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4.  PEMBAHASAN 

Analisa profil protein daun yakon (Smallanthus sonchifolius) dilakukan dengan menggunakan 

Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrilamide Gel Elektroforesis (SDS-PAGE) dan 

Bioinformatika. Sampel yang digunakan adalah daun yakon (Smallanthus sonchifolius) atau 

daun insulin yang telah dikeringkan. Isolasi dan presipitasi protein dilakukan menggunakan 3 

metode berbeda yaitu TCA/aseton, phenol/chloroform dan salting out. Isolat protein kemudian 

dihitung konsentrasinya dengan menggunakan metode Bradford. Setelah diketahui konsentrasi 

protein pada masing-masing metode, kemudian dilakukan analisa dengan SDS-PAGE dan 

bioinformatika. Profil protein yang dicari dalam penelitian ini adalah profil protein yang 

berkontribusi terhadap regulasi insulin dalam tubuh. Pencarian profil protein ini didasarkan 

dari fungsi dari daun yakon itu sendiri yaitu untuk menurunkan kadar gula darah. 

4.1.   Efisiensi Isolat Protein   

Isolat Protein diperoleh melalui 3 metode isolasi dan presipitasi yang berbeda yaitu 

TCA/aseton, phenol/chloroform dan salting out. Dari 3 metode yang berbeda tersebut 

kemudian dilihat efisiensi isolat protein yang diperoleh. Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa massa 

isolat protein terbesar terdapat pada metode phenol/chloroform dengan massa isolat protein 

sebesar 0,49 gram kemudian salting out dengan massa isolat protein sebesar 0,24 dan yang 

terakhir adalah TCA/aseton dengan massa isolat protein sebesar 0,11.  

Tingginya isolat protein pada metode phenol/chloroform ini disebabkan karena protein yang 

akan diendapkan masih terkandung bahan lain seperti DNA, lipid dan pigmen. Menurut 

vorreiter et al (2016), bagian interphase dan lowerphase yang diambil masih mengandung 

senyawa lain seperti DNA, lipid dan pigmen sehingga senyawa lain ini yang ikut mengendap 

setelah dilakukan presipitasi dengan etanol. Hal ini didukung oleh Zumbo (2012) yaitu bahwa 

etanol merupakan salah satu komponen alkohol yang paling umum digunakan. Dalam larutan 

phenol/chloroform ini, terjadi peningkatan daya tarik antara gaya coulomb yang mengandung 

kation dengan asam nukleat yang bermuatan negatif. Ketika kation dan asam nukleat yang 

bermuatan negatif ini berinteraksi, maka asam nukleat akan dinetralisir sehingga terjadi 

pengendapan dari larutan. Selain itu juga, etanol ini memiliki kemampuan untuk menginduksi 

perubahan konformasi pada struktur asam nukleat sehingga mengakibatkan adanya asam
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nukleat yang digabungkan dan kemudian akan terjadi pengendapan. Sementara untuk protein 

ketika ditambahkan dengan etanol, menurut Bollag & Edelstein (1991), organik solvents 

seperti ethanol dan acetone memiliki efek sama dengan garam dalam jumlah tinggi ketka 

ditambahkan ke dalam larutan protein yaitu akan menurunkan tingkat kelarutan dari protein 

sehingga akan terjadi pengendapan.     

Selain phenol/chloroform juga dilakukan metode isolasi dan presipitasi dengan TCA/acetone. 

Metode ini didasarkan pada denaturasi protein dalam kondisi asam dan / atau hidrofobik untuk 

membantu mengendapkan protein dan menghilangkan kontaminan (Wu et al, 2014). Pada 

metode ini, digunakan TCA dan aseton. Tujuan penggunaan TCA adalah untuk menginakifkan 

protease dengan nilai pH yang rendah. Sementara aseton memiliki kemampuan untuk 

mengendapkan protein yang terdapat pada filtrat sehingga diperoleh isolat protein yang  murni 

(Mechin et al, 2007). Metode TCA/aseton memiliki keuntungan yaitu cepat, mengurangi 

aktifitas protease, meminimalisir komponen yang menganggu elektroforesis, mempresipitasi 

protein yang terbanyak dan memiliki hasil dengan high resolution pada 2-D gels (Šamaj & 

Thelen, 2007).  

