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KATA PENGANTAR 
 
 

 
 

Dalam menyelesaikan perkuliahannya, mahasiswa dituntut 
untuk mampu memahami, mengerti, dan menguasai ilmu biologi sel 
secara benar untuk mencapai derajat kesarjanaan S1. Terutama 
untuk mahasiswa Farmasi S1, mahasiswa diharapkan dapat 
menjelaskan materi biologi sel. 

Buku  materi kuliah Biologi Sel  ini diterbitkan untuk dapat 
dipakai oleh mahasiswa sebagai acuan dalam mata perkuliahan 
Biologi Sel. Buku ini  berisikan materi untuk 14 kali tatap muka. 
Pertemuan pertama dengan materi pokok pendahuluan yang 
berisikan Definisi, Membran, Organella sel, Inti, dan Pembelahan 
sel. Pertemuan kedua dengan materi pokok mengenai Struktur 
membran, Lipid, Karbohidrat, Steroid, dan Protein. Pertemuan ke 
tiga mengenai Fungsi membran. Pertemuan ke empat dengan 
materi Mitokondria dan Stuktur mitokondria. Pertemuan ke lima 
dengan materi Mitokondria, Fungsi mitokondria, Glikolisis, 
Transport dan transfer elektron, dan Senyawa penghambat aktivitas 
respirasi seluler. Pertemuan ke enam Lisosom dan skeleton 
Struktur. Pertemuan tujuh dengan Fungsi mencerna makanan, 
mekanisme mencerna makanan. Setelah Ujian Tengan Semester, 
pada pertemuan delapan dengan inti struktur, komponen. 
Pertemuan ke sembilan dengan materi menjelaskan fungsi inti. Pada 
pertemuan ke sepuluh dengan materi ribosom, transkripsi dan 
translasi. Pertemuan ke sebelas dengan materi menjelaskan siklus 
sel (G0, S, G1, M, G2, Mitosis: Profasi, Metafase, Anafase, Telofase). 
Pada pertemuan ke dua belas dengan materi Komunikasi sel: 
Komunikasi sel untuk homeostasis, Sinyal parakrin dan endokrin. 
Pertemuan tiga belas dengan materi Proses komunikasi sel: 
Reseption, transduction, respon. Pertemuan empat belas berisi 
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materi review sel. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada 
semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. 
 Buku ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan 
adanya saran atau kritik dari berbagai pihak yang akan kami terima 
dengan tangan terbuka. 
  
 

     Yogyakarta, 15 Agustus 2014 
Penyusun,  
 
 

Dr. Laela Hayu Nurani, M.Si., Apt 
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PERTEMUAN 1 
 
MATERI POKOK : 
Pendahuluan: 

Definisi 
Membran  
Organella sel 
Inti 
Pembelahan sel  

 
Definisi Membran 
Gortel & Grendel (1925), Lipid bilayer 

Membran berupa struktur yang membatasi sel, terdiri atas 
lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat 
hidrofob (tidak suka air) dengan gugus polar (suka air) mengarah ke 
bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob (rantai asam 
lemak) berada di bagian tengah dari lipid bilayer (Gambar 9). 
 

  

Gambaran lipid bilayer Gambaran lipid bilayer 
Gambar 1.  Membran dengan struktur Lipid bilayer 

 
Davson & Danielli (1954) 

Membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi 
dengan protein globular yang melintasi membran dan terdapat pula 
protein di permukaan luar dan dalam membran (Gambar 2). 
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Gambar 2.  Struktur membran dengan lipid bilayer yang disisipi dengan 

protein globular serta protein permukaan 

 
Singer & Nicholson (1972)  model mosaik / ‘fluid mozaic’ 

Membran plasma terdiri atas lipid bilayer yang berada 
dalam keadaan fluid dan dapat bergerak lateral dalam daerah 
membran struktur dinamis interaksi yang sementara atau semi 
permanen. 

Protein terdistribusi secara mosaik yang berbeda dengan 
lipid_partikel tidak membentuk suatu lapisan yang kontinyu. Protein 
dapat melintasi membran fosfolipid, atau berada di bagian tepi sel.  

Sel merupakan bentuk paling sederhana dari kehidupan 
sebagai penyusun jaringan. Sel merupakan unit organisasi terkecil 
yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi 
kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel 
dapat berfungsi secara autonom asalkan seluruh kebutuhan 
hidupnya terpenuhi. Dapat dikatakan bahwa sel adalah unit terkecil 
mahluk hidup. Terdapat dua tipe sel yaitu sel prokariot dan sel 
eukariot.  Tiap sel dikelilingi oleh membran yang terbuat dari 
posfolipid lapis ganda (bilayer). Dari membran sel ke arah dalam 
merupakan sitoplasma yang terdiri dari cairan sel dan organel sel. 
Gambar sel hewan dan tumbuhan dapat dilihat pada Gambar 3. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Autonom&action=edit&redlink=1
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Gambar 3.  Sel Hewan dan Sel Tumbuhan 

 
Organisme prokariota tidak memiliki inti sel dan mempunyai 

organisasi internal sel yang relatif lebih sederhana. Prokariota 
terbagi menjadi dua kelompok yang besar: (1). eubakteria  dan (2) 
archaea.  Kelompok eubakteria  meliputi hampir seluruh jenis 
bakteri. Kelompok archaea, sangat mirip dengan bakteri dan 
berkembang-biak di lingkungan yang ekstrim seperti sumber air 
panas yang bersifat asam atau air yang mengandung kadar garam 
yang sangat tinggi. Genom prokariot terdiri dari kromosom tunggal 
yang melingkar, tanpa organisasi DNA. 

DNA pada prokariot tidak terorganisasi ke dalam nukleus 
sejati yang dikelilingi oleh selubung nuklear atau nuclear envelope. 
Disamping itu, sel prokariot  tidak memiliki mitokondria dan 
kloroplas. DNA eukariot terorganisasi dalam nukleus dan dikelilingi 
oleh selubung nukleus yang terdiri dari dua membran bilayer. 
Nukleus mengandung materi genetik dalam bentuk benang 
kromatin yang terdiri dari DNA dan protein. Pada saat pembelahan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Inti_sel
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eubakteria&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Archaea
http://id.wikipedia.org/wiki/Genom
http://id.wikipedia.org/wiki/Kromosom
http://id.wikipedia.org/wiki/DNA


 

4 | BIOLOGI SEL 
 

sel, kromatin memadat dan memendek membentuk struktur yang 
dapat diamati yang disebut kromosom. 

Organisme eukariot memiliki organisasi intraselular yang 
jauh lebih kompleks, antara lain dengan membran internal, organel 
yang memiliki membran tersendiri seperti inti sel dan sitoskeleton 
yang sangat terstruktur. Sel eukariota memiliki beberapa kromosom 
linear di dalam nuklei, di dalamnya terdapat sederet molekul DNA 
yang sangat panjang yang terbagi dalam paket-paket yang 
dipisahkan oleh histon dan protein yang lain. 

 
Beberapa organel dalam sel (Gambar 1) adalah: 
Retikulum Endoplasma. 
 Retikulum endoplasma berhubungan dengan membran 
bagian luar dari selubung nukleus. Terdapat dua tipe retikulum 
endoplasma, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum 
endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar berada lebih dekat 
dengan nukleus. Retikulum endoplasma halus merupakan area 
transisi dimana molekul kimia seperti protein yang dibuat oleh sel 
disimpan di lumen untuk ditransportasikan ke bagian sel lain. 
Potongan retikulum endoplasma halus disebut vesikula yang 
terpotong dari retikulum endoplasma halus dan berpindah ke 
tempat lain dalam sel untuk mentransfer isinya. Retikulum 
endoplasma kasar disebut demikian karena memiliki organel yang 
menempel pada retikulum endoplasma, yang menyebabkan terlihat 
kasar jika dilihat menggunakan mikroskop elektron. Retikulum 
endoplasma kasar dan asosiasinya dengan ribosom terlibat di dalam 
sintesis protein. 
 
Ribosom  

Ribosom adalah organel yang terlibat langsung dalam 
sintesis protein. Terbuat  dari RNA dan protein dan dibuat di 
nukleus (dari sebuah template DNA), lalu keluar ke sitoplasma untuk 
melakukan fungsinya. 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organel
http://id.wikipedia.org/wiki/Inti_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Sitoskeleton
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklei&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Molekul
http://id.wikipedia.org/wiki/DNA
http://id.wikipedia.org/wiki/Histon
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
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Vakuola  
 Vakuola merupakan tempat penyimpanan. Sel tumbuhan 
umumnya memiliki satu sentral vakuola besar yang mengambil 
sebagian besar tempat pada sel tumbuhan dan digunakan sebagai 
tempat penyimpanan bermacam-macam molekul. Paramecium 
memiliki tipe khusus yang disebut contractile vakuola yang 
berfungsi untuk mengeksresikan air dari sel. 
 
