
DNA DAN RNA



Adalah asam nukleat yang mengandung 
informasi genetik yang terdapat dalam semua 
makluk hidup kecuali virus.

ADN merupakan ‘blue print’ yang berisi 
instruksi yang diperlukan untuk membangun 
komponen-komponen sel seperti protein dan 
molekul ARN (Ribonucleic Acid = RNA)

Segmen ADN yang membawa informasi genetik 
disebut gen



 Di dalam sel, ADN tersusun dalam suatu 
struktur panjang berikatan dengan protein 
seperti histon membentuk kromosom.  

 Pada organisme eukariotik (hewan, tumbuhan 
jamur, dan protista) ADN tersimpan dalam 
inti sel dan sebagian ADN juga disimpan 
dalam organela sel seperti mitokondria atau 
kloroplas.  

 Pada organisme prokariotik (bakteri) ADN 
tersimpan di sitoplasma.



ADN tersusun oleh nukleotida-nukleotida 
(merupakan polimer nukleotida)

Tiap nukleotida tersusun oleh :
1. Gula pentosa (5 atom C)
2. Basa nitrogen
3. Gugus fosfat (PO4

2-)

Gugus gula dan gugus fosfat merupakan 
tulang punggung dari struktur ADN.



Gula pentosa berupa deoksiribosa (atom C 
no.2 mengikat hidrogen)



 Purin : Adenin 
dan Guanin

 Pirimidin : Timin 
dan Sitosin



Nukleotida 
tanpa gugus 
fosfat disebut 
nukleosida



•Molekul ADN  merupakan 
sebuah polimer panjang 
dari nukleotida, yang 
dinamakan 
polinukleotida.  

•Gugus fosfat yang terikat 
pada atom C no. 5 dari 
gula berhubungan 
dengan atom C no.3 dari 
gula milik nukleotida 
berikutnya.   

•Begitu seterusnya 
sehingga terdapat seri 
panjang rangkaian 5’ – 3’ 
sepanjang polimer.



 Menurut Watson dan Crick (1953),  ADN 
berbentuk ‘double helix’.

 Deretan polinukleotida ADN mempunyai bentuk 
spiral teratur.

 Spiral itu mempunyai diameter sekitar 20 Å dan 
lebar spiral itu tetap.

 Spiral itu memiliki satu putaran lengkap setiap 
34 Å dan karena jarak internukleotidanya sekitar 
3,4 Å, maka tiap putaran lengkap terdiri dari 10 
nukleotida.

 Mengingat bahwa molekul ADN itu sangat padat, 
maka spiral ADN itu tentu dupleks (terdiri dari 
dua spiral), yang mengandung dua deretan 
polinukleotida.







 Replikasi ADN adalah proses penggandaan 
rantai ganda ADN. 

 Prokariota terus-menerus melakukan 
replikasi ADN. 

 Pada eukariota, waktu terjadinya replikasi 
ADN sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus 
sel, sebelum mitosis atau meiosis I.

http://id.wikipedia.org/wiki/Prokariota
http://id.wikipedia.org/wiki/Eukariota
http://id.wikipedia.org/wiki/Siklus_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Siklus_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Mitosis
http://id.wikipedia.org/wiki/Meiosis


•Proses replikasi dimulai 
dengan terbukanya untaian 
ganda ADN dengan adanya 
enzim helikase yang memutus 
ikatan-ikatan hidrogen yang 
menyatukan kedua untaian 
ADN.

•Dengan terbukanya untaian 
tersebut maka diperoleh dua 
cabang yang masing-masing 
terdiri dari sebuah untaian 
tunggal ADN.

•Tiap cabang  akan menjadi 
‘cetakan’ untuk pembentukan 
dua untaian ADN baru 
berdasarkan urutan nukleotida 
komplementernya.



1. Semikonservatif
 Dua pita spiral dari heliks ganda memisahkan diri dan 

tiap pita tunggal ini menjadi ‘cetakan’ untuk 
membentuk pita heliks ganda yang baru.

