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 A. PENDAHULUAN 
1. DEFINISI 

 Migrasi dari solut yang bermuatan dalam media 
cair/padat dan  berada dalam medan listrik 

  Banyak senyawa dalam bentuk molekul yang 
mudah terionkan seperti amino acids, proteins, 
nucleotides, nucleic acids 

 Senyawa (partikel) bermuatan dalam medan 
listrik yang bermuatan negatif (-)  bergerak ke 
anode (+), yang bermuatan (+) akan bergerak 
katode (-) 

 
 

 

ELEKTROFORESIS 



Contoh 

Jika ke dalam lar NaCl dimasukkan 2 elektrode yang berlawanan 

(positif dan negatif) dg suatu perbedaan potensial maka ion-ion yang 

bermuatan positif (Na)  bergerak ke arah kutub negatif (katoda) 

 ion-ion yang bermuatan negatif (Cl) akan bergerak ke arah kutub 

positif (anoda).  

 

 Molekul-molekul dapat bermuatan positif/negatif misal protein 

dan turunannya  

 Molekul yang tidak bermuatan : lemak dan karbohidrat 

 Dalam hal ini molekul2 yg bermuatan juga bergerak ke arah 

kutub-kutubnya dg kecepatan tertentu yg dapat berbeda-beda 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan 

gerak ion dan molekul  

1. Besarnya tegangan medan listrik 

2. Jumlah muatan yang dibawa oleh ion 

3. Koefisien friksional (gesekan) 

4. Viskositas larutan  

5. Ukuran (berat dan besar) ion  berhubungan dengan massa  

dsb juga dengan faktor densitas muatan (c-rn ratio). C-rn ion 

atau molekul makin besar maka ion/molekul tsb lebih cepat 

bergerak.  

6. Besarnya voltase dan aliran listrik/besarnya tegangan medan 

listrik yg digunakan utk elektroforesis  makin tinggi maka 

makin cepat terjadi mobilitas 
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 Muatan yang dibawa oleh ion/molekul sangat tergantung pada 

lingkungannya 

 Pada keadaan netral  ion dan molekul dikatakan tidak 

bermuatan, keadaan asam  ion dan molekul lebih banyak 

bermuatan positif  sehingga jika dielektroforesis akan bergerak 

ke arah kutub negatif  

 Pada keadaan basa  ion dan molekul lebih banyak bermuatan 

negatif  sehingga jika dielektroforesis akan bergerak ke arah 

kutub positif 

 Pada keadaan netral  ion dan molekul jika dielektroforesis tidak 

menyebabkan mobilitas  sehingga perlu larutan 

penyangga/bufer 0,05-0,10 M. Jika molaritas lar bufer tinggi 

 pemisahan baik (pita-pita sempit) 
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  2.KEGUNAAN 
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Elektroforesis untuk pemisahan campuran senyawa  yang berbeda  dengan 
teknik analisis serta pemisahan yang pernah didiskusikan. 

  

Pemisahan tergantung pada ; 

1) Struktur kimia   

2). pH,  

3). Gugus fungsional 

4).Dan bobot molekulnya. 

 

Analisis ini sangat informatif tentang data: 

1) Senyawa metabolit maupun senyawa biokimia dengan BM besar  

2)  Tidak diperlukan jumlah besar, dan pemurnian yang tinggi. 

3). Dapat digunakan sampel langsung tanpa pemisahan, misalnya urin dan 
cairan limpa. 

4). Senyawa yang bersifat polar, bermuatan atau bersifat zwitter ion 

 



TEKNIK ELEKTROFORESIS 

A.IMUNOELEKTROFORESIS : untuk mendeterminasi 

konsentrasi antigen 

 

B. ISATOCHOPORESIS : untuk memisahkan molekul-molekul 

hanya berdasarkan jumlah muatan bukan berdasarkan ukuran 

molekul 

 

C. ELEKTRODENTASI : untuk memurnikan koloida. Prinsip : jika 

larutan koloidal dialiri arus listrik, maka tjd pemisahan mjd 2 bagian 

satu di antaranya koloida. Dua lapisan dpt terpisah dibedakan dr 

warna atau refraksi indeknya. Aplikasi : utk memurnikan 

hemoglobin dan serum albumin 
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Agarose Gel Electrophoresis System 
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Kegunaan lanjut 
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Elektroforesis sangat bermanfaat untuk mengetahui : 

 a). Nasib dari obat yang diberikan kepada pasien atau binatang 

percobaan. 

 b). Dengan analisis elektroforesis perjalanan obat dapat dilacak  

 c).Alat yang menggunakan tenaga 100 volt/cm   secara bertingkat, 

dapat memisahkan beberapa senyawa hanya dalam 15 menit. 