Aparatus golgi atau badan golgi 
 Aparatus golgi atau badan golgi berfungsi sebagai bagian sel 
pengirim dan penerima. Material diterima saat vesicle bersatu 
dengan Golgi apparatus dan dikirimkan ke bagian lain saat vesicle 
lepas. Material sementara disimpan pada badan golgi dan beberapa 
reaksi kimia selanjutnya terjadi di sana. Aparatus golgi merupakan 
organel pendistribusi dan pengiriman untuk produk kimia sel. 
Aparatus golgi memodifikasi protein dan lemak yang dibuat di 
reticulum endoplasma dan menyiapkannya untuk diekspor ke luar 
sel. 
 
Mitokondria  
 Mitokondria ditemukan pada semua sel eukariot, biasanya 
dalam jumlah banyak pada tiap sel. Mitokondria membakar gula 
untuk bahan bakar/energi dalam proses respirasi seluler, sehingga 
mitokondria disebut sebagai ‘mesin’nya sel. Mitokondria terdiri dari 
membrane luar yang halus dan membrane dalam yang berlekuk 
yang dipisahkan oleh ruang intermembran. Lekukan pada 
membrane dalam disebut krista dan ruang di dalam membrane 
dalam disebut matrik mitokondria. 
 
Sentriol  
 Sentriol merupakan organel yang dapat bereplikasi sendiri 
terbuat dari mikrotubul dan hanya ditemukan pada sel hewan. 
Sentriol berfungsi membantu mengorganisasikan pembelahan sel. 
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Lisosom  
 Lisosom memiliki fungsi utama sebagai pencerna (digestion) 
dan mengandung degradative enzymes. Lisosom memecah produk-
produk limbah seluler dan debris dari luar sel menjadi komponen 
yang sederhana yang ditransfer ke sitoplasma sebagai bahan materi 
membangun sel baru. 
 
Peroksisom  
 Peroksisom merupakan badan mikro, berbentuk spherical 
dan terikat oleh membran tunggal. 
 
Kloroplas 
 Sel tumbuhan mengandung satu tipe organel yang tidak 
ditemukan pada sel hewan yaitu kloroplas. Kloroplas 
mengkonversikan energi cahaya menjadi energi kimia melalui 
proses fotosintesis.  Pigmen utama yang terdapat dalam kloroplas 
yang terlibat dalam adalah klorofil. Kloroplas dikelilingi oleh 
membran luar dan membran dalam dipisahkan oleh ruang 
intermembran. Cairan dalam pusat kloroplas disebut stroma. Dalam 
cairan ini terdapat sistem terdiri dari tumpukan cakram, masing-
masing disebut tilakoid dan memiliki klorofil dan pigmen lain dalam 
membrannya. Kumpulan dari tilakoid disebut granum. 
 
Pustaka: 
Carter, J.S. Cells and Organelles. http://biology.clc.uc.edu/courses/ 

bio104/cells.htm 
Lodish, H., D. Baltimore, A. Berk., S.L. Zipursky, P. Matsudaira, J. 

Darnell. 1995. Molecular Cell Biology. Scientific American 
Books, New York. 

 
 
 
 
 

http://biology.clc.uc.edu/courses/bio104/cells.htm
http://biology.clc.uc.edu/courses/bio104/cells.htm
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Pertanyaan yang harus dijawab dengan benar: 
1. Apakah yang dimaksud dengan sel dan ada berapa tipe sel? 

Sebutkan. 
2. Gambarkan sel hewan dan tunjukkan organella-organella yang 

ada! 
3. Sebutkan nama organella sel dan jelaskan masing-masing 

organella tersebut! 
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PERTEMUAN 2 
 
MATERI POKOK : 
 Struktur membran 

Lipid 
Karbohidrat 
Steroid 
Protein 

 
Struktur Membrane 

Semua membran disusun dari lemak dan protein di mana 
setiap komponen diikat oleh ikatan nonkovalen. Selain lemak dan 
protein, membran sel juga mengandung karbohidrat. Rasio antara 
lemak dan protein bervariasi bergantung tipe membran seluler 
misalanya antara membran pasma dan retikulum endoplasma atau 
pun tipe organisme misalnya antara prokariot dan eukariot. Sebagai 
membran mitokondria memiliki rasio protein/lemak yang tinggi 
dibandingkan membran plasma pada sel darah merah.  

 
Komponen Membran: 
Protein 
Lipid 
Karbohidrat 
Steroid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biologi-sel.com/2012/06/katabolisme-karbohidrat-protein-lemak.html
http://www.biologi-sel.com/2012/06/katabolisme-karbohidrat-protein-lemak.html
http://www.biologi-sel.com/2012/11/perbedaan-sel-prokariotik-dan-sel.html
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Lipid  
 

 
 

Lipid pada membran tersusun atas fosfolipid (lemak yang 
bersenyawa dengan fosfat). Fosfolipid merupakan lipid yang 
jumlahnya paling melimpah dalam sebagian besar membran. 
Kemampuan fosfolipid untuk membentuk membran disebabkan 
oleh struktur molekulernya. Fosfolipid merupakan suatu molekul 
amfipatik yang berarti bahwa molekul ini memiliki daerah hidrofilik 
maupun daerah hidrofobik. Sebagian besar membran mengandung 
fosfat, Molekul fosfat ini bersifat hidrofilik (dapat mengikat air) 
sedangkan molekul lemak bersifat hidrofobik (tidak dapat 
mengikat air) 

Komponen lemak lain adalah kolesterol di mana pada 
hewan tertentu dapan mencapai 50% dari molekul lemak yang 
terdapat pada membran plasma. Kolesterol tidak terdapat pada 
sebagai besar membran plasma tubuhan dan bakteri. 

Lipid yang terdapat pada selaput dapat diekstrak dengan 
kloroform, eter dan benzene. Dengan menggunakan kromatografi 
lapis tipis dan kromatografi gas, dapat diketahui komposisi lipid 
pada selaput sel. Lipid yang selalu dijumpai adalah fosfolipid, 
sfingolipid, glikolipid dan sterol. Kolesterol merupakan lipida 
terbanyak yang menyusun selaput sel.   

Membran plasma sering disebut sebagai batas kehidupan 
karena membatasi sel. Bahan penyusun utama membran adalah 
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lipid dan protein. Membran sel merupakan lapisan ganda (bilayer) 
yang terdiri dari lipid dan protein. Model yang digunakan untuk 
penyusunan molekul-molekul membran sel adalah model mosaik 
fluida. Pada model ini protein membran terdispersi dan secara 
individual disisipkan ke dalam bilayer fosfolipid dan hanya daerah-
daerah hidrofiliknya yang menonjol cukup jauh dari bilayernya yang 
dipaparkan ke air. Membran merupakan mosaik molekul protein 
yang terapung pada bilayer fluida yang terdiri dari fosfolipid-
fosfolipid sehingga diistilahkan dengan model mosaik fluida. 

 

 
Gambar 2.  Struktur membran sel dan komponen penyusunnya 

 
Terdapat dua populasi utama protein membran. Protein 

integral umumnya merupakan protein transmembran dengan 
daerah hidrofobik yang seluruhnya membentang sepanjang interior 
hidrofobik membran tersebut. Daerah hidrofobik protein integral 
terdiri atas satu atau lebih rentangan asam amino nonpolar yang 
biasanya bergulung menjadi heliks-α. Ujung hidrofilik molekul ini 
dipaparkan ke larutan aqueous pada kedua sisi membran. Protein 
peripheral tidak tertanam dalam lipid bilayer. Protein ini terikat 
secara longgar pada permukaan membrane atau pada bagian 
protein integral yang terpapar. 
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Karbohidrat pada membran 
Peran karbohidrat membran dalam pengenalan sel dengan 

sel kemampuan sel untuk membedakan tipe-tipe sel yang 
bertetangga, bersifat krusial bagi fungsi organisme. Misalnya, 
penting untuk memilah-milah sel menjadi berbagai jaringan dan 
organ dalam embrio hewan. Pengenalan sel dengan sel juga 
menjadi dasar penolakan sel asing (penolakan organ cangkokan 
atau transplantasi) oleh sistem kekebalan. Karbohidrat pada 
membran biasanya  merupakan rantai pendek bercabang yang 
tersusun kurang dari 15 unit gula sebagjan diantaranya berikatan 
kovalen dengan lipid, membentuk molekul yang disebut glikolipid 
(glycolipid ). Akan tetapi sebagian besar karbohidrat berikatan 
kovalen dengan protein, membentuk glikoprotein. 

Pengenalan sel dilakukan dengan cara memberi kunci pada 
molekul permukaan. Molekul tersebut seringkali berupa karbohidrat 
pada membrane plasma. Karbohidrat membran biasanya berupa 
oligosakarida bercabang dengan kurang dari 15 satuan gula. 
Beberapa oligosakarida secara kovalen terikat dengan lipid dan 
membentuk glikolipid. Sebagian besar oligosakarida terikat secara 
kovalen dengan protein dan disebut glikoprotein. 

Membran sel menjaga komponen-komponen sel tetap 
terisolasi dari lingkungan luar. Membran sel juga berfungsi sebagai 
media komunikasi antara sel dengan lingkungan. Membran biologi 
membatasi organel-organel. Di dalam sel, endoplasmic reticulum, 
golgi, lysosomes, vesicles dan vakuola dikelilingi oleh membran 
biologi tunggal. Mitokondria dan nukleus dikelilingi oleh dua lapis 
membran. Membran sel terlibat dalam pengaturan aliran material 
ke dalam dan keluar sel dan memediasi komunikasi interselular, 
adhesi dan fungsi-fungsi lain. 

