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1.    PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

Tanaman yakon merupakan tanaman yang berasal dari pegunungan Andes, Peru. Tanaman ini 

memiliki ciri daun yang berbentuk segitiga dan umbi yang berwarna coklat. Tanaman yakon 

(Smallanthus sonchifolius) berperan dalam membantu sekresi hormon insulin pada tubuh. 

Bagian tanaman yakon yang sering dimanfaatkan dalam membantu sekresi hormon insulin ini 

adalah daun (Honore et al, 2015). Daun dari yakon kaya akan protein dan berkontribusi 

terhadap regulasi insulin dalam tubuh. Untuk sekresi insulin dalam tubuh, daun yakon sering 

diaplikasikan dalam bentuk teh untuk dikonsumsi. Menurut Baroni et al (2008), teh yang 

terbuat dari daun yakon berperan dalam mengurangi glikemia dan meningkatkan kadar insulin 

dalam tubuh. Hal ini juga didukung oleh Valentova et al (2003) bahwa daun yakon yang 

diaplikasikan ke dalam teh maupun dalam bentuk ekstrak yang diinjeksikan pada tikus 

memiliki kinerja yang serupa dengan hormon insulin pada tubuh.  

 

Dalam sintesis insulin, terdapat beberapa asam amino yang dilibatkan. Menurut penelitian dari 

Gannon & Frank (2010), beberapa asam amino yang terlibat diantaranya adalah alanine, 

arginine, glycine, glutamic acid, glutamine, leucine dan phenylalanine. Asam asam amino 

tersebut memberikan peranan dalam sistem ekskresi insulin pada sel beta. Peranan dari asam 

amino tersebut adalah untuk meningkatkan konsentrasi insulin dalam tubuh (alanine, glutamic 

acid dan phenylalanine), meningkatkan serum insulin (arginine, glycine dan glutamine), dan 

meningkatkan plasma insulin (leucine).  

 

Protein merupakan urutan linear dari sebuah residu dari asam amino yang di dalamnya terdapat 

ikatan peptida. Protein dapat dianalisa dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah 

dengan SDS-PAGE dan bioinformatika. Tujuan dari analisis SDS-PAGE dan bioinformatika 

adalah untuk mengetahui jenis protein yang terkandung dalam daun yakon. Prinsip dari SDS-

PAGE adalah dengan memisahkan rantai polipeptida pada protein berdasarkan kemampuannya 

untuk bergerak dalam arus listrik. Hasil dari SDS-PAGE adalah pita protein yang kemudian 

dapat dianalisa dengan menggunakan bioinformatika. Bioinformatika merupakan aplikasi dari 

alat komputasi dan analisa untuk menangkap dan menginterpretasikan data-data biologi 

molekul. Atas dasar itu kemudian bioinformatika ini dapat digunakan untuk menganalisa hasil-

hasil molekuler termasuk protein yang diperoleh dariSDS-PAGE.
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Dalam penelitian ini, dilakukan analisis profil protein dari daun yakon dengan menggunakan 

SDS-PAGE dan bioinformatika. Hal ini didasarkan pada penelitian dari Honoré et al (2015), 

yaitu fungsi dari daun yakon ini memiliki kemiripan dengan hormon insulin (menurunkan 

kadar gula darah) dan juga karena metabolisme hormon insulin dalam tubuh juga melibatkan 

protein (Gannon & Frank, 2010). Dari dua hal ini kemudian muncul dugaan bahwa dalam daun 

yakon (Smallanthus sonchifolius) ini mengandung protein-protein yang dapat berperan dalam 

sekresi hormon insulin dalam tubuh. Atas dasar itu, kemudian dilakukan analisis mengenai 

profil protein dari daun yakon (Smallanthus sonchifolius) untuk mengetahui jenis-jenis protein 

dari daun yakon (Smallanthus sonchifolius) yang berperan dalam menurunkan kadar gula 

dalam darah. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui profil protein dari daun 

yakon ini adalah SDS-PAGE, yang akan menghasilkan pita protein. Dari hasil pita protein 

kemudian, dilakukan analisis dengan bioinformatika untuk mengetahui profil protein daun 

yakon (Smallanthus sonchifolius) berdasarkan berat molekulnya.
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1.2.   Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Tanaman Yakon (Smallanthus sonchifolius) 

Tanaman yakon merupakan tanaman yang berasal dari pegunungan Andes, Peru kemudian 

menyebar hingga ke New Zealand, Jepang, Korea dan Brazil. Tanaman ini dapat tumbuh 

dengan baik pada daerah yang memiliki suhu 18-25 0C. Selain itu, tanaman ini juga dapat 

tumbuh di struktur tanah yang subur dengan sistem pengairan yang baik. Berikut merupakan 

gambar daun yakon (Smallanthus sonchifolius) yang dibudidayakan. 

