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KATA PENGANTAR

Perkembangaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dewasa ini sangat pesat dan

memberikan implikasi langsung terhadap dunia pendidikan. Kondisi tersebut merupakan
tantanganbagi guru dan dosen untuk selalu meningkatkan kompetensinya sebagai profesional.

Guru dan dosen merupakan ujung tombak berlangsunganya proses pendidikan dan kegiatan
pembelajaran. Dalam hal ini, kualitas guru dan dosen akan menentukan kualitas peserta

didiknya. Untuk itu, dalam proses pendidikan guru dan dosen harus mau dan mampu
menggeser paradignta berpikir dan bertindak, dan harus menyadari betul agar tidak lagi
berperan sebagai satu-satunya pemegang otoritas tertinggi dalam kelas. Guru dan dosen harus

berperan sebagai fasilitator dan pembimbing pesefta didik dalam rangka memngembangkan
pengetahuan dan keterampilan peserta didik sesuai dengan perkembangan IPTEK.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan MIPA, pemerintah telah mena-
warkan banyak program yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru dan dosen

seperli pendidikan dan pelatihan (Dildat), seminar, dan penyediaan dana penelitian hingga
sertifikasi atau pemberian tunjangan profesi bagi pendidik. Salah satu bentuk program yang
ditawarkan pemerintah dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru dan dosen adalah
:i;. r 1i1ri penguatan dan perluasan Less.on Study (LS) di LPTK. Jumsan PMIPA FKIP Unram
*qebagai salah satu bagian LPTK yang diberikan tanggunggung jawab untuk melaksanakan
program pgnguatan dan perluasan Lesson Study melaksanakan tugasnya. sudah memasuki
iahun ke t<6tiga. Dalam masa tersebut pelaksanakan Lesson Study dari progaram peninjkatan
sangat dirasakan dampaknya dalam menikatkan kualitas dosen pesefta LS dalam mengajar.

Sebagai rangkaian dari program penguatan dan perluasan Lesson Study, maka Tim
pe,roemboflg Lesson Study Jurusan PMIPA FKIP Unram melaksanakan seminar nasional ke

rrga pada bulam Maret 2013 dengan tema "Arah Pendidikan MIPA Masa Depan; Antara
Harapan dan Kenyataan" .

Adapaun proseding seminar dihadapan pembaca saat ini memuat makalah-maL<alah
ilmiah yang telah dipersiapkan oleh para pemakalah yang telah disajikan pemakalah ke

iiaciapan pesefta seminar. Berkaitan dengan segala keterbatasan yang ada pada segenap
.penyelenggara seminar seminar, maka melalui pengantar singkat ini kami menyampaikan
permohonan maaf kepada seluruh pesrta seminar dan pembaca naskah ini. Semoga segala ide
dan gagasan yang dikemukakan oleh para pemakalah dapat menjadi sumber inspirasi kita
bersama sebagai bagian dari komunitas pendidik untuk terus berusaha meningkatkan
kompetensi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan IPTEK.

Mataram Maret 2013

Panitia
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PENDEKATAN MOLEKULER DALAM PEMBELAJARAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI

Mahrus

Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP Unram

e-mail: lusfkip@yahoo. co. id

Abstrak

Pengelompokanmahluk hidupsebagian besar didasarkan pada ciri morfologi sedangkaninformasi

molekuler sangat sedikit yang didapatkan sehingga pemahaman mahasiswa terhadap suatu organisme tidak

komprehensif. Paper ini berlujuan untuk menguraikan pentingnya pembelajaran keanekaragar.r.ran hayati

rnenggunakan pendekatan molekuler. Masih banyak ditemukan kekeliruan di dalam pengelompokan rnahluk

hidup seperti nama spesies dengan varian seringkali keduanya diterjemahkan sama padahal sangat berbeda.

Persoalan ini akan terjawab jika ciri-ciri molekuler oragisme ifli telah ditemukan secara tepat dan mantap, dan

dapat dipefianggungjawabkan secara ilmiah. Penggunaan pendekatan yang benar dan sesuai dalarn studi

molekuler adalah sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Salah satu pendekatan didalam

mempelajari adanya polimorfisrne pada suatu populasi berdasarkan mobilitas band-band enzinl adalah

pendekatan molekuler dengan menggunakan metode elektroforesis. Selain itu, penggunaann infblmasi yang

diakses pada GeneBank (www.ncbi.nm.nih.gov) sangat membantu didalam mempelajari keragaman genetik dari

suatu mahluk hidup.

