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EKSPRESI GENETIK 
• Merupakan suatu mekanisme biologis dalam suatu organisme untuk menerjemahkan kode genetic (DNA)

• Dari jutaan DNA genom yang tedapat pada organisme hanya 2% yang bersifat fungsional

Exon (Expressed region) : DNA yang diterjemahkan
menjadi protein 
Intron : DNA structural (DNA sequence berulang, 
pseudogene dan Non coding DNA)

• Terdapat ± 25000 – 45000 gen pada eukaryotic 
yang diekspresikan menjadi karakter. 
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Ekspresi Genetik

Biosintesis Hormon pada tanaman (Sumber: KEEG Pathway. Jp) 

Melibatkan banyak enzim dan protein dalam reaksi biologisnya

Bagaimana proses regulasi gen tersebut agar harmoni dan
terorganisir dengan baik ??

Gene bekerja dan diatur ekspresinya seperti
layaknya orchestra 

Gene dengan berbagai fungsi diatur melalui
mekanisme ekspresi genetic 



Berdasarkan produk yang dihasilkan:

1. Gen Kelas I : menghasilkan protein untuk
pembentukan ribosom atau rRNA

2. Gen kelas II: menghasilkan mRNA dan
diterjemahkan menjadi protein

3. gen kelas III : menghasilkan 5S rRNAs, tranfer RNA
small nuclear RNA mencakup

Berdasarkan pola-pola ekspresi gen tersebut dapat dikelompokan
menjadi:

1. Gen yang diekspresikan secara terus-menerus (House Keepng
Gene)

2. Gen yang dieskpresikan terkait dengan tahap perkembangan
tanaman luxury gene/ inducible gene/ repressible gene

Inducible gene 

Bagaimana gene diekspresikan ??
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Pola Umum Ekspresi
Gen 

• Pembacaan bagian atas utas ganda DNA suatu gen menjadi utas tunggal RNA yang 
selunjutnya diterjemahkan menjadi protein. 

• Utas ganda yang akan ditranskripsikan dinamakan utas pengkode (coding strand) 
sedangkan utas lain sebagai dasar komplemetasinya disebut utas template. 

• RNA yang masih terdapat exon (Expressed sequence region) dan Intron (Intervening 
sequences region) disebut hnRNA. 

• Selanjutnya hnRNA diproses hingga tidak ada lagi bagian intron (intron splicing) 

• Pada bagian ujung 5’ dan 3’ ditambahkan cap (pelindung) dan poly-A

• mRNA distabilisasi terlebih dahulu, selanjutnya mRNA berasosiasi dengan ribosom untuk
diterjemahkan menjadi asam amino. 

• tRNA membawa asam amino ke Ribosom untuk dilanjutkan pada proses sintesis protein. 

• Selanjutnya asam amino tersebut disintesis menjadi protein dan akan terlibat dalam
proses structural dan fungsional sel tersebut.

• Utas mRNA yang tidak digunakan akan diuraikan menjadi nukleotida lagi dan 
dikembalikan ke inti sel untuk sintesis RNA berikutnya.



Mekanisme Ekspesi Gen
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Transkripsi 

• Proses transkripsi membutuhkan tiga 
komponen utama:

• 1.Utas template – Pada penggandaan DNA 
kedua utasnya menjadi template, Utas lain 
yang tidak dijadikan template disebut utas 
pengkode (coding strand) yang ditadai 
dengan adanya sekuen promotor pada 
utas tersebut.

• 2.Substrat RNA – Komponen ini terdiri dari 
molekuler nukleotida dengan gula pentose 
yang tidak kehilangan gugus OH. 
transkripsi pada eukariotik (Sumber: Khan 
academy)

• 3.Protein yang terlibat dalam sintesis 
RNAm terdiri dari RNA polymerase II, 
general trankripsi factor (TFII, TBP) 
activator, coactivator



Proses Transkripsi
• Inisiasi
• RNA processing 
• Trancription control



Intron Splicing



Translasi

• pembentukan rankaian asam 
amino sesuai dengan urutan 
yang terdapat pada mRNA 
menjadi protein

• Marshall Nirenberg pada 
tahun 1961 menyatakan 
bahwa ada beberapa asam 
amino dikode oleh lebih dari 1 
kombinasi 3 basa yang 
disebut codon



Pembentukan rangkaian asam amino bagi pembentukan protein dapat dibagi menjadi empat tahap.  
• Pengisian tRNA – proses pengikatan dengan asam amino yang sesuai dengan antikodonnya. 
• Inisiasi – komponenen yang dibutuhkan dalam proses dipadukan pada ribosom
• Pemanjangan – asam amino disambungkan dengan urutan sesuai pada urutan kodon dalam
mRNA.  
• Penghentian – diakhiri dengan kodon stop 



Translasi 

Tahap inisiasi translasi dimulai dari asosia subunit 
ribosom dengan Met-tRNA membentuk komplek inisiasi 
yang selanjutnya Met-tRNA bergerak mencari START-
Codon pada sequence consensus 5’-ACCAUGG-3’. 

Tahap perpanjangan terdiri dari tiga tahap: 

1. tRNA yang sudah  mengikat asam amino 
bergabung dengan GTP dan Elongation factor TU 
(EF-TU).

2. Pembentukan ikatan peptide antara asam amino 
sebelumnya  

3. Translokasi ribosom bergerak ke kodon 
berikutnya. 



Perbedaan Ekspresi genetic prokaryote dan eukaryote 



THANK YOU FOR 
YOUR ATTANTION 


