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Tahap ekstraksi DNA dari sel atau 
jaringan

Homogenasi sel atau jaringan: suhu 40C dalam alat steril

Penghancuran sel : dengan ditergen atau lisozim

Agen kelasi : EDTA atau sitrat

Penggunaan proteinase K

Ekstraksi dengan fenol atau kloroform

Presipitasi dengan alkohol ( etanol 70%  atau 100%)

Pelarutan dengan Tris-EDTA



Tahap ekstraksi RNA dari sel atau 
jaringan

Pemberian Rnase inhibitor misal dietilpolikarbonat (DPEC)

Homogenasi sel atau jaringan: suhu 40C dalam alat steril

Penghancuran sel : dengan ditergen atau lisozim

Penggunaan pelarut RNA : guanadinium tiosianat

Penggunaan proteinase K

Ekstraksi dengan fenol atau kloroform

Presipitasi dengan alkohol ( etanol 70%  atau 100%)

Pelarutan RNA



Sel dihancurkan 
dengan 

menggunakan 
ditergen

Bagian bagian sel 
berupa protein 

dihancurkan 
dengan protease. 
RNA dihancurkan 

dengan RNase

Setelah diputar, Serpihan 
sel berupa endapan dan 

DNA berada dilarutan 
permukaan. Pindahkan 

larutan yang 
mengandung DNA 

DNA dipekatkan 
dengan 

etanolsehingga 
nampak benang 

benang putih dan 
bisa digulung 

dengan pengaduk 
gelas

Ekstraksi DNA



Ingat !!!

Cuma perlu 3 untuk melakukan ekstraksi DNA
• Ditergen
• eNzim
• Alkohol



Ditergen Lipid 



Penambahan ditergen akan melarutkan membran sel

DNA akan keluar



DNA dalam nukleus digulung dan 
dilindungi protein. Untuk memurnikan 
DNA protein tersebut harus dipotong.



Kenapa memekatkan DNA dengan 
alkohol

• DNA larut dalam air namun DNA tidak larut 
dalam alkohol

• Penambahan alkohol akan membuat DNA 
menjadi tidak larut (terpresipitasi)

• Alkohol dingin digunakan untuk memisahkan 
DNA yang larut dalam air  akan didapatkan 
DNA murni. 

• Suhu dingin akan menghambat enzim yang dapat 
menghancurkan DNA  hasil ekstraksi DNA lebih 
baik



Polimerase Chain Reaction (PCR)

• PCR adalah metode buatan untuk memperbanyak 
DNA didalam laboratorium

• Tujuan : memperbanyak jumlah sekuen spesifik DNA
• Cara kerja : teknik PCR memperbanyak jumlah sekuen 

spesifik DNA. Tiap siklus reaksi menggandakan jumlah 
DNA. Reaksi standar PCR 30 siklus mampu 
menggandakan DNA hingga lebih dari 1 milyar salinan 
(230). 

• PCR terjadi pada alat pengatur siklus panas dan 
menggunakan suhu yang bervariasi untuk mengatur 
replikasi DNA. 



Tahap PCR

• Pengaturan replikasi DNA dilakukan melalui 3 
tahap. 
– Denaturasi : pada tahap ini sampel DNA dipanaskan 

untuk memisahkan DNA menjadi dua untai (~95ºC 
selama satu menit)

– Annealing : primer DNA primers melekat pada ujung 
3’ sekuen target (~55ºC selama 1 menit)

– Pemanjangan : enzim tahan panas DNA polymerase 
(Taq) mengikat primer dan memperpanjang untaian 
ganda DNA (~72ºC selama 2 menit)



Komponen PCR Proses PCR satu siklus



PCR





Habitat bakteri thermus aquaticus

bakteri thermus aquaticus

Cara kerja enzim Taq polimerase



Pemanfaatan hasil PCR

• Untuk diteksi :
– RFLP : mencari variasi genetik
– Forensik : Sidik DNA, tes kemiripan Gen