 

 

 

 

 

 

 

     (a)                                                                 (b) 

  Gambar 1. (a) Daun Yakon (Smallanthus sonchifolius), (b) tanaman yakon 

(Smallanthus sonchifolius) yang dibudidayakan di Wonosobo, Jawa Tengah. 

 

Di Indonesia sendiri tanaman yakon belum banyak dikenal orang. Ciri-ciri dari tanaman ini 

yaitu memiliki struktur daun berbentuk segitiga atau berbentuk hati dan dapat mencapai 

panjang hingga 30 cm. Selain itu, tanaman ini juga memiliki umbi yang berwarna coklat hampir 

mirip dengan singkong dengan daging umbi berwarna putih kekuning-kuningan dan memiliki 

rasa yang manis yang berasal dari frutoligossacharideos – FOS (Manrique et al. 2005).  

 

Daun dan batang yakon mengandung protein dan senyawa fenolik seperti kafein, asam 

klorogenat, asam ferulik dan flavonoid seperti quercetin (Valentova et al, 2003). Kandungan 

protein pada Daun yakon (Smallanthus sonchifolius) ini sebesar 2,87 % untuk daun yang segar; 

17,12% - 21,18 % untuk daun yang telah dikeringkan dan 15,97% pada bagian batang dan daun 

(Lachman et al, 2003). Sementara kandungan protein yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 15,97%. Dengan kandungan protein tersebut, tanaman yakon ini dapat 

dimanfaatkan dalam bidang kesehatan yaitu untuk menurunkan kadar gula darah pada 

penderita diabetes mellitus dengan cara membantu untuk mensekresikan hormon insulin 

(Aybar et al, 2001).   
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Daun dari tanaman yakon (Smallanthus sonchifolius) sering dikaitkan dengan komponen 

antidiabetes. Telah dilakukan berbagai penelitian daun yakon untuk melihat efeknya pada 

diabetes. Salah satu penelitian yang dilakukan adalah penelitian dari aybar et al (2001). 

Penelitian dilakukan terhadap tikus yang diberi dengan STZ. Ekstrak dari daun yakon diberikan 

dalam bentuk infus maupun dalam bentuk teh. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 

setelah 30 hari, daun yakon yang diberikan dalam bentuk ekstrak ini memiliki peranan dalam 

meningkatkan konsentrasi plasma insulin dalam tubuh. Efek ini sudah mulai terdeteksi ketika 

menjelang pengamatan selama 3 hari. Kemudian pengamatan berlanjut hingga 30 hari. 

Penurunan kadar glukosa pada tikus berlangsung hingga hari yang terakhir. Selain itu juga, 

dalam penelitian dari aybar ini, ditemukan adanya peningkatan kreatin ginjal pada tikus yang 

diinjeksikan dengan ekstrak yakon. Diabetes sering menimbulkan berbagai komplikasi, salah 

satunya adalah hiperfiltrasi dari ginjal. Pemberian dari ekstrak daun yakon memberikan 

peranan terhadap pembersihan kreatin pada tikus yang diinjeksikan dengan STZ.     

 

1.2.2. Protein 

Protein merupakan komponen organik kompleks yang terdiri atas asam amino. Asam amino 

ini terhubung melalui ikatan peptida. Ikatan peptida merupakan ikatan kovalen antara gugus 

amino dari satu asam amino dan gugus karboksil dari asam amino yang lain (Ngili, 2009). 

Protein memiliki kandungan nitrogen yang berfungsi untuk pertumbuhan dan struktur tubuh, 

menjaga keseimbangan asam basa tubuh, dan menjalankan siklus metabolisme tubuh serta 

sebagai sintesis substansi penting seperti halnya hormon, enzim, antibodi dan kromosom. 

