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SINTESIS PROTEIN 
 
A.  Pendahuluan 

 
Tubuh makhluk hidup, khususnya manusia dan hewan pada umumnya tersusun atas 

kumpulan protein. Protein merupakan gugusan senyawa asam amino yang saling berikatan 
membentuk suatu rantai terdiri dari 20 atau lebih asam amino yang disebut Polipeptida. Dalam 
sebuah sel, protein disintesis oleh ribosom, baik yang menempel pada Retikulum Endoplasma 
atau pada ribosom itu sendiri. 
 
B.  Protein 

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. 

 
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. 

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. 
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Struktur Protein 
 

Struktur protein dapat dilihat sebagai hirarki, yaitu berupa struktur primer (tingkat 
satu), sekunder (tingkat dua), tersier (tingkat tiga), dan kuartener (tingkat empat). Struktur 
primer protein merupakan urutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan 
melalui ikatan peptida (amida). Sementara itu, struktur sekunder protein adalah struktur tiga 
dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan 
hidrogen. Berbagai bentuk struktur sekunder misalnya ialah sebagai berikut: 

• alpha helix (α-helix, "puntiran-alfa"), berupa pilinan rantai asam-asam amino 
berbentuk seperti spiral; 

• beta-sheet (β-sheet, "lempeng-beta"), berupa lembaran-lembaran lebar yang 
tersusun dari sejumlah rantai asam amino yang saling terikat melalui ikatan 
hidrogen atau ikatan tiol (S-H); 

• beta-turn, (β-turn, "lekukan-beta"); dan 
• gamma-turn, (γ-turn, "lekukan-gamma"). 
 
Gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder akan menghasilkan struktur tiga 

dimensi yang dinamakan struktur tersier. Struktur tersier biasanya berupa gumpalan. Beberapa 
molekul protein dapat berinteraksi secara fisik tanpa ikatan kovalen membentuk oligomer yang 
stabil (misalnya dimer, trimer, atau kuartomer) dan membentuk struktur kuartener. Contoh 
struktur kuartener yang terkenal adalah enzim Rubisco dan insulin. 

 
Struktur primer protein bisa ditentukan dengan beberapa metode: (1) hidrolisis 

protein dengan asam kuat (misalnya, 6N HCl) dan kemudian komposisi asam amino ditentukan 
dengan instrumen amino acid analyzer, (2) analisis sekuens dari ujung-N dengan menggunakan 
degradasi Edman, (3) kombinasi dari digesti dengan tripsin dan spektrometri massa, dan (4) 
penentuan massa molekular dengan spektrometri massa. 

 
Struktur sekunder bisa ditentukan dengan menggunakan spektroskopi circular 

dichroism (CD) dan Fourier Transform Infra Red (FTIR). Spektrum CD dari puntiran-alfa 
menunjukkan dua absorbans negatif pada 208 dan 220 nm dan lempeng-beta menunjukkan 
satu puncak negatif sekitar 210-216 nm. Estimasi dari komposisi struktur sekunder dari protein 
bisa dikalkulasi dari spektrum CD. Pada spektrum FTIR, pita amida-I dari puntiran-alfa berbeda 
dibandingkan dengan pita amida-I dari lempeng-beta. Jadi, komposisi struktur sekunder dari 
protein juga bisa diestimasi dari spektrum inframerah. 

 
Struktur protein lainnya yang juga dikenal adalah domain. Struktur ini terdiri dari 40-

350 asam amino. Protein sederhana umumnya hanya memiliki satu domain. Pada protein yang 
lebih kompleks, ada beberapa domain yang terlibat di dalamnya. Hubungan rantai polipeptida 
yang berperan di dalamnya akan menimbulkan sebuah fungsi baru berbeda dengan komponen 
penyusunnya. Bila struktur domain pada struktur kompleks ini berpisah, maka fungsi biologis 
masing-masing komponen domain penyusunnya tidak hilang. Inilah yang membedakan struktur 
domain dengan struktur kuartener. Pada struktur kuartener, setelah struktur kompleksnya 
berpisah, protein tersebut tidak fungsional. 

