitas penekanan pada pembentukan antibodi 

dalam responnya terhadap antigen tergantung T, memperlambat reaksi penolakan 

terhadap aksi cangkok  kulit allograft dan menurunkan resistensi terhadap 
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allogenic-tumor grafts. Aktivitas seperti ini ditemukan dalam beberapa tipe RIPs 

seperti momordin 1, PAPs, Gelonin, dan Trichosanthin. Penggunaan RIPs 

diberikan sebelum antigen, dan tidak bersamaan atau setelahnya (Barbieri et al., 

1993). RIPs dapat mempengaruhi respon imun pada pemberian suatu antigen 

tanpa menambah imunitas tubuh yang telah ada terhadap antigen tersebut dan hal 

ini membuat RIPs tipe 1 sebagai agen Immunosupressive yang unik (Barbieri et 

al., 1993) 

3) Abortifacient 

 Chang dkk (1979) telah berhasil menemukan Trichosanthin dari tanaman 

Trichosanthis kirilowii (Familia Cucurbitaceae) sebagai protein yang bertanggung 

jawab terhadap aktivitas abortifacient yang dimiliki oleh tanaman tersebut. 

Trichosantin mampu menginduksi aborsi pada mencit, kelinci, dan kera tetapi 

tidak pada tikus dan hamster (Barbieri et al., 1993) 

 Mekanisme abortifacient ini disebabkan oleh: (1) terjadinya nekrosis selektif 

pada syncytio trophoblast fili plasenta, (2) diikuti terjadinya formasi pembekuan 

pada sirkulasi lokal yang menginduksi infarksi dengan perusakan aktivitas 

fungsional yaitu penurunan secara tajam kadar human chorionic gonadothropin 

dan hormon steroid, perubahan metabolisme serta peningkatan sintesis 

prostaglandin yang kemudian akan menginduksi terjadinya aborsi (Barbieri et al., 

1993) . 

4) Antiviral 

Pada beberapa RIPs yang telah ditemukan, diantaranya diketahui mempunyai 

aktivitas antiviral baik pada virus tanaman maupun pada hewan, antara lain adalah 
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PAP (Pokeweed Antiviral Protein) dan dhiantin yang mampu menghambat infeksi 

virus mosaik tembakau pada daun tembakau (Barbieri et al., 1993). Aktivitas 

antiviral pada virus tanaman mungkin disebabkan karena terjadinya inaktivasi 

ribosom dari sel tanaman yang terinfeksi virus.  

Telah diketahui bahwa infeksi virus menyebabkan terjadinya perubahan 

permeabilitas selektif membran sel sehingga lebih memudahkan masuknya 

molekul-molekul ke dalam sitoplasma (Barbieri et al., 1993) 

Efek penghambatan oleh RIPs juga ditentukan pada virus hewan. Diantaranya 

virus polio yang merupakan virus RNA dan virus herpes simpleks yang 

merupakan virus DNA. Mekanisme antiviral pada sistem hewan ini kemungkinan 

serupa dengan sistem pada tanaman yaitu: (1) menaikkan permeabilitas membran 

sel yang terinfeksi virus dan memudahkan masuknya RIPs ke dalam sel tersebut. 

(2) memblok sintesis protein dan (3) mereduksi multiplikasi virus. Disamping itu 

GAP 31, yang merupakan RIPs hasil isolasi dari Gelonium multiflorum, diketahui 

mempunyai aktivitas anti-HIV dengan cara menghambat infeksi dan replikasinya 

(Leehuang dkk., 1994 cit Baerbieri dkk., 1993). 

5) Aktivitas pemotongan DNA superkoil untai ganda 

Beberapa RIPs seperti ricin (mengandung rantai A), luffin, cinnamomin, dan 

champorin, ditemukan mengekspresikan aktivitas enzimatik untuk memotong 

DNA superkoil untai ganda, khususnya �-sarcin yaitu RIPs dengan aktivitas 

ribonuklease yang pertama kali dibuktikan memiliki aktivitas ini. RIPs dapat 

memotong DNA superkoil menjadi bentuk nick sirkuler pada kadar rendah dan 

lebih jauh lagi menjadi bentuk linier pada kadar tinggi, tetapi hal ini tidak berefek 
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pada DNA linier. Walaupun RIPs tipe 2 utuh tidak mengekspresikan aktivitas 

RNA N-glikosidase, tetapi terbukti dapat memotong DNA superkoil (Ling dkk., 

1994) 

6) Pemanfaatan RIP dalam terapi 

Untuk mendapatkan efek yang selektif, RIP perlu dikonjugasi dengan suatu 

pembawa (carrier) yang secara spesifik mampu mengenali sel target, sehingga 

akan membawa RIP sampai ke targetnya. Pembawa yang biasa dipakai adalah 

antibodi monoklonal. Selain itu bisa juga digunakan lektin, hormon faktor 

pertumbuhan, dan antigen. RIP yang dikonjugasikan dengan antibodi akan 

membentuk imunotoksin yang toksik pada sel target yang dikehendaki antibodi 

tersebut (Barbieri dkk., 1993) 

3. Plasmid 

Plasmid adalah molekul DNA sirkular yang terdapat bebas dalam sel bakteri. 

