
 

 

 

 

 

 

I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Klasifikasi Nannochloropsis sp.  

  

Nannochloropsis sp. adalah alga bersel satu yang termasuk ke dalam kelas 

Eustigmatophyceae, yang biasa dikenal sebagai marine chlorella. 

Nannochloropsis sp. dapat dimanfaatkan untuk mengadsorpsi ion-ion logam. 

Kemampuan adsorpsinya cukup tinggi karena di dalam alga Nannochloropsis sp.. 

terdapat gugus fungsi amina, amida, dan karboksilat yang dapat berikatan dengan 

ion logam. Nannochloropsis sp. mempunyai peranan penting dalam suatu 

kegiatan pembenihan karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan memiliki 

kemampuan memproduksi bahan-bahan yang sangat penting seperti pigmen 

(zeaxanthin dan astaxanthin) dan Poly Unsaturated Fatty Acid (PUFA). 

Pembenihan membutuhkan Nannochloropsis sp. dengan kuantitas serta kualitas 

yang baik, dalam hal ini adalah kepadatan sel serta kandungan protein yang tinggi 

(Wisnu, 1995).  

Fitoplankton Nannochloropsis sp., adalah salah satu jenis Chlorophyta yang dapat 

melakukan fotosintesa. Klasifikasi Nannochloropsis sp. menurut Adehoog (2001),  

adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Protista  

Super Divisi : Eukaryotes 



Divisi  : Chroniophyta 

Kelas  : Eustigmatophyceae 

Genus   : Nannochloropsis  

Spesies  : Nannochloropsis sp. 

 

Sel Nannochloropsis sp. berbentuk bulat memanjang dengan diameter sel berkisar 

2 – 4 µm. Mikroalga tersebut memiliki kloroplas yang mengandung klorofil-a 

(Waggoner dan Speer, 1999). Bentuk dan Morfologi Nannochloropsis sp. Dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Sruktur sel Nannochloropsis sp. 

Mikroalga yang banyak ditemukan di laut ini memiliki ukuran sebesar 1-2 µm. 

Memiliki karakteristik tubuh yang berwarna hijau, bersel tunggal dan bukan 

termasuk golongan mikroalga yang beracun.  

 

2.2 Kandungan Nutrisi Nannochloropsis sp. 

Mikroalga Nannochloropsis sp. memiliki kandungan metabolit primer seperti 

protein, lemak, dan juga klorofil. Nannochloropsis sp. juga memiliki sejumlah 



kandungan pigmen dan nutrisi seperti protein (52,11%), karbohidrat (16%), lemak 

(27,64%), vitamin C (0,85%), dan klorofil A (0,89%). Protein adalah poliamida 

yang hidrolisisnya menghasilkan asam-asam amino (Fessenden, 1994). Protein 

yang terkandung pada mikroalga memiliki kandungan asam amino lebih kaya 

dibanding telur ayam. Demikian juga dengan kandungan beta karoten yang bisa 

900 kali lebih banyak dibanding wortel. Sedangkan kandungan omega-3 

mikroalga lebih banyak dibanding minyak ikan, biji rami, dan kedelai, yaitu 50-60 

persen. Pada mikroalga Nannochloropsis sp. asam amino yang terkandung dalam 

konsentrasi yang tinggi adalah jenis asam amino essensial yaitu berupa: Glutamic 

15,48 %, Leucine 15,20%, Leucine 1,57% (Anonim, 2008). 

Kandungan protein mikroalga Nannochloropsis sp. dapat dianalisis dengan 

menggunakan metode biuret (Burlew, 1995). Ialah dengan menambahkan reagen 

biuret (CuSO4 dan NaK-Tartat dalam NaOH). Mekanisme analisis ini adalah 

pembentukan senyawa kompleks antara asam amino dari protein dengan logam 

Cu. Suatu ion kompleks ialah terdiri dari satu atom pusat (ion) pusat dan sejumlah 

ligan yang terikat erat dengan atom (ion) pusat itu. Jumlah relatif komponen- 

komponen tersebut dalam kompleks yang stabil nampak mengikut aturan 

stokiometri (Prescott, 1987).  