Dari Tabel 3 diperoleh hasil bahwa metode TCA/Acetone memiliki endapan protein yang paling 

rendah diantara 2 metode presipitasi yang lain. Hal ini dikarenakan kandungan protein dari 

daun yakon itu sendiri yang rendah yaitu sekitar 15,97%. Selain karena kandungan protein 

yang rendah, metode ini juga memiliki kemampuan untuk mengendapkan bagian protein yng 

terbesar dari larutan sehingga protein yang mengendap hanya protein yang dalam jumlah yang 

tinggi yang terdapat pada larutan tersebut (Šamaj & Thelen, 2007) dan (Wu et al, 2014). Selain 

itu juga, warna dari isolat protein yang diperoleh adalah putih bening, berbeda dengan warna 

larutannya sebelum dilakukan presipitasi yaitu kuning. Hal ini menurut wu et al (2014), 

disebabkan karena kemampuan dari metode ini yakni menghilangkan pigmen dari pellet. 

Metode lain yang dilakukan adalah metode salting out. Salting out merupakan metode yang 

digunakan untuk memisahkan protein. Dalam hasil pengamatan, diperoleh efisiensi isolat 

protein metode salting out yang berada diantara 2 metode yang lain. Menurut Nooralabettu 

(2014), proses presipitasi ini disebabkan karena dalam metode ini, campuran protein dapat 

dipisahkan satu sama lain berdasarkan tingkat hidrofilisitas relatifnya secara bertahap dengan 

cara meningkatkan konsentrasi garam. Protein yang akan mengendap tergantung dari tingkat 

konsentrasi dan jumlah muatan ionnya. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, 

semakin efektif garam dalam mengendapkan protein. Hal ini dikarenakan beberapa protein 
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dengan beberapa sifat hidrofiliknya mengalami presipitasi pada tingkat kejenuhan ammonium 

sulfat yang rendah dan beberapa protein yang lain dengan sifat hidrofiliknya mengalami 

presipitasi pada tingkat kejenuhan yang tinggi tanpa mengubah konformasi asli endapannya.   

4.2.   Konsentrasi Isolat Protein Daun Yakon (Smallanthus sonchifolius)   

Konsentrasi isolat protein dihitung dengan menggunakan metode Bradford. Setelah sampel 

diisolasi dan dipresipitasi dengan 3 metode berbeda, kemudian dilakukan metode Bradford 

untuk mencari konsentrasi dari protein. Metode Bradford merupakan metode yang sangat 

sederhana, cepat dan sangat sensitif jika dibandingkan dengan metode lowry (Nielsen, 2010). 

Selain itu juga, reagen Bradford yang digunakan dalam metode ini tidak terpengaruh dari 

senyawa lain pada sampel seperti ammonium sulfat, polyphenol, karbohidrat atau kation. 

Prinsip dari metode ini didasarkan pada adanya pembentukan kompleks pada Coomasive 

Brilliant Blue (CBB) dengan larutan protein. Panjang gelombang yang digunakan adalah 465-

595 nm (Bradford, 1976). Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa konsentrasi protein tertinggi 

diperoleh dari metode phenol/chloroform yaitu dengan konsentrasi sebesar 112 mg/ml. 

Kemudian metode TCA/acetone dengan konsentrasi sebesar 100 mg/ml dan yang terakhir 

adalah metode salting out dengan konsentrasi sebesar 93 mg/ml.  

Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa metode phenol/chloroform memiliki presentase 

konsentrasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa isolat protein yang diperoleh dari 

metode tersebut memiliki tingkat kemurnian yang tidak terlalu tinggi. Hal ini kemungkinan 

besar dikarenakan adanya senyawa lain selain protein yang ikut terbaca sebagai konsentrasi 

dari protein. Metode phenol/chloroform merupakan metode yang dilakukan untuk memurnikan 

komponen DNA pada sampel. Dalam penelitian ini, bagian yang diambil adalah interphase 

dan lower phase yang mengandung protein dan senyawa-senyawa lain seperti DNA dan lipid 

sehingga ketika dipresipitasi, komponen-komponen inilah yang mengalami pengendapan 

bersama dengan protein. Ketika dilakukan penghitungan konsentrasi, konsentrasi yang terbaca 

adalah konsentrasi dari protein beserta senyawa lain yang juga ikut mengendap. 