Plasmid hampir selalu membawa satu gena atau lebih yang menyebabkan adanya 

ciri-ciri penting yang ditunjukkan oleh bakteri tuan rumah. Ukuran plasmid 

berkisar antara 1 kb untuk yang terkecil sampai dari 250 kb untuk yang besar 

(Tabel 3). Semua plasmid memiliki paling sedikit satu urutan (rangkaian) DNA  

yang dapat bertindak sebagai asal replikasi, sehingga plasmid-plasmid itu mampu 

memperbanyak diri di dalam sel.  

Plasmid-plasmid yang lebih kecil menggunakan enzim-enzim replikasi DNA 

sel tuan rumah untuk membuat kopi plasmid itu sendiri, sedangkan beberapa 

plasmid yang lebih besar membawa gena yang mengkode enzim spesifik untuk 

replikasi plasmid (Brown, 2003). 
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Plasmid mempunyai beberapa sifat tertentu agar dapat dipakai sebagai vektor 

kloning yaitu ukurannya harus cukup kecil dan dapat bereplikasi secara longgar. 

Plasmid tersebut juga harus membawa satu penanda (marker) atau yang dapat 

diseleksi agar dimungkinkan digunakan untuk mengidentifikasi transforman 

dalam populasi bakteri. Selain itu plasmid harus mengandung tempat pengenal 

tunggal untuk satu enzim retriksi atau lebih di daerah plasmid yang tidak penting 

untuk replikasi (Haryana, 1989). 

Tabel 3. Ukuran-Ukuran Plasmid yang  Representatif (Brown, 1991) 

Plasmid 
Panjang 

nukleotida (kb) 

Ukuran Berat 

molekul (M Dal) 
Organisme 

pBR345 

pBR322 

Colel 

RP4 

F 

TOL 

pTiAch5 

0,46 

4,362 

6,36 

54 

95 

117 

213 

0,7 

2,9 

4,2 

36 

63 

78 

142 

E. coli 

E. coli 

E. coli 

Pseudomonas+lain-lain 

E. coli 

Pseudomonas putida 

Agrobacterium tume-faciens 

 
Sedikitnya ada 3 keuntungan memanfaatkan plasmid berberat molekul 

rendah. Pertama, plasmid tersebut mudah untuk ditangani karena lebih tahan 

terhadap kerusakan daripada plasmid berberat molekul tinggi. Kedua, plasmid 

jenis ini biasanyanya bersifat multiple copy di dalam sel inangnya sehingga lebih 

efektif digunakan untuk kloning DNA. Ketiga, plasmid ini jarang memiliki sisi 



 14 

perpotongan dari enzim endonuklease yang sama sehingga tempat penyisipan gen 

menjadi lebih spesifik (Muladno, 2002). 

Salah satu cara untuk mengklasifikasikan plasmid adalah berdasarkan atas 

sifat-sifat utama yang dikode oleh gena-gena dalam plasmid (Brown, 2003). Lima 

jenis utama plasmid menurut klasifikasi  tersebut adalah: 

a) Plasmid fertilitas atau plasmid ”F”  

Plamid fertilitas adalah plasmid yang hanya membawa gena tra dan tidak 

mempunyai sifat lain kecuali kemampuan untuk memlakukan transfer plasmid 

dengan cara konjugasi, misalnya plasmid F pada  E.coli. 

b) Plasmid resistensi atau plasmid ”R”  

Plasmid resistensi adalah plasmid yang membawa gena yang menyebabkan 

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

kloramfenikol, ampisilin, dam merkuri 

c) Plasmid col  

Plasmid col adalah plasmid yang mengkode kolisin, yaitu suatu protein yang 

dapat membunuh bakteri lain, misalnya Colel pada E. coli 

d) Plasmid degradatif 

Plasmid degradatif adalah plasmid yang memungkinkan bakteri untuk 

mengadakan metabolisme molekul yang tidak biasa, seperti toluen dan asam 

salisilat, misalnya TOL pada Pseudomonas putida. 

e) Plasmid virulensi 

 Plasmid virulensi adalah plasmid yang menyebabkan patogenitas pada bakteri 

tuan rumah, misalnya plasmid Ti pada Agrobacterium tumefaciens yang 

menimbulkan crown gall disease pada tanaman dikotil. 
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Selain itu plasmid juga dapat diklasifikasikan berdasar jumlah molekul 

plasmid dalam tiap sel bakteri dibawah kondisi pertumbuhan, yang biasanya 

disebut sebagai jumlah kopi plasmid. Klasifikasi dibagi 2 yaitu high copy number 

plasmid dengan jumlah kopi lebih besar dari 20 kopi per sel bakteri yang tumbuh 

pada media LB cair, dan low copy number plasmid dengan jumlah kopi lebih kecil 

dari 20 kopi per sel (Feinbaum, 1989).  

