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Komputasi Biologi 

Komputasi 

Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan         
informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan         
menggunakan suatu algoritma. Komputasi merupakan sebuah subjek dari        
Komputer Sains, yang menganalisa apa yang bisa maupun tidak bisa dilakukan           
secara komputasi. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi, suatu            
sub-bidang dari ilmu komputer dan matematika 

Teori Komputasi 

Teori komputasi adalah cabang dari ilmu komputer dan matematika yang          
membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model          
komputasi, dengan menggunakan algoritma. Teori komputasi ini mempunyai dua         
buah cabang yaitu  

1. Teori kompubilitas  
Teori komputabilitas adalah memeriksa batasan- batasan berbagai model teoretis         
komputer, termasuk model yang dikenal paling berdaya. 
 

2. Teori kompleksitas 
Teori kompleksitas adalah pengkajian traktabilitas oleh komputer, beberapa        
masalah, meski secara teoretis terselesaikan oleh komputer, tetapi cukup mahal          
menurut konteks waktu dan ruang, tidak dapat dikerjakan secara praktis, bahkan           
dengan cepatnya kemajuan perangkat keras komputer. 

Implementasi Komputasi pada bidang Biologi 

 

Bioinformatika 

Bioinformatika, berasal dari kata yaitu “bio” dan “informatika” adalah gabungan          
antara ilmu biologi dan ilmu teknik informasi (TI). Bioinformatika didefenisikan          
sebagai aplikasi dari alat komputasi dan analisa untuk menangkap dan          



menginterpretasikan data-data biologi. Ilmu ini merupakan ilmu baru yang yang          
merangkup berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu komputer, matematika dan         
fisika, biologi, dan ilmu kedokteran, dimana kesemuanya saling menunjang dan          
saling bermanfaat satu sama lainnya. 
 

 

Sejarah Bioinformatika 

Bioinformatika mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an untuk        
mengacu pada penerapan computer pada bidang biologi. Tetapi penerapan bidang          
– bidang pada bioinformatika sudah dilakukakan sejak pertengahan tahun 1960an          
Ilmu bioinformatika lahir berdasarkan article intelligence, atas inisiatif dari para          
ahli ilmu computer. Berdasarkan teori article intelligence ini mereka berpikir          
bahwa semua gejala yang ada pada alam ini dapat dibuat secara artificial melalui             
simulasi dari gejala – gejala tersebut 

Tujuan Bioinformatika 

Bioinformatika Memungkinkan penemuan wawasan biologi baru serta untuk        
menciptakan perspektif global dimana prinsip-prinsip pemersatu dalam biologi        
dapat dilihat.  
Bioinformatika digunakan untuk manajemen data-data dari dunia biologi dan         
kedokteran modern. Perangkat utama dari Bioinformatika adalah program        
software (perangkat lunak) dan didukung oleh kesediaan internet. 

Tugas Bioinformatika 

Pengembangan dan penerapan alat yang memungkinkan akses yang efisien         
terhadap, dan penggunaan dan pengelolaan, berbagai jenis informasi •         



Pengembangan algoritma baru (rumus matematika) dan statistik yang dapat         
digunakan untuk menilai hubungan-hubungan di antara anggota kumpulan data         
besar, seperti metode untuk menemukan gen dalam suatu urutan, meramalkan          
struktur protein dan / atau fungsi, dan protein urutan cluster ke dalam keluarga             
yang terkait. 

Penerapan Utama Bioinformatika 

● Basis data sekuens biologis 
● Penyejajaran sekuens 
● Prediksi struktur protein 
● Analisis ekspresi gen  

9 Cabang dalam bidang bioinformatika 

 
1. Biophysics 

Biophysics adalah sebuah bidang interdisipliner yang mengaplikasikan       
teknik-teknik dari ilmu Fisika untuk memahami struktur dan fungsi biologi          
(British Biophysical Society). 

 
2. Computational Biology 

Computational biology merupakan bagian dari Bioinformatika yang paling        
dekat dengan bidang Biologi umum klasik. Fokus dari computational         
biologyadalah gerak evolusi, populasi, dan biologi teoritis daripada biomedis         
dalam molekul dan sel. 

 
3. Medical Informatics 

Medical informatics adalah sebuah disiplin ilmu yang baru yang         
didefinisikan sebagai pembelajaran, penemuan dan implementasi dari struktur dan         
algoritma untuk meningkatkan komunikasi, pengertian dan manajemen informasi        
medis. 

 
4. Cheminformatics 

Cheminformatics adalah kombinasi dari sintesis kimia, penyaringan       
biologis dan pendekatan data-mining yang digunakan untuk penemuan dan         
pengembangan obat (Cambridge Healthech Institute’s Sixth Annual       
Cheminformatics conference). 
 

5. Genomics 



Genomics adalah bidang ilmu yang ada sebelum selesainya sekuen genom,          
kecuali dalam bentuk yang paling kasar. Genomics adalah setiap usaha untuk           
menganalisa atau membandingkan seluruh komplemen genetik dari satu spesies         
atau lebih. 

 
6. Mathematical Biology 

Mathematical biology menangani masalah-masalah biologi, namun      
metode yang digunakan untuk menangani masalah tersebut tidak perlu secara          
numerik dan tidak perlu diimplementasikan dalam software maupun hardware. 

 
7. Proteomics 

Proteomics berkaitan dengan studi kuantitatif dan kualitatif dari ekspresi         
gen di level dari protein-protein fungsional itu sendiri. Yaitu: “sebuah antarmuka           
antara biokimia protein dengan biologi molekul”. 

 
8. Pharmacogenomics 

Pharmacogenomics adalah aplikasi dari pendekatan genomik dan       
teknologi pada identifikasi dari target-target obat. 

 
9. Pharmacogenetics 

Pharmacogenetics adalah bagian dari pharmacogenomics yang      
menggunakan metode genomik atau Bioinformatika untuk mengidentifikasi       
hubungan- hubungan genomik. 

Aplikasi untuk Bioinformatika 

1.  Microsoft Bioinformatics Initiative 
2. BioHPC 
3. Windows Azure Bioinformatics  
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