 

Protein dari suatu bahan dapat dianalisa dengan isolasi protein. Tujuan dari isolasi protein 

adalah untuk mendapatkan protein dengan tingkat kemurnian yang tinggi sehingga kemudian 

dilakukan analisa lebih lanjut. Isolat protein adalah produk turunan yang memiliki kandungan 

protein hingga 90% dalam berat kering. Tahapan dalam isolasi protein biasanya terdiri dari 2 

tahap yaitu penghancuran sel dan pemisahan partikel tertentu dari suspensi melalui 

sentrifugasi. Prinsip dari isolasi protein adalah dengan mengkondisikan suatu bahan ke titik 

isoelektriknya untuk mengendapkan molekul-molekul protein (Endres, 2001). Menurut Ngili 

(2009), protein-protein tertentu dapat diendapkan dari campuran bermacam protein. 

Pengendapan dapat dilakukan dengan penambahan zat kimia tertentu, yaitu garam netral 

seperti ammonium sulfat (salting out), pelarut organik seperti aseton dan ethanol atau zat 

pengendap atau asam trikloroasetat. Sebelum dilakukan pengendapan, dilakukan proses 
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penghancuran sel (lisis sel) yaitu dengan menggunakan sonicator. Kemudian, filtrat hasil 

sonicator disentrifugasi untuk menghilangkan komponen lain yang mengganggu kemurnian 

dari protein. 

1.2.3. Presipitasi Protein 

1.2.3.1. TCA/Aseton 

TCA/aseton merupakan salah satu metode yang digunakan untuk presipitasi protein dengan 

menggunakan campuran dari 2-mercaptoetanol (2ME) dan trichloroacetic acid (TCA) dalam 

aseton dingin. Menurut Šamaj & Thelen (2007), penggunaan TCA akan menginaktivasi enzim 

protease pada protein sehingga akan menghambat aktivitas enzim selama proses isolasi. 

Kemudian penggunaan aseton dalam metode ini juga akan memisahkan protein dari 

komponen-komponen yang mengganggu tingkat kemurnian dari protein. Warna pellet protein 

yang terbentuk dalam metode ini adalah putih atau cerah. Menurut wu et al (2014), warna putih 

pada pellet mengindikasikan bahwa komponen phenolik dan pigmen telah dihilangkan dari 

pellet. 

 

1.2.3.2. Phenol-Chloroform 

Phenol/chloroform merupakan salah satu metode yang digunakan untuk ekstraksi asam nukleat 

yang murni dari kontaminan protein. Metode ini didasarkan pada kemampuan dari molekul 

organik untuk mendenaturasi dan mempresipitasi protein dalam larutan dimana hal ini tidak 

berpengaruh pada kelarutan dari asam nukleat (Graham & Rickwood, 1997). Dalam metode 

phenol/chloroform akan terbentuk 3 macam lapisan yaitu upper phase, interphase dan lower 

phase. Upper phase terdiri dari RNA, sedangkan interphase dan lower phase terdiri dari DNA 

dan protein. Untuk ekstraksi dengan phenol/chloroform ini diambil upper phase yang terdiri 

dari RNA karena upper phase merupakan bagian yang tidak mengandung protein, lipids, 

karbohidrat, dan cell debris. DNA kemudian dipresipitasi dengan etanol atau isopropanol (1:1). 

Sementara untuk penelitian ini, diambil interphase dan lower phase yang terdiri dari protein 

untuk dipresipitasi dengan menggunakan etanol (Tan & Beow, 2009).  

 

1.2.3.3. Salting Out 

Salting out merupakan salah satu metode yang digunakan untuk presipitasi protein dengan cara 

menambahkan garam ke dalam protein hingga diperoleh larutan jenuh pada larutan protein. 

Pada konsentrasi garam yang tinggi, kekuatan ion pada garam juga akan semakin tinggi 

sehingga garam akan mengikat molekul air. Dengan demikian terjadi gaya Tarik menarik antar 

garam dan air sehingga protein akan terendapkan. Dalam metode salting out ini, digunakan 
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ammonium sulfat sebagai garam karena tingkat kelarutannya sangat tinggi, tidak beracun dan 

murah (Alviyulita et al, 2014). Sementara menurut Wingfield (2001), penggunaan ammonium 

sulfat bertujuan  untuk menstabilkan protein karena ammonium sulfat akan menghentikan 

pertumbuhan bakteri dan kontaminasi akibat dari aktivitas protease.     