 d). Pemisahan tersebut dilakukan dengan mengatur pH yang 

berkisar antara 2 sampai dengan 12. 

 e).Untuk analisis kualitatif, maupun kuantitatif  asal ada detektor 

(densito meter)                                                                                      

 



PENGGOLONGAN 
METODE 

ELEKTROFORESIS 
BERDASAR MEDIA  

Elektroforesis 
zona 

Media padat 
Media semi 

padat 

moving boundary 
electrophoresis 

CAIR 
(Larutan) 
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MOVING BOUNDARY ELECTROPHORESIS 
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  Media pemisahan komponen : larutan bufer tanpa media penyangg a padat 

 untuk memisahkan protein dalam larutan dapar yang ditempatkan dalam 

tabung berbentuk u. 

 Pada kedua ujung diberikan elektrode negatif dan positif yang kemudian 

diberi arus searah. Dengan pengaruh medan listrik tersebut, protein akan 

bergerak secara bebas menuju kutub yang belawanan dengan muatannya. 

 

 

 

 Gerakan tersebut garis (baundery), sehingga disebut moving baundery, 

karena terjadinya peristiwa itu dalam larutan dinamakan free solution. 

Gerakan  tersebut dipengaruhi pula oleh bobot jenis molekul yang tentu saja 

sesuai dengan bobot molekul dan pH larutan dapar 

 Lebih sesuai utk keperluan analisis drpd utk preparatif (produksi) 
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 Metode yang lain disebut zone electrophoresis 

 Media : kertas saring Whatman no 1, lapis tipis selulosa asetat, 
lempeng KLT 

 

  Sampel ditotolkan pada lapisan datar atau kertas yang basah dengan 
larutan dapar, kemudian kedua ujung kertas diberi arus listrik searah, 
dengan tegangan tinggi.  

 Karena pengaruh medan listrik maka terjadi gerakan bercak ke arah 
elektrode positif maupun negatif (Lehninger, 1988 dan Conway 
1977). 

 Menurut Bio-rad (1983), berdasar peralatan dan teknik 
pengembangan alat elektroforesis dibedakan menjadi slab electropho 
resis ialah menggunakan lempeng sebagai  fase diam, 

 Dan tub electrophoresis menggunakan bahan fase diam yang ditaruh 
dalam tabung. kemudian karena terjadi gerakan mendatar dan vertlkal 
dibedakan menjadi elektroforesis vertical dan horizontal.                                

 

 

ELECTROPHORESIS ZONA 



 Pemisahan lebih baik serta reproduktif drpd elektroforesis dengan 

media cair  

 Dasar pemisahan : tergantung pada densitas muatan dan 

lingkungannya 

 Utk keperluan analisis dan preparatif misal pemisahan protein 

dalam bentuk serum 

 Penggunaan media yg paling baik adalah lempeng lapis tipis KLT 

krn menghasilkan resolusi yg baik, sensitif, dapat memanipulasi 

media penyangga dg berbagai variasi. Kelemahan : timbul panas  

pengeringan pd lapis tipis  
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ELECTROPHORESIS ZONA 



 Bahan : jeli tepung, jeli agar, jeli poliakrilamida 
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ELECTROPHORESIS SEMI PADAT 



B. TEORI ELEKTROFORESIS 
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     1. LARUTAN BEBAS 

Elektroforesis dalam larutan bebas atau moving boundery 
electrophoresis, migrasi ion mempunyai kecepatan dasar yang, 
dirumuskan: 

   

 

 Vo= Adalah kecepatan migrasi dalam larutan yang paling encer dalam 
medan listrik, X = Besarnya medan listrik dirumuskan : 

   

 

 E dalam satuan volt, f = panjang larutan dalam satuan cm, dan 
Uo dalam cm/detik. maka Vo dalam satuan cm2, detik-1 volt1. 
Karena itu persamaan elektroforesis menjadi : 
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Uo adalah mobiltas ion dalam larutan, Q = muatan partikel, 

r=radius efektif partikel,  = viskositas 

Medium. Harga Q dapat diganti dengan Z dan E, yang masing-

masing valensi dan jumlah elektron   

 

 

 

Para pengarang untuk menuliskan mobilitas partikel pada 

elektroforesis kertas sebagai berikut: 
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 :Bila kekuatan medan X maka kekuatan dalam sistem menjadi 
Fx, yang  dirumuskan 

     

    Fx menyatakan kecepatan total maka menurut 

 1.HUKUM STOCKES: 

  

dengan menggabungkan rumus 7 dan 6 berdasar persamaan 
pertama (1): 

 
  

 
kenyataan hukum stockes hanya efektif untuk ukuran 
partikel 1300 Ao dan tidak berlaku untuk molekul 
mendekati ukuran  molekul air.  
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Bila dicoba pada amonium kuaterner dan dibuat garis regresi 
hubungan log mobilitas pada konduktivitas tertentu; dengan 
log radius ion, didapatkan slope -2,33.  