Metode lain yang digunakan adalah TCA/acetone dan salting out. Jika kedua metode tersebut 

dibandingkan, metode TCA/Acetone memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Hal ini menurut 

Hao (2015) disebabkan karena endapan yang dihasilkan dari metode ini kurang dikeringkan 

sehingga menghasilkan konsentrasi isolat yang tinggi. Dalam metode ini, dilakukan pencucian 

isolat protein dengan menggunakan ME dan aseton dingin dan disentrifugasi selama 2 kali 

kemudian dikeringkan. Menurut penelitian dari Hao ini, pengeringan yang dilakukan pada 
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isolat protein kurang maksimal sehingga mengakibatkan masih terdapat ME dan aseton yang 

berakibat pada tingginya konsentrasi protein. Selain itu, menurut Vaganan (2015), tingginya 

konsentrasi isolat protein ini juga disebabkan karena dilakukannya inkubasi untuk presipitasi 

protein selama semalam pada suhu -200 C dan juga pada perbandingan sampel dan larutan 

buffer ekstraksi.    

4.3.   Profil Protein Daun Yakon (Smallanthus sonchifolius)      

SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrilamide Gel Elektroforesis) merupakan salah 

satu metode yang dilakukan untuk untuk memisahkan protein berdasarkan berat molekul. 

Dalam SDS-PAGE digunakan Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) yang merupakan sebuah deterjen 

anionik yang memecahkan interaksi non kovalen dari protein. Sementara penggunaan 

mercaptoetanol dan dithiothreitol bertujuan untuk mereduksi ikatan disulfida protein (Šamaj, 

& Thelen, 2007). Proses elektroforesis ini dimulai dari stacking gel menuju ke separating gel. 

Dan pada akhir, pita protein yang terdapat di dalam gel dapat dilihat setelah dilakukan staining 

dengan silver atau coomasive blue. Staining dengan coomasive blue dapat mendeteksi protein 

dengan 0.1 µg sementara untuk silver dapat mendeteksi protein dengan 0.02 µg (Bollag & 

Edelstein, 1991). 

Dari hasil pengamatan pada gel, dapat dilihat bahwa metode yang paling baik dalam ekstraksi 

protein pada daun yakon (Smallanthus sonchifolius) adalah metode salting out. Hal ini dapat 

dilihat pada gel yaitu lebih banyak menampilkan pita protein dan lebih jelas dalam 

menampakkan pita protein. Sementara pada metode phenol-chloroform, meskipun lebih 

banyak terbentuk endapan namun pita yang terlihat kurang jelas dan terdapat smear. Menurut 

penelitian dari Hao et al (2015), smear pada metode ini lebih disebabkan karena adanya 

gangguan dari asam nukleat dan lipid. Percobaan dari penelitian Hao ini dilakukan pada sampel 

Longissimus dorsi muscle (LD). Metode isolasi yang dilakukan adalah metode TCA/acetone, 

namun karena kandungan asam nukleat dan lipid yang tinggi pada sampel, maka menyebabkan 

terjadinya smear yang menyulitkan untuk pembacaan hasil.   

Selain itu pada metode TCA/Acetone juga diperoleh adanya smear. Menurut peneltian dari 

Malik dan Bradford (2005), bahan bahan pencemar yang terdapat pada sampel dengan metode 

TCA ini adalah polifenol, pigmen dan asam organik. Komponen-komponen tersebut yang 

seringkali mengganggu kemurnian dari sampel. Penelitian Malik dan Bradford ini dilakukan 

pada sampel daun zaitun. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan untuk ekstraksi 
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adalah secara berulang-ulang dengan aseton dingin yang mengandung TCA dan ME (4-5 kali) 

sehingga diperoleh isolat yang murni. 

Dari hasil penelitian analisis profil protein dengan SDS-PAGE dan Bioinformatika, diperoleh 

7 macam protein yang terdapat dalam daun yakon (Smallanthus sonchifolius). Protein-protein 

tersebut antara lain RNA polymerase beta subunit, NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 

I, chloroplastic, Putative 36.9 kDa movement protein, NADH dehydrogenase subunit 4, ATP 

synthase subunit beta, chloroplastic, DNA-directed RNA polymerase subunit, NAD(P)H-

quinone oxidoreductase subunit 5, chloroplastic dan DNA-directed RNA polymerase subunit 

beta.  