 
Dari makanan kita memperoleh Protein. Di sistem pencernaan protein akan diuraikan 

menjadi peptid peptid yang strukturnya lebih sederhana terdiri dari asam amino. Hal ini 
dilakukan dengan bantuan enzim. Tubuh manusia memerlukan 9 asam amino. Artinya 
kesembilan asam amino ini tidak dapat disintesa sendiri oleh tubuh esensiil, sedangkan sebagian 
asam amino dapat disintesa sendiri atau tidak esensiil oleh tubuh. Keseluruhan berjumlah 21 
asam amino. Setelah penyerapan di usus maka akan diberikan ke darah. Darah membawa asam 
amino itu ke setiap sel tubuh. Kode untuk asam amino tidak esensiil dapat disintesa oleh DNA. 
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Ini disebut dengan DNAtranskripsi. Kemudian mRNA hasil transkripsi di proses lebih lanjut 
di ribosom atau retikulum endoplasma, disebut sebagai translasi. 
Asam Nukleat 
 

Asam nukleat (bahasa Inggris: nucleic acid) adalah makromolekul biokimia yang 
kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang 
mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah Asam 
deoksiribonukleat (DNA) and Asam ribonukleat (RNA). Asam nukleat ditemukan pada 
semua sel hidup serta pada virus. 

 
Asam nukleat dinamai demikian karena keberadaan umumnya di dalam inti (nukleus) 

sel. Asam nukleat merupakan biopolimer, dan monomer penyusunnya adalah nukleotida. Setiap 
nukleotida terdiri dari tiga komponen, yaitu sebuah basa nitrogen heterosiklik (purin 
atau pirimidin), sebuah gula pentosa, dan sebuah gugus fosfat. Jenis asam nukleat dibedakan 
oleh jenis gula yang terdapat pada rantai asam nukleat tersebut (misalnya, DNA atau asam 
deoksiribonukleat mengandung 2-deoksiribosa). Selain itu, basa nitrogen yang ditemukan pada 
kedua jenis asam nukleat tersebut memiliki perbedaan: adenin, sitosin, dan guanin dapat 
ditemukan pada RNA maupun DNA, sedangkan timin dapat ditemukan hanya pada DNA 
dan urasil dapat ditemukan hanya pada RNA. 
 
DNA 
 

Asam deoksiribonukleat, lebih dikenal dengan DNA (bahasa Inggris: 
deoxyribonucleic acid), adalah sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama 
penyusun berat kering setiap organisme. Di dalam sel, DNA umumnya terletak di dalam inti sel. 

 
Secara garis besar, peran DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai materi genetik; 

artinya, DNA menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Ini berlaku umum bagi setiap 
organisme. Di antara perkecualian yang menonjol adalah beberapa jenis virus (dan virus tidak 
termasuk organisme) seperti HIV (Human Immunodeficiency Virus). 

 
DNA merupakan polimer yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu gugus fosfat, 

gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Sebuah unit monomer DNA yang terdiri dari ketiga 
komponen tersebut dinamakan nukleotida, sehingga DNA tergolong sebagai polinukleotida. 

 
Rantai DNA memiliki lebar 22-24 Å, sementara panjang satu unit nukleotida 3,3 Å[1]. 

Walaupun unit monomer ini sangatlah kecil, DNA dapat memiliki jutaan nukleotida yang 
terangkai seperti rantai. Misalnya, kromosom terbesar pada manusia terdiri atas 220 juta 
nukleotida. 
 

 
Struktur untai komplementer DNA 
menunjukkan pasangan basa (adenin 
dengan timin dan guanin dengan sitosin) 
yang membentuk DNA beruntai ganda. 
 
Rangka utama untai DNA terdiri dari 
gugus fosfat dan gula yang berselang-seling. 
Gula pada DNA adalah gula pentosa 
(berkarbon lima), yaitu 2-deoksiribosa. Dua 
gugus gula terhubung dengan fosfat 
melalui ikatan fosfodiester antara atom 
karbon ketiga pada cincin satu gula dan 
atom karbon kelima pada gula lainnya. Salah 
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satu perbedaan utama DNA dan RNA adalah gula penyusunnya; gula RNA adalah ribosa. 