• Untuk rekayasa genetika:
– Kloning gen



SIDIK JARI DNA
ibu Anak Anak ayah



ENZIM RESTRIKSI ENDONUKLEASE



ENZIM RESTRIKSI ENDONUKLEASE



Transfer gen

• Konjugasi
• Transduksi
• Transformasi



Kloning 

1. Kloning gen
2. Kloning intisel



CLONING GEN INSULIN MANUSIA KE BAKTERI

Plasmid bakteri adalah DNA ekstrakromosomal 
pada bakteri 



GOLDEN RICE

Kreasi oleh
Professor Ingo Potrykus dkk



Bakteri berpendar



IKAN TRANSGENIK



PROSEDUR TRANSGENIK TANAMAN



TOMAT TRANSGENIK RESISTEN VIRUS

NON TRANSGENIK CMV TRANSGENIK CMV



Kloning 
gen



Modifikasi genetika, bakteri penghasil 
insulin

Sel manusia
Gen insulin

Bakteri 

Dibiakkan 



KLONING DOMBA DOLLY



KLONING DOMBA DOLLY



Transfer inti sel somatik

Kultur sel kulit dewasa

Penghancuran 
nukleus ovum yang 

belum dibuahi 
dengan sinar UV

Pengambilan 
nukleus sel dewasa

Transfer nukleus 
ke dalam ovum

Berkembang menjadi klon 
dewasa



INJEKSI MIKRO



Tikus transgenik
1. Isolasi dan pengumpulan telur 

tikus yang dibuahi (zigot) dari 
superovulated female mice
dengan plug kopulasi positif

2. Penyuntikan transgen kedalam 
pronukleus telur tikus yang 
dibuahi (zigot)

3. Transfer zigot yang telah mengandung 
transgen ke saluran telur (oviduct) 
pseudopregnant female mice 



ELISA
• ELISA adalah kependekan dari Enzyme-

linked immunosorbent assay adalah 
merupakan uji serologis yang pada 
umumnya digunakan pada 
laboratorium 

• ELISA dikenal ada dua jenis, 
yaitu competitive assay yang 
menggunakan konjugat antigen–enzim 
atau konjugat antobodi–enzim, 
dan non-competitive assayyang 
menggunakan dua antibodi. 

• Pada ELISA non-competitive assay, 
antibodi kedua akan dikonjugasikan 
dengan enzim sebagai indikator. Teknik 
kedua ini seringkali disebut sebagai 
“Sandwich” ELISA.



Jenis jenis ELISA







1. Well dilapisi atau ditempeli antigen.
2. Sampel (antibodi) yang ingin diuji ditambahkan.
3. Ditambahkan antibodi kedua yang dikonjugasikan dengan enzim tertentu seperti 
peroksidase alkali. Antibodi kedua ini akan menempel pada antibodi sampel sebelumnya.
4. Dimasukkan substrat enzim yang dapat menimbulkan warna tertentu saat bereaksi.
Intensitas warna campuran diukur dengan spektrofotometer yang disebut ELISA reader
hingga mendapatkan hasil berupa densitas optis (OD). Dengan menghitung rata-rata 
kontrol negatif yang digunakan, didapatkan nilai cut-off untuk menentukan hasil positif-
negatif suatu sampel. Hasil OD yang berada di bawah nilai cut-off merupakan hasil negatif, 
dan demikian juga sebaliknya.

Sandwicth ELISA







SUMBER



Penutup 

“ Dan Allah telah meratakan bumi untuk 
kehidupan mahlukNya

Dibumi itu ada keaneka ragaman buah-
buahan 

Dan pohon kurma yang mempunyai kelopak 
mayang 

Dan biji-bijian yang berkulit
Dan bunga-bunga yang harum baunya
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang 

kamu dustakan?”
(QS : Ar-Rahman (55) : 10-13)