1. RNA polymerase beta subunit 

RNA polymerase beta subunit merupakan salah satu protein yang terdeteksi dalam daun yakon 

(Smallanthus sonchifolius). Pada protein ini, terdapat beberapa asam amino yang berperan 

dalam sintesis insulin dalam tubuh yaitu Alanine (Ala) 1,4%, Arginine (Arg) 5,6%, glycine 

(Gly) 7,6%, Glutamic acid (Glu) 6,9%, Glutamine (Gln) 4,9%, Leucine (Leu) 8,3% dan 

Phenylalanine (Phe) 3,5%. Menurut Uniprot, protein ini memiliki fungsi dalam metabolisme 

molekuler yaitu untuk mengikat DNA. Bagian protein yang berperan dalam pengikatan DNA 

ini adalah gen. Protein RNA polymerase beta subunit memiliki gen rpoC1. Gen inilah yang 

berkontribusi terhadap pengikatan DNA. Menurut penelitian dari Wu et al (1999), proses 

pengikatan DNA berperan dalam mengaktifkan PDX 1 (Pancreatic–duodenal homoeobox 

factor-1). PDX 1 merupakan faktor transkripsi yang berperan penting dalam menghubungkan 

metabolisme glukosa pada sel β pankreas dengan regulasi transkripsi pada gen insulin. Diabetes 

merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh keadaan hiperglikemia (kadar gula darah 

tinggi). Dengan keadaan hiperglikemia ini kemudian tubuh akan mengaktifkan PDX 1 melalui 

pengikatan DNA. Peranan dari protein ini adalah membantu dalam proses pengikatan DNA 

pada pankreas. Gen rpoC1 pada RNA polymerase beta subunit berkontribusi terhadap 

pengikatan DNA dari PDX 1. Kemudian setelah PDX 1 mulai terbentuk, maka akan terjadi 

proses pensinyalan terhadap insulin yang melibatkan phosphatidylinositol 3-kinase (PtdIns 3-

kinase) dan stress-activated protein kinase 2 (SAPK2}p38). Selain itu menurut Prager et al 

(1990), aktivitas proses pengikatan DNA dapat ditingkatkan dengan siklus “de Novo” siklus 

ini juga melibatkan aktivitas molekuler dari gen rpoC 1 pada RNA polymerase beta subunit. 

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa protein RNA polymerase beta subunit memiliki peran 

terhadap sekresi insulin yaitu membantu dalam proses pensinyalan insulin sebagai respon 

terhadap tingginya kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus.  
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2.   NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit I, chloroplastic (NQO1) 

NQO1 merupakan salah satu jenis protein yang ditemukan pada daun yakon (Smallanthus 

sonchifolius). Pada protein ini, terdapat beberapa asam amino yang berperan dalam sintesis 

insulin dalam tubuh yaitu Alanine (Ala) 3%, Arginine (Arg) 7,2%, glycine (Gly) 4,2%, 

Glutamic acid (Glu) 7,2%, Glutamine (Gln) 3%, Leucine (Leu) 8,4% dan Phenylalanine (Phe) 

4,8%. Asam asam amino tersebut memiliki peranan dalam kaitannya dengan sekresi insulin 

dalam tubuh sesuai dengan penelitian dari Gannon & frank (2010).  

NQO1 merupakan salah satu jenis enzim yang sistem ekskresinya diatur oleh Nrf2 (The 

transcription factor NFE2-related factor 2). Nrf2 ini memiliki keterkaitan dengan diabetes 

mellitus. Nrf2 merupakan senyawa pengatur ekskresi NQO1 dalam tubuh. Nrf2 memiliki 

kemampuan untuk mengikat antioxidant response element (ARE) dan mengatur ekspresi dan 

inisiasi NQO1 (Atia et al, 2014). Nrf2 ini berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang 

terkena komplikasi dari diabetes yaitu ginjal. Percobaan dilakukan pada tikus yang diinjeksi 

dengan streptozotocin (STZ). Diberi 2 perlakuan pada tikus yaitu tikus yang diberi Nrf2 (Nrf2 

KO) dan tidak diberi Nrf2 (STZ WT). Hasilnya ditenukan bahwa terdeteksi sekresi urin yang 

mengandung nitrat oksida dan terbentuknys 8-nitroguanosin pada glomerulus ginjal di kedua 

jenis tikus ini. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi hiperglikemia pada tikus sehingga 

meningkatkan oxidative dan nitrosative stress yang berakibat pada kerusakan ginjal. Namun 

pada tikus yang diinjeksikan dengan Nrf2, tidak menunjukkan adanya hiperfiltrasi ginjal. Hal 

ini dilihat pada pemeriksaan selanjutnya yaitu ditemui tingkat kreatin yang rendah sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Nrf2 ini berfungsi sebagai faktor pertahanan terhadap komplikasi 

diabetes (Li et al, 2012) dan (Yoh et al, 2008). 

