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PEMURNIAN
RNA

¨ Menggunakan teknik sentrifugasi kecepatan tinggi 
untuk memisahkan kepekatan tiap sedimen (S)

¨ RNA yang dihasilkan dari ekstrak sel darah merah ¨ RNA yang dihasilkan dari ekstrak sel darah merah 
kelinci (eukariotik):

� tRNA sekitar garis 4S
� rRNA sekitar garis 5S, 5.8S, 18S, dan 28S
� mRNA sangat bermacam-macam, tersebar dari 6S 

sampai25S
� mRNA yang berperan dalam pembentukan sel darah 

merah paling banyak ditemukan (garis 9S)



JENIS-JENIS RNA

1. messenger RNA (mRNA)
2. ribosomal RNA (rRNA)
3. transfer RNA (tRNA)3. transfer RNA (tRNA)
4. small nuclear RNA (snRNA)
5. small nucleolar RNA (snoRNA)
6. microRNA (miRNA)
7. XIST RNA 



messenger RNA 
(mRNA)

¨ Yang akan ditranslasi 
menghasilkan 
polipeptida

¨ Terdiri dari urutan¨ Terdiri dari urutan
kodon (3 urutan
nukelotida)

¨ Tiap kodon akan
menyandi satu macam
asam amino untuk
menyusun polipeptida



ribosomal RNA 
(rRNA)

¨ Yang ikut menyusun/ 
membangun ribosom

¨ Pada eukariota, Pada eukariota, 
� 18S rRNA menyusun
subunit kecil ribosom,

� 28S, 5.8S, and 5S 
rRNA menyusun
subunit besar ribosom



Ribosom



transfer RNA 
(tRNA)

¨ Molekul RNA yang membawa 
asam amino untuk dirangkai 
menjadi polipeptida di ribosom

¨ Kecil (~4S), terdiri dari 73-93 
nukleotida

¨ Pada ujung 3’ membawa salahPada ujung 3’ membawa salah
satu jenis dari 20 asam amino

¨ Nuklotida yang tidak berpasangan
membentuk 3 putaran/loop

¨ Salah satu loop, terdapat 3 urutan
basa antikodon

¨ Antikodon tersebut akan
disesuaikan dengan basa
pasangannya (kodon mRNA) untuk
membawa asam amino yang 
benar saat translasi



small nuclear RNA (snRNA)

¨ Berperan dalam pemrosesan molekul 
prekursor mRNA, rRNA, dan tRNA sehingga 
menjadi molekul fungsional untuk dikirim 
keluar nukleus menuju sitosolkeluar nukleus menuju sitosol

¨ Contohnya: dalam proses pre-mRNA→mRNA,
sebagai bagian dari splioceosom untuk 
memotong intron dan ekson, membuang intron 
dan merangkai ekson



small nucleolar (snoRNA)

¨ Kecil, sekitar 30-600 nukleotida
¨ Berada di dalam nukleolus
¨ Memiliki beberapa fungsi, contohnya:

� Membantu penyusunan ribosom, dengan memotong 
preRNA dari molekul RNA 28S, 18S, dan 5.8S rRNA
Membantu penyusunan ribosom, dengan memotong 
preRNA dari molekul RNA 28S, 18S, dan 5.8S rRNA

� Berperan dalam pemrosesan mRNA, rRNA, dan tRNA, 
menginisasi enzim metilase untuk menambahkan
gugus metil pada ribosa RNA

�Salah satu jenis menjadi tempat pembentukan 
telomer



Penambahan Gugus Metil 

¨ Ditambahkan pada atom C nomor 2
¨ Modifikasi berupa 2’-O-metil
¨ Untuk menstabilkan pelekukan molekul RNA



microRNA (miRNA) & XIST RNA  

¨ microRNA (miRNA) 
� Sangat kecil (~22 nukleotida)
� Untuk mengatur ekspresi molekul mRNA

¨ XIST RNA
� Untuk menonaktifkan salah satu dari 2 kromosom X 
pada vertebrata



PEMROSESAN RNA

Contoh: pre-mRNA → mRNA
1. Capping,  pemasangan ‘topi’ berupa nukleotida 

guanin (G) yang termodifikasi (7-metilguanosin), 
untuk:
a)melindungi dari enzim yang mendegradasi dari ujung inia)melindungi dari enzim yang mendegradasi dari ujung ini
b) tempat menempel protein yang memerintahkan sub-unit 

kecil ribosom untuk memulai translasi
2. Splicing, pemotongan intron dan ekson, intron tidak 

dipakai, ekson dirangkai kembali, dilakukan oleh 
spliceosom

3. Polyadenylation, pemasangan ‘ekor’ berupa rantai 
nukleotida adenin (A) yang panjang



Gugus 7-Metilguanosin  



Skema Pemrosesan mRNA 
(pre-mRNA →→→→ mRNA)



Skema 
Pemrosesan 
mRNAmRNA

Spliceosom tersusun
dari kompleks 5 
snRNA dan 145 
polipeptida yang 
berbeda



Skema 
Pemrosesan 
tRNAtRNA




