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ABSTRAK 

Lu’luil Maknun/B1D211156 Fakultas Peternakan Universitas Mataram 
 

       Iso Propyl Thio D-Galactoside (IPTG) berfungsi sebagai induksi  dihasilkannya 
enzim B-galactoside. Pada penelitian ini telah diuji pengaruh induksi IPTG pada 
tingkat kepadatan bakteri terhadap produksi protein rekombinan GST-VP28. Materi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah IPTG, media kultur (Luria Bertani), 
bakteri E.coli BL21 (DE3) pembawa plasmid pGEX VP28. Variabel yang diamati 
adalah pertumbuhan bakteri E.coli BL21 (DE3), jumlah ekspresi protein rekombinan 
GST-VP28 dengan kualitas protein rekombinan. Metode yang digunakan berupa 
percobaan eksploratif dan data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisa 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingginya tingkat kepadatan (Optical 
Density) tidak berpengaruh terhadap ekspresi protein rekombinan yang dihasilkan 
melalui visualisasi SDS-PAGE. Hal ini dibuktikan dari terbentuknya pita protein 
dengan intensitas ketebalan yang relatif sama pada waktu kultur 3 jam, 3,5 jam, 4 jam 
dan 4,5 jam yaitu dengan rerata nilai OD600 0,4 ; 0,5 ; 0,5 dan 0,7. Namun tidak 
terlihat pita protein pada waktu kultur 2 jam dengan nilai 0D600 0,2. Selanjutnya 
setelah dilakukan sonikasi protein rekombinan yang dihasilkan memiliki tingkat 
kelarutan yang tinggi dengan dilihat dari tebalnya pita protein dalam bentuk solube 
(supernatan) dibandingkan dalam bentuk insolube (pellet). 

KataKunci: Protein Rekombinan, plasmid pGEX, Escherichia coli, Optical 
Density, SDS-PAGE, sonikasi. 

  
THE USE OF ISO PROPYL THIO D-GALACTOSIDE (IPTG) ON DIFFERENT 
LEVEL DENSITY (OPTICAL DENSITY) OF BACTERIA ON THE PROTEIN  

PRODUCTION OF RECOMBINANT 
GST-VP28 ESCHERICHIA COLI 

 
ABSTRACT 

Lu’luil Maknun/B1D211156 Animal Husbandary Faculty of Mataram University 
 

       Iso Propyl Thio D-Galactoside (IPTG) serves as the induction of β-galactoside 
enzyme production. In this study the effects of IPTG induction at a rate of some 
bacterial density on the production of recombinant proteins GST-VP28 was 
conducted. The material used in this study were IPTG, culture media (Luria Bertani) 
and E. coli BL21 (DE3) carrying the pGEX VP28 plasmid. The variables measured 
were the growth of E. coli BL21 (DE3), the amount of expression of recombinant 



GST-VP28 protein expressed as recombinant protein quality. The methods used were 
explorative and experimental studies, and then the data obtained were analyzed using 
descriptively. The results showed that high levels of density (Optical Density) had no 
effects on the expression of recombinant proteins observed from SDS-PAGE 
visualization. This is proofed from the formation of the protein bands with a 
relatively similar intensity for all of the culture times of 3 hours, 3.5 hours, 4 hours 
and 4.5 hours, with the average value of each OD600 was 0.4 ;0.5 ; 0.5 and 0.7 
respectively. However there are no visible protein bands on the 2-hour culture period 
with a value of 0.2 0D600 observed. Furthermore, after sonication, the recombinant 
protein gave a high level of solubility. This can be seen from the thickness of the 
protein bands from the soluble (supernatant) compared to the insoluble (pellets) 
products. 
 
Keywords: Recombinant protein, pGEX plasmid, Escherichia coli, 

OpticalDensity, SDS-PAGE, sonication. 
 

PENDAHULUAN 
 

      Perkembangan teknologi molekuler telah memudahkan dalam dihasilkanya 

berbagai jenis vaksin, antibodi maupun protein. Teknologi molekuler yang banyak 

berkembang adalah teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA Rekombinan 

adalah suatu cara untuk menyambung DNA yang berasal dari satu sumber atau lebih 

yang tergabung ke dalam satu molekul rekombinan (Barnum, 2005). Didalam sel 

inang organisme tertentu, DNA rekombinan akan berekspresi menghasilkan protein. 