 

Selain itu, dalam kaitannya dengan penyakit diabetes, menurut penelitian dari Palming et al 

(2007), NQO1 memiliki pengaruh terhadap metabolisme dalam tubuh. Salah satu perannya 

dalam tubuh adalah untuk mengurangi jaringan adiposa, meningkatkan kadar trigliserida (TG) 

dan menurunkan kadar glukosa dalam tubuh. Pada penelitian dijelaskan NQO1 yang paling 

tinggi diekskresikan oleh jaringan adiposit. Hasil tersebut kemudian diverifikasi dengan 

menggunakan PCR real time pada jaringan adiposa manusia. Jaringan adiposit ini memiliki 

keterkaitan dengan obesitas. Obesitas sering disertai dengan berbagai komplikasi seperti 

diabetes mellitus tipe 2 sehingga pemberian NQO1 ini akan berdampak pada penurunan 

jaringan adiposa. Pada jurnal tersebut, penurunan jaringan adiposa secara langsung akan 
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berakibat pada peningkatan pada semua aspek metabolik termasuk kontrol glikemik yang 

meningkat, penurunan tekanan darah dan penurunan kadar kolesterol. Dalam penelitian 

tersebut, NQO1 diekspresikan pada jaringan tingkat tinggi pada adiposit manusia. Semakin 

tinggi jaringan adiposa maka kebutuhan ekskresi NQO1 juga akan semakin tinggi dan 

begitupun sebaliknya.  

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hwang et al (2009), NQO1 ini berperan dalam perbaikan 

untuk beberapa gejala metabolisme seperti peningkatan adiposa, intoleransi glukosa, 

dislidemia dan hati berlemak. Dalam percobaan Hwang et al ini, percobaan dilakukan dengan 

menggunakan β-lapachone (βL), sebuah substrat alami dari NQO1 yang bertujuan untuk 

merangsang oksidasi dari NADH. Percobaan dilakukan pada metabolisme energi seluler pada 

sel yang berasal dari tikus. Efek in vivo dievaluasi dengan Diet Induced Obesity (DIO).  

Hasilnya, pemberian β-lapachone (βL) secara sistemik memperbaiki gejala utama seperti 

peningkatan adiposa, intoleransi glukosa, dislidemia dan hati berlemak pada tikus. Dari 

penelitian ini kemudian dapat disimpulkan bahwa protein ini dapat berperan mengatasi 

intoleransi glukosa pada penderita diabetes. Intoleransi glukosa ini merupakan gejala yang 

timbul akibat kadar gula darah yang tidak normal dan beresiko terkena penyakit diabetes.  

 

3.   Putative 36.9 kDa movement protein 

Putative 36.9 kDa movement protein merupakan protein yang memiliki asam amino berjumlah 

323. Asam-asam amino penyusun Putative 36.9 kDa movement protein yang berperan dalam 

sintesis insulin dalam tubuh adalah Alanine (Ala) 6,5%, Arginine (Arg) 9,6%, glycine (Gly) 

7,1%, Glutamic acid (Glu) 6,5%, Glutamine (Gln) 2,5%, Leucine (Leu) 5,9% dan 

Phenylalanine (Phe) 5,6%. Sementara untuk fungsi diabetes dalam tubuh belum dapat 

dijelaskan mengingat masih tidak ditemui penelitian mnengenai fungsi dari protein ini terkait 

diabetes dalam tubuh.  

    

4.   NADH Dehydrogenase Subunit 4 

NADH dehydrogenase subunit 4 merupakan protein yang ditemui pada daun yakon 

(Smallanthus sonchifolius). Protein ini memiliki asam amino sebanyak 417. Asam-asam amino 

yang berperan dalam sintesis insulin dalam tubuh adalah Alanine (Ala) 6,5%, Arginine (Arg) 

2,9%, glycine (Gly) 8,6%, Glutamic acid (Glu) 2,6%, Glutamine (Gln) 2,2%, Leucine (Leu) 

13,9% dan Phenylalanine (Phe) 7,9%.  