 

1.2.4. Elektroforesis 

Elektroforesis merupakan suatu cara yang digunakan untuk memisahkan fraksi-fraksi dari 

suatu campuran berdasarkan pergerakan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan 

medan listrik. Proses pergerakan partikel-partikel tersebut berdasarkan berat molekul dimana 

untuk partikel yang besar akan bergabung menjadi satu dengan partikel yang besar dan begitu 

sebaliknya. Untuk elektroforesis ini, digunakan gel poliakrilamida yang bertujuan untuk 

memisahkan partikel koloid dari protein (Biorad).   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. Skema pemisahan protein dengan elektroforesis. 

Sumber : http://www.bio-rad.com/en-sg/applications-technologies/protein-

electrophoresis-methods 

Untuk sampel protein, dapat digunakan SDS (Sodium-dodecyl-sulphate), yakni sejenis larutan 

deterjen anionik yang mampu merubah protein menjadi bentuk linier dan memberikan muatan 

negatif pada protein yang terlinierisasi. Prosedur ini disebut SDS-PAGE. Untuk sebagian besar 

protein, pengikatan SDS ke rantai polipeptida menyebabkan pemerataan muatan listrik per 

satuan massa, sehingga fraksinasi ukurannya dapat diperkirakan selama proses elektroforesis. 

 

Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrilamide Gel Elektroforesis (SDS-PAGE) adalah teknik untuk 

memisahkan rantai polipeptida pada protein berdasarkan kemampuannya untuk bergerak 

dalam arus listrik, yang merupakan fungsi dari panjang rantai polipeptida atau berat 
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molekulnya. Hal ini dicapai dengan menambahkan deterjen SDS dan pemanasan untuk 

merusak struktur tiga dimensi pada protein dengan terpecahnya ikatan disulfida yang 

selanjutnya direduksi menjadi gugus sulfhidril. SDS akan membentuk kompleks dengan 

protein dan kompleks ini bermuatan negatif karena gugus-gugus anionik dari SDS (Roy et al, 

2012). 

 

1.2.4.1. SDS (Sodium Dodecyl Sulphate) 

SDS adalah detergen anionik yang dapat melapisi protein, sebagian besar sebanding dengan 

berat molekulnya, dan memberikan muatan listrik negatif pada semua protein dalam sampel. 

Protein glikosilasi mungkin tidak bermigrasi, karena diharapkan migrasi protein lebih 

didasarkan pada berat molekul dan massa rantai polipeptidanya, bukan gula yang melekat. SDS 

berfungsi untuk mendenaturasi protein karena SDS bersifat sebagai deterjen yang mengakibat 

ikatan dalam protein terputus membentuk protein yang dapat terelusi dalam gel begitu juga 

mercaptoetanol. SDS dapat mengganggu konformasi spesifik protein dengan cara melarutkan 

molekul hidrofobik yang ada di dalam struktur tersier polipeptida. SDS mengubah semua 

molekul protein kembali ke struktur primernya (struktur linear) dengan cara meregangkan 

gugus utama polipeptida. Selain itu, SDS juga menyelubungi setiap molekul protein dengan 

muatan negative. SDS merupakan senyawa surfaktan amfipatik. Senyawa ini akan 

mendenaturasi protein sehingga normalnya akan menutup daerah tersebut dan melapisi rantau 

protein dengan molekul surfaktan (Roy et al, 2012).  

 

Dalam elektroforesis, SDS memiliki peranan untuk mengganggu interaksi dalam protein dan 

menyebabkan adanya denaturasi dari struktur protein. Ketika molekul protein ditambah dengan 

SDS, maka SDS akan berperan sebagai detergen untuk mendenaturasi struktur sekunder, tersier 

dan kuartener dari protein menghasilkan rantai polipeptida linear bermuatan negatif. Selain itu 

juga, dalam elektroforesis digunakan larutan mercaptoetanol. Larutan ini digunakan untuk 

memecah ikatan disulfida (Roy et al, 2012).  

 

1.2.4.2. Gel Polikrilamid 

Poliakrilamid merupakan polimer dari monomer akrilamid. Saat poliakrilamid berbentuk gel, 

maka akan terbentuk pori-pori kecil yang membentuk labirin atau terowongan dan saluran yang 

memungkinkan molekul bergerak (migrasi). Poliakrilamid merupakan medium yang tepat 

untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran karena ukuran pori-pori kecil yang 

memungkinkan molekul bergerak (migrasi). Poliakrilamid merupakan medium yang tepat 
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untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran karena ukuran pori-pori kecil yang 

memungkinkan untuk memperlambat gerakan molekul. Gel poliakrilamid terbentuk dari proses 

polimerisasi radikal bebas akrilamid dan agen croos linking N N’ methylene bis acrilamyde 

(Roy et al, 2012). 