Dalam analisis protein pada mikroalga yang bertindak sebagai ion pusat adalah 

logam Cu dari reagen biuret yang digunakan. Sedangkan, ligan berasal dari asam-

asam amino yang terkandung pada mikroalga. Mekanisme pembentukan 

kompleks ini merupakan mekanisme yang juga digunakan dalam adsorpsi logam-

logam berat dengan menggunakan mikroalga, yang sejauh ini telah banyak 



penelitian yang dilakukan. Untuk meningkatkan daya adsorpsi dari mikroalga 

dilakukan mobilisasi. Penggunaan silika gel sebagai pegimobilisasi telah banyak 

dilakukan (Burlew, 1995). 

 

2.3 Pertumbuhan dan Reproduksi Nannochloropsis sp. 

 

Perkembangbiakan Nannochloropsis sp. terjadi secara aseksual yaitu dengan 

pembelahan sel atau pemisahan autospora dari sel induknya. Reproduksi sel 

diawali dengan pertumbuhan sel yang membesar, selanjutnya terjadi peningkatan 

aktifitas sintesis untuk persiapan pembentukan sel anak, yang merupakan tingkat 

pemasakan awal (Kimball, 1994.) Tahap berikutnya terbentuk sel induk muda 

yang merupakan tingkat pemasakan akhir, yang akan disusul dengan pelepasan sel 

anak ( Fogg, 1975 dalam Isnansetyo dan Kurniastuty, 1995).  

 

Menurut Dewi (2003) membagi pola pertumbuhan atau kurva pertumbuhan 

Nannochoropsis sp.  menjadi lima fase pertumbuhan yaitu: 

(1) Fase lag disebut sebagai fase adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang 

ditandai dengan peningkatan populasi yang tidak nyata. 

(2) Fase eksponensial ditandai dengan pesatnya laju pertumbuhan hingga 

kepadatan populasi meningkat beberapa kali lipat 

(3) Fase pengurangan pertumbuhan ditandai dengan terjadinya penurunan 

pertumbuhan jika dibandingkan dengan fase eksponensial 

(4) Fase stationer ditandai dengan laju pertumbuhan seimbang dengan laju 

kematian 



(5) Fase kematian ditandai dengan laju kematian lebih tinggi dari laju 

pertumbuhan sehingga kepadatan populasi berkurang. 

Kurva pertumbuhan Nannochloropsis sp. dapat dilihat dalam Gambar 3. 
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Gambar 3. Kurva pertumbuhan Nannochloropsis sp. 

 

Media yang baik sangat diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan 

Nannochloropsis sp. (Basmi, 1999). Media kultur harus mengandung semua 

nutrien yang diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan. Media atau 

pupuk yang digunakan dalam kultur  Nannochloropsis sp. ini adalah Pupuk jenis 

Conway. 

2.4 Faktor Lingkungan 

Menurut  Chen dan Sheety (1991), pertumbuhan dan perkembangbiakan 

Nannochloropsis sp. memerlukan berbagai nutrien yang diabsorbsi dari luar 

(media). Hal ini berarti ketersediaan unsur hara makro dan mikro dalam media 

tumbuhnya mutlak diperlukan, adapun makro nutrien yang diperlukan oleh 

Nannochloropsis sp. adalah N, P, Fe, K, Mg, S dan Ca  sedangkan unsur mikro 

yang dibutuhkan H2BO3, MnCl3, ZnCl2, CoCl2, (NH4)6M7O244H2O dan 
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CuSO45H2O. Menurut (Dewi, 2003) selain unsur nutrien, faktor eksternal lain 

yang mempengaruhi pertumbuhan Nannochloropsis sp. meliputi : 

2.4.1 pH 

Derajat keasaman atau pH digambarkan sebagai keberadaan ion hidrogen.  pH 

akan mempengaruhi toksisitas semua senyawa kimia. Variasi pH dapat 

mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan fitoplankton dalam beberapa hal, 

antara lain mengubah keseimbangan dari karbon organic, mengubah ketersediaan 

nutrient, dan dapat mempengaruhi fisiologis sel. Secara umum kisaran pH yang 

optimum pada kultur Nannochloropsis sp. Antara 7–9 (Effendi, 2003).  