DNA terdiri atas dua untai yang berpilin membentuk struktur heliks ganda. Pada 
struktur heliks ganda, orientasi rantai nukleotida pada satu untai berlawanan dengan orientasi 
nukleotida untai lainnya. Hal ini disebut sebagai antiparalel. Masing-masing untai terdiri dari 
rangka utama, sebagai struktur utama, dan basa nitrogen, yang berinteraksi dengan untai DNA 
satunya pada heliks. Kedua untai pada heliks ganda DNA disatukan oleh ikatan hidrogen antara 
basa-basa yang terdapat pada kedua untai tersebut. Empat basa yang ditemukan pada DNA 
adalah adenin (dilambangkan A), sitosin (C, dari cytosine), guanin (G), dan timin (T). Adenin 
berikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin berikatan dengan sitosin. 

Replikasi 
 

 
Pada replikasi DNA, rantai DNA baru dibentuk berdasarkan 
urutan nukleotida pada DNA yang digandakan. 
 
Replikasi merupakan proses pelipatgandaan DNA. Proses 
replikasi ini diperlukan ketika sel akan membelah diri. Pada 
setiap sel, kecuali sel gamet, pembelahan diri harus disertai 
dengan replikasi DNA supaya semua sel turunan memiliki 
informasi genetik yang sama. Pada dasarnya, proses replikasi 
memanfaatkan fakta bahwa DNA terdiri dari dua rantai dan 
rantai yang satu merupakan "konjugat" dari rantai pasangannya. 
Dengan kata lain, dengan mengetahui susunan satu rantai, maka 
susunan rantai pasangan dapat dengan mudah dibentuk. Ada 
beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana proses 
replikasi DNA ini terjadi. Salah satu teori yang paling populer 
menyatakan bahwa pada masing-masing DNA baru yang 
diperoleh pada akhir proses replikasi; satu rantai tunggal 
merupakan rantai DNA dari rantai DNA sebelumnya, sedangkan 
rantai pasangannya merupakan rantai yang baru disintesis. 
Rantai tunggal yang diperoleh dari DNA sebelumnya tersebut 
bertindak sebagai "cetakan" untuk membuat rantai 
pasangannya. 

 
Proses replikasi memerlukan protein atau enzim pembantu; salah satu yang terpenting 

dikenal dengan nama DNA polimerase, yang merupakan enzim pembantu pembentukan rantai 
DNA baru yang merupakan suatu polimer. Proses replikasi diawali dengan pembukaan untaian 
ganda DNA pada titik-titik tertentu di sepanjang rantai DNA. Proses pembukaan rantai DNA ini 
dibantu oleh beberapa jenis protein yang dapat mengenali titik-titik tersebut, dan juga protein 
yang mampu membuka pilinan rantai DNA. Setelah cukup ruang terbentuk akibat pembukaan 
untaian ganda ini, DNA polimerase masuk dan mengikat diri pada kedua rantai DNA yang sudah 
terbuka secara lokal tersebut. Proses pembukaan rantai ganda tersebut berlangsung disertai 
dengan pergeseran DNA polimerase mengikuti arah membukanya rantai ganda. Monomer DNA 
ditambahkan di kedua sisi rantai yang membuka setiap kali DNA polimerase bergeser. Hal ini 
berlanjut sampai seluruh rantai telah benar-benar terpisah. 

 
Proses replikasi DNA ini merupakan proses yang rumit namun teliti. Proses sintesis 

rantai DNA baru memiliki suatu mekanisme yang mencegah terjadinya kesalahan pemasukan 
monomer yang dapat berakibat fatal. Karena mekanisme inilah kemungkinan terjadinya 
kesalahan sintesis amatlah kecil. 
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RNA 

Asam ribonukleat (bahasa Inggris:ribonucleic acid, RNA) senyawa yang 
merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam dogma 
pokok (central dogma) genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang 
dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. 
 
Struktur RNA 
 

Struktur dasar RNA mirip dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari 
sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus gula ribosa, dan 
satu gugus basa nitrogen (basa N). Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus 
fosfat dari satu nukleotida dengan gugus gula ribosa dari nukleotida yang lain. 