Produksi protein rekombinan melalui pemanfaatan bakteri sebagai sel host mampu 

menghasilkan suatu produk dengan manfaat tertentu dalam waktu yang relatif 

singkat. 

       Penggunaan E.coli sebagai sel inang telah menjadi pilihan utama karena 

memiliki karateristik ideal diantaranya membutuhkan biaya media yang relatif murah, 

cepat berkembang biak, serta teknologinya sudah berkembang luas (Hu WG et al. 

2004; Kristensen et al. 2005; Lombardi et al. 2005). Namun tingkat eskpresi dari 

E.coli sangat rendah, sehingga perlu difusi dengan tag seperti GST untuk 

meningkatkan solubilitas maupun ekspresi. Selain itu sistem induksi juga diperlukan 

untuk meningkatkan ekspresi protein rekombinan. 



Iso Propyl Thi D-Galactoside (IPTG) merupakan induser untuk meningkatkan 

ekspresi protein rekombinan. Penambahan bahan kimia ini akan membuat protein 

rekombinan mulai dihasilkan. Namun penambahan IPTG terlalu awal atau akhir yaitu 

pada saat sel inang (E.coli) belum atau sudah mencapai optimasi pertumbuhan, 

protein tidak memperlihatkan ekspresi yang tinggi. Dengan demikian ketepatan 

waktu induksi yaitu pada saat E.coli mencapai optimasi pertumbuhan menjadi sangat 

penting, sehingga hal ini menjadi latar belakang dalam melakukan penelitian yang 

berjudul “Penggunaan Iso Propyl Thi D-Galactoside (IPTG) pada berbagai tingkat 

kepadatan (Optical Density) bakteri terhadap produksi protein rekombinan GST-

VP28 pada Escherichia coli”. 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pada tingkat 

kepadatan (Optical Density) berapa induksi IPTG tepat dilakukan. 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Sebagai salah satu 

sumber informasi dan sumbangan pemikiran mengenai tingkat kepadatan bakteri 

yang tepat untuk induksi IPTG terhadap produksi protein rekombinan GST-VP28.  

(2) Sebagian dari syarat untuk menjadi sarjana peternakan pada Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram. 

METODELOGI PENELITIAN 

       Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi 

Fakultas Peternakan dan Laboratorium Imunologi Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengeahuan Alam (MIPA) Fakultas MIPA Universitas Mataram pada bulan 

Desember 2014 - bulan Maret 2015. Metode dalam penelitian ini menggunakan 

metode exploratif dengan 5 perlakuan (Kultur 2 jam, 3 jam, 3,5 jam, 4 jam dan       

4,5 jam), masing-masing perlakuan menggunakan ulangan 3 kali. 

 

Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisa deskriptif  dilihat dari 

ada tidaknya pita protein yang terbentuk melalui visualisasi SDS-PAGE. 



HASIL PENELITIAN 

 

      Hasil penelitian diperoleh nilai Optical Density pada berbagai waktu kultur 2 jam, 

3 jam, 3,5 jam, 4 jam dan 4,5 jam yang disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Kepadatan populasi bakteri (OD600) penghasil protein GST-VP28          
yang  ditumbuhkan dalam medium Luria Bertani pada berbagai waktu 
kultur 

Pada Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa pada waktu inkubasi 2 jam, 

pertumbuhan sel E.coli relatif lambat yaitu dengan rata-rata nilai OD600 0,2. Kondisi 

ini dikarenakan sel E.coli masih dalam tahap adaptasi sehingga grafiknya relatif datar 

(Yuwono, 2002). Namun terjadi peningkatan pada waktu 3 jam diperoleh rata-rata 

nilai OD600 0,4 hanya dalam rentang waktu 1 jam. Dengan peningkatan yang 

signifikan dapat dikatakan bahwa sel E.coli telah melewati tahap adaptasi. 

Selanjutnya pada waktu inkubasi 3,5 jam dan 4 jam pertumbuhan sel melambat. 