2.4.2 Salinitas 

Kisaran salinitas yang berubah-ubah dapat mempengaruhi dan menghambat 

pertumbuhan dari mikroalga. Beberapa mikroalga dapat tumbuh dalam kisaran 

salinitas yang tinggi tetapi ada juga mikroalga yang dapat tumbuh dalam kisaran 

salinitas yang rendah. Namun, hampir semua jenis fitoplankton dapat tumbuh 

optimal pada salinitas sedikit dibawah habitat asal. Pengaturan salinitas pada 

medium yang diperkaya dapat dilakukan dengan pengenceran dengan 

menggunakan air tawar. Kisaran salinitas yang dimiliki oleh Nannochloropsis sp. 

antara 32–36 ppt, tetapi salinitas paling optimum untk pertumbuhan 

Nannochloropsis sp. adalah 33-35 ppt (Effendi, 2003).  

2.4.3 Suhu  

Suhu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan 

fitoplankton. Perubahan suhu berpengaruh terhadap proses kimia, biologi dan 



fisika, peningkatan suhu dapat menurunkan suatu kelarutan bahan dan dapat 

menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi fitoplankton 

diperairan. Suhu optimal dalam kultur mikroalga Nannochloropsis sp. secara 

umum antara 20-24˚C. Suhu dalam kultur diatur sedemikian rupa bergantung pada 

medium yang digunakan. Suhu diatas dari 36˚C akan menyebabkan kematian 

pada jenis fitoplankton tertentu, sedangkan apabila suhu kurang dari 16˚C akan 

menyebabkan kecepatan dari pertumbuhan fitoplanton menurun. Fitoplankton 

tidak tahan terhadap suhu yang tinggi. Pengaturan suhu dalam kultur fitoplankton 

dapat dilakukan dengan mengalirkan air dingin ke botol kultur atau dengan 

menggunakan alat pengatur suhu udara (Taw, 1990). 

2.4.4 Cahaya  

Cahaya merupakan sumber energi dalam proses fotosintetis yang berguna untuk 

pembentukan senyawa karbon organic. Kebutuhan akan cahaya bervariasi 

tergantung kedalaman kultur dan kepadatannya. Intensitas cahaya yang terlalu 

tinggi dapat menyebabkan fotoinbihisi dan pemanasan. Intensitas cahaya 1000 lux 

cocok untuk kultur dalam Erlenmeyer, sedangkan intensitas 5000-10000 lux untuk 

volume yang lebih besar (Coutteau, 1996). Intensitas cahaya sangat menentukan 

pertumbuhan fitoplankton yaitu dilihat dari lama penyinaran dan panjang 

gelombang yang digunakan untuk fotosintesis. Penggunaan lampu dalam kultur 

mikroalga minimal dinyalakan 18 jam per hari, hal tersebut dilakukan sampai 

mikroalga dapat tumbuh dengan konstan dan normal (Coutteau, 1996). 

 

 



2.4.5 Nutrien 

Mikroalga mendapatkan nutrien dari air laut yang sudah mengandung nutrien 

yang cukup lengkap. Namun pertumbuhan mikroalga dengan kultur dapat 

mencapai optimum dengan mencampurkan air laut dengan nutrien yang tidak 

terkandung dalam air laut tersebut. Nutrien tersebut dibagi menjadi makronutrien 

dan mikronutrien, makronutrien meliputi nitrat dan fosfat. Makronutrien 

merupakan pupuk dasar yang mempengaruhi pertumbuhan mikroalga. 

Mikronutrien organik merupakan kombinasi dari beberapa vitamin yang berbeda-

beda. Vitamin tersebut antara lain B12, B1 dan Biotin. Mikronurien tersebut 

digunakan mikroalga untuk berfotosintesis (Taw, 1990). Nitrat adalah sumber 

nitrogen yang penting bagi fitoplankton baik di air laut maupun di air tawar. 

Bentuk kombinasi lain dari nitrogen seperti amonia, nitrit, dan senyawa organik 

dapat dapat digunakan apabila kekurangan nitrat.  