2. Konservatif
 Heliks ganda ADN awal tetap utuh, tetapi 

keseluruhannya dapat mencetak heliks ganda yang 
baru.

3. Dispersif
 Kedua untai heliks ganda mengalami fragmentasi di 

sejumlah tempat, kemudian fragmen-fragmen yang 
terbentuk akan menjadi cetakan bagi fragmen 
nukleotida baru sehingga fragmen lama dan baru 
akan dijumpai berselang-seling di dalam heliks 
ganda yang baru.





 Molekul ARN (Asam Ribonukleat) berbentuk 
pita tunggal atau pita dobel namun tidak 
berpilin 

 merupakan suatu polimer asam nukleotida

 Tiap ribonukleotida terdiri dari gula pentosa 
(D-ribosa), molekul gugus fosfat dan sebuah 
basa nitrogen

 basa timin dari golongan pirimidin tidak 
terdapat dalam ARN melainkan digantikan 
oleh basa urasil (U)



 ARN genetik dimiliki oleh beberapa virus 
seperti virus mozaik tembakau, virus 
influensa, virus kaki dan mulut, dll, juga 
dimiliki oleh bakteriofag.  

 Virus-virus tersebut tidak memiliki ADN  
sehingga ARN merupakan molekul yang 
membawa informasi genetik seperti ADN, 
sehingga ARN-nya disebut sebagai ARN 
genetik.  

 Pada makhluk hidup dimana keterangan 
genetik terdapat dalam ADN maka ARN-nya 
disebut sebagai ARN non-genetik



ARN non-genetik berdasarkan tempat 
terdapatnya serta fungsinya dapat dibedakan 
menjadi tiga, yaitu :

1. ARN duta (ARNd) atau messenger RNA 
(mRNA)

 merupakan hasil transkripsi ADN

 fungsi ARNd adalah untuk membawa kode 
genetik yang diterima dari ADN.



Pencetakan ARNd oleh ADN
(Catatan : yang mengkode ARN adalah rantai 

3’-5’, bukan 5’-3’
3’-5’ disebut antisense dan 5’-3’ disebut 

rantai sense )



Skema 
berlangsungnya 

proses transkripsi 
dalam nukleus 



 ARNp adalah molekul ARN berukuran kecil 
(biasanya 74-95 nukleotida), berfungsi untuk 
mentransfer asam amino spesifik ke rantai 
polipeptida di ribosom selama translasi. 





Struktur bentuk pada 
khamir (Sacch huruf L 

dari molekul ARNp 
fenilalanin Sacaromyces 

cereviceae)



 ARNr adalah ARN yang terdapat dalam 
ribosom.  Molekul berupa pita tunggal, tidak 
bercabang dan fleksibel. Ada yang bercabang 
dan fleksibel. Ada bagian dimana basa-basa 
komplementer membentuk pasangan-
pasangan.



 ADN merupakan bahan genetik yang memberi 
informasi genetik dari sel ke sel dan dari satu 
generasi ke generasi berikutnya.  

 Informasi genetik tersebut bergantung dari 
urutan basa nitrogen yang menyusun segmen 
molekul ADN tersebut.   

 Sarabai dkk.(1964) membuktikan bahwa urutan 
basa nitrogen dari suatu segmen molekul ADN 
identik dengan urutan linier dari asam-asam 
amino dalam molekul protein.  

 Satu kelompok nukleotida yang memperinci 
suatu asam amino dinamakan kodon. 

 Dari beberapa percobaan dan penelitian yang 
dilakukan oleh beberapa ahli disimpulkan bahwa 
kode genetik haruslah dalam bentuk kode triplet.





 the first AUG in an mRNA's coding region is 
where translation into protein begins.[9]

 Stop codons signal the termination of this 
process by binding release factors, which 
cause the ribosomal subunits to disassociate, 
releasing the amino acid chain

 in RNA:

 UGA: "U Go Away"

 UAA: "U Are Away"

 UAG: "U Are Gone"

http://en.wikipedia.org/wiki/MRNA
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_code
http://en.wikipedia.org/wiki/Release_factor