Menurut penelitian Edward dan Waldron untuk ion-ion 
organik yang beradius 3-5 A0 sebaiknya menggunakan 
rumus: 

 

          

 

 

Jelas sekali bahwa mobilitas partikel sangat tergantung pada 
radius, valensi dan jumlah muatan,dan kekentalan   
medium. 

Untuk senyawa yang bersifat zwitter ion dipengaruhi  besaran 
f/fo, menyatakan rasio radius yang berbentuk elips.  

 
 

 
 

               ZE 
Uo =————                              (9) 
        5 rw(f/fO) 
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Berbagai laporan yang dikumpulkan oleh Conway (1977), 
partikel yang mempunyai ukuran sebesar 2,30Ao 
(etilamonium) sampai dengan naftilkarboksilat (3,61A0), 
mempunyai garis linier yang baik sesuai dengan rumus (9). 
 

Mac. Donald dkk, hasil percobaannya menggunakan medium air suatu 
senyawa pada suhu 250 c, mempunyai harga mobilitas yang besar nya 
dinyatakan sebagai: 

  

 

 Merupakan kekuatan ion, ini berarti merupakan besarnya 
konduktivitas (daya hantar listrik) suatu larutan. 

 

 

Konduktivitas larutan anorganik 0,1m ber pengaruh pada mobilitas 
ion organik dengan penurunan sebesar 8%,                                            

 

 

U = Uo -(3,124 X 10-4 + 0,2605 Uo         (10)            

2. PENGARUH KADAR ELEKTROLIT 
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  Bila kadar ion dinaikkan dari 0 menjadi 0,01m. 
Mengalami penurunan sampai 20 % 

Bila kadar ion dinaikkan dari 0 menjadi 0,1 m. Untuk 
mobilitas ion divalen akan mengalami penurunan 
sampai 36% 

Medium elektroforesis umumnya, kertas, bubuk 
gelas, atau bubuk yang lain, silica gel, selulose asetat 
yang umumnya menghasilkan muatan negatif permukaan, 

Sedangkan bagian bawah permukaan bermuatan positif, 
maka akan bergerak ke arah katode. 

Hasilnya adalah semua daerah (bercak), termasuk bahan 
netral akan ikut bergerak terbawa oleh proses eletroosmotik 
tadi. 

Besarnya elektroforesis sangat bervariasi tergantung pada sifat 
alami dari bahan supportnya, pH elektrolit, sehingga dapat 
diukur jarak migrasinya. (Gambar berikut). 

 
 

 

Pengaruh Kadar ion Medium  



Migrasi sampel dan osmose 
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ELEKTROOSMOSIS 
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2.Elektroosmosis dan mobilitas relatif 

Bila elektroforesis sedang dalam proses dan 

 Tegangan listrik diberikan, maka terlihat adanya migrasi 

partikel ion, baik itu dalam larutan maupun pada lempeng 

atau kertas yang digunakan sebagai media 

 Gerakan tersebut dinamakan arus elektroosmotik atau 

efek elektroosmotik. Efek tersebut cukup besar bila 

sel atau media elektroforesis mempunyai bentuk paking 

yang  porus serta berada bersama elektrolit.  

 Larutan atau media akan menyesuaikan, dan bahkan dapat 

membentuk muatan   
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 Elektrode yang muatannya berlawanan. 
Mobilitas senyawa baku adalah (MA,) dan mobilitas 

senyawa yang diuji adalah MB, kemudian jarak tempuh 
(migrasi) masing- masing senyawa adalah a dan b.  

  
 

 (Jarak dinyatakan dalam cm, dan t waktu dalam 
detik). Karena itu migrasi relatif sebenarnya adalah 
MB/MA = B/A. Cara demikian hanya untuk 
pembedaan saja, 

 Dalam penggunaan biasanya langsung diukur masing- 
masing jarak migrasi sampel yang diuji dibandingkan 
senyawa baku.                                     

                                                                  
 

Elektrode yang muatannya berlawanan 
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  4. EFEK DARI KERAPATAN MEDIUM 

 Telah diketahui bahwa porositas akan menurunkan kecepatan 
mobilitas ion, faktor yang berpengaruh adalah: 

 a). Kelurusan porus atau torturosity  

 b). Kontruksi dari media (homogenitas) 

 Ion dapat mengalami retardasi (penahanan)  karena 
pengaruh elektrolit dan muatannya. Karena elektrolit berada 
dalam keadaan statis dalam porus media. Bahkan diadsorbsi 
oleh media atau suportnya. 
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 Untuk menguji tingkat adsorbsi menurut Edward dan 
Waldon, dibiarkan larutan dapar bergerak kearah tertentu,  
pada kertas  kromatografi. 