Kata kunci:Keanekaragaman Genetik, Molekuler, Elektroforesis
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ldentifikasi spesies mahluk hidup (oragisme) sampai saat ini, sebagian besar

didasarkan pada identifikasi morfologi yang memiliki banyak kelemahan sedangkaninformasi

molekuler sangat sedikit yang didapatkan sehingga pemahaman mahasiswa terhadap suatu

organisme tidak komprehensif, akibatnya pemahaman tersebut menjadi lemah dan parsial.

Nama spesies dan variannya dari suatu organisme masih ditemukan kesalahan dan

menimbulkan kontroversial. Satu contoh rnasih ada ahli Biologi yang menulis suatu oragisme

memiliki lebih dari satu spesies padahal organisme tersebut hanya satu spesies saja. Selain itu,

ariara spesies dengan varian seringkali keduanya diterjemahkan sama padahal sangat berbeda.

Contoh konkrit seperli nama ikan lemuru (Sardinella lemttru) oleh beberapa ahli melaporkan

il<an lemuru terdiri dari 2,3, 5 spesies dan bahkan lebih dari itu, padahal ikan lemuru tersebut

hanya satu spesies, dan secara genetik mirip dengan Sardinella aurita di beberapa negara

(Mahrus et a|.,2012).
Penggunaan metode yang benar dan sesuai dalam studi molekuler adalah sangat

,:enting diperhatikan (Riveiro et a1.,2011). Salah satu pendekatan untuk melihat adanya

polimorfisme pada suatu populasi berdasarkan mobilitas band-band enzim. adalah

elektroforesis (Harris dan Hopkinson, 1976). Enzimmemiliki peranan yang sangat vital dalam

studi Biologi Molekuler dan Rekayasa Genetik, diantaranya adalah dapat menentukan ukuran

dan Struktur sel, komponen utama dari sistern komunikasi antar sel, ekspresi gen dan sebagai

katalis berbagai reaksi biokimia di dalarn sel (Sugama, l99l; Tave, 1993). Sejak penemuan

isoenzim (Bentuk molekul multiple suatu enzim pada setiap individu dalam suatu spesies)

pada tahun 1957, pengetahaun para peneliti biomolekuler dan biokimia serta rekayasa

genetika di dalam mengembangkan penelitiannya terus meningkat, karena isoenzim bisa

digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena pada mahluk hidup baik pada hewan,

tumbuhan maupun bakteri. Selain itu, penggunaann informasi yang diakses pada GeneBank

(www.ncbi.nm.nih.gov) sangat membantu didalarn mempelajari keragaman genetik dari suatu

mahluk hidup. Saat ini juga telah berkembang DNA barcode yang digunakan sebagai alat

untuk pemantauankeanekaragaman ikan laut, ekologi dan taksonominya (Zhang and Hanner,

20t2).

Protein merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian dari sel

(Fatchiyah et al., 2009). Protease adalah istilah yang digunakan untuk kelompok protein-

enzim. Protein lainnya adalah hormon, dan antibodr. Enzim memiliki peranan yang sangat

vital dalam studi Biologi molehller dan rekayasa genetik. Enzim adalah protein yang

berfungsi sebagai katalisator. Suatu reaksi kirnia yang terjadi di dalam sel akan dipercepat

oleh enzim. Kegunaan protein telah banyak dirasahan dalam pengembangan berbagai bidang

seperti biologi molekuler, biokimia, dan rekayasa gentika diantaranya adalah menentukan

ukuran dan struktur sel, komponen utama dari sistem komunikasi antar sel serta sebagai

katalis berbagai reaksi biokimia di dalam sel. Berdasarkan pada kegunaan protein tersebut,

maka sebagian besar aktivitas penelitian biomolekuler dan biokimia tertuju pada protein
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khususnya hormon, antibodi, dan enzim. Protein yang membentuk fenotip diproduksi oleh

gen yang dikomposisi oleh asam amino. Setiap gen pada kondisi diploid dikomposisi oleh

dua alel, dan setiap alel memproduksi sebuah pesan biokimia yang membantu memproduksi

berrnacam-macam fenotip protein, oleh karena itu sebagian besar protein yang dipelajari

dengan elektroforesis adalah enzrm (Sugama, 1991; Tave, 1993; Purdom, 1993). Selanjutnya,

ekspresi gen yang dihasilkan oleh adanya interpretasi protein khususnya enzim terjadi pada

proses metabolisme.

