
Makalah Biokimia 

Asam Amino dan Protein 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

 

Indriyani 

1413024043  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan Biologi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung 

Bandar Lampung 

2015 



BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen selular seperti 

protein, karbohidrat, asam lemak, minyak, dan biomolekul lainnya. 

 

Sekitar 75% asam amino digunakan untuk sintesis protein. Asam-asam amino dapat 

diperoleh dari protein yang kita makan atau dari hasil degradasi protein di dalam tubuh kita. 

Protein yang terdapat dalam makanan di cerna dalam lambung dan usus menjadi asam-asam 

amino yang diabsorpsi dan di bawa oleh darah ke hati. Protein dalam tubuh dibentuk dari 

asam amino. Bila ada kelebihan asam amino akan di ubah menjadi asam ketogkutarat yang 

dapat masuk kedalam siklus asam sitrat. Hati adalah organ tubuh dimana terjadi reaksi 

Anabolisme dan Katabolisme. Proses Metabolik dan katabolik juga terjadi dalam jaringan di 

luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari tiga sumber yaitu absorpsi 

melalui dinding usus, hasil penguraian protein dalam sel dan hasil sintesis asam amino dalam 

sel. Hati berfungsi sebagai pengatur konsentrasi asam amino dalam darah. 

 

Asam amino adalah asam karboksilat yang mempunyai gugus amino. Asam amino yang 

terdapat sebagai komponen protein mempunyai gugus –NH2 pada atom karbon α dari posisi 

gugus –COOH. Jenis-jenis asam amino, urutan cara asam amino tersebut terangkai, serta 

hubungan spasial asam-asam amino tersebut asan menentukan struktur 3 dimensi dan sifat-

sifat biologis protein sederhana. 

 

Sedangkan Protein (akar kata protos dari bahasa Yunani yang berarti "yang paling utama") 

adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari 

monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. 

Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan kadang kala sulfur 

serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup 

dan virus. 

 

Semua protein terdapat dalam semua makhluk hidup, tanpa memandang fungsinya dan 

aktivitas biologisnya, dibangun oleh susunan dasar yang sama, yaitu 20 asam amino baku, 

yang molekulnya sendiri tidak mempunyai aktivitas biologis. Lalu apakah yang memberikan 

suatu protein untuk aktivitas enzimnya, protein lain untuk aktivitas hormon, dan yang lain 

lagi untuk aktivitas antibodi? Bagaimana kimiawi protein-protein ini berbeda?. Secara cukup 

sederhana, protein berbeda satu sama lain karena masing-masing mempunyai deret unit asam 

amino sendiri-sendiri. Asam amino merupakan abjad struktur protein karena molekul-

molekul ini dapat disusun dalam sejumlah deret yang hampir tidak terbatas, untuk membuat 

berbagai protein dalam jumlah yang hampir tidak terbatas pula. 
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1.2 Rumusan masalah  

 

1. Apakah definisi dari asam amino dan protein ? 

2. Bagaimana sifat amfoter asam amino ? 

3. Bagaimana sifat asam basa asam amino ? 

4. Jelaskan analisis protein ? 

5. Bagaimana klasifikasi protein ? 

6. Jelaskan tentang denaturasi dan renaturasi protein ?  

 

 

1.3 Tujuan  

 

1. Memahami pengertian asam amino dan protein  

2. Mengetahui bagaimana sifat amfoter asam amino 

3. Mengetahui sifat asam basa asam amino  

4. Mengetahui klasifikasi protein  

5. Memahami analisis protein  

6. Memahamu tentang denaturasi dan renaturasi protein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN  

 

 

1. Pengertian Asam amino  

 

Asam amino yang merupakan monomer (satuan pembentuk) protein adalah suatu 

senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi yaitu gugus amino dan gugus karboksil. 

Dalam biokimia seringkali pengertiannya dipersempit: keduanya terikat pada satu atom 

karbon (C) yang sama Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina 

memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik yaitu 

cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku 

ini terjadi karena asam amino mampu menjadi zwitter ion. Asam amino termasuk 

golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsinya sangat 

penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. 