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 

(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). Plasmid pUC 19 adalah salah satu 

vektor DNA plasmid yang sering digunakan dalam biologi molekuler. Vektor 

pUC 18 dan 19 adalah identik kecuali pada bagian polylinker (230-289) dengan 

arah yang berlawanan (Feinbaum, 1989). DNA pUC tidak cukup memiliki gen 

rop yang terletak didekat origin DNA replikasi dan terlibat dalam kontrol jumlah 

kopi, sehingga plasmid ini dapat bereplikasi pada jumlah kopi yang tinggi (high 

copy number) yakni sekitar 500-7000. Besar plasmid ini 2,69 kb, dan mempunyai 

peta restriksi yang jelas. Plasmid pUC 19 mempunyai beberapa sisi pemotongan 

untuk enzim Bam HI (Sambrook et at., 1989). 
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Plasmid pUC 19 mempunyai gen penanda (marker), yaitu gen menyandi yang 

resisten terhadap ampisilin (Ampr). Gen penanda tersebut akan mengekploitasi 

enzim beta-laktamase ke plasma sel bakteri inang. Enzim tersebut akan 

mengkatalis hidrolisis cincin beta laktam, sehingga menyebabkan bakteri hasil 

transformasi dengan pUC 19 menjadi resisten terhadap ampisilin (Sambrook et 

al., 1989).  

  

 

 

  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2. Peta restriksi plasmid pUC19 (Sambrook et al, 1989). 
 
 
4. Fraksinasi Protein 

Fraksinasi protein adalah suatu metode pemisahan dan pemurnian protein 

dari senyawa dengan berat molekul rendah yang ada dalam ekstrak sel atau 



 17 

jaringan (Lehninger, 1982). Analisis dan purifikasi protein/fraksinasi protein ini 

dapat dilakukan menjadi 3 cara yaitu :  

a. Elektroforesis  

Suatu molekul yang bermuatan akan bergerak dalam medan listrik, fenomena 

ini yang dikenal sebagai elektroforesis, dapat digunakan untuk memisahkan 

protein atau makromolekul lain seperti DNA dan RNA. Pemisahan secara 

elektroforesis dilakukan dalam gel. Hal ini dikarenakan gel dapat mengurangi arus 

listrik yang timbul akibat perbedaan suhu yang kecil sehingga pemisahan lebih 

efektif dan gel bertindak sebagai saringan molekul yang meningkatkan pemisahan 

(Stryer, 2000). Selain itu, gel juga berfungsi untuk menjaga molekul protein yang 

telah terpisah supaya tidak berdifusi terlalu cepat ke dalam fase cair (Lehninger, 

1982). 

 Molekul yang lebih kecil dibanding dengan pori-pori gel dapat bergerak 

dengan mudah di dalam gel, sedangkan molekul yang lebih besar hampir tidak 

bergerak. Molekul dengan ukuran sedang dapat bergerak di dalam gel sesuai 

ukurannya. Media pilihan 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 (Stryer, 2000). 

b. Kromatografi 

Pemisahan protein secara elektroforesis digunakan untuk mendapatkan 

polipeptida murni dalam jumlah sedikit, tetapi tidak menghasilkan protein asal 
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yang murni dalam jumlah besar. Bermacam protein telah dimurnikan dalam 

bentuk aktif berdasarkan sifat-sifat seperti ukuran, muatan dan afinitas pengikatan 

spesifik (Stryer, 2000). 

Pemisahan protein yang lebih tegas berdasarkan ukuran, dapat diperoleh 

dengan teknik kromatografi filtrasi gel. Sampel dimasukkan pada bagian atas 

kolom yang berisi butir berpori yang terbuat dari polimer terhidrasi yang tidak 

larut seperti dekstran atau agarose atau poliakrilamida (Stryer, 2000). Molekul 

protein yang lebih kecil dapat menembus ke dalam pori-pori butiran dan 

terdistribusi baik di antara butiran, sehingga tertahan di dalam kolom. Molekul 

protein besar tidak dapat menembus ke dalam butiran dan terdistribusi hanya 

dalam larutan antar butiran sehingga melewati kolom dengan lebih cepat 

(Lehninger, 1982). Hal ini merupakan kebalikan dari pergerakan molekul pada 

elektroforesis gel, sebab rangka polimer pada elektroforesis bersifat menghambat 

pergerakan molekul besar. Jumlah protein yang dapat dipisahkan dengan 

kromatografi filtrasi gel lebih besar dibanding dengan elektroforesis gel (Stryer, 

2000). 