 Ditotolkan bercak pada jarak   (10 cm), dibelakang 
larutan dapar,   diberi arus listrik searah, sampai 
bergerak sepanjang (13 cm), maka jarak yang ditempuh 
sampel (b), dan ternyata jaraknya lebih kecil dari jarak 
yang ditempuh oleh larutan dapar.(a). 

   Selisih jarak migrasi larutan dapar dengan sampel  
merupakan faktor adsobsi yang disimbulkan dengan ƒ. 
bila a=; jarak migrasi dapar setelah perlakuan, dan b = 
jarak migrasi sampel,setelah perlakuan maka harga.  

 f = b/ a. 

 Cara pengukuran diatas, hanya berlaku bila larutan dapar 
dianggap tidak mengalami adsorbsi.                                                                                  
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 Bila harga ƒ=1, dapat diabaikan, harga ini terjadi bila 

molekul ion sangat kecil sebesar molekul air.  
 Tetapi untuk senyawa yang berupa aromatik, dan 

heterosiklik harga faktor adsorbsi < 1. 
Parameter yang digunakan adalah asam pikrat sebagal 

pembaku anion, dan butilamonium  sebagal 
pembaku kation. Untuk menghitung mobilitas relatif 
mr digunakan rumus : 

   
        

 
 

 Rumus tersebut dapat digunakan untuk menghi tung 
mobilitas relatif tetapi terda pat   faktor berpengaruh pada 
mobili tas: 

  Sebagal contoh adalah pH, mobilitas relatif 
butilamonium pada pH 1,5 kurang lebih dari 
perhitungan teoritis 5%,         
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Sedang kan o-aminobenzoat hanya 1/3 dari 
perhitungan. 
Gugus karboksilat yang hanya terionisasi kecil 
pada pH rendah tidak terlihat adanya kenalkan 
atau penurunan mobilitas.. 
Mobilitas asam pikrat pada pH 11,4 tidak dapat 
diperhitungkan dengan menggunakan cara koefi 
sien difusi. Waldmann-Meyer (1963), menyajikan 
cara koreksi pada faktor adsorbsi. Untuk 
mendeteksi proses elektro-foresis. 
Dekstran yang digunakan sebagal pembanding, 
yang tidak diserap oleh kertas kromatografi 
digunakan untuk mengetahui aliran elektrofore 
sis 



4. PENGARUH pH DAN pKA MIGRAN 

 Pada mobilitas dasar timbulnya efek pH dan pka tersebut 
terjadinya tingkat disosiasi pada asam atau basa lemah yang 
dinyatakan dengan simbol persamaan ionisasi sebagai berikut: 

   

 

 Harga ka, adalah tetap,  tetapi  (tetapan disosiasi) berubah yang 
tergantung pada ph, maka persamaan harga sebagai berikut: 
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 [HB], [H+] DAN [B-], Merupakan kadar ion atau konstitusi ion, 
hb merupakan senyawa netral tak terpengaruh oleh medan 
listrik, maka hanya B- yang terpengaruh, sedangkan H+ 
karena kecil tidak terpengaruh. Persamaan 16, 

Ka mempunyai harga tetap, dalam analisis dengan
 elektroforese 

Adanya senyawa netral HB. Kecuali tujuan analisis untuk 
menghitung pengaruh pH terhadap derajat ionisasi. 
Karena itu senyawa harus berubah menjadi ion B- semua, 
maka diperlukan optimasi pH. 

Analit dengan  rendah (sulit). pH perlu diu bah- ubah agar 
bentuk ion B- menjadi maksimal. Per lu waktu agar proses 
disosiasi jadi sempurna.  

Proses disosiasi tidak dibiarkan dalam alat akan timbul bentuk 
bercak yang berekor kuantifikasi. Sulit.                                                        
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                                       U     

         
                                           
         
 
 
 
 
  Rumus 19 berlaku untuk asam lemah mono 

protik (bervalensi1), 
 Perbedaan mobilitas dinyatakan -u, harga ini 

merupakan jarak migrasi yang diukur. 
Dirumuskan berikut yang erat dengan ph 
larutan dapar:  
 

    
 Rumus 21 dikembangkan, dan bentuk mobilitas 

sesuai dengan perubahan pH dan perubahan 
ionisasi asam monoprotik dengan profilnya sbb:  

                                                                
 
    



Profil peruraian asam monoprotik 
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 HA  H+   + A- 

 MOH M++ OH- 

 Bila asam lemah peruraian tersebut sangat dipengaruhi 

oleh pH, tetapi bila asam kuat pH tidak mempengaruhi 

peruraian. 