Pada asam amino, gugus amino terikat pada atom karbon yang berdekatan dengan gugus 

karboksil (C-α) atau dapat dikatakan juga bahwa gugus amina dan gugus karboksil dalam 

asam amino terikat pada atom karbon yang sama. 

 

2. Pengertian protein  

 

Protein tersusun dari berbagai asam amino yang masing-masing dihubungkan dengan 

ikatan peptida. Meskipun demikian, pada awal pembentukannya protein hanya tersusun 

dari 20 asam amino yang dikenal sebagai asam amino dasar atau asam amino baku atau 

asam amino penyusun protein (proteinogenik). Asam-asam amino inilah yang disandi 

oleh DNA/RNA sebagai kode genetik.  

Protein berasal dari kata protos (bahasa Yunani) yang berarti "yang paling utama". 

Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan 

polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan 

ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan 

kadang kala sulfur serta fosfor. Protein terdapat pada semua sel hidup, kira-kira 50% dari 

berat keringnya dan berfungsi sebagai pembangun struktur, biokatalis, hormon, sumber 

energy, penyangga racun, pengatur pH, dan sebagai pembawa sifat turunan dari generasi 

ke generasi. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup 

dan virus. 

Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan 

dalam fungsi struktural atau mekanis, seperti misalnya protein yang membentuk batang 

dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan (imun) sebagai antibodi, 

sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai komponen penyimpanan (dalam biji) dan 

juga dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai 

sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut 

(heterotrof). 

Protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa, selain polisakarida, lipid, dan 

polinukleotida, yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Selain itu, protein 

merupakan salah satu molekul yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Protein 

ditemukan oleh Jöns Jakob Berzelius pada tahun 1838. 
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Biosintesis protein alami sama dengan ekspresi genetik. Kode genetik yang dibawa DNA 

ditranskripsi menjadi RNA, yang berperan sebagai cetakan bagi translasi yang dilakukan 

ribosom. Sampai tahap ini, protein masih "mentah", hanya tersusun dari asam amino 

proteinogenik. Melalui mekanisme pascatranslasi, terbentuklah protein yang memiliki 

fungsi penuh secara biologi. 

 

3. Sifat amfoter asam amino 

 

Gugus fungsional pada asama amino, yaitu karboksil dan amina, keduanya memengaruhi 

sifat keasaman asam amino. 

Dengan demikian, asam amino dapat bereaksi dengan asam maupun basa sehingga 

dikatakan bersifat amfoter atau amfiprotik. Sifat amfoter ini tampak pada asam amino 

yang hanya mengikat satu gugus -COOH dan satu gugus -NH2. Adapun asam amino 

yang mengikat lebih dari satu gugus -COOH dan hanya satu gugus -NH2, akan lebih 

bersifat asam. 

4. Sifat asam basa asam amino  

Asam amino merupakan zwitter ion, yaitu senyawa yang memiliki muatan positif pada 

salah satu atomnya dan bermuatan negatif pada atom yang lainnya. Asam amino tidak 

hanya berupa zwitter ion dalam larutannya, tetapi juga dalam fasa padatan. 

5. Klasifikasi protein  

a. Berdasarkan bentuknya, protein dikelompokkan sebagai berikut : 
 

1. Protein bentuk serabut (fibrous) 

Protein ini terdiri atas beberapa rantai peptida berbentu spiral yang terjalin. Satu 

ngga menyerupai batang yang kaku. Karakteristik protein bentuk serabut adalah 

rendahnya daya larut, mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi untuk tahan 

terhadap enzim pencernaan. Kolagen merupakan protein utama jaringan ikat. 

Elasti terdapat dalam urat, otot, arteri (pembuluh darah) dan jaringan elastis lain. 

Keratini adalah protein rambut dan kuku. Miosin merupakan protein utama serat 

otot. 

 

2. Protein Globuler 

Berbentuk bola terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein ini larut dalam 

larutan garam dan encer, mudah berubah dibawah pengaruh suhu, konsentrasi 

garam dan mudah denaturasi. Albumin terdapat dalam telur, susu, plasma, dan 

hemoglobin. Globulin terdapat dalam otot, serum, kuning telur, dan gizi tumbuh-

tumbuhan. Histon terdapat dalam jaringan-jaringan seperti timus dan pancreas. 