Membran sel bersifat permeable terhadap ion dan molekul 
polar spesifik. Substansi hidrofilik menghindari kontak dengan 
bilayer lipid dengan cara melewati protein transport yang 
melintangi membran.  
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Protein 
Protein membran tersusun atas glikoprotein atau protein 

yang bersenyawa dengan karbohidrat. Bergantung pada tipe sel dan 
organel tertentu dalam sel, membran memiliki 12 sampai lebih dari 
50 macam protein berbeda. Protein ini tidak disusun secara acak 
tetapi setiap lokasi dan orientasinya disusun pada posisi relatif 
tertentu pada lipid bilayer. Protein pada membran tidak simetris 
yakni bagian luar membran dan bagian dalam membran tersusun 
berbeda. Posisi seperti ini memungkinkan membran sebelah luar 
beriteraksi dengan dengan ligan sektraseluer seperti hormon dan 
faktor pertumbuhan sedangkan bagian dalam dapat berinteraksi 
dengan molekul sitoplasma seperti protein G atau protein kinase. 
Terdapat dua lapisan utama protein membrane. 

 
Protein integral 

Protein integral adalah protein yang berpenetrasi kedalam 
lipid bilayer. Protein ini dapat menembus membran sehingga 
memiliki domain pada sisi ekstra seluler dan sitoplasmik dari 
membran. Protein integral umumnya merupakan protein trans-
membran, dengan daerah hidrofobik yang seluruhnya membentang 
sepanjang interior hidrofobik membrane tersebut. Daerah 
hidrofobik protein integral terdiri atas satu atau lebih rentangan 
asam amino nonpolar, yang biasanya bergulung menjadi helix a. 
pada ujung hidrofilik molekul ini dipaparkan kelarutan aqueous 
pada kedua sisi membrane. 

 
Protein perifer 

Protein periferal sama sekali tidak tertanam dalam bilayer 
lipid. Seluruhnya berlokasi dibagian luar dari lipid bilayer, baik itu di 
permukaan sebelah ekstraseluler maupun sitoplasmik dan berhubu-
ngan dengan membran malalui ikatan non kovalen. Protein ini 
merupakan angota yang terikat secara longgar pada permukaan 
membran, sering juga pada bagian protein integral yang dibiarkan 
terpapar. Protein pada membran menentukan sebagian besar fungsi 
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spesifik membran. 
 

Lipid anchor protein 
Terdapat disebelah luar lipid bilayer tetapi berikatan secara 

kovalen dengan molekul lemak yang terdapat pada lipid bilayer. 
Protein membran plasma memiliki fungsi yang sangat luas antara 
lain sebagai protein pembawa (carrier) senyawa melalui membran 
sel, penerima isyarat (signal) hormaonal dan meneruskan isyarat 
tersebut ke bagian sel sendiri atau sel lainnya. Protein selaput 
plasma juga berfungsi sebagai pengikat komponen sitoskeleton 
dengan senyawa-senyawa ekstraseluler. Protein-protein permukaan 
luar memberikan cirri individual sel dan macam protein dapat 
berubah sesuia dengan diferensiasi sel. Protein-protein pada 
membran sel banyak juga yang berfungsi sebagai enzim terutama 
yang terdapat pada selaput mitokondria, retikulum endoplasma dan 
kloroplas. Sebagai contoh, senyawa-senyawa fosfolipid membran 
plasma disintesis oleh enzim-enzim yang terdapat pada membran 
retikulum endoplasma. 

Protein membran sel memiliki kemampuan bergerak, 
sehingga dapat berpidah tempat. Perpindahan berlangsung ke arah 
lateral dengan jalan difusi. Namun tidak semu protein mampu 
berpindah tempat. Beberapa jenis protein integral tertahan dalam 
selaput oleh anyaman molekul-molekul protein yang berada tepat 
di bawah permukaan dalam selaput plasma. Anyaman ini 
berhubungan dengan sitoskelet atau rangka sel. 

Struktur fisiko-kima protein selaput sel kurang diketahui, 
mengingat bahwa bentuknya sangat bervariasi. Berdasarkan kajian 
mikroskopis dan teknik freeze fracture diketahui bahwa protein 
dalam selaput sel berbentuk globular. 

Beberapa fungsi protein membran adalah (Campbell et al., 
2000): Protein yang membentang membrane memberikan suatu 
saluran hidofilik melintasi membran yang bersifat selektif untuk zat 
terlarut tertentu. Hidrolisis ATP dilakukan oleh beberapa protein 
transport untuk memompa bahan melintasi membrane secara aktif. 
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Protein yang berada di dalam membrane mungkin berupa 
enzim dengan sisi aktifnya yang dipaparkan ke zat-zat pada larutan 
sebelahnya. 

Protein membran mungkin memiliki tempat pengikatan 
dengan bentuk spesifik yang sesuai dengan bentuk-bentuk pesan 
kimiawi, seperti hormon. Sinyal dapat menyebabkan perubahan 
konformasi protein yang menyalurkan pesan ke bagian dalam sel. 
Protein membran dari sel-sel bersebelahan mungkin dikaitkan 
bersama-sama dalam berbagai bentuk junction. 

Beberapa glikoprotein berfungsi sebagai label identifikasi 
yang secara khusus dikenali oleh sel lain. 

Mikrofilamen atau elemen lain sitoskeleton mungkin terikat 
ke protein membran. Hal ini merupakan suatu fungsi yang 
membantu memperahankan bentuk sel dan menetapkan lokasi 
protein membran tertentu. Protein yang mendekat ke matriks 
ekstraseluler dapat mengkoordinasikan perubahan ekstraseluler 
dan intraseluler. 

Difusi merupakan suatu peristiwa akibat gerak termal. 
Gerak termal adalah energi kinetic intrinsik yang dimiliki molekul. 
Pada difusi dalam ketiadaan gaya-gaya lain, suatu substansi akan 
berdifusi dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat yang 
konsentrasinya lebih rendah. Setiap substansi akan berdifusi 
menuruni gradient konsentrasinya. Peristiwa difusi desebut 
transport pasif, karena sel tidak harus mengeluarkan energi. 
Gradien konsentrasi itu sendiri merupakan energi potensial yang 
mengarahkan difusi. 

Larutan hipertonik adalah larutan dengan konsentrasi zat 
terlarut yang lebih tinggi. Sedangkan larutan dengan zat terlarut 
lebih rendah disebut hipotonik. Larutan dengan konsentrasi zat 
terlarut yang sama disebut isotonik. Difusi air melintasi membran 
permeable selektif merupakan suatu peristiwa osmosis. Air berdifusi 
melewati membran dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. 

Sebagian protein transport dapat memindahkan zat terlarut 
melawan gradient konsentrasinya melintasi membrane plasma dari 
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satu sisi yang konsentrasi zat terlarutnya kurang ke sisi yang 
konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi. Proses ini memerlukan 
energi dan disebut transport aktif. 

Kerja transport aktif dilakukan oleh protein spesifik yang 
tertanam dalam membran. ATP menyediakan energi untuk sebagian 
besar transport aktif. ATP mentransfer gugus fosfat terminalnya 
langsung ke protein transport. Hal ini menyebabkan protein 
mengubah konformasinya agar bisa mentranslokasikan suatu zat 
terlarut yang terikat pada protein ini melintasi membran. 
 
Kolesterol dalam membran 
Banyak terdapat pada membran sel hewan _+ 50% dari molekul 
lipid. 
membran sel tumbuhan dan semua sel bakteri tidak banyak 
mengandung kolesterol. 
lebih sedikit dibandingkan lipida membran lainnya dan tidak terlalu 
bersifat amfipatik. 
Gugus hidroksil dari kolesterol yang bersifat hidrofilik menentukan 
orientasi molekul ini pada membran sel. Gugus hidroksil berada 
pada bagian permukaan membran. 

 

Gambar 3.  Struktur membran dengan lipid dan kolesterol 

 
Beberapa proses di dalam sel tergantung pada suatu serial 

reaksi yang dikatalis oleh enzimyang terdapat dalam membran, 
produk suatu reaksi akan bertindak sebagai reaktan untuk reaksi 

  

Kolesterol dalam membran Kolesterol dalam membran 
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selanjutnya. Jika enzim yang berbeda pada membran berada dalam 
susunan yang berurutan, produk suatu reaksi dapat dilepaskan ke 
dekat enzim untuk reaksi berikutnya. 

 
Gambar 4.  Membran sel dari organelle –organella sel 

 
Pustaka: 
Campbell, N.A., reece, J. B., Mitchell, L. G. 2000. Biologi. Editor 

Safitri, A., Simarmata, L., hardadi, H.W. Diterjemahkan oleh 
Penerbit Erlangga, Jakarta. 

O’Day, D. 2006. The cell membrane. University of Toronto, 
Mississauga. 