2.4.6 Aerasi 

Aerasi dalam kultur mikroalga diguanakan untuk proses pengadukan medium 

kultur. Pengadukan sangat penting dilakukan yang bertujuan untuk mencegah dari 

pengendapan sel, nutrien dapat tersebar sehingga mikroalga dalam kultur 

mendapatkan nutrien yang sama, mencegah sratifikasi suhu, dan meningkatkan 

pertukaran gas dari udara ke medium (Taw, 1990). 

2.4.7 Karbondioksida 

Karbondioksida diperlukan oleh fitoplankton untuk memenbantu proses 

fotosintesis. Karbondioksida dengan kadar 1-2% biasanya sudah cukup digunakan 



dalam kultur fitoplankton dengan intensitas cahaya yang rendah. Kadar 

karbondioksida yang berlebih dapat menyebabkan pH kurang dari batas optimum 

sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan fitoplankton (Taw, 1990). 

Pertumbuhan fitoplankton secara umum dapat dibagi menjadi lima fase yang 

meliputi fase lag, fase eksponensial, fase penurunan kecepatan pertumbuhan, fase 

stasioner dan fase kematian. Pada fase lag penambahan jumlah densitas 

fitoplankton sangat rendah atau bahkan dapat dikatakan belum ada penambahan 

densitas. Hal tersebut disebabkan karena sel-sel fitoplankton masih dalam proses 

adaptasi secara fisiologis terhadap medium tumbuh sehingga metabolisme untuk 

tumbuh manjadi lamban. Pada fase eksponensial, terjadi pertambahan kepadatan 

sel fitoplankton (N) dalam waktu (t) dengan kecepatan tumbuh (µ) sesuai dengan 

rumus eksponensial. Pada fase penurunan kecepatan tumbuh pembelahan sel 

mulai melambat karena kondisi fisik dan kimia kultur mulai membatasi 

pertumbuhan. Pada fase stasioner, faktor pembatas dan kecepatan tumbuh sama 

karena jumlah sel yang membelah dan yang mati seimbang. Sedangkan pada fase 

kematian, kualitas fisik dan kimia kultur berada pada titik dimana sel tidak 

mampu lagi mengalami pembelahan. Keberhasilan kultur ditandai dengan 

pertumbuhan yang semakin meningkat dari kepadatan fitoplankton, hal tersebut 

merupakan waktu generasi pertumbuhan fitoplankton, sehingga dapat dikatakan 

waktu generasi merupakan waktu yang diperlukan suatu fitoplankton untuk 

membelah dari satu sel menjadi beberapa sel dalam pertumbuhan (Dewi, 2003). 

 

 



2.5 Asam Amino 

Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil (-

COOH) dan amina (biasanya –NH2). Gugus karboksil ini memberikan sifat asam 

dan gugus amina memberikan sifat basa. Asam amino pembentuk protein akan 

saling berikatan dengan ikatan peptida, sehingga dalam satu molekul dipeptida 

mengandung satu ikatan peptida. 

2.5.1 Struktur Asam Amino 

Rumus umum asam amino : 

 

Secara umum, pada asam amino sebuah atom C mengikat empat gugus yaitu : 

gugus karboksil, gugus amina, satu buah atom hydrogen dan satu gugus sisa 

(rantai samping, gugus –R). Rantai samping pada asam amino (gugus –R) yang 

berbeda-beda pada asam amino menentukan struktur, ukuran, muatan elektrik dan 

sifat kelarutan dalam air (Irizarry, 2010). 

2.5.2 Sifat - sifat Asam Amino 

Sifat asam amino umumnya larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik 

non polar seperti eter, aseton dan kloroform. Sifat asam amino ini berbeda dengan 

asam karboksilat maupun dengan sifat amina. Asam karboksilat alifatik maupun 

http://rgmaisyah.files.wordpress.com/2008/10/a-amino-acid.gif


aromatik yang terdiri dari beberapa atom karbon, umumnya kurang larut dalam air 

tetapi larut dalam pelarut organik. Demikian pula amina, pada umumnya tidak 

larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik (Poedjiadi, 1994). 