Perkembangan penelitian di bidang biologi molekuler saat ini adalah cukup pesat,

seperli misalnyh pendeteksian variasi protein secara elehtroforesis telah digunakan sebagai

marker genetic biokimia untuk mengidentifikasi dan menggambarkan populasi gentik di alam

dan mengetahui hibridisasi secara alami. Sejak penemuan isoenzim pada tahun 1957,

pengetahaun para peneliti Biomolekuler dan Biokimia serta rekayasa genetika cenderung

meningkat didalam mengembangkan penelitiannya. Isoenzim mempunyai peranan yang

penting pada banyak cabang biologii, karena isoenzim bisa digunakan untuk menjelaskan

berbagai fenomena pada mahluk hidup baik pada hewan, tumbuhan maupun bakteri. Pasteur

and Pasteur (1988) dalam Fatchiyah et al. (2009), menegaskan bahwa isoenzim adalah enzim

yang merupakan produk langsung dari gen, terdiri dari berbagai molekul polipetida aktif yang

memiliki struktur kimia berbeda, tetapi mengkatalis reaksi kimia yang sama. Ada tiga

kategori utama penyebab sebuah enzim memiliki bentuk rnolekul berbeda (Gambar 1) yaitu:

1) adanya lokus gen multiple yang menyandi rantai polipeptida enzim yang strukturnya

berlainan, 2) ad,anya alel multiple pada satu lokus yang menentukan versi rantai polipeptida

tertentu yang strukturnya berlainan, dan 3) adanya pembentukan isozirn sekunder akibat

modifikasi pasca-penerjemahan struktur enzim.

Lokus A Lokus B

Sub Unit
Enzim

t"'
A2A1

T,"nskripsi T
+

Tranclaei

Alell

Alel 1:Paternal DNA

Alel2 : Maternal DNA
A Kofalen Modifikasi

Gambar 1. Pembentukan isozim(Fatchiyah et al., 2009)

A'
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Selanjutnya dijelaskan bahwa salah satu aplikasi analisis isozim adalah identifikasi
variasi genetik. Kelebihan Identifikasi variasi genetik dengan isozim di antaranya analisis

isozim menghasilkan data lebih akurat karena isozim merupakan ekspresi gen akhir, relatif
sederhana, memerlukan biaya cukup rendah (ekonomis) dan tidak dipengaruhi oleh faktor
lingkungan. Selain itu, isoenzim juga bisa digunakan untuk diagnostik klinik.

Dewasa ini, para peneliti selain menggunakan analisis isozim untuk menentukan
keanekaragaman genetik dalam populasi, juga digunakan untuk menentukan hubungan
evolusi, mendeteksi inbreeding dalam populasi. Pada hewan, beberapa contoh penelitian yang

menggunakan ,analisis isozim, yaitu untuk rnempelajari variasi genetik dari 6 koloni
Anopheles albimanus dengan 24 isozim. Selain itu elektroforesis enzim (isozim) dapat pula
digunakan sebagai indikator inbreeding (perkawinan sekerabat) dan informasi dasar untuk
menentukan arah perbaikan mutu genetic serta pertukaran gen (gen Jlow) antar populasi.

Beberapa contoh penggunaan protein enzrm didalam penelitian Biologi Seluler dan

Molekuler sebagai berikut: Marmey et al. (2005), protease dapat menenmukan virus tungro
padi (Rice tungro bacilliform virus) yang berlanggungjawab pada proses pembentukan capsid
protein dari poliprotein. Cenac et al. (2007) melaporkan bahwa peranan aktifitas protease di
dalam menghilangkan rasa sakit pada lambung dan usus sangat signifikan. Turk et al. (2001)
melaporkan bahwa lysosomal cysteine proteases berperan dalam mendegradasi protein di
dalam lysosome, dan berlanggungjawab pada sejumlah proses penting di dalam sel. Sun el a/.

(2004) melaporkan dua buah protein yg berpendar pada karang zooxanthella, dan satu protein
yang memijarkan warna cyan berasal dari karang Montastrea cavernosa (mcCFP) merupakan
sebuah protein kornpleks 3 dimensi dengan wama biru yang tajam mengalami eksitasi pada

panjang gelombang 432 dan47l nm.

Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui variasi genetik suatu populasi
adalah elektroforesis. Fatchiyah et al. (2009), menyatakan bahwa selama bertahun-tahun para

ahli genetika populasi tidak dapat menentukan berapa banyak variasi yang ada di dalam
populasi alami. Akhirnya pada tahun 1966 mulai para ahli genetika populasi mengaplikasikan
elektroforesis protein untuk mempelajari populasi alami. Elektroforesis gel adalah suatu alat

utama biologi molekuler. Prinsip dasarnya adalah bahwa DNA, RNA, dan protein semuanya

dapat dipisahkan melalui medan listrih. Dalam Elektroforesis gel agarose DNA dan RNA
dapat dipisahkan berdasarkan ukuran dengan menjalankan DNA melalui gel agarose

Menurut Harris dan Hopkinson (1976), pemeriksaan kuantitatif dan kualitatif enzim
dapat dilakukan dengan elektroforesis enzim berdasarkan mobilitas band-band enzim.
Isoenzim adalah bentuk molekul 4nultiple suatu enzim pada setiap individu dalam suatu

spesies. Adanya isonzim pada keragaman kualitatif sebagai bentuk molekul multiple suatu

enzim dapat diketahui dari pemisahan gen-gen enzim yang terlihat pada pola-pola
elektroforesis (Allendorf and Utter, 1979'}J:arris dan Hopkinson, I9l6).