 
Pertanyaan: 

1. Apa komponen dari membran? 
2. Gambarkan struktur bilayer fosfolipid membran! 
3. Gambarkan membran dengan komponen lipid, protein, dan 

steroid. 
4. Apa fungsi dari membran? 
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PERTEMUAN 3 
 
MATERI POKOK : 
Fungsi membran 
 
Fungsi membran sel : 
1. Pembatas 

a. Merupakan lapisan yang bersinambungan 
b. Melingkupi sel, inti, organel 
Pembatas yang bersifat selektif permeabel 
1. Mencegah pertukaran molekul dari satu sisi ke bagian 

lainnya. 
2. Memungkinkan substansi tertentu masuk ke sitoplasma dari 

lingkungan luar 
3. Mencegah masuknya senyawa tertentu masuk ke 

sitoplasma 
2. Komunikasi antara sel 
3. Mendukung aktivitas biokimia yang berlangsung di dalam sel 
4. Perpindahan suatu senyawa terlarut 
5. Memberikan respons terhadap rangsangan luar 
6. berperan dalam memberi respons terhadap rangsangan luar 

transduksi sinyal reseptor + ligand. 
7. Tipe sel yang berbeda memiliki molekul reseptor yang berbeda, 

membran merupakan salah satu tempat reseptor yang 
merupakan protein 

8. Interaksi interselular 
9. Membran plasma mengantarai interaksi antar sel dalam 

organisme multiselular 
10. Transduksi energi (terlibat dalam proses perubahan energi ke 

bentuk energi lain). 
 
Lemak pada membran sel 

Lemak yang terdapat pada membran memungkinkan 
membran berfungsi sebagai barrier yang membatasi pergerakan 
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molekul yang dapat larut dalam air melewati membran. Membran 
sel komposisnya terutama terdiri dari protein 55%, lemak 42% dan 
karbohidrat 3%, tetapi persentase ini bervariasi pada berbagai sel. 
Terdapat 3 jenis lemak yang terdapat pada membran sel yaitu 
fosfolipid, kolesterol dan glikolipid. Pada membran sel fosfolipid 
membentuk dua lapisan (lipid bilayer) dimana lapisan hidrofilik 
terletak pada bagian luar (berhadapan dengan cairan ekstrasel) dan 
bagian dalam sel (berhadapan dengan sitoplasma), sementara 
bagian hidrofobik terletak antara kedua lapisan hidrofilik ini. 
 
Protein dan karbohidrat pada membran sel 

Molekul protein yang dapat menembus membran sel 
berfungsi sebagai tempat lewatnya bahan-bahan tertentu. Selain itu 
protein yang terdapat pada permukaan membran seperti reseptor, 
enzim dan pump (pompa) masing-masing berfungsi sebagai 
katalisator dan pompa yang melakukan transport aktif ion-ion 
tertentu kedalam maupun keluar sel. Protein pada membran sel 
terbagi atas protein integral dan protein perifer. Sebagian besar 
protein integral membentuk channel pada membran atau 
membentuk pompa sebagai tempat lewatnya ion-ion. Sementara 
protein perifer biasanya hanya terikat dengan protein integral atau 
dengan bagian hidrofilik membran, dan umumnya protein perifer ini 
membentuk enzim. 

Karbohidrat pada membran umumnya dalam bentuk 
glikolipid dan glikoprotein. Karbohidrat ini berfungsi meningkatkan 
hidrofilisitas lemak dan protein, mempertahankan stabilitas 
membran oleh adanya struktur yang disebut glikokaliks. Glikokaliks 
akan berinteraksi dengan glikokaliks sel lain sehingga berfungsi 
melekatkan satu sel dengan sel yang lainnya. Glikolipid yang 
terdapat pada membran sel juga berperanan dalam reaksi 
imunologis, dengan membentuk antigen golongan darah. 
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Sebagi Transport lintas membran 
Proses transport melalui membran terjadi melalui 2 

mekanisme, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport pasif 
terjadi tanpa memerlukan energi sedangkan transport aktif 
memerlukan energi. 
Yang termasuk transport pasif adalah : 

a. Difusi sederhana, 
b. Transport dengan fasilitas, 
c. Transport lewat ion channel. 

 
Difusi fasilitas 

Transport dengan cara difusi fasilitas mempunyai 
perbedaan dengan difusi sederhana yaitu difusi fasilitas terjadi 
melalui carrier spesifik dan difusi ini mempunyai kecepatan 
transport maksimum (Vmax). Suatu bahan yang akan ditransport 
lewat cara ini akan terikat lebih dahulu dengan carrier protein yang 
spesifik, dan ikatan ini akan membuka channel tertentu untuk 
membawa ikatan ini ke dalam sel. Jika konsentrasi bahan ini terus 
ditingkatkan, maka jumlah carrier akan habis berikatan dengan 
bahan tersebut sehingga pada saat itu kecepatan difusi menjadi 
maksimal (Vmax). Pada difusi sederhana hal ini tidak terjadi, makin 
banyak bahan kecepatan transport bahan maakin meningkat tanpa 
batas. 

 
Transport Ion Channel 

Transport lewat ion channel khusus bagi ion-ion yang sulit 
ditransport secara difusi akibat muatan listriknya. Ion channel ini 
mempunyai sifat yang sangat selektif dan terbukanya channel 
tersebut akibat potensial listrik sepanjang membran sel dan melalui 
ikatan channel dengan hormon atau neurotransmitter. 

 
Transport Aktif 

Transport aktif terbagi atas transport aktif primer dan 
sekunder. Transport aktif sekunder juga terdiri atas co-transport 
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dan counter transport (exchange). Transport aktif primer memakai 
energi langsung dari ATP, misalnya pada Na-K pump dan Ca pump. 
Pada Na-K pump, 3 Na akan dipompa keluar sel sedang 2 K akan 
dipompa kedalam sel. Pada Ca pump, ca akan dipompa keluar sel 
agar konsentrasi Ca dalam sel rendah. 
a. Transport sekunder co-transport 

Pada transport sekunder co-transport , glukosa atau asam 
amino akan ditransport masuk dalam sel mengikuti masuknya 
Natrium. Natrium yang masuk akibat perbedaan konsentrasi 
mengikutkan glukosa atau asam amino ke dalam sel, meskipun 
asam amino atau glukosa di dalam sel konsentrasinya lebih 
tinggi dari luar sel, tetapi asam amino atau glukosa ini memakai 
energi dari Na (akibat perbedaan konsentrasi Na). Sehingga 
glukosa atau asam amino ditransport secara transport aktif 
sekunder co-transport. 

b. Transport sekunder counter-transport 
Pada proses counter transport/exchange, masuknya ion Na ke 
dalam sel akan menyebabkan bahan lain ditransport keluar. 
Misalnya pada Na-Ca exchange dan Na-H exchange. Pada Na-Ca 
exchange, 3 ion Na akan ditransport kedalam sel untuk setiap 1 
ion Ca yang ditransport keluar sel, hal ini untuk menjaga kadar 
Ca intrasel, khususnya pada otot jantung sehingga berperan 
pada kontraktiitas jantung. Na-H exchange terutama berperan 
mengatur konsentrasi ion Na dan Hidrogen dalam tubulus 
proksimal ginjal, sehingga turut mengatur pH dalam sel. 

 
Fagositosis dan Pinositosis 

Untuk partikel-partikel besar, misalnya bakteri tidak dapat 
ditransport seperti yang dikemukakan di atas. Transport molekul 
besar lewat mekanisme fagositosis (eksositosis, endositosis) dan 
pinositosis. Pinositosis disebut juga drinking sel, sebab yang 
ditransport adalah molekul yang mengandung cairan ekstrasel. 
Molekul tadi ditelan seluruhnya dan terbentuk dalam vesikel 
pinositik. Mekanisme ini sama dengan proses fagositosis, hanya saja 
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molekul pada fagositosis lebih padat misalnya bakteri atau bagian 
sel yang rusak. 

 
Sebagai pemisah antara bagian dalam dengan luar sel 

Membran plasma berfungsi untuk mengasingkan 
kandungan sel daripada persekitaran luar. Ia juga dapat mengawal 
pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Ia telap kepada air dan 
lipid tetapi tidak telap kepada bahan-bahan tidak berpola. Molekul-
molekul kecil dan bahan larut lipid dapat melalui lapisan lipid 
dengan mudah. 
 
Fungsi Membran Plasma 

Membran plasma sangat penting unuk menjaga kehidupan 
sel. Fungsi membran sel anatara lain melindungi isi sel, yaitu 
membrane sel befungsi mempertahankan isi sel; mengatur lalulintas 
molekul-molekul, membran plasma bersifat selektif permeabel 
artinya ada zat-zat tertentu yang dapat melewati membrane dan 
ada pula yang tidak. Molekul-molekul tersebut berguna untuk 
mempertahankan kehidupan sel; sebagai reseptor rangsangan dari 
luar sel, rangsangan itu berupa zat-zat kimia seperti hormon, racun, 
rangsangan listrik,dan rangsangan mekanik. Bagian sel yang 
berfungsi sebagai reseptor yaitu glikoprotein.  