Asam amino mempunyai titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam 

karboksilat atau amina (lebih besar dari 200ºC). Selain itu asam amino bersifat 

sebagai elektrolit, dalam larutan kondisi netral (pH isoelektrik), asam amino dapat 

membentuk ion yang bermuatan positif dan juga bermuatan negative (zwitterion) 

atau ion amfoter, keadaan ion sangat tergantung pada pH larutan (Irizarry, 2010). 

2.5.3 Klasifikasi Asam Amino 

Terdapat 2 jenis asam amino berdasarkan kemampuan tubuh dalam sintesisnya, 

yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial 

adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh, tetapi diperoleh dari 

luar misalnya melalui makanan. Contoh asam amino esensial adalah lisin, leusin, 

isoleusin, treonin, metionin, valin, fenilalanin, histidin, dan arginin. Sedangkan 

asam amino non esensial adalah asam amino yang dapat disintesis di dalam tubuh 

melalui perombakan senyawa lain (Poedjiadi, 1994). 

Klasifikasi asam amino dapat dilakukan berdasarkan rantai samping (gugus –R) 

dan sifat kelarutannya didalam air. Berdasarkan kelarutan didalam air dibagi atas 

asam amino hidrofobik dan hidrofilik (klasifikasi dapat dilihat pada bagian 

struktur asam amino). Berdasarkan rantai sampingnya dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 



(1) Dengan rantai samping alifatik (asam amino non polar) : Glisin, Alanin, Valin, 

Leusin, Isoleusin. 

(2) Dengan rantai samping yang mengandung gugus hidroksil (OH), (asam amino 

polar) : Serin, Treonin, Tirosin. 

(3) Dengan rantai samping yang mengandung atom sulfur (asam amino polar) : 

Sistein dan metionin. 

(4) Dengan rantai samping yang mengandung gugus asam atau amidanya(gugus R 

bermuatan negatif) : Asam aspartat, Aspargin, Asam glutamate, Glutamin. 

(5) Dengan rantai samping yang mengandung gugus basa (gugus R bermuatan 

positif): Arginin, lisin, Histidin 

(6) Mengandung cincin aromatik : Histidin, Fenilalanin, Tirosin, Triptofan. 

(7) Asam amino jenis Prolin. 

 

Berdasarkan uji yang dilakukan untuk mengetahui kandungan asam amino dalam 

mikroalga Nannochloropsis sp.  didapatkan data dalam Tabel 1.  

Tabel 1. Kandungan asam amino pada Nannochloropsis sp. 

No. Jenis Asam Amino 
Berat Asam Amino dalam Sampel  

100 mg x faktor pengenceran (mg/100 mg) 

1 L-Aspartic Acid 91,1757E-07 

2 L-Glutamic Acid 87,9837E-07 

3 Glycine 141,801E-07 

4 L-Arginine 265,701E-07 

5 L-Cystine 166,684E-07 

6 L-Alanine 1,7596E-07 

7 L-Proline 78,1739E-07 

8 L-Tyrosine 15,8536E-07 

9 L-Valine 35,1148E-07 

10 L-Methionine 11,6759E-07 

11 L-Lysine HCL 3628,24E-07 

12 L-Leucine 39,3521E-07 

13 L-Isoleucine 47,944E-07 

14 L-Phenylalanine 27,3389E-07 

  4638,7982E-07 

 

 

 



 

2.5.4 Asam Amino Non Esensial 

 

Dari sekitar 20 jenis asam amino yang dibutuhkan tubuh, beberapa di antaranya 

disebut sebagai asam amino esensial atau penting karena tubuh tidak bisa 

membentuknya dan harus didapat dari makanan. Dan seperti yang telah dibahas 

sebelumnya asam amino yang lain disebut sebagai non-esensial karena tubuh 

dapat membentuknya. Fungsinya antara lain untuk menjaga kesehatan fungsi 

ginjal dan fungsi seksual pria seperti arginine, berguna menjaga fungsi hati seperti 

alanine, pengaturan tekanan darah dan fungsi seksual pria. Glutamic Acid dan 

Choline menjaga fungsi kesehatan otak. Proline untuk pembentukan kolagen dan 

penyerapan zat-zat gizi bagi tubuh (Poedjiadi, 1994). 