 Sehingga besarnya konsentrasi H+ akan menunjukkan 

berapa bagian asam akan terurai. 

 Base lemah akan profil yang sama,tetapi makin kecil pH 

makin besar harga U.Harga disosiasi dapat dilihat pada 

rumus 21, yang dapat dinyatakan pada rumus 22.  
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Untuk mendapatkan pH optimun dalam pemisahan berbagai senyawa 
dirumuskan sebagai berikut: 

 
 
 

Harga log pada rumus 23 dapat diabaikan maka rumus menjadi: 
 
 
 
 

 Persamaan rumus untuk basa dan asam yang lain, dalam mencari 
pemisahan yang balk berpedoman pada pka yang paling lambat 
mobilitasnya 

   Pergeseran pH setiap 0,1 unit akan mempenga- ruhi rasio 
mobilitas antara 0,6 sampai 1,5   

  Maka optimum pH untuk pemisahan terlihat langsung dari 
gambar diatas.dengan syarat: medium atau suporting tidak 
mempengaruhi,  
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Bila rasio mobilitas lebih besar dari angka tersebut, maka pH diatur agar 
senyawa terionisasi sempurna.  kalau asam atau basa berv alensi 2, 
dirumus- kan sebagai berikut: 
 
 
 

  
 

 
 
 

Proses ionisasi, dan harga mobilitas asam 
Divalen adalah: presentase ionisasi  

  
 
 
 
 
           

      Keterangan 
 
 
            
  

 

[H+]  

D =   

                [Ka1Ka2]                                                                             
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Conway (1977), dan thornburg, bahwa bobot molekul (W), 
mempunyai pengaruh sekitar 20 % dirumuskan 

 

 

 

 

MA = mobilitas relatif terhadap pembanding amarant 

z = valensi migran.  

100 MA dapat pula diganti AM, yang menyatakan harga mobilitas migran. 

 

Diteliti pengaruh bobot molekul dalam pemisahan berbagai senyawa 
menyatakan bahwa untuk menempuh jarak 15 cm, bagi senyawa normal 
/pembanding ditempuh selama 6, 15, 31 menit untuk senyawa berbobot 
molekul 50, 200 dan 600 dalton. 

Sesuai dengan percobaan yang dilakukan pada analisis peptida dengan fase 
diam poliakrilamida,                                                                                          
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 PENGARUH BOBOT MOLEKUL                                         



Contoh: 

34 

Waktu 
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 Ternyata pemisahan lebih banyak tergan tung pada 
bobot molekul dari pada muatannya. 

 Penelitian Gross, untuk memisahkan turunan nalkilamin 
dengan kondisi larutan asam formiat 0,75 m, pH 2 voltase ber 
tingkat 100 V/cm selama 17 menit .Nonilamin bergerak 
sepanjang 12 cm yang terpisah dari desilamin  

 Keduanya mempunyai selisih bobot molekul sebesar 9%. 
Hal itu belum dapat digunakan sebagai pedoman pemisahan, 
tetapi dapat digunakan sebagai parameter pemisahan  

 Dapat disempurnakan dengan  memberikan yang lebih lama , 
maka akan terlihat perbedaan kecepatan rambatnya atau 
migrasinya  

 

 



 

C. ALAT/INSTRUMENTASI 
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Alat yang dipasarkan dan banyak digunakan adalah jenis sel 
elektroforesis zone atau bercak. Sedangkan produk yang ditawarkan 
adalah: 

 1. Elektroforesis slab 
 2. Elektroforesis tabung  
 3. Elektroforesis kertas 

 
 1.Elektroforesis slab (lapisan tipis)  
 Elektroforesis lapisan tipis tersebut menggunakan fase diam 

(media) berupa lapisan tipis yang dapat diproduksi oleh 
pabrik maupun dibuat sendiri.  

 Cara perlakuannya dilakukan secara vertikal maupun 
horizontal. Elektroforesis lapisan tipis (el. T), digunakan 
lempeng dari kaca seperti halnya KLT, dan cara elusinya tegak 
lurus (gambar 6).                        

 (B) Lempeng elektroforesis tempat penotolan sampel dengan 
pengarahnya 

 Dengan alat tersebut percobaan dapat dilakukan baik dengan 
cara pendinginan, menggunakan aliran air dingin, atau cara 
penyiraman. Ukuran alat bervariasi, karena itu lempeng yang 
digunakan disesuaikan dengan tangkinya. 

   
 



37 

 Contoh: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Elektroforesis  dua demensi seperti pada KLT. Digunakan untuk 
campuran yang sangat kompleks seperti asam amino dari hasil 
peruraian protein. Asalkan ukuran bujur sangkar. 