Protamin dihubungkan dengan asam nukleat. 
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3. Protein Konjugasi 

Merupakan protein sederhana yang terikat dengan baha-bahan non-asam amino. 

Nukleoprotein terdaoat dalam inti sel dan merupakan bagian penting DNA dan 

RNA. Nukleoprotein adalah kombinasi protein dengan karbohidrat dalam jumlah 

besar. Lipoprotein terdapat dalam plasma-plasma yang terikat melalui ikatan ester 

dengan asam fosfat sepertu kasein dalam susu. Metaloprotein adalah protein yang 

terikat dengan mineral seperti feritin dan hemosiderin adalah protein dimana 

mineralnya adalah zat besi, tembaga dan seng. 

. 

b. Berdasarkan senyawa pembentuk, terbagi sebagai berikut: 

Protein sederhana (protein saja ) Contoh : Hb 

Protein Kojugasi dan Senyawa Non Protein 

Protein yang mengandung senyawa lain yang non protein disebut protein konjugasi, 

sedang protein yang mengandung senyawa non protein disebut protein sederhana. 

Contoh : 9 Glikoprotein terdapat pada hati. 

Merupakan protein sederhana yang terikat dengan baha-bahan non-asam amino. 

Nukleoprotein terdaoat dalam inti sel dan merupakan bagian penting DNA dan RNA. 

Nukleoprotein adalah kombinasi protein dengan karbohidrat dalam jumlah besar. 

Lipoprotein terdapat dalam plasma-plasma yang terikat melalui ikatan ester dengan 

asam fosfat sepertu kasein dalam susu. Metaloprotein adalah protein yang terikat 

dengan mineral seperti feritin dan hemosiderin adalah protein dimana mineralnya 

adalah zat besi, tembaga dan seng. 

c. Berdasarkan keberadaan asam amino esensial. Dikelompokkan kedelapan asam 

amino esensial yang harus disediakan dalam bentuk jadi dalam menu makanan yang 

dikonsumsi sehari-hari. 

 Isoleusin 

 Leussin 

 Lisin 

 Methionin (asam amino esensial), fungsinya dapat digantikan sistin (semi 

esensial) secara tidak sempurna. 

 Penilalanin, yang fungsinya dapat digantikan tirosin (semi esensial) tidak 

secara sempurna, akan tetapi paling tidak dapat menghematnya. 

 Threonin 

 Triptopan 

 Valin 

 

 

 



 

Klasifikasi protein pada biokimia didasarkan atas fungsi biologinya. 

1. Enzim 

Merupakan golongan protein yang terbesar dan paling penting. Kira-kira 

seribu macam enzim telah diketahui, yang masing-masing berfungsi sebagai 

katalisator reaksi kimia dalam jasad hidup. pada jasad hidup yang berbeda 

terdapat macam jenis enzim yang berbeda pula. Molekul enzim biasanya 

berbentuk bulat (globular), sebagian terdiri atas satu rantai polipeptida dan 

sebagian lain terdiri lebih dari satu polipeptida. 

Contoh enzim: ribonuklease, suatu enzim yang mengkatalisa hidrolisa RNA 

(asam poliribonukleat); sitokrom, berperan dalam proses pemindahan 

electron; tripsin; katalisator pemutus ikatan peptida tertentu dalam 

polipeptida. 

2. Protein Pembangun 

Protein pembangun berfungsi sebagai unsure pembentuk struktur. 

Beberapa contoh misalnya: protein pembukus virus, merupakan selubung 

pada kromosom; glikoprotein, merupakan penunjang struktur dinding sel; 

struktur membrane, merupakan protein komponen membrane sel; α-Keratin, 

terdapat dalam kulit, bulu ayam, dan kuku; sklerotin, terdapat dalam rangka 

luar insekta; fibroin, terdapat dalam kokon ulat sutra; kolagen, merupakan 

serabut dalam jaringan penyambung; elastin, terdapat pada jaringan 

penyambung yang elastis (ikat sendi); mukroprotein, terdapat dalam sekresi 

mukosa (lendir). 