 



37 
 

 
 

Berdasarkan data dari uniprot (www.uniprot.org), protein ini memiliki fungsi yaitu 

mengkatalisis dari reaksi  

NADH + H+ + ubiquinone = NAD+ + ubiquinol 

Dalam reaksi tersebut, Ubikuinon merupakan salah satu bentuk oksidasi dari CoQ10 

(Coenzyme Q10). Menurut Shen & Janet (2015), Coenzyme Q10 merupakan mikronutrien yang 

penting yang berperan dalam rantai transfer elektron pada mitokondria. Fungsinya yaitu untuk 

sintesis adenosine triphosphate (ATP) dan sebagai antioksidan. Kekurangan dari Coenzyme 

Q10 terutama ubiquinol ini sering ditemui pada penderita diabetes mellitus tipe 2 (T2DM). 

Kekurangan dari Coenzyme Q10 ini disebabkan oleh penipisan sebagai respon terhadap stress 

oksidatif yang berlebihan pada mitokondria. Oleh karena itu sebagai pengobatan pada 

penderita diabetes ini perlu diberikan Coenzyme Q10 karena memiliki potensi untuk 

mengurangi tekanan oksidatif pada mitokondria dan menjaga fungsi mitokondria serta pada 

akhirnya menyebabkan pengontrolan terhadap glikemik tubuh.    

 

Hal diatas tersebut juga didukung oleh Houšték et al (2012). Dalam penelitiannya, dilakukan 

pengujian pada 4 jenis tikus dengan strain yang berbeda yaitu SHR, BN, LEW, dan F344. 

Pengujian yang dilakukan adalah pada efek metabolik dan hemodinamika pada mitokondria 

tikus. Hasilnya, NADH dehydrogenase subunit 4 memiliki peranan dalam mempengaruhi 

aktivitas enzim mitokondria dan insulin dalam merangsang metabolisme glukosa pada otot 

rangka dan jaringan adiposa.  

 

5. NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 5, chloroplastic 

Sekuens asam amino dari NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 5, chloroplastic 

berjumlah 742. Asam-asam amino yang berperan dalam sintesis insulin dalam tubuh adalah 

Alanine (Ala) 5,3%, Arginine (Arg) 2,8%, glycine (Gly) 6,6%, Glutamic acid (Glu) 2,0%, 

Glutamine (Gln) 2,3%, Leucine (Leu) 12,4% dan Phenylalanine (Phe) 9,2%. 

Berdasarkan uniprot (www.uniprot.org), protein NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 5, 

chloroplastic ini berfungsi untuk mengkatalisis reaksi dari NADH. Persamaan reaksi yang 

terlibat adalah sebagai berikut: 

NADH + H+ + ubiquinone = NAD+ + ubiquinol 

Fungsi ini memiliki kemiripan dengan NADH dehydrogenase subunit 4. Karena memiliki 

fungsi yang sama, dapat disimpulkan protein jenis ini juga berperan dalam mengatur kadar 

insulin dalam tubuh pada penderita diabetes. Keberadaan ubikuinon berperan dalam menjaga 

mitokondria tetap bekerja dengan baik sehingga dapat mengontrol glikemik pada tubuh. 

http://www.uniprot.org/
http://www.uniprot.org/
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sementara yang membedakannya adalah protein NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 5, 

chloroplastic ini berperan terhadap siklus fotosintesis pada kloroplas. Mekanisme dari peran 

protein ini terhadap fotosintesis adalah NDH memindahkan elektron dari NAD(P)H: 

Plastoquinon melalui FMN dan iron-sulfur (Fe-S) ke dalam rantai fotosintetik dan 

memungkinkan terjadi rantai pernafasan pada kloroplas.       