Berdasarkan uji didapatkan 18,3% asam amino non esensial dari jumlah total 

asam amino, dengan spesifikasi jumlah dan jenis yang dapat dijelaskan pada 

Tabel 2. Jenis-jenis asam amino non esensial pada Nannochloropsis sp. 

No. Jenis Asam Amino 
Berat Asam Amino dalam Sampel  

100 mg x fp (mg/100 mg) 

1 L-Aspartic Acid 91,1757E-07 

2 L-Glutamic Acid 87,9837E-07 

3 Glycine 141,801E-07 

4 L-Arginine 265,701E-07 

5 L-Cystine 166,684E-07 

6 L-Proline 78,1739E-07 

7 L-Tyrosine 15,8536E-07 

  847,3729E-07 

Sumber: Lab. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (2011) 

 

(1) Arginin 

Asam amino arginin memiliki kecenderungan basa yang cukup tinggi akibat 

eksesi dua gugus amina pada gugus residunya. Asam amino ini tergolong 



setengah esensial bagi manusia dan mamalia lainnya, tergantung pada tingkat 

perkembangan atau kondisi kesehatan. Bagi anak-anak, asam amino ini esensial.  

Pangan yang menjadi sumber utama arginin adalah produk-produk peternakan 

(dairy products) seperti daging, susu (dan olahannya), dan telur. Dari produk 

tumbuhan dapat disebutkan cokelat dan biji kacang tanah. Arginin memiliki 

rumus kimia C6H14N4O2, titik leburnya 244°C, masa jenisnya 1,165 g/cm
-3

, titik 

isoelktrik 10,76, nama sistematiknya adalah Asam S-2-amino-5-(diamino 

metilidenamino) pentanoat. 

 
 

Struktur rangka L-arginine, dengan singkatan atau nama lain Arg (Irizarry, 2010). 

(2)  Asam aspartat  

Asam aspartat (atau sering disebut aspartat saja, karena terionisasi di dalam sel), 

merupakan satu dari 20 asam amino penyusun protein. Asparagin merupakan 

asam amino analognya karena terbentuk melalui aminasi aspartat pada satu gugus 

hidroksilnya.  

Asam aspartat bersifat asam, dan dapat digolongkan sebagan asam karboksilat. 

Bagi mamalia aspartat tidaklah esensial. Fungsinya diketahui sebagai pembangkit 

neurotransmisi di otak dan saraf otot. Diduga, aspartat berperan dalam daya tahan 

terhadap kepenatan. Senyawa ini juga merupakan produk dari daur urea dan 

terlibat dalam glukoneogenesis. Berikut ini beberapa informasi tentang Asam 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:L-arginine-skeletal-(tall).png


aspartat, Asam aspartat Memiliki rumus kimia C4H7NO4, titik leburnya 270-

271°C, masa jenisnya 1,23 gcm-3, titik isoelektrik 2,77. Nama sistematiknya 

adalah Asam Asam 2S-2-aminobutandioat.  

  

Struktur rangka L-aspartat, dengan singkatan atau nama lain Asp (Irizarry, 2010). 

(3)  Asam glutamat   

Asam glutamat termasuk asam amino yang bermuatan (polar) bersama-sama 

dengan asam aspartat. Ini terlihat dari titik isoelektriknya yang rendah, yang 

menandakan ia sangat mudah menangkap elektron (bersifat asam menurut Lewis).  

Asam glutamat dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia sehingga tidak 

tergolong esensial. Ion glutamat merangsang beberapa tipe saraf yang ada di lidah 

manusia. Sifat ini dimanfaatkan dalam industri penyedap. Garam turunan dari 

asam glutamat, yang dikenal sebagai mononatrium glutamat ( dikenal juga 

sebagai monosodium glutamat, MSG, vetsin atau micin), sangat dikenal dalam 

dunia boga Indonesia maupun Asia Timur lainnya sebagai penyedap masakan. 