 
Perbedaan RNA dengan DNA terletak pada satu gugus hidroksil tambahan pada 

cincin gula ribosa (sehingga dinamakan ribosa). Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, 
kecuali basa timin pada DNA diganti dengan urasil pada RNA. Jadi tetap ada empat pilihan: 
adenin, guanin, sitosin, atau urasil untuk suatu nukleotida. 

 
Selain itu, bentuk konformasi RNA tidak berupa pilin ganda sebagaimana DNA, tetapi 

bervariasi sesuai dengan tipe dan fungsinya. 
 
Tipe-tipe RNA 
 

RNA hadir di alam dalam berbagai macam/tipe. Sebagai bahan genetik, RNA berwujud 
sepasang pita (Inggris double-stranded RNA, dsRNA). Genetika molekular klasik mengajarkan 
adanya tiga tipe RNA yang terlibat dalam proses sintesis protein: 

 
1. RNA-kurir (bahasa Inggris: messenger-RNA, mRNA), 
2. RNA-ribosom (bahasa Inggris: ribosomal-RNA, rRNA), 
3. RNA-transfer (bahasa Inggris: transfer-RNA, tRNA). 

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 diketahui bahwa RNA hadir dalam 
berbagai macam bentuk dan terlibat dalam proses pascatranslasi. Dalam pengaturan ekspresi 
genetik orang sekarang mengenal RNA-mikro (miRNA) yang terlibat dalam "peredaman gen" 
atau gene silencing dan small-interfering RNA (siRNA) yang terlibat dalam proses pertahanan 
terhadap serangan virus. 
 
Fungsi RNA 
 

Pada sekelompok virus (misalnya bakteriofag), RNA merupakan bahan genetik. Ia 
berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, sebagaimana DNA pada organisme hidup lain. 
Ketika virus ini menyerang sel hidup, RNA yang dibawanya masuk ke sitoplasma sel korban, 
yang kemudian ditranslasi oleh sel inang untuk menghasilkan virus-virus baru. 

Namun demikian, peran penting RNA terletak pada fungsinya sebagai perantara 
antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena ini berlaku untuk semua 
organisme hidup. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen 
DNA dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk 'triplet', tiga urutan 
basa N, yang dikenal dengan nama kodon. Setiap kodon berelasi dengan satu asam amino (atau 
kode untuk berhenti), monomer yang menyusun protein. Lihat ekspresi genetik untuk 
keterangan lebih lanjut. 
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Penelitian mutakhir atas fungsi RNA menunjukkan bukti yang mendukung atas 
teori 'dunia RNA', yang menyatakan bahwa pada awal proses evolusi, RNA merupakan bahan 
genetik universal sebelum organisme hidup memakai DNA. 

Transkripsi (genetik) 

Transkripsi (dari bahasa Inggris: transcription) dalam genetika adalah pembuatan RNA dengan 
menyalin sebagian berkas DNA. Transkripsi adalah bagian dari rangkaian ekspresi genetik. 
Pengertian asli "transkripsi" adalah alih aksara atau penyalinan. Di sini, yang dimaksud adalah 
mengubah "teks" DNA menjadi RNA. Sebenarnya, yang berubah hanyalah basa nitrogen timin di 
DNA yang pada RNA digantikan oleh urasil. 

Proses 

Transkripsi berlangsung di dalam inti sel (nukleus) atau di dalam matriks pada mitokondria 
dan plastida. Transkripsi dapat dipicu oleh rangsangan dari luar maupun tanpa rangsangan. 
Pada proses tanpa rangsangan, transkripsi berlangsung terus-menerus (gen-gennya disebut gen 
konstitutif atau "gen pengurus rumah", house-keeping genes). Sementara itu, gen yang 
memerlukan rangsangan biasanya gen yang hanya diproduksi sewaktu-waktu; gennya 
disebut gen regulatorik karena biasanya mengatur mekanisme khusus. Rangsangan akan 
mengaktifkan bagian promoter. Promoter ini terletak di bagian hulu bagian yang akan disalin 
(disebut transcription unit). 