Protein enzim bersifat multimerik tersusun dari dua atau lebih rantai polipeptida (sub

unit). Sub unit pada isozim mana saja dapat identik susunan asam aminonya (isozim
homomerik) atau berbeda (isozim heteromerik). Suatu individu bisa bersifat homozigot bila
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kedua alel yang ada hanya mensintesis satu bentuk rantai polipeptida, sedangkan Individu

bersifat heterozigot, bila kedua alelnya berlainan dan membentuk dua rantai polipeptida yang

struktumya berlainan (Harris dan Hopkinson, 1976). Untuk enzim monomerik, pola isozim

yang terlihat pada heterozigot akan menggambarkan suatu campuran sederhana dua bentuk

yang masing-masing terdapat pada bentuk homozigot yang bersangkutan (Gambar 2), tetapi

pada enzim multimerik akan terbentuk isoenzim heteromerik hybrid pada heterozigot maupun

isozim homomerik yang terlihat secara terpisah pada masing-masing homozigotnya.

I Hom.ozigot

AA
Elefe.roiigot Horn.ozigot

A'A' unit

-

Sub unit &Sub

kombinasi

a

a'

aa

aa'

a'a'

aaaa

aaaa'

AA'

llonomer

Dimer

-

Tetramer

-

- 
::?^i^,
a'a'a'a'a'

Gambar 2. Bentuk alel-alel homozigot dan heterozigot (Alledrorf and Utter,l979)

Enzim mempunyai spesifitas sangat tinggi, baik terhadap reaksi yang dikatalisis

maupun substrat. Suatu enzim umunnya mengkatalisis suatu macam reaksi atau yang

mengarah ke pembentukan produk sampingan biasanya tidak terjadi pada reaksi yang

dikatalis oleh enzim. Selain itu spesifitas enzim terhadap substrat umunnya sangat tinggi

bahkan seringkali mutlak, artinya bahwa satu macam enzim hanya akan bereaksi terhadap

satu macam substrat. Sebagai contoh, enzim proteolitik hanya akan menghidrolisis suatu

ikatan peptide. Contoh lainnya adalah Tripsin sebagai salah satu enzim proteolitik yang

rnengkatalisis pemutusan ikatan peptide hanya pada sisi karboksil residu lisin dan arginin.

Thrombin adalah enzim yang bahkan lebih spesifsik daripada tripsin karena menghidrolisis

ikatan arginir+lisin hanya pada urutan peptide tertentu.

Keragaman dapat ditentukan oleh perbedaan struktur primer molekul protein enzim.

Perbedaan struktur ini berawal dari keragaman DNA dari gennya, ata:u dengan istilah lain

keragaman kualitatif lebih menekankan pada bentuk atau struktur enzim. Protein atau enzim

dapat dipisahkan dengan berbagai cara pemisahan protein salah satu cara yang berguna untuk

mengetahui keragamannya adalah dengan elektroforesis. Pengamatan keragaman protein

dengan elektroforesis telah digunakan sebagai marker genetic biokimia dalam biologi
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perikanan dan akuakultur, seperti: pendugaan tingkat keragaman sebuah populasi, identifikasi

dari struktur genetik populasi di alam, monitoring perubahan genetic dari stok panti

pembenihan, penandaan genetic dari seleksi induk ikan dan identifrkasi hybrid dan triploid
yang terjadi di alam atau secara buatan (Tavg, 1993; Purdom, 1993). Data isozim memberikan

pendugaan dari variasi genetik dan memberikan penafsiran jumlah variasi genetic dii antara

populasi. Data yang lebih berisi informasi, sederhana dan pengukuran langsung variasi

genetik dari data frekuensi gen adalah proporsi rata-rata heterozigositas per lokus.

Berdasarkan ulasan di atas, disimpulkan bahwa pembelajaran Biologi khususnya

Kenakeragaman Hayati Mahluk Hidup berbasis molekuler sangat efektif. Penggunaan metode

yang tepat dan pemanfaatan informasi GeneBank yang diakses pada (www.ncbi.nm.nih.gov)

sangat membantu di dalam mernpelajari keanekaragaman hayati.

Saran yang dapat dikemukakan pada tulisan ini adalah untuk menjawab berbagai

persoalan yang berkaitan dengan proses-proses fisiologi, reproduksi, gentik, variasi gentik,

evolusi, taksonomi dan lainnya perlu dilakukan studi Biologi Seluler dan Molekuler.
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