Pemisahan protein berdasarkan muatan dilakukan dengan kromatografi 

pertukaran ion. Bila suatu protein bermuatan positif pada pH 7, maka protein 

tersebut akan terikat dalam kolom dengan butir-butir yang mempunyai gugus 

karboksilat, sedangkan protein bermuatan negatif tidak terikat atau mengalir 

langsung. Protein bermuatan positif yang terikat pada kolom dapat dilepas dengan 

menaikkan konsentrasi natrium klorida atau garam lain dalam buffer elusi. Faktor 
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lain yang berpengaruh adalah afinitas protein terhadap matriks penunjang (Stryer, 

2000). 

Kromatografi afinitas merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam 

purifikasi protein. Teknik ini berdasarkan afinitas pengikatan spesifik berbagai 

protein terhadap gugus kimia tertentu. Kromatografi afinitas dapat digunakan 

secara efektif untuk mengisolasi protein yang mengenali gugus tertentu x dengan 

cara mengikatkan x atau derivatnya secara kovalen pada kolom, menambahkan 

campuran protein pada kolom dan kemudian diluruhkan dengan buffer untuk 

mengeluarkan protein yang tidak terikat, dan mengelusi protein yang diminati 

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

c.    Pemisahan protein berdasarkan daya larut 

Pengendapan protein dari ekstrak dapat dilakukan dengan penambahan agen-

agen pengendapan seperti garam, Organic solvent, polimer organik, atau dengan 

memvariasikan pH atau temperatur dari larutan. Metode yang sering digunakan 

adalah dengan penambahan garam (Janson, 1989). Daya larut kebanyakan protein 

dalam larutan garam konsentrasi tinggi menjadi rendah, efek ini dikenal dengan 

salting out. Hubungan daya larut protein dengan kadar garam berbeda antara satu 

protein dengan protein lainnya, sehingga cara salting out ini dapat digunakan 

untuk fraksinasi protein (Stryer, 2000). 

Berdasarkan teori semua garam dapat digunakan untuk pemurnian protein, 

akan tetapi yang lazim dipakai adalah ammonium sulfat karena ammonium sulfat 

memiliki solubilitas yang tinggi 840g/liter, dan disolusi dalam airnya bersifat 

eksotermik atau larutan tetap dingin (Jayaraman, 1985). 
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Tabel 4. Agen-Agen Pengendapan (Janson, 1989) 

Agen Tipe Properties 
Ammonium 
sulfat garam kelarutan baik, stabil 
Sodium sulfat garam   

Etanol solvent 
mudah terbakar, resiko 
denaturasi 

Aseton solvent 
mudah terbakar, resiko 
denaturasi 

Polietilen glikol 
(PEG) polimer tidak mudah terbakar 

 

 Dialisis adalah salah satu cara yang dipakai untuk memisahkan garam dari 

proteinnya. Proses ini menggunakan membran semipermiable khusus yang 

disebut tubing dialisis yang memiliki kemampuan untuk melewatkan garam yang 

ukuran molekulnya relatif lebih kecil dibandingkan protein sehingga garam 

tersebut akan berdifusi keluar dari tubing dialisis (Jayaraman, 1985). 

E. Landasan Teori 

Berbagai macam RIPs telah ditemukan kurang lebih dari 50 spesies tanaman 

yang mewakili 13 familia, di antaranya Euphorbiaceae, Leguminosae, 

Cucurbitaceae dan Nictaginaceae (Hartley et al., 1996). Salah satu tanaman yang 

mengandung protein sejenis RIPs adalah tanaman Kucing-kucingan (Acalypha 

indica L.) dari familia Euphorbiaceae. 

Esktrak gubal bunga kucing-kucingan (Acalypha indica  L) telah berhasil 

memotong DNA superkoil untai ganda pada kadar 51,47 µg/µl menjadi bentuk 

nick circular (Kurnyawan, 2006). Adanya aktivitas tersebut merupakan 

identifikasi awal keberadaan RIPs dalam tanaman yang memiliki aktivitas 

antikanker. 
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Selanjutnya ekstrak gubal bunga kucing-kucingan (Acalypha indica L) 

tersebut perlu dilakukan pemurnian dengan metode fraksinasi bertingkat 

menggunakan amonium sulfat. Adanya protein yang lebih murni akan 

berpengaruh pada aktivitas pemotongan DNA pUC 19. 

 

F. Hipotesis 

Fraksi protein bunga kucing-kucingan (Acalypha indica L) mempunyai 

aktivitas terhadap pemotongan DNA pUC 19 menjadi bentuk nick circular dan 

linier. 