Berikut ini beberapa informasi tentang Asam glutamat, Asam glutamat Memiliki 

rumus kimia C4H7NO4, Titik leburnya 247-249°C, masa jenisnya 1,538g cm-3, 

titik isoelektrik 3,22, nama sistematiknya adalah Asam 2S-2-aminopentandioat.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:L-aspartic-acid-skeletal.png


 

Struktur rangka L-glutamat, dengan singkatan atau nama lain Glu (Irizarry, 2010). 

(4)  Glisin  

Glisin (Gly, G) atau asam aminoetanoat adalah asam amino alami paling 

sederhana. Rumus kimianya C2H5NO2. Asam amino ini bagi manusia bukan 

merupakan asam amino esensial karena tubuh manusia dapat mencukupi 

kebutuhannya. Glisin merupakan satu-satunya asam amino yang tidak memiliki 

isomer optik karena gugus residu yang terikat pada atom karbon alpha adalah 

atom hidrogen sehingga terjadi simetri. Jadi, tidak ada L-glisin atau D-glisin. 

Glisin merupakan asam amino yang mudah menyesuaikan diri dengan berbagai 

situasi karena strukturnya sederhana. Sebagai misal, glisin adalah satu- satunya 

asam amino internal pada heliks kolagen, suatu protein struktural. Pada sejumlah 

protein penting tertentu, misalnya sitokrom c, mioglobin, dan hemoglobin, glisin 

selalu berada pada posisi yang sama sepanjang evolusi (terkonservasi). 

Penggantian glisin dengan asam amino lain akan merusak struktur dan membuat 

protein tidak berfungsi dengan normal. Secara umum protein tidak banyak 

pengandung glisin. Perkecualian ialah pada kolagen yang dua per tiga dari 

keseluruhan asam aminonya adalah glisin. Glisin merupakan asam amino 

nonesensial bagi manusia.. Glisin berperan dalam sistem saraf sebagai inhibitor 

neurotransmiter pada sistem saraf pusat (CNS). Berikut ini beberapa informasi 

tentang Glisin, Glisin Memiliki rumus kimia C2H5NO2, titik leburnya 290°C, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:L-glutamic-acid-skeletal.png


masa jenisnya 1,607 g cm-3, titik isoelektrik 10,76, nama sistematiknya adalah 

Asam 2-aminoetanoat.  

 

Struktur rangka L-glisina, dengan singkatan atau nama lain Gly (Irizarry, 2010). 

(5)   Prolin  

Prolin merupakan satu-satunya asam amino dasar yang memiliki dua gugus 

samping yang terikat satu-sama lain (gugus amino melepaskan satu atom H untuk 

berikatan dengan gugus sisa). Akibat strukturnya ini, prolin hanya memiliki gugus 

amina sekunder (-NH-). Beberapa pihak menganggap prolin bukanlah asam amino 

karena tidak memiliki gugus amina namun imina namun pendapat ini tidak tepat.  

Adanya rantai siklik yang terbentuk antara gugus amina dan residu menyebabkan 

prolin memiliki karakter yang khas (relatif sangat kaku) dan menentukan 

konformasi protein secara kuat. Prolin dapat berperan sebagai pengubah struktur 

α-heliks dan juga sebagai titik belok bagi β-sheets.  

Fungsi terpenting prolin tentunya adalah sebagai komponen protein. Sel tumbuh-

tumbuhan tertentu yang terpapar kondisi lingkungan yang kurang cocok (misalnya 

kekeringan) akan menghasilkan prolin untuk menjaga keseimbangan osmotik sel. 

Prolin dibuat dari asam L-glutamat dengan prekursor suatu asam imino. Prolin 

bukan merupakan asam amino esensial bagi manusia. Berikut ini beberapa 

informasi tentang Prolin, Prolin Memiliki rumus kimia C5H9NO2, titik leburnya 

221°C, titik isoelektrik 6,30, nama sistematiknya adalah Asam S-pirolidin-2- 

karboksilat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Glycine-skeletal.png


 

Struktur rangka L-prolina, dengan singkatan atau nama lain Pro (Irizarry, 2010).  