 Yang dianalisis hanya satu jenis ionik (muatan nya positif atau 
negatip) sehingga memudahkan arah gerakan ion.  

 Untuk menyempurnakan pemisahan pada Elektroforesis Lapisan 
Tipis (ELT), dapat mengubah pH sehingga dapar medium yang 
diganti, berbeda dengan KLT yang diubah adalah eluen, (polar 
atau non polar) 
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Bila pada klt merubah komposisi eleuen, tetapi  pada elt  yang dirubah ph 
elektrolitny a. 

 

` 

 

 

 

 

 
 

Dengan tangki tersebut dapat dilakukan pemisahan menggunakan 
belasan lempeng sekaligus, asal jenis protein atau senyawa yang 
dianalisis sama, sehingga pH elektrolit tidak perlu diubah-ubah. 
Lempeng elektro- foresis dapat digunakan untuk melakukan 
elektroforesis bertingkat. 
 Metode ini berbeda dengan KLT, elektroforesis bertingkat 
adalah lapisan pendukungnya. Yang berbeda porositasnya.                                     
 
 

````` 



Contoh elektroforesis tegak 
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Electrophoresis Equipment 

   Combs are used to put wells in the cast gel for sample 

loading. 

 

 

 Regular comb: wells separated by an “ear” of gel 

 

 

 Houndstooth comb: wells immediately adjacent 
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 Elektroforesis lempeng mendatar 

 

 

 

 

 

 

 Cara pemisahan yang mendatar, asal jenis protein atau 
senyawa yang dianalisis sama, sehingga pH elektrolit 
tidak perlu diubah-ubah. 

 Lempeng elektroforesis dapat digunakan untuk melakukan 
elektroforesis bertingkat.   
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  Dengan cara itu mobilitas tiap segmen berbeda kecepatannya. 
Elektroforesis lempeng mendatar mirip dengan 

elektroforosis tegak, dan elektrodenya dapat diganti lihat 
gambar. 
 

 

 

 

 Alat itu dapat digunakan dengan berbagai tipe ketebalan 
lempeng karena sisir penyangga  berbeda-beda ukurannya. 

Elektroforesis lempeng mendatar pada alat ini lapisan fase 
diam diletakkan mendatar dan bertumpuk atas- bawah 
sehingga dapat digunakan untuk tiga sampai empat lapisan. 
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Dengan elektroforesis tersebut dapat dipisahkan 
senyawa senyawa dengan jumlah besar. Tinggi chamber 
sekitar 50 cm, atau lebih sehingga pemisahannya lebih 
sempurna,  
Elektroforesis dapat juga digunakan secara preparatif, 
untuk pemisahan sampel yang berjumlah besar, dengan 
menggunakan banyak tabung. 
Walaupun waktu yang diperlukan lama. Dengan alat 
tersebut percobaan dapat dilakukan baik dengan cara 
pendinginan, menggunakan aliran air dingin, 
atau cara penyiraman. Ukuran alat bervariasi, 
karena itu lempeng yang digunakan disesuaikan dengan 
tangkinya. 
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  2. ELEKTROFORESIS TABUNG 

 Elektroforesis ini seperti halnya kolom kromatografi, 
tetapi sampel di tepi. Alat operasional elektroforesis 
tabung atau sel. Ini dapat digunakan untuk beberapa 
tabung sekaligus   

 Elektroforesis pendingin udara bentuk pipa u 
(moving bounderies)   

 Dengan tangki tersebut dapat dilakukan pemisahan 
menggunakan belasan tabung sekaligus, asal jenis 
protein atau senyawa yang dianalisis sama 



Contoh elektroforesis mendatar dan tegak 
bentuk tabung 
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Elektroforesis bentuk tabung tegak  
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Elektroforesis  tersebut dapat digunakan untuk analisisis secara, 
kuantitatif, dan kualitatif maupun preparatip. 

Satu contoh alat elektroforesis yang digunakan untuk preparatif  
  Tiga tabung elektroforesis yang kecil-kecil dapat diganti 

dengan satu tabung besar untuk elektroforesis preparatif. 
Bila sampel diubah menjadi satu jenis ion maka 

penotolannya diletakkan diujung salah satu elektrodenya. Pada 
gambar lob, terllhat tiap tabung dihubungkan dengan elektode 
tersendiri. Arus listrik yang diberi- kan dari satu 
sumber, 

Kemudian didalam alat arus tersebut dibagi, sehingga tiap 
tabung mendapat tegangan yang besarnya sama. 

Tiap lempeng atau tabung yang digunakan akan 