 

Diabetes merupakan salah satu penyakit yang timbul akibat dari resistensi insulin. Resistensi 

insulin ini dapat berasal dari disfungsi mitokondria. Resistensi insulin adalah salah satu ciri 

yang muncul sebagai akibat dari adanya kelainan dalam tubuh seperti obesitas, diabetes tipe 2, 

dan komponen sindrom kardiometabolik, termasuk hipertensi dan dislipidemia, yang secara 

kolektif berkontribusi terhadap risiko penyakit kardiovaskular. Menurut penelitian dari Kim et 

al (2008), disfungsi mitokondria dapat menyebabkan masalah seperti resistensi insulin. Hal ini 

disebabkan karena adanya kelainan pada produksi ATP di dalam tubuh. Terkait dengan protein 

ini, menurut data dari uniprot (www.uniprot.org), NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 

5 ini berperan untuk memberikan energi yang diperlukan untuk sintesis ATP dengan cara 

transfer elektron pada mitokondria. Dari hal ini kemudian disimpulkan bahwa peran protein 

NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 5 terhadap diabetes adalah menyediakan energi 

untuk sintesis ATP pada mitokondria sehingga metabolisme insulin pada mitokondria dapat 

berfungsi dengan baik.   

 

6.   ATP synthase subunit beta, chloroplastic 

ATP synthase subunit beta, chloroplastic merupakan protein yang terdeteksi pada daun yakon. 

Sekuens asam amino dari ATP synthase subunit beta, chloroplastic berjumlah 498. Asam-asam 

amino yang berperan dalam sintesis insulin dalam tubuh adalah Alanine (Ala) 8,4%, Arginine 

(Arg) 5,2%, glycine (Gly) 9,8%, Glutamic acid (Glu) 6,2%, Glutamine (Gln) 4,2%, Leucine 

(Leu) 9,8% dan Phenylalanine (Phe) 3,6%.    

 

Nefropati diabetic merupakan salah satu penyakit yang timbul akibat dari komplikasi dari 

diabetes. Studi klinis menunjukkan bahwa penyakit ini (tahap mikroaluminuria) terjadi pada 

20-40% pasien 10-15 tahun setelah terkena diabetes. Penyakit ini disebabkan oleh 

hiperglikemia pada tubuh. Menurut Guan et al (2015), ATP Synthase subunit beta ini 

memberikan peran yang penting dalam menurunkan tingkat fibrosis dari ginjal akibat dari 

kondisi diabetes. Pada penderita diabetes, hiperglikemia akan menyebabkan masuknya glukosa 

ke dalam ginjal dan mengakibatkan gangguan hemodinamik dan metabolik pada ginjal. Dari 
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hasil penelitian dari Guan ini, mengindikasikan bahwa ATP Synthase subunit beta memberikan 

perlindungan pada ginjal selama terjadi nefropat diabetic awal. 

 

Hasil yang sama juga diperlihatkan dalam peneltian dari Højlund et al (2003) dan didukung 

oleh Sreekumar et al (2002), bahwa ditemukan adanya penurunan aktivitas dari protein ATP 

Synthase subunit beta pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Protein ATP  Synthase subunit 

beta merupakan protein yang terletak pada mitokondria dan berperan sebagai pemberi energi 

melalui metabolisme pada mitokondria. Dalam penelitian Højlund dan sreekumar ini, 

perlakuan dilakukan pada tikus yang diberi dengan STZ (streptozotocin). Kemudian diobati 

dengan pemberian insulin kemudian dilakukan penghentian injeksi insulin selama 2 minggu, 

hasilnya ekspresi ATPsyn yang berubah sehingga berakibat pada kehilangan signaling insulin 

(resistensi insulin) secara relatif atau dengan kata lain terjadi penurunan ekspresi ATP synthase 

yang berakibat pada resistensi insulin. Penurunan aktivitas dari protein ini ditemukan pada 

jaringan otot dan juga pada jaringan rangka yang terkena diabetes. Selain itu juga ditemukan 

pula adanya penurunan pada aktivitas dari enzim sitokromium oksidase dan sitrat sintase. 

Karena ditemukan protein ATP  Synthase subunit beta dalam jumlah yang rendah maka perlu 

dilakukan pengobatan dengan insulin. Namun dengan ditemukannya protein jenis ini pada daun 

yakon maka dapat disimpulkan bahwa yakon memiliki peranan penting dalam mengatasi 

defisiensi Protein ATP  Synthase subunit beta pada penderita diabetes. Akibat yang ditimbulkan 

oleh protein ini adalah metabolisme insulin dalam tubuh dapat berjalan.  

 

7.   DNA-directed RNA polymerase Subunit 

Sekuens asam amino dari DNA-directed RNA polymerase  berjumlah 545. Asam-asam amino 

yang berperan dalam sintesis insulin dalam tubuh adalah Alanine (Ala) 5,0 %, Arginine (Arg) 

9,0%, glycine (Gly) 5,9%, Glutamic acid (Glu) 7,2%, Glutamine (Gln) 3,3%, Leucine (Leu) 

11,7% dan Phenylalanine (Phe) 3,3%.   

