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BIOKIMIA : STRUKTUR DAN ORGANISASI DNA, GEN DAN GENOM 
 

Pendahuluan  Asam nukleat merupakan makromolekul, yaitu suatu polimer yang terdiri atas 
untaian nukleotida. Tiap nukleotida terdiri dari basa nitrogen, fosfat dan gula.  

 
Gambar 1 Nukleotida dan Nukleosida 

Asam nukleat seluler terdiri dari : 
1. RNA (Ribonucleic Acid), yaitu nukleotida single strand dengan gula ribosa 
2. DNA (Deoxyribonucleic Acid), yaitu nukleotida double strand dengan gula 

deoksiribosa 
 

 
Gambar 2 Struktur DNA dan RNA 

 
Ikatan pada DNA/RNA 

1. Ikatan Gula dan Basa : Ikatan N-Glikosidik 
2. Ikatan Basa dan Basa : Hidrogen 
3. Ikatan Nukleotida – Nukleotida : Fosfodiesterase 

 

Jenis – Jenis DNA  DNA adalah instruksi molekular untuk kehidupan organisme. DNA berbeda antara 
organisme eukariotik dan prokariotik. Organisme tanpa nukleus disebut prokariot, 
dikarakteristikkan dengan DNA yang terletak dalam sitoplasma dan gen prokariot 
tidak mempunyai intron.  



99% DNA eukariot berada di nukleus (nuclear DNA/ nucDNA), sisanya berada di 
mitokondria (Mitochondrial DNA/mtDNA). 
 
Dalam nukleus sel eukariot, DNA nukleus (nucDNA) dipadatkan dalam pasangan-
pasangan kromosom 

- Genom manusia memiliki 3 milyar bp DNA nukleus, yang mengkode 20-25 
ribu gen 

- Genom diatur dalam 22 pasang kromosom autosomal dan 1 pasang 
kromosom sex yang di wariskan dari masing-masing orang tua (XX pada 
wanita dan XY pada pria). 

 
Mitokondria memiliki DNA sendiri (mtDNA) yang mengkode RNA dan protein, 
walaupun mayoritas protein mitokondria dikode oleh nucDNA. 

- Genom mitokondria kecil dan bulat 
- mtDNA mengkode 37 gen untuk menghasilkan apparatus respirasi: NADH 

dehydrogenase, cytochrome b , cytochrome oxidase, dan ATPase 
- Genom mtDNA hanya diwariskan dari ibu 

 

Struktur DNA Nukleotida, terdiri dari : 
1. Gula deoksiribosa : tidak memiliki gugus hidroksil pada 2’ 
2. Basa nitrogen (nucleobase), terdiri dari : 

a. Purin : Adenin dan Guanin 
b. Pirimidin : Timin dan Sitosin 
Yang membentuk informasi genetik 

3. Fosfat : Menghubungkan satu nukleotida dengan nukleotida yang lain, 
dapat mengikat 3’ atau 5’ deoksiribosa.  

 
Gambar 3 Nukleotida 

 
Rantai Asam Nukleat 
Nukleotida membentuk untaian asam nukleat dengan ikatan fosfodiester (ikatan 3’ 
dan 5’) yang menghubungkan 3’ nukleotida dengan 5’ nukleotida lainnya.  

- Rantai 5’ memiliki gugus fosfat bebas 
- Rantai 3’ memiliki gugus hidroksi bebas 

 
Pembentukan Double Helix 
Dua rantai asam nukleat bergabung membentuk rantai ganda double helix, melalui 
ikatan antara dua basa nitrogen Sepasang basa nitrogen diikat oleh ikatan 
hydrogen: 



- Adenine membentuk 2 ikatan hydrogen dengan thymine 
- Cytosine membentuk 3 ikatan hydrogen dengan guanine 

 

 
Gambar 4 Skematik Double Helix 

 
Panjang untaian diekspresikan dalam jumlah pasangan basa nitrogen/base pairs 
(bp). Karena pasangan basa bersifat spesifik, untaian DNA sifatnya komplementer 
(sekuens rantai 1 menentukan sekuens rantai 2). Kedua rantai pada double helix 
bersifat antiparallel. Bagian dalam double helix bersifat hidrofobik (basa nitrogen) 
dan bagian luarnya hidrofilik (phosphate backbone). 

Organisasi DNA 
menjadi Kromosom 

Kumpulan DNA akan dipadatkan menjadi kromosom.  
1. DNA mengelilingi histon 
2. Nukleosom dibentuk dari 8 kompleks histon 
3. Nukleosom bergulung menjadi solenoid 
4. Solenoid bergulung dan berkondensasi menjadi kromatin 
5. Kromatin bergulung menjadi kromosom. 

Tiap sel memiliki 23 pasang kromosom, dimana tiap pasang dihubungkan oleh 
sentromer. Pasangan ini bersifat homolog karena mengkode gen untuk sifat yang 
sama, dan berasal dari masing – masing orang tua.  
 
Pada kromosom terdapat struktur yang disebut telomer. Telomer adalah kompleks 
nukleoprotein pada ujung 3’ kromosom eukariot, terdiri dari sekuens ulangan 
TTAGGG. Fungsi telomer adalah untuk viabilitas sel dan melindungi ujung 
kromosom. Pada sel manusia, DNA telomer memendek setiap terjadi pembelahan 
sel, sehingga dikaitkan dengan penuaan sel.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Gambar 5 Organisasi DNA 

 
 

 
Gambar 6 Struktur Telomer 

DNA, Gen dan 
Genom 

 Seluruh informasi genetik suatu organisme disebut genom. Genom manusia 
terdiri dari 20.000-25.000 gen yang mengkode protein. Gen ini tersebar dalam 
23 pasangan kromosom.  

 Gen merupakan bagian DNA yang mengkode protein. 

 DNA adalah sekuens yang memiliki bagian coding (gen) dan non-coding. 
 

Bagian – Bagian Gen Bagian – bagian gen adalah : 
1. Regulatory Region: memiliki tempat pengikatan RNA polimerase 
2. Transcribed region 

a. Exon: bagian gen yang diekspresikan menjadi protein 
b. Intron: bagian gen yang tidak diekspresikan menjadi protein (dihapus 

setelah transkripsi) 

 