mendapat perlakuan sama sehingga tidak ada 
perbedaan mobilitas migran . 
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3. ELEKTROFORESIS DENGAN KERTAS 

 Jenis elektroforesis ini paling dulu diketemu kan, tetapi 
sampai sekarang masih digunakan. Elektroforesis ini 
selain menggu nakan kertas saring menggunakan 
lapisan selulose asetat untuk memisahkan protein.   

 Salah satu jenis elektroforesis yang berbentuk pipa u 
yang semula diguna kan untuk menguji mobilitas ion, 
yang juga disebut moving boundery. 
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A.Tipe pembuatan 

(1). Pembuatan lapisan tipis 

Cara pembuatan dapat dilakukan seperti pembuatan lapisan 
tipis pada klt, hanya saja bahan yang digunakan berbeda 

Bahan itu antara lain, agarose, selulose asetat, dan 
poliakrilamid (bio-rad, 1983).     

Dengan alat ini dapat dipisahkan senyawa dengan jumlah besar 
tentu saja seperti  terdapat sisir yang besar sehingga perlakuan 
elektroforetiknya dapat dilakukan dengan fase diam yang lebih 
tebal. 

4.Teknik Elektroforesis 
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Sampel yang ditotolkan dalam bentuk pemisahan strip akan lebih 
banyak. 

 Pendukung kertas (sebagai fase diam kertas)  

(A). Bahan ini mudah didapat, tidak perlu dipersiapkan khusus, 
tinggal memotong sesuai ukuran, kertas yang dipakai adalah jenis whatman 
no.1, untuk kromatografi. Mempunyai sifat pokok antara lain: 

(B).Daya adsorbsinya besar, dapat diturunkan dengan 
menggunakan dapar yang lebih basa, dan tegangan listrik dinaikkan. 
Tetapi pH harus diperhatikan, karena sangat berpengaruh 
terhadap mobilitas ion. 

(C). Karena sifat kimia dan konstruksinya, 

Menyebabkan timbulnya elektroosmosis tak rata. 

D) Kertas mempunyal porus yang besar, sehingga menyebabkan 
terjadinya difusi molekuler bagi senyawa berbobot molekul 
kecil. Hal tersebut dapat diatasi dengan menaikkan tegangan listrik. 
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(2). Selulose asetat 

Semula digunakan sebagai pengganti kertas, pada kenyataan 
menjadi lebih praktis dan murah, dan dengan alat yang 
dikembangnkan cara menyiapkan lebih mudah, sehingga lebih 
banyak dipakai. 

(a). Daya pisah kuat dan waktu yang digunakan pendek, 
karena pori kecil, dan homogen maka senyawa 
makromolekul dan mikro molekul cepat terpisah. 

(b). Biaya yang diperlukan lebih murah, dan dengan ukuran 
pendek sudah dapat memisahkan dengan balk. 

(c).Bahkan dalam perdagangan sudah tersedia. 

(d). Gugus hidroksil lebih sedikit sehingga 

     Sifat hidrofiliknya lebih rendah dari pada kertas, maka interaksi 
yang terjadi antara migran dan pendukung jadi berkurang. 

(e). Dapat digunakan untuk immonoelektroforesis, serta 
sampel juga mudah dipisahkan dari selulose asetat. 
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Media lain berupa gel misal gel tepung,  gel agar dan gel poliakrilamida krn gel 

mempunyai struktur jaringan 3 dimensi yg berpori shg molekul2 yg kecil akan 

mudah melalui lubang pori sedangkan molekul2 yg besar akan tertahan.   

 Besarnya pori-pori jeli  diatur dengan mengatur besarnya konsentrasi bahan 

yang digunakan untuk membuat gel. Mobilitas molekul  tergantung pada 

densitas muatan 

 

(3). PENDUKUNG PATI 

Pati dicampur dengan larutan dapar yang digunakan. Campuran tersebut 
dipanaskan sampai menjadi gel dengan diaduk agar rata, tak ada gas 
tertinggal. 

 Kemudian dihamparkan pada lempeng kaca seperti membuat lapisan tipis. 

Keuntungan: pemisahan dlm jml banyak, sederhana, resolusinya berupa pita-pita 
sederhana terutama jika protein yang dipisahkan  

Kelemahan : komponen2 yg sudah terpisahkan sering tercemar oleh karbohidrat 
dari tepung  
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(4). PENDUKUNG AGAR 

Umumnya sudah tersedia tinggal menggunakan, cara 
pembuatan sama dengan pembuatan pendukung pati. 

Lebih baik menggunakan yang sudah jadi karena lebih 
homogen karena dibuat secara pabrikasi. 

Keuntungan :  

a. mempunyai tegangan mekanik yang baik 

b. pori-porinya besar shg dpt digunakan untuk memisahkan 