3. Protein Kontraktil 

Protein kontraktil merupakan golongan protein yang berperan dalam proses 

gerak. Sebagai contoh misalnya; miosin, merupakan unsure filamen tak 

bergerak dalam myofibril; dinei, terdapat dalam rambut getar dan flagel (bulu 

cambuk). 

4. Protein Pengangkut 

Protein pengangkut mempunyai kemampuan mengikat molekul tertentu dan 

melakukan pengangkutan berbagai macam zat melalui aliran darah. Sebagai 

contoh misalnya: hemoglobin, terdiri atas gugus senyawa heme yang 

mengandung besi terikat pada protein globin, berfungsi sebagai alat 

pengangkut oksigen dalam darah vertebrata; hemosianin, befungsi sebagai alat 

pengangkut oksigen dalam darah beberapa macam invertebrate; mioglobin, 

sebagai alat pengangkut oksigen dalam jaringan otot; serum albumin, sebagai 

alat pengangkut asam lemak dalam darah; β-lipoprotein, sebagai alat 



pengangkut lipid dalam darah; seruloplasmin, sebagai alat pengangkut ion 

tembaga dalam darah. 

 

 

5. Protein Hormon 

Seperti enzim, hormone juga termasuk protein yang aktif. Sebagai contoh 

misalnya: insulin, berfungsi mengatur metabolisme glukosa, hormone 

adrenokortikotrop, berperan pengatur sintesis kortikosteroid; hormone 

pertumbuhan, berperan menstimulasi pertumbuhan tulang. 

6. Protein Bersifat Racun 

Beberapa protein yang bersifat racun terhadap hewan kelas tinggi yaitu 

misalnya: racun dari Clostridium botulimum, menyebabkan keracunan bahan 

makanan; racun ular, suatu protein enzim yang dapat menyebabkan 

terhidrolisisnya fosfogliserida yang terdapat dalam membrane sel; risin, 

protein racun dari beras. 

7. Protein Pelindung 

Golongan protein pelindung umumnya terdapat dalam darah vertebrata. 

Sebagai contoh misalnya: antibody merupakan protein yang hanya dibentuk 

jika ada antigen dan dengan antigen yang merupakan protein asing, dapat 

membentuk senyawa kompleks; fibrinogen, merupakan sumber pembentuk 

fibrin dalam proses pembekuan darah; trombin, merupakan komponen dalam 

mekanisme pembekuan darah. 

8. Protein Cadangan 

Protein cadangan disimpan untuk berbagai proses metabolisme dalam tubuh. 

Sebagai contoh, misalnya: ovalbumin, merupakan protein yangterdapat dalam 

putih telur; kasein, merupakan protein dalam biji jagung. 

 

4. Analisis protein  

 

Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara lima ribu 

hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino, yang 

terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Molekul protein lebih kompleks dari 

pada karbohidrat dan lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit-

unit asam amino yang membentuknya. 



Asam amino terdiri atas atom karbon yang terikat pada satu gugus karboksil (-

COOH), satu gugus amino (-NH2), satu atom hidrogen (-H) dan satu gugus 

radikal (-R) atau rantai cabang, sebagaimana tampak pada gambar berikut : 

Pada umumnya asam amino yang diisolasi dari protein hididroksilat alfa-asam 

amino, yaitu gugus karboksil dan amino terikat pada atom karbon yang sama.  

Yang membedakan asam amino satu sama lain adalah rantai cabang atau gugus –

R nya. 

Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara lama ribu 

hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino, yang 

terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas unsur-unsur 

karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen; beberapa asam amino disamping itu 

mengandung unsur-unsur fosfor, besi, iodium, dan kobalt. Unsur nitrogen adalah 

unsur utama protein akan tetapi tidak terdapat didalam karbohidratdan lemak. 

Unsur nitrogen merupakan 16% dari berat protein. 