Organisasi molekuler membran mengakibatkan permea-
bilitas selekti Suatu lalulintas yang tunak dari molekul dan ion kecil 
bergerak melintasi membran plasma dalam dua arah.  Perhatikan 
pertukaran kimiawi antara sel otot dengan fluida ekstraseluler yang 
membasahinya. Gula, asam amino, dan nutrien lain memasuki sel, 
dan produk limbah metabolisme meninggalkan sel. Sel menyerap 
oksigen untuk respirasi seluler dan mengeluarkan karbondioksida. 
Sel itu juga mengatur konsentrasi ion anorganiknya, seperti 
Na+,K+,Ca2+,dan Cl-, dengan cara membolak-balik arahnya dari satu 
arah ke arah lainnya melintasi membran plasma. Walaupun lalu 
lintas melalui membran ini padat, membran sel itu permeabel 
secara selektif, dan substansi-substansi tidak dapat melintasi 
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rintangan tersebut secara sembarangan. Sel tersebut dapat 
mengambil berbagai macam molekul dan ion kecil dan menolak 
yang lainnya.  Di samping itu, substansi-substansi gerak melintasi 
membran pada laju yang berbeda-beda. 
 
Jawablah pertanyaan berikut ini : 
1. Jelaskan dengan menggunakan tabel perbedaan dari transport 

pasif 
a. difusi sederhana, 
b. transport dengan fasilitas, 
c. transport lewat ion channel. 

2. Jelaskan perbedaan fagositosis dengan pinositosis? 
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PERTEMUAN 4 
 
MATERI POKOK : 
Mitokondria 
Stuktur mitokondria  
 

Mitokondria disebut ‘pembangkit tenaga listrik sel‘. 
Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat 
respirasi sel makhluk hidup. Mitokondria berisi sejumlah enzim dan 
protein yang membantu proses karbohidrat dan lemak yang 
diperoleh dari makanan yang kita makan untuk melepaskan energi.  
Sebagai salah satu contoh, mitokondria ada pada tubuh manusia 
yang terletak diantara unit-unit kontraktil pada sel otot jantung. 
Mitokondria berbentuk seperti batang atau cenderung oval, 
memiliki ukuran yang besar seperti bakteri. 

 

 
Gambar1. Bagian-bagian Mitokondria 

 
Hasil dari mitokondria jadilah itu detak jantung atau 

memindahkan tangan kita, setiap tindakan membutuhkan energi. 
Energi ini disimpan dalam ATP (adenosin trifosfat) molekul yang 
diproduksi di mitokondria melalui proses fosforilasi oksidatif. 

http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/12/sel-artikel-lengkap-biologi.html
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Meskipun mitokondria hadir di setiap sel, mereka ditemukan dalam 
konsentrasi tinggi di dalam sel otot yang membutuhkan lebih 
banyak energi. Meskipun fungsi utama mitokondria adalah untuk 
menghasilkan energi, mereka juga memainkan peran penting dalam 
metabolisme dan sintesis zat tertentu lainnya dalam tubuh. 

 
Sejarah Penemuan Mitokondria 

Penelitian pertama tentang struktur yang mungkin mewakili 
mitokondroa diterbitkan pada sekitar tahun 1840-an. Pada tahun 
1894, Richard Altmann mengira itu sebagai sel dan menyebutnya 
“bioblas”. Istilah “mitokondria” sendiri pertama kali digunakan oleh 
Carl Benda pada tahun 1898. Pada tahun 1904, Friedrich Meves 
membuat sebuah pengamatan mitokondria tercatat pertama dalam 
tanaman Nymphaea alba. 

 
Struktur Mitokondria 

Mitokondria yang ada di kedua sel tumbuhan dan hewan. 
Mereka adalah struktur berbentuk batang yang tertutup dalam dua 
membran – membran luar dan membran dalam. Membran terdiri 
dari fosfolipid dan protein. Lapisan luar bersifat halus dan 
mengelilingi mitokondria.   Sedangkan lapisan dalamnya berbentuk 
lipatan-lipatan yang disebut krista Ruang di antara dua membran 
disebut ruang antar-membran yang memiliki komposisi yang sama 
seperti sitoplasma sel. Namun, kandungan protein dalam ruang ini 
berbeda dari yang di sitoplasma. Struktur berbagai komponen 
mitokondria adalah sebagai berikut: 
Membran luar 

Membran luar halus seperti membran dalam dan memiliki 
fosfolipid hampir dalam jumlah yang sama sebagai protein. Ia 
memiliki sejumlah besar protein khusus yang disebut porins, yang 
memungkinkan molekul dalam berat 5000 dalton atau kurang untuk 
melewatinya. Membran luar benar-benar permeabel terhadap 
molekul nutrisi, ion, dan molekul ATP - ADP. 
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Membran bagian dalam 
Membran dalam lebih kompleks dalam struktur daripada 

membran luar karena mengandung kompleks dari rantai transpor 
elektron dan kompleks sintetase ATP. Ini permeabel hanya untuk 
oksigen, karbon dioksida dan air. Ini terdiri dari sejumlah besar 
protein yang memainkan peran penting dalam memproduksi ATP, 
dan juga membantu dalam mengatur transfer metabolit melintasi 
membran. Membran dalam memiliki infoldings disebut krista yang 
meningkatkan luas permukaan untuk kompleks dan protein yang 
membantu dalam produksi ATP, molekul yang kaya energi. 
 
Matriks 

 
Mitokondria terdiri dari membran luar, membran dalam dan 

bahan seperti gel disebut matriks. Matriks ini lebih kental daripada 
sitoplasma. Mitokondria terdiri dari membran luar, membran dalam 
dan bahan seperti gel disebut matriks. Matriks ini lebih kental 
daripada sitoplasma sel karena mengandung sedikit air. 

Matriks merupakan campuran kompleks enzim yang penting 
untuk sintesis molekul ATP, ribosom mitokondria khusus, tRNA dan 
DNA mitokondria. Selain itu, ia memiliki oksigen, karbon dioksida 
dan intermediet daur ulang lainnya. 

Meskipun sebagian besar materi genetik sel yang 
terkandung dalam inti, mitokondria memiliki DNA sendiri. Mereka 
memiliki mesin sendiri untuk sintesis protein dan berkembang biak 
dengan proses fisi seperti bakteri lakukan. Karena kemerdekaan 
mereka dari DNA nuklir dan kesamaan dengan bakteri, diyakini 
bahwa mitokondria berasal dari bakteri dengan endosimbiosis. 
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Granula 
Matriks juga mengandung butiran terbuat dari ion. Tujuan 

dari butiran ini kurang dipahami, tetapi mereka tampaknya akan 
terlibat dalam menjaga keseimbangan ion dari mitokondria. 
 
Krista 

Krista mitokondria adalah lipatan membran dalam 
mitokondria yang memberikan peningkatan luas permukaan. Hal ini 
memungkinkan ruang yang lebih besar untuk proses yang terjadi 
melintasi membran ini. Proses ini adalah rantai transpor 
elektron dan kemiosmosis, yang membantu menghasilkan ATP 
dalam langkah-langkah akhir dari respirasi selular. 

 

 
 
Jawablah pertanyaan ini : 
1. Apa yang dimaksud mitokondria? 
2. Jelaskan secara singkat struktur mitokondria? 

http://www.sridianti.com/apa-itu-rantai-transpor-elektron.html
http://www.sridianti.com/apa-itu-rantai-transpor-elektron.html
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PERTEMUAN 5 
 
MATERI POKOK : 
Mitokondria 
Fungsi mitokondria 
Glikolisis 
Transport dan transfer elektron 
Senyawa penghambat aktivitas respirasi seluler  
 
Mitokondria 

Mitokondria, kondriosom (bahasa Inggris: chondriosome, 
mitochondrion, plural:mitochondria) adalah organel tempat berlang-
sungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup, selain fungsi selular lain, 
seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidin, homeostasis 
kalsium, transduksi sinyal selular dan penghasil energi berupa 
adenosina trifosfat pada lintasan katabolisme. 

Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu 
lapisan membran luar dan lapisan membran dalam. Lapisan 
membran dalam ada dalam bentuk lipatan-lipatan yang sering 
disebut dengan cristae. Di dalam mitokondria terdapat 'ruangan' 
yang disebut matriks, dimana beberapa mineral dapat ditemukan. 
Sel yang mempunyai banyak mitokondria dapat dijumpai 
di jantung, hati, dan otot. 

Terdapat hipotesis bahwa mitokondria merupakan organel 
hasil evolusi dari sel α-proteobacteria prokariota yang berendosim-
biosis dengan sel eukariota. Hipotesis ini didukung oleh beberapa 
fakta antara lain, adanya DNA di dalam mitokondria menunjukkan 
bahwa dahulu mitokondria merupakan entitas yang terpisah dari sel 
inangnya, beberapa kemiripan antara mitokondria dan bakteri, baik 
ukuran maupun cara reproduksi dengan membelah diri, juga 
struktur DNA yang berbentuk lingkaran. 