(6)   Sistein   

Sistein merupakan asam amino bukan esensial bagi manusia yang memiliki atom 

S, bersama-sama dengan metionin. Atom S ini terdapat pada gugus tiol (dikenal 

juga sebagai sulfhidril atau merkaptan). Karena memiliki atom S, sistein menjadi 

sumber utama dalam sintesis senyawa-senyawa biologis lain yang mengandung 

belerang. Sistein dan metionin pada protein juga berperan dalam menentukan 

konformasi protein karena adanya ikatan hidrogen pada gugus tiol. Sistein mudah 

teroksidasi oleh oksigen dan membentuk sistin, senyawa yang terbentuk dari dua 

molekul sistein yang berikatan pada atom S masing-masing. Reaksi ini melepas 

satu molekul air (reaksi dehidrasi).  

Sumber utama sistein pada makanan adalah cabai, bawang putih, bawang 

bombay, brokoli, haver, dan inti bulir gandum (embrio). L-sistein juga diproduksi 

secara industri melalui hidrolisis rambut manusia dan babi serta bulu unggas, 

namun sejak tahun 2001 juga telah dapat diproduksi melalui fermentasi 

mikroorganisme.  

Serat wol dari domba juga banyak mengandung sistein. Bagi domba, sistein 

esensial yang harus dipasok dari rumput-rumputan yang dimakannya. Karena itu, 

jika rumput tidak tersedia domba tidak memproduksi wol. Namun demikian, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:(S)-Proline.png


domba transgenik yang memiliki enzim penghasil sistein (dari metionin) telah 

berhasil dikembangkan sehingga ketergantungan akan rumput menjadi berkurang. 

Berikut ini beberapa informasi tentang Serin, Serin Memiliki rumus kimia 

C3H7NO2S1, Titik leburnya 240°C, titik isoelektrik 5,07 , nama sistematiknya 

adalah Asam 2R-2-amino- 3-sulfanil-propanoat. 

 

Struktur rangka L-seistina, dengan singkatan atau nama lain Cys (Irizarry, 2010). 

(7)   Tirosin  

Tirosin (dari bahasa Yunani tyros, berarti keju, karena ditemukan pertama kali 

dari keju) merupakan satu dari 20 asam amino penyusun protein. Ia memiliki satu 

gugus fenol (fenil dengan satu tambahan gugus hidroksil). Bentuk yang umum 

adalah L-tirosin (S-tirosin), yang juga ditemukan dalam tiga isomer struktur: para, 

meta, dan orto. Pembentukan tirosin menggunakan bahan baku fenilalanin oleh 

enzim Phe-hidroksilase. Enzim ini hanya membuat para-tirosin. Dua isomer yang 

lain terbentuk apabila terjadi "serangan" dari radikal bebas pada kondisi oksidatif 

tinggi (keadaan stress).  

Dalam transduksi signal, tirosin memiliki peran kunci dalam pengaktifan beberapa 

enzim tertentu melalui proses fosforilasi (membentuk fosfotirosin). Bagi manusia, 

tirosin merupakan prekursor hormon tiroksin dan triiodotironin yang dibentuk di 

kelenjar tiroid, pigmen kulit melanin, dan dopamin, norepinefrin dan epinefrin. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:L-cysteine-skeletal.png


Tirosin tidak bersifat esensial bagi manusia. Oleh enzim tirosin hidroksilase, 

tirosin diubah menjadi DOPA yang merupakan bagian dari manajemen terhadap 

penyakit Parkinson. Tanaman opium (Papaver somniferum) menggunakan tirosin 

sebagai bahan baku untuk menghasilkan morfin, suatu alkaloid. Berikut ini 

beberapa informasi tentang Tirosin, Tirosin Memiliki rumus kimia C9H11NO3, 

Titik leburnya 343°C, titik isoelektrik 5,66, nama sistematiknya adalah Asam S-2-

amino-3- (4-hidroksi-fenil)-propanoat.  

 

Struktur rangka L-tirosina, dengan singkatan atau nama lain Tyr (Irizarry, 2010). 

2.5.5 Fungsi Biologis Asam Amino 

Fungsi biologis asam amino tentu saja sebagai penyusun protein, termasuk enzim. 

Juga sebagai kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme 

(terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat). Dan pengikat ion logam penting 

yang diperlukan dalam reaksi enzimatik (kofaktor) ( Irizarry, 2010). 
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