 

Molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak dalam hal berat 

molekul dan keanekaragaman unit-unit asam amino yang membentuknya. Berat 

molekul protein bisa mencapai empat puluh juta; bandingkan dengan berat 

molekul glukosa yang besarnya 180. Jenis protein sangat banyak, mungkin 

sampai 1010-1012. Ini dapat dibayangkan bila diketahui bahwa protein terdiri atas 

sekian kombinasi berbagai jenis dan jumlah asam amino. Ada dua puluh jenis 

asam amino yang diketahui sampai sekarang yang terdiri atas sembilan asam 

amino esensial (asam amino yang tidak dapat dibuat tubuh dan harus didatangkan 

dari makanan) dan sebelas asam  amino nonesensial. 

 

Fungsi protein  didalam tubuh sangat erat hubungannya dengan hayat hidup sel. 

Selain itu, protein juga berfungsi sebagai zat pertahanan tubuh melawan berbagai 

mikroba dan zat toksik lain yang datang dari luar dan masuk kedalam milieu 

interior tubuh. Protein juga sebagai zat pengatur proses-proses metabolisme dalam 

bentuk enzim dan hormon. 



Protein sangat berperan penting untuk pertumbuhan manusia dan terdapat dalam 

semua makhluk hidup. Jadi tanpa adanya protein tidaklah dapat dibentuk sel 

makhluk hidup. 

Menurut sumber lain yang penulis peroleh, dapat kita lihat fungsi protein lainnya, 

antara lain sebagai berikut : 

1.   Untuk membangun sel jaringan tubuh seorang bayi yang lahir dengan 

beratbadan 3 kg. 

2.   Untuk mengganti sel tubuh yang aus atau rusak. 

3.   Untuk membuat air susu, enzim dan hormon air susu yang diberikan ibu 

kepada bayinya dibuat dari makanan ibu itu sendiri. 

4.   Membuat protein darah, untuk mempertahankan tekanan osmose darah. 

5.   Untuk menjaga keseimbangan asam basa dari cairan tubuh. 

6.   Sebagai pemberi kalori. 

7.         Untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. 

8.         Untuk pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh. 

9.         Untuk mengatur keseimbangan air dalam tubuh. 

10.     Untuk memelihara netralitas tubuh. 

11.     Untuk pembentukan antibodi. 

12.     Untuk mengangkat zat-zat gizi. 

13.     Sebagai sumber energi. 

 

Oleh karena itu, protein sangat berperan penting dalam tubuh manusia, karena 

bila manusia tidak cukup protein, maka mereka akan dapat menderita gizi kurang 

bahkan gizi buruk. 

Sumber protein untuk manusia ada 2, yaitu : 

1. Sumber protein hewani. 

Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik, dalam 

jumlah maupun mutu. Sumber protein hewani dapat berbentuk daging 

dan alat-alat dalam seperti hati, pankreas, ginjal, paru, jantung, jeroan, 



susu, telur dan ikan. Ayam dan jenis burung lain merupakan sumber 

protein yang berkualitas baik. 

 

2. Sumber protein nabati. 

Sedangkan protein nabati terdapan dalam biji-bijian, kacang-kacangan 

dan gandum. Satu gram protein mampu menghasilkan energi 4,1 

kalori. 

 

Kebutuhan protein bagi manusia dapat ditentukan dengan cara menghitung 

jumlah protein yang diganti dalam tubuh. Ini bisa dilakukan dengan menghitung 

jumlah unsur nitrogn (zat lemas) yang ada dalam protein makanan dan 

menghitung pula jumlah unsur nitrogen yang dikeluarkan tubuh melalui air seni 

dan peses. Penggunaan protein dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga 

dalam prakteknya jumlah protein itu belum dapat memenuhi kebutuhan. Sebabnya 

antara lain : 

         Kadar protein 18,75 gram itu dalam tubuh akan menyebabkan beberapa 

reaksi kimia yang tidak bisa berlangsung dengan baik. 

         Kecernaan protein itu sendiri. Tidak semua bahan makanan yang 

mengandung serat-serat proteinnya bisa diambil tubuh. Karena adanya serat-serat 

ini, enzim-enzim tidak bisa masuk untuk memecah protein. 