komponen-komponen lipoprotein, protein membran dan 
asam nukleat  

Ada 2 macam agar : 

1. Agarosa bersifat netral  

2. Agaropektin   mpy gugus2 bermuatan negatif shg 
menyebabkan  gerakan elektroendosmotik pd kebanyakan lar 
penyangga alkali dan kadang2 dapat menyerap protein 
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(5). Pendukung poliakrilamid 

Biasanya untuk pemisahan senyawa makromolekul (protein, 
peptida, enzim). Sebab pori dapat disiapkan dengan ukuran 
tertentu.  

Memberikan pemisahan secara cepat, dan adsorsi 
serta elektroosmosis yang rendah. Tidak menyerap 
sinar uv maka memudahkan untuk melakukan 
kuantitasi dengan sinar uv. Migran dapat direaksikan 
dengan pereaksi warna dan diuji dengan tlc scanner 
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 B. TEKNIK PENOTOLAN SAMPEL 

 Penotolan sampel dapat digunakan aplikator otomatik 

ataupun manual. Bila cara manual dapat digunakan templet 

seperti terlihat pada gambar berikut 
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  Penotolan dapat dilakukan ditengah/ditepi berupa bercak, 
atau berupa strip dan tergantung muatan sampel. 
Pada penotolan, alat penotol tidak boleh menyentuh 
bahan pendukung agar tidak berlubang. (Lihat pada 
aplikator penotolan klt), sebagai contoh penotoloan terlihat 
pada gambar slide 48 

 

 C. PENGGUNAAN 

 Elektroforesis selain untuk pemisahan pada uji kualitatif dapat 
digunakan untuk pemisahan secara preparatif dan pemurnian 
sekaligus. Slide 50, merupakan hasil pemisahan beberapa 
protein secara elektroforesis. Protein bobot molekul miosin 
200.000 galaktosidase 116.250 i . Fosforilase  92.500 

 

 



Membandingkan BM Protein 
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52

 ELEKTROFOREGRAM
Coomassie Blue Staining 
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Fase diam 15% gel trinitroselulose dalam 25 nm tris192 nm 
glisin, ph 8,3 /20% (vn) metanol. Dilakukan pada suhu 
kamar, 60v, 0,25 a (25v/cm) 3 jam (bio-rad,1983, dengan 
alat trans-blot). 

Dari slide 59. Jelas urutan bobot molekulnya 

Makin jauh dari pusat penotolan makin kecil.  

Mobilitas senyawa tergantung bobot molekul dan 
valensi senyawa.Dengan data tersebut dapat dilacak 
menurut rumus tersebut. 

Lebih mudah apabila digunakan senyawa pemban 
ding, tidak dibebani berbagai rumus. Tetapi dasar harus 
diketahui agar dalam interpretasi data lebih 
mendekati kebenaran. 
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        Kalau elektroforegram tersebut akan dianalisis dengan cara 
kuantitatif maka diperlukan pereaksi khusus untuk senyawa 
protein. Dalam (biorad, 1983), terdapat daftar pereaksi untuk 
berbagai jenis protein. 

   Pereaksi yang umum adalah amido black 10 b, dianalisis 
dengan spektrofotometer sinar tampak dengan panjang 
gelombang 620 nm.   

  Pereaksi lain yang umum adalah coomassie brilliant blue r-250, 
lebih peka 10 kali dari amido black, panjang gelombang 
maksimum 590 nm. 

Alcian blue, untuk glikoprotein (630 nm).   

Basa (basic fuchsin) untuk perekasi glikoprotein, asam 
nukleat, dengan panjang gelombang serapan maksimum 550 
nm. Yang mudah didapat adalah biru metilen (665 nm), 
untuk pereaksi RNA, dan RNA ase. 

   



D. KEAMANAN PENGGUNAAN 
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Karena alat menggunakan tegangan listrik tinggi maka perlu 
diperhatikan: 
(1). Alat harus dihubungkan dengan sumber listrik yang benar, 
sesuai dengan manual yang ada. Bila perlu hubungi orang yang 
sudah familier dengan alat tersebut. 
(2). Kabel yang digunakan sebagai penghubung harus tertutup, 
tidak boleh ada yang terkelupas untuk menghindari 
hubungan pendek yang terjadi. 
`(3). Kabel grounded (yang dihubungkan dengan tanah), harus 
ada, agar tidak menimbulkan induksi terhadap 
pemakai. 
(4). Bila menggunakan pengubah arus harus dijaga agar tidak 
terjadi kebocoran arus agar tegangan yang timbul sesuai dengan 
perbedaan tegangan yang dlharapkan. 
(5). Para pemakai harus sudah familier dengan alat tersebut, bila 
belum harus konsultasi dengan operatorny a.Dan harap 
diperhatlkan manual yang sudahtertera.   