      

Berdasarkan uniprot (www.uniprot.org), protein ini memiliki berbagai fungsi yaitu sintesis 

seluler RNA pada template DNA, mengkatalisis reaksi nucleoside triphosphate + RNA(n) = 

diphosphate + RNA(n+1) dan juga untuk tiap fungsi molekuler dimana terjadi interaksi dengan 

DNA (Deoxyribonucleic acid). Terkait dengan fungsi molekuler yang memiliki interaksi 

dengan DNA, DNA pada sel pankreas memiliki keterikatan dalam fungsi insulin pada tubuh. 

Pancreatic–duodenal homoeobox factor-1 (PDX1) merupakan faktor transkripsi 

homoeodomain yang berperan penting dalam menghubungkan metabolisme glukosa pada sel 
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β panckreas dengan regulasi transkripsi gen insulin. Dari penelitian tersebut diperoleh 

kesimpulan bahwa glukosa mengaktifkan aktivitas pengikatan DNA PDX1 dan aktivitas 

promoter insulin melalui jalur pensinyalan yang melibatkan fosfatidylinositol 3-kinase dan 

protein kinase 2. Peranan dari protein ini terdapat pada gen. gen rpoC1 yang terdapat pada 

protein ini berperan terhadap pengikatan DNA untuk mengaktivasi PDX1 sehingga akan 

berkontribusi terhadap jalur pensinyalan insulin dalam tubuh (Wu et al, 1999) 

 

8.   DNA-directed RNA polymerase subunit beta (RPOB) 

Sekuens asam amino dari DNA-directed RNA polymerase subunit beta berjumlah 824. Asam-

asam amino yang berperan dalam sintesis insulin dalam tubuh adalah Asam-asam amino yang 

berperan dalam sintesis insulin dalam tubuh adalah Alanine (Ala) 5,8 %, Arginine (Arg) 7,9%, 

glycine (Gly) 8,4%, Glutamic acid (Glu) 6,4%, Glutamine (Gln) 5,2%, Leucine (Leu) 10,6% 

dan Phenylalanine (Phe) 3,6%.       

Menurut data dari uniprot (www.uniprot.org), fungsi dari protein DNA-directed RNA 

polymerase subunit beta sama dengan DNA-directed RNA polymerase yaitu sintesis seluler 

RNA pada template DNA, mengkatalisis reaksi nucleoside triphosphate + RNA(n) = 

diphosphate + RNA(n+1) dan juga untuk tiap fungsi molekuler dimana terjadi interaksi dengan 

DNA (Deoxyribonucleic acid). Terkait dengan fungsinya yaitu terhadap fungsi molekuler yang 

berkaitan dengan DNA ini, kemungkinan hampir sama dengan fungsi dari DNA-directed RNA 

polymerase  yaitu membantu dalam pengikatan DNA untuk mengaktivasi PDX 1. 

 

Dalam penelitian dari Mathangi (2016), dijelaskan lebih lanjut bahwa protein RPOB ini 

memiliki pengaruh terhadap luka pada penderita diabetes mellitus. Perannya adalah dengan 

cara gen rpoB yang terdapat pada protein ini akan bermutasi. Akibatnya adalah akan 

memberikan ketahanan antibiotik terhadap bakteri patogen Staphylococcus aureus. Infeksi 

staphylococcus aureus dapat terjadi dengan frekuensi yang lebih besar di antara pasien diabetes 

mellitus. Sebagian besar luka yang diambil dari penderita diabetes ini menunjukkan resistensi 

dari antibiotik sehingga perlu digunakan antibiotik yang sangat terbatas. Salah satu antibiotik 

yang digunakan adalah Rifampisin. Antibiotik ini dapat digunakan sebagai terapi kombinasi 

dengan agen terapeutik lainnya karena rifampisin menunjukkan aktivitas yang kuat, penetrasi 

jaringan yang baik dan aktivitas kuat melawan bakteri yang tidak aktif atau tumbuh lambat. 

Penggunaan rifampisin disertai dengan peran mutase dari gen rpoB akan memberikan efek 

penghalang terhadap infeksi dari Staphylococcus aureus sehingga proses penyembuhanl luka 

akan terjadi.
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