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Sub Topik :  GEN dan INFORMASI BIOLOGI 

 

 

Gen merupakan segmen DNA.  Tanda panah pada gambar (c) 
menunjukkan arah membaca informasi biologi selama ekspresi gen 

 

Gen dengan panjang 150 bp (pasangan basa)   mempunyai 4150 urutan nukleotida 

yang berbeda 
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Dugaan jumlah gen pada individual molekul DNA 

Organisme 
Jumlah 

Kromosom 
Perkiraan jmlah 

gen 
Rerata jmlh gen/ 

krmsm 

E. coli 1 2400 2400 

Yeast 16 6600 410 

Manusia 23 80.000 3500 

 

 

Organisasi Gen pada Molekul DNA 

1. Gen-gen Dalam Kelompok 

Operon 

- Operon merupakan organisasi gen yang umumnya terdapat pada bakteri.  

- Operon adalah kelompok gen yang mengkode enzim-enzim yang 

dibutuhkan dalam rangkaian proses biokimia.   

- Contoh : operon  laktosa  atau  lac-operon pada  E. Coli.    

Operon-lak  mempunyai 3 gen yang masing-masing mengkode enzim yang 

berperan dalam memasukkan dan mengubah disakarida laktosa menjadi 

monosakarida glukosa dan galaktosa. Tiga enzim ini tidak setiap saat 

dibutuhkan, hanya pada saat bakteri membutuhkan laktosa untuk aftivitas 

kehidupannya.  Pada saat dibutuhkan, ketiga enzim tersebut diperlukan pada 

waktu yang bersamaan. 
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Operon laktose pada E. coli 

 

- Multigen Famili 

 Operon lak tidak selalu terdapat pada organisme lain, selain pada bakteri.  

Sebaliknya multigen famili terdapat pada banyak organisme.   

Multigen famili selalu dalam kelompok dan anggota gen dalam kelompok tersebut 

selalu berkaitan.  Ada dua macam multigen famili 

a. Multigen famili sederhana (simple multigene families) 

 Multigen famili sederhana adalah kelompok gen yang terdiri dari gen-gen yang 

persis sama. Contohnya pada organisme tingkat tinggi yang mempunyai sejumlah 

duplikat gen 5S dari rRNA (komponen dari ribosom), karena molekul rRNA 

diperlukan dalam jumlah yang banyak pada waktu-waktu tertentu.  Pada manusia 

ada dua ribu gen 5S rRNA dalam kelompok pada kromosom 1. 
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Drosophila 5S rRNA genes 

                                                                                      Gen  (120 bp) 

 

 

 

                                                                                 Intergenik 

 

b. Multigen famili kompleks (complex multigen families)   

 Kelompok gen-gen yang sama tetapi tidak identik.  

 Contohnya gen famili pada polipeptida globin vertebrata.  

 Pada manusia empat globin polipeptida, 2α dan 2β, yang bersama kofaktor 

haem membentuk molekul tunggal hemoglobin, yaitu protein yang berperan 

dalam transport oksigen dalam sistem aliran darah. 

  Masing-masing tipe polipeptida globin, α dan β, merupakan kelompok gen-

gen famili yang berbeda pada beberapa posisi asam amino dalam rantai 

polipeptida.  

 Pada manusia ada 2 globin α yang mirip, yaitu α dan ξ, dan 5 globin β, yaitu β, 

δ, Aγ, Gγ dan ε.  

 Tipe globin yang terdapat di dalam sistem aliran darah tergantung dari tahap 

perkembangan dari organisme. Contoh : ξ dan ε terdapat pada tahap awal 

embrio.  

 gen-gen globin α pada manusia mengelompok sebagai multigen famili pada 

kromosom 16, sedangkan multigen famili β  terdapat pada kromosom 11.  

 

The human globin gene cluster 

                     Embryo              Fetus                                                   Adult 
                         Є                Gγ     Aγ                 ψβ1                   δ              β    β-cluster 
                                                                                                                        

(Chromosom 11)  
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                      Embryo                                               Fetus and 
                                                                                  Adult            ? 
                       ξ                        Ψξ    ψα2  ψα1     α2    α1     θ                      α-cluster                

                                                                                                                                
(Chromosom 16) 

 

 

 Pada beberapa organisme, gen-gen dalam multigen famili tidak selalu 

mengelompok, melainkan menyebar pada pada posisi yang berbeda pada 

kromosom yang sama atau lebih dari satu kromosom.   

 Pengelompokkan gen-gen pada multigen famili tidak menentukan pengaturan 

ekspresi gen, tetapi mungkin merupakan hasil proses evolusi yang terbentuk 

dalam kelompok.  

 Anggota dari multigen famili berasal dari gen nenek moyang yang mengalami 

beberapa kali duplikasi diikuti dengan sedikit perubahan pada pada rangkaian 

gennya. Pengaturan kembali dalam skala besar di dalam dan di antara 

molekul DNA dapat menyebabkan terpecahnya kelompok dan berakibat 

tersebarnya anggota dari gen-gen famili. 

                       A                                           

                                                                  Ancentral gene 

                              Duplication event 

                       A             A 

                                                               Two identical genes 

 

                              Gradual changes in nucleotide sequences 

                      Aα            Aβ 

                                                               Two related genes 
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II. Gen-gen tidak berfungsi’ 

 ”Gen-gen” yang susunan nukleotidanya seperti anggota gen lainnya, tetapi 

informasi biologinya tidak dapat dibaca atau diterjemahkan 

 

 Pada muligen famili globin terdapat bentuk-bentuk gen dan organisasi gen 

yang disebut gen palsu atau pseudogene. Pada gen globin manusia terdapat 

pseudogen yang diberi label ψξ1, ψα1, ψα2 dan ψβ1.  

 

III. Gen terputus (gen mosaik, gen terpisah) 

 Pada tahun 1977an, beberapa penyelidik menemukan bahwa informasi biologi 

yang di bawa oleh beberapa gen terpisah menjadi unit-unit yang satu dengan 

lainnya dihubungkan oleh daerah yang tidak mengandung kode DNA.   

 Bagian yang mengandung informasi biologi disebut EKSON, yang tidak 

disebut INTRON.  

 Gen-gen semacam ini terdapat pada organisme tingkat tinggi, beberapa tipe 

virus, dan tidak terdapat pada bakteri. 

A discontinuous gene (gen terputus/mozaik/terpisah) 

                                            Exon 1                           Exon 2 

                                                                 Intron 

Intron pada beberapa gen manusia 

Gen Panjang 
gen (kb) 

Jumlah 
Intron 

% intron 
pada gen 

Insulin 1,4 2 67 

Serum albumin 18 13 88 

Apolipoprotein-B 43 17 67 

Phenilalanin hydroxylase 90 25 97 

Blood clotting factor VIII 186 25 97 

Dystrophin 2400 78 99 

 