 

Dalam analisis dengan elektroforesis ini, gel poliakrilamid yang digunakan terdiri dari 2 yaitu 

stacking gel dan resolving gel. Stacking gel berfungsi sebagai gel tempat meletakkan sampel 

sedangkan resolving gel merupakan tempat dimana protein akan berpindah menuju anoda. 

Stacking gel dan resolving gel memiliki komposisi yang sama, yang membedakan hanya 

konsentrasi gel poliakrilamid pembentuknya, dimana konsentrasi stacking gel lebih rendah 

daripada resolving gel. 

 

Teknik pewarnaan untuk gel poliakrilamida selain menggunakan metode klasik Coomasive 

Brilliant Blue, maka dapat digunakan pewarnaan perak (Silver Staining). Pewarnaan perak 

digunakan ketika diperlukan metode pewarnaan yang lebih sensitif untuk deteksi yang 

diperlukan. Pewarnaan klasik Coomasive Brilliant Blue biasanya dapat mendeteksi band 50 

protein ng, maka dengan pewarnaan perak ini dapat meningkatkan sensivitas sebesar 50 kali. 

Pewarnaan perak diperkenalkan oleh Kerenyi dan Gallyas (1973) sebagai prosedur sensitif 

untuk mendeteksi jumlah dan ukuran jejak protein dalam gel (Maftuah, 2014).  

 

1.2.5. Bioinformatika 

Bioinformatika merupakan kajian yang memadukan disiplin biologi molekul, matematika dan 

teknik informasi (TI). Ilmu ini didefinisikan sebagai aplikasi dari alat komputasi dan analisa 

untuk menangkap dan menginterpretasikan data-data biologi molekul. Biologi molekul sendiri 

juga merupakan bidang interdisipliner, mempelajari kehidupan dalam level molekul. Kajian 

baru Bioinformatika ini tak lepas dari perkembangan biologi molekul modern yang ditandai 

dengan kemampuan manusia untuk memahami genom, yaitu cetak biru informasi genetik yang 

menentukan sifat setiap makhluk hidup yang disandi dalam bentuk pita molekul DNA (asam 

deoksiribonukleat). Kemampuan untuk memahami dan memanipulasi kode genetik DNA ini 

sangat didukung oleh TI melalui perangkat keras maupun lunak (Witarto, 2003). 

 

Bioinformatika memiliki 3 tujuan utama. Pertama yaitu yang paling sederhana yakni mengatur 

data dengan cara memungkinkan peneliti unutk mengakses informasi yang ada dan untuk 

mengirimkan data baru setelah diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Misalnya data dari protein 
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dengan struktur 3Dnya. Tujuan kedua yaitu untuk membantu mengembangkan alat dan sumber 

daya yang membantu dalam analisis data. Misalnya untuk membandingkan hasil dari penelitian 

terbaru dengan peneltian yang sebelumnya. Hal ini memerlukan program-program seperti 

FASTA dan PSI-BLAST. Sementara tujuan ketiga yaitu untuk untuk menganalisis data dan 

menginterpretasikan hasil analisis data sehingga menjadi data yang bermakna. Secara 

tradisional, penelitian dalam bidang biologi memiliki tujuan untuk mengungkap sesuatu hal 

secara detail dan seringkali membandingkannya dengan hal-hal yang memiliki keterikatan 

(Luscombe, 2001).   

Akses data protein dengan Universal Protein Resource (UniProt) merupakan salah satu cara 

yang digunakan dalam kaitannya dengan bioinformatika. Uniprot memainkan peranan yang 

penting karena menyediakan sumber utama dalam protein dan fungsinya untuk para peneliti 

dalam ilmu proteomik. Uniprot sendiri terdiri atas 3 komponen database yakni UniProt 

Knowledgebase (UniProtKB), UniProt Archive (UniParc) dan UniProt Reference Clusters 

(UniRef). Ketiga komponen tersebut bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengakses 

database mengenai protein untuk ilmu pengetahuan (Wu et al, 2006).        

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil protein yang terkandung dalam daun yakon 

(Smallanthus sonchifolius) yang terkait dengan pengaturan insulin dengan menggunakan SDS-

PAGE  dan Bioinformatika.