Proses transkripsi diawali oleh mobilisasi sejumlah protein, beberapa di antaranya enzim. 
Selanjutnya, protein-protein non-enzim, disebut faktor transkripsi, menempati posisi-posisi 
DNA tertentu (karena memiliki "tanda pengenal") yang pada gilirannya membuat DNA siap 
melakukan transkripsi. Bagian ini dikenal sebagai TATA-box, terletak sekitar 10-25 pasangan 
basa di bagian hulu (upstream) dari kodon mulai (AUG). Adanya faktor transkripsi ini akan 
menarik enzim RNA polimerase mendekat ke DNA dan kemudian menempatkan diri pada 
tempat yang sesuai dengan kodon mulai (TAC pada berkas DNA). Berkas DNA yang ditempel 
oleh RNA polimerase disebut sebagai berkas templat, sementara berkas pasangannya disebut 
sebagai berkas kode (karena memiliki urutan basa yang sama dengan RNA yang dibuat). 
Sejumlah ATP diperlukan untuk membuat RNA polimerase mulai bergerak dari ujung 3' (ujung 
karboksil) berkas templat ke arah ujung 5' (ujung amino). RNA yang terbentuk dengan 
demikian berarah 5' → 3'. Pergerakan RNA polimerase akan berhenti apabila ia menemui 
urutan basa yang sesuai dengan kodon berhenti. Setelah proses selesai, RNA polimerase akan 
lepas dari DNA. 

Tergantung intensitasnya, dalam satu berkas transcription unit sejumlah RNA polimerase dapat 
bekerja secara simultan. Intensitas transkripsi ditentukan oleh keadaan di sejumlah bagian 
tertentu pada DNA. Ada bagian yang disebut suppressor yang menekan intensitas, dan ada yang 
disebut enhancer yang memperkuatnya. 

Hasil 

Hasil transkripsi adalah berkas RNA yang masih "mentah". Di dalamnya terdapat fragmen 
berkas untuk protein yang mengatur dan membantu sintesis protein (translasi) selain fragmen 
untuk dilanjutkan dalam translasi sendiri, ditambah dengan bagian yang nantinya akan 
dipotong (intron). Berkas RNA ini selanjutnya akan mengalami proses yang disebut 
sebagai proses pascatranskripsi (post-transcriptional process). 
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Translasi (biologi) 

Translasi dalam genetika dan biologi molekular adalah proses sintesis polipeptida 
spesifik berdasarkan sandi genetika pada mRNA. Proses ini adalah bagian kedua dari 
tahapan biosintesis protein setelah proses transkripsi. Translasi melibatkan ribosom sebagai 
tempat penggabungan asam amino-asam amino menjadi polipeptida dan tRNA sebagai 
pembawa asam amino ke ribosom dan "penerjemah" sandi genetika mRNA. Antibiotika dapat 
menghambat atau menghentikan proses translasi pada biosintesis protein; contohnya 
antibiotika anisomycin, cycloheximide, chloramphenicol, dan tetracycline. 

Kode pada mRNA akan terbaca oleh ribosom dengan dibantu oleh tRNA yang terdapat 
di dalam sitoplasma. tRNA akan datang untuk membawa asam amino yang sesuai dengan kode 
yang dibawa  mRNA  tersebut. Kemudian tRNA akan bergabung dengan mRNA yang sesuai 
dengan kode pasangan basa. Bagian pada tRNA yang terlibat ini disebut antikodon, yang 
berhubungan dengan tiga basa pada pita mRNA yang disebut dengan kodon. Asam amino akan 
berjajar-jajar dalam urutan yang sesuai dengan kodenya. Dari hal ini akan terbentuk protein 
yang berfungsi sebagai enzim, dalam mengatur metabolisme sel dan reproduksi. Proses sintesis 
protein terbagi atas transkripsi dan translasi. Seperti kita ketahui DNA sebagai media untuk 
proses transkripsi suatu gen berada di kromosom dan terikat oleh protein histon. Saat 
menjelang proses transkripsi berjalan, biasanya didahului signal dari luar akan kebutuhan suatu 
protein atau molekul lain yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, 
metabolisme  dan fungsi lain di tingkat sel maupun jaringan. Kemudian RNA polymerase II akan 
mendatangi daerah regulator element dari gen yang akan ditranskripsi. Kemudian RNA 
polymerase ini akan menempel (binding) di daerah promoter spesifik dari gene yang akan 
disintesis proteinnya, daerah promoter ini merupakan daerah consesus sequences, pada urutan 
-10 dan -35 dari titik inisiasi (+1) yang mengandung urutan TATA-Box sebagai basal promoter. 
Setelah itu, polimerase ini akan membuka titik inisiasi (kodon ATG) dari gene tersebut dan 
mengkopi semua informasi secara utuh baik daerah exon maupun intron, dalam bentuk molekul 
immature mRNA (messenger RNA ). Kemudian immature mRNA ini diolah pada proses splicing 
dengan 