Lambatnya pertumbuhan ini menurut Yuwono (2002) penggunaan medium yang 

terus menerus untuk pertumbuhan sel akan membuat konsentrasi nutrient yang ada 

semakin berkurang, sehingga akhirnya pertumbuhan sel menjadi lambat. Lebih lanjut 

Anonim (1999) menyatakan bahwa Jika nilai eksponen hidrogen (pH) dalam media 

terlalu asam atau basa maka pertumbuhan bakteri akan dihambat. 
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Uji ekspresi selanjutnya dilakukan untuk mengetahui apakah nilai OD600 yang 

tinggi berpengaruh terhadap ekspresi protein. Hasil yang diperoleh divisualisasi 

melalui metode SDS-PAGE pada Gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Visualisasi ekspresi protein pada berbagai   tingkat kepadatan (Optikal 
Densiti). M = Marker. Kolom 1 = induksi kultur 2 jam (OD600 rata-rata 
0,2). Kolom 2 = tanpa induksi kultur 3 jam. Kolom 3 = induksi kultur      
3 jam (OD600 rata-rata 0,4). Kolom 4 = tanpa induksi kultur 3,5 jam. 
Kolom 5 = induksi kultur 3,5 jam (OD600 rata-rata 0,5). Kolom 6 = tanpa 
induksi kultur 4 jam. Kolom 7 = induksi kultur 4 jam (OD600 rata-rata 
0,5). Kolom 8 = tanpa induksi kultur 4,5 jam. Kolom 9 = induksi kultur 
4,5 jam (OD600 rata-rata 0,7). Tanda panah tebal menunjukkan posisi 
protein target. 

       Visualisasi pada Gambar 2 di atas memperlihatkan bahwa pada kultur 2 jam 

(nilai OD600 rata-rata 0,2) tidak terlihat adanya pita protein pada berat molekul      

41,6 kDa. Akan tetapi pada kultur 3 jam, 3,5 jam, 4 jam dan 4,5 jam terbentuk pita 

protein pada intensitas ketebalan yang relatif sama. Sehingga untuk induksi IPTG 

yang ideal adalah pada waktu kultur 3 jam yaitu pada saat nilai OD600 mencapai 0,4. 

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan oleh Brock et al., (1994)  bahwa 

pada saat nilai OD600= 0,3 menunjukkan E. coli sedang berada pada awal fase 

logaritma. Pembelahan sel E. coli pada fase logaritma terjadi cepat, sehingga 

penambahan IPTG pada awal fase logaritma akan meningkatkan produksi protein 
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GST-VP28. Apabila telah melewati awal fase logaritma maka produksi protein 

rekombinan tidak akan optimum. 

      Untuk mengetahui tingkat kelarutan dari protein selanjutnya dilakukan dengan 

tahap sonikasi. Hasil yang diperoleh diperlihatkan oleh Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Profil protein rekombinan sebelum sonikasi dan setelah sonikasi dalam    

bentuk larut (soluble) dan tak larut (insoluble). M = Marker. Kolom 1 = 
tanpa induksi. Kolom 2 = pellet sebelum sonikasi (total) . Kolom 3 = 
pellet (insoluble) setelah sonikasi. Kolom 4 = supernatant (soluble) 
setelah sonikasi. Lingkaran merah menggambarkan posisi protein target. 
 

       Profil protein hasil sonikasi menampilkan bahwa pada pellet total sebelum 

sonikasi (kolom 2) terlihat adanya pita protein yang bukan merupakan protein target. 

Namun setelah sonikasi, pada kolom 3 (pellet sonikasi) pita protein tersebut tidak 

terlalu jelas. Tidak demikian pada supernatan (solube) masih terlihat pita protein yang 

bukan merupakan protein target namun protein target yang terbentuk lebih tebal 

dibandingkan dalam insoluble (pellet), hal ini menjadi indikasi bahwa protein 

rekombinan yang dihasilkan memiliki kualitas bagus karena kelarutan dari protein 

yang tinggi pada bagian solube (supernatan). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Pada inkubasi 2 jam yaitu pada saat OD600 mencapai nilai rata-rata 0,2 tidak 

terlihat adanya pita protein dengan berat molekul 41,61 kDa. 

2. Terbentuk pita protein pada rata-rata nilai OD600 0,4, 0,5, 0,5 dan 0,7 dengan 

waktu inkubasi 3 jam, 3,5 jam, 4 jam dan 4,5 jam. 

3. Kelarutan dari protein rekombinan yang dihasilkan tinggi, dilihat dari 

tebalnya pita protein dalam bentuk larut (solube) dibandingkan dalam bentuk 

tak larut (insoluble). 

Saran  

      Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut guna melihat pengaruh langsung terhadap 

tingkat kepadatan bakteri atau nilai Optical Density 600 = 0,4 yang akan digunakan 

dalam tahapan produksi protein GST-VP28. 
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