Oleh karena itu, mitokondria memiliki sistem genetik sendiri 
yang berbeda dengan sistem genetik inti. Selain itu, ribosom dan 
rRNA mitokondria lebih mirip dengan yang dimiliki bakteri 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Organel
http://id.wikipedia.org/wiki/Respirasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_(biologi)
http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Metabolisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_lemak
http://id.wikipedia.org/wiki/Sintesis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirimidin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium
http://id.wikipedia.org/wiki/Transduksi_sinyal_selular
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Adenosina_trifosfat
http://id.wikipedia.org/wiki/Lintasan_metabolisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Katabolisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Membran_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Jantung
http://id.wikipedia.org/wiki/Hati
http://id.wikipedia.org/wiki/Otot
http://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis
http://id.wikipedia.org/wiki/Evolusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_(biologi)
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Prokariota
http://id.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://id.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://id.wikipedia.org/wiki/Eukariota
http://id.wikipedia.org/wiki/DNA
http://id.wikipedia.org/wiki/Reproduksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkaran
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dibandingkan dengan yang dikode oleh inti sel eukariot. 
Secara garis besar, tahap respirasi pada tumbuhan dan 

hewan melewati jalur yang sama, yang dikenal sebagai daur 
atau siklus Krebs. 
 
Fungsi Mitokondria 

Fungsi mitokondria bervariasi sesuai dengan jenis sel di 
mana mereka berada. 

Fungsi yang paling penting dari mitokondria adalah untuk 
menghasilkan energi. Makanan yang kita makan dipecah menjadi 
molekul sederhana seperti karbohidrat, lemak, dll, dalam tubuh 
kita. Ini dikirim ke mitokondria di mana mereka akan diproses lebih 
lanjut untuk menghasilkan molekul bermuatan yang bergabung 
dengan oksigen dan menghasilkan molekul ATP. Seluruh proses ini 
dikenal sebagai fosforilasi oksidatif. 

Adalah penting untuk menjaga konsentrasi ion kalsium yang 
tepat dalam berbagai kompartemen sel. Mitokondria membantu 
sel-sel untuk mencapai tujuan ini dengan melayani sebagai tangki 
penyimpanan ion kalsium. 

Mereka juga membantu dalam membangun bagian-bagian 
tertentu dari darah, dan hormon seperti testosteron dan estrogen. 
Mitokondria dalam sel-sel hati memiliki enzim yang mendetoksi-
fikasi amonia. 
Mereka memainkan peran penting dalam proses kematian sel 
terprogram. Sel yang tidak diinginkan dan kelebihan dipangkas 
selama perkembangan organisme. Proses ini dikenal sebagai 
apoptosis. Kematian sel abnormal akibat disfungsi mitokondria 
dapat mempengaruhi fungsi organ. 
 
Fungsi Krista Mitokondria 

Sebelum kita dapat menjelaskan fungsi dari krista (jamak = 
kristae), kita perlu meninjau kembali apa itu mitokondrion (jamak = 
mitokondria) nya. Mitokondria adalah organel sel dimana respirasi 
seluler berlangsung. Ini adalah proses yang menciptakan energi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Siklus_Krebs
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kimia dalam bentuk ATP dari molekul makanan sederhana. Molekul 
makanan ini, terutama glukosa, pertama-tama dipecah dalam 
sitosol luar mitokondria selama glikolisis. 

Setelah glikolisis, sisa-sisa dari molekul glukosa dibuat 
kedalam mitokondria. Ini memulai respirasi selular aerobik. 
Pertama, siklus asam sitrat berlangsung dalam matriks mitokondria, 
ini melepaskan beberapa ATP dan NADH dan FADH2 menciptakan 
molekul pembawa elektron yang bisa diteruskan ke tahap 
berikutnya, rantai transpor elektron. 

Rantai transpor elektron menggunakan elektron dari NADH 
dan FADH2. Elektron ini diteruskan oleh protein tertanam dalam 
membran dan menghasilkan molekul H2O. Ion H + (proton) dari 
operator ini bergerak maju mundur melintasi membran dalam dan 
ke dalam ruang antar-membran antara membran mitokondria 
bagian dalam dan luar. 

Penumpukan ion H + dalam ruang antar-membran mencip-
takan potensial proton. Selama kemiosmosis, proton menyalurkan 
melalui protein ATP sintase dalam membran dalam. Ketika mereka 
melakukannya, ATP sintase berputar untuk membuat ATP dari ADP 
dan fosfat. Dengan demikian, potensial proton menyediakan energi 
untuk membuat ATP. Krista adalah lipatan membran dalam 
mitokondria. Lipatan ini meningkatkan luas permukaan membran 
dalam, memungkinkan untuk produksi yang lebih cepat dari ATP 
karena ada lebih banyak tempat untuk melakukan proses. 

Jadi bagaimana lipatan ini meningkatkan luas permukaan? 
Bayangkan sebuah membran persegi dengan keliling 800 nm. 
Masing-masing pihak adalah 200 nanometer (seper sejuta meter) 
panjang. Jika tingginya adalah 25 nm, akan ada persis 20.000 nm 
persegi permukaan untuk produksi ATP. 

Sekarang, jika kita meningkatkan sekeliling agar membran 
dengan menyertakan lipatan, kita mendapatkan luas permukaan 
lebih tanpa mengambil lebih banyak ruang. Katakanlah lipatan baru 
menambahkan 200 nm lain untuk sekeliling, pada ketinggian yang 
sama dari 25 nm. Hal ini meningkatkan luas permukaan dengan 
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5.000 nm persegi, dengan total 25.000. 
 
Kesimpulan Krista Mitokondria 

Setiap krista adalah lipatan terpisah dalam membran dalam 
yang meningkatkan luas permukaan membran. Memiliki lebih 
banyak kristae mitokondria memberikan lebih banyak lokasi untuk 
produksi ATP terjadi. Bahkan, tanpa mereka, mitokondria tidak akan 
mampu bersaing dengan kebutuhan ATP sel. 

Konsep luas permukaan yang lebih besar juga bekerja di 
bagian lain dari tubuh manusia. Sebagai contoh, lapisan usus 
memiliki struktur yang disebut vili agar meningkatkan luas 
permukaan untuk penyerapan nutrisi. 

 
Fungsi Mitokondria 
Matriks mitokondria memiliki beberapa fungsi: 
o Ini adalah di mana siklus asam sitrat berlangsung. Ini merupakan 

langkah penting dalam respirasi selular, yang menghasilkan 
molekul energi yang disebut ATP. 

o Ini berisi DNA mitokondria dalam struktur yang disebut sebuah 
nukleoid. Sebuah mitokondria mengandung DNA sendiri dan 
mereproduksi pada jadwal sendiri, terlepas dari siklus sel sel 
inang. 

o Ini berisi ribosom yang menghasilkan protein yang digunakan 
oleh mitokondria. 

o Ini berisi butiran ion yang tampaknya terlibat dalam 
keseimbangan ion dari mitokondria. 

 
Siklus Asam Sitrat 

Mitokondria adalah organel yang melakukan proses 
respirasi aerobik. Dalam respirasi aerobik, molekul makanan 
sederhana seperti glukosa dipecah untuk energinya. Hasil proses 
molekul energi tinggi yang disebut ATP. 

Siklus asam sitrat adalah tahap pertama dari respirasi 
aerobik. Ini terjadi dalam matriks mitokondria. Siklus ini dinamai 
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untuk fakta bahwa asam sitrat (juga disebut sitrat atau Vitamin C) 
digunakan dalam proses. 

 
DNA mitokondria 

DNA mitokondria ditemukan dalam matriks, sering melekat 
pada membran dalam. DNA ini hanya berisi 37 gen. Gen ini 
bertanggung jawab untuk produksi protein tertentu yang digunakan 
oleh mitokondria. Protein ini dibuat oleh ribosom dalam matriks 
mitokondria. DNA mitokondria mirip dengan DNA bakteri. 

 
Ribosom 

Ribosom dalam matriks yang mirip dengan struktur ribosom 
ditemukan pada bakteri. Ini dan sifat DNA mitokondria 
menunjukkan bahwa mitokondria dulunya bakteri yang hidup bebas 
yang mengambil tempat tinggal permanen di dalam sel yang lebih 
besar, menjadi organel dalam proses. Pada intinya, matriks 
mitokondria adalah sitoplasma bakteri asli. Kloroplas dalam sel 
tanaman tampaknya telah mengalami sejarah yang sama. Proses sel 
kecil datang untuk hidup di dalam yang lebih besar disebut 
endosimbiosis. Meskipun ribosom mitokondria yang memproduksi 
protein, banyak protein yang digunakan oleh mitokondria 
sebenarnya diproduksi dalam sel inang luar mitokondria. Protein ini 
dikodekan dalam DNA sel inang dan dibuat oleh ribosom sel inang. 
Namun, DNA yang kode untuk protein ini mungkin bermigrasi ke inti 
sel dari mitokondria lama. Protein ini termasuk ATP sintase, enzim 
yang diperlukan untuk membuat ATP. 
 