Menggunakan smallnuclearRNA (snRNA) complex yang akan memotong hanya daerah 
intron, dan semua exon akan disambungkan menjadi satu urutan gen utuh tanpa non-coding 
area dan disebut sebagai mature mRNA. Pada tahap berikutnya, mRNA ini diproses lebih lanjut 
pada proses translasi di dalam ribosom, dalam tiga tahapan pokok yaitu inisiasi sebagai 
mengawali sintesis polipeptida dari kodon AUG yang ditranslasi sebagai asam amino 
methionine. Proses ini berlangsung dengan bantuan initiation factor (IF-1, IF-2 dan IF3) dan 
enzim tRNA-methionine synthethase (pada bakteri diawali oleh formylmethionine) sehingga 
tRNA dan asam amino methionine membentuk ikatan cognate dan bergerak ke ribosom tempat 
sintesis protein berlangsung. Langkah selanjutnya adalah elongasi atau pemanjangan 
polpeptida sesuai denga urutan kodon yang dibawa oleh mRNA. 
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Asam amino dasar (standar) 
 

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. 

 
Berikut adalah ke-20 asam amino penyusun protein (singkatan dalam kurung 

menunjukkan singkatan tiga huruf dan satu huruf yang sering digunakan dalam kajian protein), 
dikelompokkan menurut sifat atau struktur kimiawinya: 

 
Asam amino alifatik sederhana 

• Glisina (Gly, G) 
• Alanina (Ala, A) 
• Valina (Val, V) 
• Leusina (Leu, L) 
• Isoleusina (Ile, I) 

Asam amino hidroksi-alifatik 
• Serina (Ser, S) 
• Treonina (Thr, T) 

Asam amino dikarboksilat (asam) 
• Asam aspartat (Asp, D) 
• Asam glutamat (Glu, E) 

Amida 
• Asparagina (Asn, N) 
• Glutamina (Gln, Q) 
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Asam amino basa 
• Lisina (Lys, K) 
• Arginina (Arg, R) 
• Histidina (His, H) (memiliki gugus siklik) 

Asam amino dengan sulfur 
• Sisteina (Cys, C) 
• Metionina (Met, M) 

 Prolin 
• Prolina (Pro, P) (memiliki gugus siklik) 

 
Asam amino aromatik 

• Fenilalanina (Phe, F) 
• Tirosina (Tyr, Y) 
• Triptofan (Trp, W) 

Kelompok ini memiliki cincin benzena dan menjadi bahan baku metabolit sekunder aromatik. 
 
 
 
Asam amino esensial 

 
Asam amino diperlukan oleh makhluk hidup sebagai penyusun protein atau sebagai 

kerangka molekul-molekul penting. Ia disebut esensial bagi suatu spesies organisme apabila 
spesies tersebut memerlukannya tetapi tidak mampu memproduksi sendiri atau selalu 
kekurangan asam amino yang bersangkutan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, spesies itu harus 
memasoknya dari luar (lewat makanan). Istilah "asam amino esensial" berlaku hanya bagi 
organisme heterotrof. 

 
Bagi manusia, ada delapan (ada yang menyebut sembilan) asam amino esensial yang 

harus dipenuhi dari diet sehari-hari, yaitu isoleusina, leusina, lisina, metionina, fenilalanina, 
treonina, triptofan, dan valina. Histidina dan arginina disebut sebagai "setengah esensial" 
karena tubuh manusia dewasa sehat mampu memenuhi kebutuhannya. Asam amino karnitina 
juga bersifat "setengah esensial" dan sering diberikan untuk kepentingan pengobatan. 
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