 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka ditetapkan bahwa kebutuhan protein bagi 

seorang dewasa adalah 1 gram untuk setiap kilogram berat badannya setiap hari. 

Untuk anak-anak yang sedang tumbuh, diperlukan protein yang lebih banyak, 

yaitu 3 gram tiap satu kilogram berat badannya. 

 

Disamping itu, mengingat adanya protein sempurna dan tidak sempurna 

berdasarkan jumlah dan macam-macam asam amino yang ada dalam makanan, 

maka untuk menjamin agar tubuh benar-benar mendapatkan asam amin dalam 

jumlah dan macam yang cukup, sebaiknya untuk orang dewasa seperlima dari 



protein yang diperlukan haruslah protein yang berasal dari hewan, sedangkan 

untuk anak-anak sepertiga dari jumlah protein yang mereka perlukan. 

 

5. Denaturasi protein  

 

Denaturasi Protein adalah proses perubahan struktur lengkap dan karakteristik 

bentuk protein akibat dari gangguan interaksi sekunder, tersier, dan kuaterner 

struktural. Karena fungsi biokimia protein tergantung pada tiga dimensi 

bentuknya atau susunan senyawa yang terdapat pada asam amino. Hasil 

denaturasi adalah hilangnya aktivitas biokimia yang terjadi didalam senyawa 

protein itu sendiri. Denaturasi protein juga tidak mempengaruhi kandungan 

struktur utama protein yaitu C, H, O, dan N. Meskipun beberapa protein 

mengalami kemungkinan untuk kehilangan kandungan senyawa mereka 

karakteristik struktural saat Denaturasi. Namun, kebanyakan protein tidak akan 

mengalami hal tersebut, hanya saja tidak menutup kemungkinan juga protein akan 

berubah struktur kecil didalamnya saat proses denaturasi terjadi. Bagaimanapun, 

untuk perubahan denaturasi secara umum, prosesnya sama dan tidak dapat 

diubah. ( Stoker, 2010) 

Ciri-ciri suatu protein yang mengalami denaturasi bisa dilihat dari berbagai hal. 

Salah satunya adalah dari perubahan struktur fisiknya, protein yang terdenaturasi 

biasanya mengalami pembukaan lipatan pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, 

protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya. Lapisan molekul yang 

bagian hidrofobik akan mengalami perubahan posisi dari dalam ke luar, begitupun 

sebaliknya. Hal ini akan membuat perubahan kelarutan. 

 

6. Renaturasi protein  

Renaturasi adalah proses pembentukan kembali struktur untai ganda dari keadaan 

terdenaturasi. Renaturasi merupakan suatu proses yang dapat terjadi secara in 

vivo maupun in vitro. Renaturasi in vitro merupakan suatu fenomena yang sangat 

berguna untuk analisis molekuler, misalnya untuk mengetahui kesamaan atau 

kedekatan genetis antara suatu organisme dengan organisme lain, untuk 

mendeteksi macam RNA tertentu, untuk mengetahui apakah suatu urutan 

nukleutida tertentu ada lebih dari satu pada suatu jasad, serta untuk mengetahui 

lokasi spesifik suatu urutan nukleutida pada genom . Dalam bagian ini merupakan 

proses renaturasi secara in vitro. 



BAB IV 

KESIMPULAN  

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan diatas, dapat disimpulkan bahwa : 

 

1. Protein adalah makromolekul yang merupakan komponen utama dalam semua sel hidup 

 

2. Asam amino pada larutan berair mempunyai bentuk zwitter ion  

 

3. Sifat amfoter dari asam amino ditunjukkan dengan kemampuan asam amino berfungsi 

sebagai asam atau basa. 

 

4. Ciri suatu protein mengalami denaturasi adalah terdapat perubahan pada struktur fisknya , 

dan akan berkurang kelarutannya.  

 

5. Protein memiliki banyak fungsi bagi mahkluk hidup.  

 

6.Renaturasi adalah proses pembentukan kembali struktur untai ganda dari keadaan 

terdenaturasi. 
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