Glikolisis pada Mitokondria 

Respirasi aerob melalui daur Krebs memiliki empat tahap 
yaitu glikolisis, pembentukan asetil Co-A, daur Krebs, dan sistem 
transpor elektron. 
a) Glikolisis 

Glikolisis terjadi dalam sitoplasma dan hasil akhirnya berupa 
senyawa asam piruvat. Selain menghasilkan 2 molekul asam 

http://perpustakaancyber.blogspot.com/2012/11/glikolisis.html
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piruvat, dalam glikolisis juga dihasilkan 2 molekul NADH2 dan 2 
ATP jika tumbuhan dalam keadaan normal (melalui jalur 
ATP fosfofruktokinase) atau 3 ATP jika tumbuhan 
dalam keadaan stress atau sedang aktif tumbuh (melalui jalur 
pirofosfat fosfofruktokinase). ATP yang dihasilkan dalam reaksi 
glikolisis dibentuk melalui reaksi fosforilasi tingkat substrat. 
Bagaimanakah reaksi kimia yang terjadi dalam glikolisis? Coba 
pelajari skema proses glikolisis pada Gambar 1 berikut. 

 
Piruvat merupakan hasil akhir jalur glikolisis. Jika berlangsung 
respirasi aerobik, piruvat memasuki mitokondria dan segera 
mengalami proses lebih lanjut.  

 
b) Pembentukan Asetil Co-A atau Reaksi Transisi 

Reaksi pembentukan asetil Co-A sering disebut reaksi transisi 
karena menghubungkan glikolisis dengan daur Krebs. 
Pembentukan asetil Co-A pada organisme eukariotik 
berlangsung dalam matriks mitokondria, sedangkan pada 
organisme prokariotik berlangsung dalam sitosol. Pada reaksi 
ini, asam piruvat dikonversi menjadi gugus asetil (2C) yang 
bergabung dengan Coenzim A membentuk asetil Co-A dan 
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melepaskan CO2  Reaksi ini terjadi 2 kali untuk setiap 1 
molekul glukosa. Perhatikan reaksi pembentukan asetil Co-A 
berikut. 

 
 
c) Siklus Krebs 

Siklus Krebs terjadi di dalam matriks mitokondria. Daur Krebs 
menghasilkan senyawa antara yang berfungsi sebagai penyedia 
kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain. Selain sebagai 
penyedia kerangka karbon, daur Krebs juga menghasilkan 
3 NADH2, 1 FADH2  dan 1 ATP untuk setiap satu asam piruvat. 
Senyawa NADH dan FADH2 selanjutnya akan dioksidasi dalam 
sistem transpor elektron untuk menghasilkan ATP. Oksidasi 1 
NADH menghasilkan 3 ATP, sedangkan oksidasi 1 FADH2 
menghasilkan 2 ATP. Berbeda dengan glikolisis, pembentukan 
ATP pada daur Krebs terjadi melalui reaksi fosforilasi oksidatif. 
Reaksi yang terjadi pada daur Krebs dapat Anda pelajari melalui 
Gambar 3 berikut. 

 

Gambar 3. Siklus Krebs 

http://1.bp.blogspot.com/-yZSrySa29_Q/ULMoxR9JJzI/AAAAAAAABWc/BBm9QXYxrec/s1600/siklus-krebs-asetil-co-a-.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-yZSrySa29_Q/ULMoxR9JJzI/AAAAAAAABWc/BBm9QXYxrec/s1600/siklus-krebs-asetil-co-a-.jpg
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Adapun hasil akhir siklus Krebs ditampilkan sebagai berikut. 

Output Output 

2 Asetil 4 CO2 

2 ADP + 2 P 2 ATP 

6 NAD+ 6 NADH 

2 FAD 2 FADH2 

 
Transport dan Transfer Elektron 
Sistem Transportasi Elektron (STE)  

Pengertian Sistem Transpor Elektron (STE)- Sistem 
transportasi elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Pada 
tahap ini, elektron-elektron yang dibawa oleh produk glikolisis 
dan siklus Krebs (NADH dan FADH2) dipindahkan melewati 
beberapa molekul yang sebagian besar berupa protein. Transportasi 
elektron menghasilkan 90% ATP dari keseluruhan ATP hasil respirasi 
aerobik sel. Pembentukan ATP pada tahap ini terjadi melalui 
transfer elektron dengan penerima elektron terakhir yaitu oksigen, 
sehingga disebut fosforilasi oksidatif. Bagaimanakah tahapan 
transfer elektron tersebut?  

Molekul pertama yang menerima elektron berupa 
flavoprotein, dinamakan flavin mononukleotida (FMN). Selanjutnya, 
elektron dipindahkan berturut-turut melewati molekul protein besi-
sulfur (Fe-S), ubiquinon (Q atau CoQ), dan sitokrom (Cyst). Elektron 
melewati sitokrom b, Fe-S, sitokrom c1, sitokrom c, sitokrom a, 
sitokrom a3, dan oksigen sebagai penerima elektron terakhir. 
Akhirnya terbentuklah molekul H2O (air). 

Pada sistem transportasi elektron, NADH dan FADH2 
masing-masing menghasilkan rata-rata 3 ATP dan 2 ATP. Sebanyak 2 
NADH hasil glikolisis dan 2 NADH hasil dekarboksilasi oksidatif 
masing-masing menghasilkan 6 ATP. Sementara itu, 6 NADH dan 2 
FADH2 hasil siklus Krebs masing-masing menghasilkan 18 ATP dan 4 
ATP. Jadi, sistem transportasi elektron menghasilkan 34 ATP. 
 Rantai atau sistem transportasi elektron respirasi dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

http://perpustakaancyber.blogspot.com/2012/11/sistem-transportasi-elektron-ste-dan.html
http://perpustakaancyber.blogspot.com/2012/11/glikolisis.html
http://perpustakaancyber.blogspot.com/2012/11/siklus-krebs.html
http://perpustakaancyber.blogspot.com/2012/11/respirasi-aerobik.html
http://perpustakaancyber.blogspot.com/2012/11/respirasi-aerobik.html
http://perpustakaancyber.blogspot.com/2012/11/dekarboksilasi-oksidatif.html
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Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari 
tentang katabolisme karbohidrat (glikolisis), siklus Krebs, dan sistem 
transportasi elektron. Nah, agar kalian dapat memahami 
keseluruhan proses respirasi sel, perhatikanlah gambar berikut ini. 

 

 
 
Senyawa pengahambat aktifitas respirasi sel 
Faktor Yang Mempengaruhi Respirasi 
Faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi ada dua factor : 
Faktor internal : Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 
dalam bahan (buah dan sayur), meliputi : 
a) Tingkat perkembangan organ, 
b) Komposisi kimia jaringan, 
c) Ukuran produk, 
d) Pelapisan alami, 
e) Jumlah plasma dalam sel. 

http://perpustakaancyber.blogspot.com/2012/11/katabolisme-karbohidrat.html
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f) Jaringan-jaringan meristematis muda yang mana sel-selnya 
masih penuh dengan plasma biasanya mempunyai kecepatan 
respirasi yang lebih besar dari pada jaringan-jaringan yang lebih 
tua dimana jumlah plasmanya sudah lebih sedikit. 

g) Struktur fisikokimia dari protoplasma, misalnya tentang sifat 
hidratasi dari protoplasma. 

h) Banyaknya enzim-enzim respirasi yang ada dalam plasma 
i) Jumlah substrat respirasi dalam sel 
j) Tersedianya substrat pada tanaman merupakan hal yang 

penting dalam melakukan respirasi. Tumbuhan dengan 
kandungan substrat yang rendah akan melakukan respirasi 
dengan laju yang rendah pula. 

 
Faktor eksternal : adalah faktor yang berasal dari lingkungan 
sekeliling bahan meliputi : 
a) Suhu, 

Pengaruh faktor suhu bagi laju respirasi tumbuhan sangat 
terkait dengan faktor Q10, dimana umumnya laju reaksi 
respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 
10o C, namun hal ini tergantung pada masing-masing spesies. 

b) Ketersediaan oksigen, dan ketersediaan karbondioksida 
Ketersediaan oksigen akan mempengaruhi laju respirasi, namun 
besarnya pengaruh tersebut berbeda bagi masing-masing 
spesies dan bahkan berbeda antara organ pada tumbuhan yang 
sama. Fluktuasi normal kandungan oksigen di udara tidak 
banyak mempengaruhi laju respirasi, karena jumlah oksigen 
yang dibutuhkan tumbuhan untuk berrespirasi jauh lebih 
rendah dari oksigen yang tersedia di udara. 

c) Luka pada bahan. 
Jaringan yg luka/terbuka  respirasi aktivitas sel parenkim untuk 
menutup luka. 

Pengaruh bahan kimia  
d) Persediaan air 

Jika kadar air sedikit maka respirasi kecil Jika biji (direndam air) 
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maka respirasi menjadi lebih giat. Pada daun yang layu maka 
respirasi lebih giat - gula (timbunan tepung/KH) 

e) Cahaya 
Cahaya fotosintesis + substrat repirasi,Cahaya menambah 
panas, panas menambah kegiatan respirasi. 

f) Ketersediaan substrat 
Tersedianya substrat pada tanaman merupakan hal yang 
penting dalam melakukan respirasi. Tumbuhan dengan 
kandungan substrat yang rendah akan melakukan respirasi 
dengan laju yang rendah pula. Demikian sebaliknya bila substrat 
yang tersedia cukup banyak maka laju respirasi akan meningkat. 
Zat penghambat respirasi diantaranya sianida, fluoride, Iodo 
asetat, CO diberikan pada jaringan. Dalam Konsentrasi rendah 
(eter, kloroform, aseton, formaldehida) menambah respirasi 
dalam waktu singkat. 

 
Jawablah Pertanyaan ini : 
1. Jelaskan secara dengan menggunakan skema singkat Glikolisis 
2. Sebutkan Senyawa penghambat aktivitas respirasi seluler (selain 

yang telah disebutkan)! 
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PERTEMUAN 6 
 
MATERI POKOK : 
 Lisosom dan skeleton 

Struktur  
 

Lisosom berasal dari kata lyso = pencernaan dan soma = 
tubuh. Lisosom merupakan kantong yang berbentuk agak bulat 
dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna 
makromolekul. Lisosom berisi enzim yang dapat memecahkan 
(mencerna) polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. 
Enzim itu dinamakan lisozim. Lisosom berperan dalam pencernaan 
intra sel, misalnya pada protozoa atau sel darah putih, juga dalam 
autofagus. 

Pada amoeba dan banyak protista lain makan dengan jalan 
menelan organisme atau partikel makanan lain yang lebih kecil, 
suatu proses yang disebut fagositosis (berasal dari bahasa Yunani, 
phagein yang berarti “memakan” dan kytos yang berarti wadah. 
Wadah disini yang dimaksud adalah sel). Sebagian sel manusia juga 
melakukan fagositosis, diantaranya adalah makrofage, sel 
membantu mempertahankan tubuh dengan merusak bakteri dan 
penyerang lainnya. 

Perusakan sel terprogram oleh enzim lisosomnya sendiri 
penting dalam perkembangan organisme. Misal, pada waktu 
kecebong berubah menjadi katak, ekornya diserap secara bertahap. 
Sel-sel ekor yang kaya akan lisosom mati dan hasil penghancuran 
digunakan di dalam pertumbuhan sel-sel baru yang berkembang. 
Pada perkembangan tangan embrio manusia yang semula 
berselaput hingga lisosom mencerna jaringan diantara jari-jari 
tangan tersebut sehingga terbentuk jari yang terpisah seperti yang 
kita punyai sekarang. 

Berbagai kelainan turunan yang disebut sebagai penyakit 
penyimpangan lisosom (lysosomal storage disease) mempengaruhi 
metabolism lisosom. Seseorang yang ditimpa penyakit penyimpa-
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ngan ini kekurangan salah satu enzim hidrilitik aktif yang secara 
normal ada dalam lisosom. Lisosom melahap substat yang tidak 
tercerna yang mulai mengganggu fungsi seluler lainnya. Pada 
penyakit Pompe misalnya, hati dirusak oleh akumulasi glikogen 
akibat ketiadaan enzil lisosomyang dibutuhkan untuk memecah 
polisakarida. Pada penyakit Tay-Sachs, enzim pencerna lipid hilang 
atau inaktif, dan otak dirusak oleh akumulasi lipid dalam sel. 
Untunglah penyakit penyimpangan ini jarang ada pada populasi 
umum. Pada masa mendatang mungkin kita dapat mengobati 
penyakit penyimpangan ini dengan menyuntikkan enzim yang hilang 
bersama dengan molekul adaptor yang menargetkan enzim-enzim 
untuk penelanan oleh sel dan penggabungan dengan lisosom. 
Mungkin Anda yang menemukan caranya?!!! 
 
Pembentukan lisosom 

Enzim lisosom adalah suatu protein yang diproduksi oleh 
ribosom dan kemudian masuk ke dalam RE. Dari RE enzim 
dimasukkan ke dalam membran kemudian dikeluarkan ke 
sitoplasma menjadi lisosom. Selain ini ada juga enzim yang 
dimasukkan terlebih dahulu ke dalam golgi. Oleh golgi, enzim itu 
dibungkus membran kemudian dilepaskan di dalam sitoplasma. Jadi 
proses pembentukan lisosom ada dua macam, pertama dibentuk 
langsung oleh RE dan kedua oleh golgi. 
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Gambar. Lisosom, tampak pada sel 

Secara umum, sel eukariotik terdiri atas membran sel, inti 
sel, dan sitoplasma. Sitoplasma merupakan daerah intrasel selain 
inti sel, yang terdiri atas sitosol dan sitoskeleton (rangka sel). Sitosol 
menempati sekitar 55% volume sel, dan pada sitosol inilah melekat 
organel-organel. 
Ada lima organel utama yang menempati sitosol, yaitu 
1.    retikulum endoplasma, 
2.    mitokondria, 
3.    badan golgi, 
4.    peroksisom,   
5.    lisosom. 

Kelima organel ini memiliki fungsi yang berbeda-beda satu 
sama lain, namun saling terintegrasi untuk menjalankan fungsi sel 
secara keseluruhan demi menjaga keseimbangan homeostasis 
tubuh. 

http://4.bp.blogspot.com/_DQlY0H__3xY/S3ZmowmYMTI/AAAAAAAABLY/rPLTfSxvzfQ/s1600-h/lyso.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_DQlY0H__3xY/S3ZmowmYMTI/AAAAAAAABLY/rPLTfSxvzfQ/s1600-h/lyso.jpg
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Lisosom merupakan organel yang bentuknya tidak uniform 
antara satu sama lainnya, cenderung bervariasi bergantung pada isi 
yang dicerna oleh lisosom tersebut. Namun pada umumnya lisosom 
memiliki bentuk yang hampir bulat, dengan garis tengah berada 
pada kisaran 0.05 sampai 1.2 μm. Rata-rata sebuah sel memiliki 
sekitar tiga ratus lisosom, yang terseba rmerata diseluruh sel. 

Ada dua jenis lisosom yang dikenal sampai saat ini, yaitu 
lisosom primer dan lisosom sekunder. Perbedaannnya adalah, 
bahwa lisosom primer merupakan lisosom yang belum digunakan 
untuk pencernaan/hirolisis, sedangkan lisosom sekunder 
merupakan lisosom primer yang telah bekerja dan menyatu dengan 
membran fagosom. 

Secara struktur lisosom terdiri atas enzim-enzim hidrolitik 
dan membran lisosom. Enzim-enzim hidrolitik ini jenisnya 
bermacam-macam, tergantung substrat apa yang akan dicerna. 
Enzim-enzim ini disintesis di retikulum endoplasma kasar, lalu 
dibawa oleh vesikel terselubung ke badan golgi untuk dikemas dan 
dihantarkan ke lisosom melalui vesikel transportasi. Adapun 
membran lisosom bertujuan untuk melindungi lisosom dari 
kebocoran, supaya enzim-enzim hidrolitik di dalamnya tidak keluar 
dan melahap seluruh isi sel, sehingga sel menjadi mati/habis. 
 
LISOSOM BEKERJA DIDALAM SEL 

Telah dikemukakan di atas, bahwa secara garis besar 
lisosom berfungsi untuk mencerna materi. Namun sesungguhnya, 
proses pencernaan tersebut ada bermacam-macam, bergantung 
kepada materi yang dicerna, tempat, serta mekanisme kerja 
pencernaan tersebut. Berikut diuraikan proses pencernaan yang 
dilakukan oleh lisosom: 
1. Pencernaan materi ekstrasel. Pada proses pencernaan materi 

ekstrasel, lisosom mencerna  benda-benda asing  yang  tidak 
diinginkan yang berada di luar sel seperti bakteri dan lain-lain. 

2. Pencernaan organel intrasel, yang bertujuan untuk 
memusnahkan organel yang sudah tua,   misalnya mitokondria, 
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sehingga dapat digantikan oleh organel yang masih baru. 
Materi ekstrasel yang akan dicerna oleh lisosom dibawa 

masuk melalui mekanisme       endositosis, yaitu ambilan sel bahan 
dari lingkungan oleh invaginasi membran plasma  yang meliputi: 
1. Fagositosis, yaitu proses menelan mikoroorganisme atau benda 

asing lain oleh fagosit, di mana benda asing akan terperangkap 
dalam fagosom untuk selanjutnya dicerna oleh lisosom 
sekunder.   

2. Pinositosis, yaitu mekanisme yang digunakan sel untuk 
mencerna cairan ekstraselular dan isinya; meknaisme ini 
meliputi pembentukan invaginasi oleh membran sel, yang 
menutup dan terlepas sehingga terbentuk vakuola berisi cairan 
dalam sitoplsma. 

Lisosom tergolong organel yang polimorfik karena memiliki 
bentuk dan ukuran yang bervariasi. Ada empat macam bentuk 
lisosom, yaitu satu macam lisosom primer dan tiga macam lisosom 
sekunder. Lisosom primer adalah lisosom yang baru terbentuk dari 
AG dan belum berfusi (bergabung) dengan materi yang akan 
dicerna. Lisosom sekunder ada tiga macam,yaitu: 
1) Heterofagosom, merupakan gabungan antara lisosom primer 

dengan fagosom, 
2) Sitolisosom merupakan gabungan antara lisosom primer dengan 

autosom, 
3) Badan residu, adalah vakuola yang berisi sisa materi yang tidak 

tercerna 
Fungsi utama lisosom adalah untuk pencernaan intra sel. 

Materi yang dicerna oleh lisosom dapat berasal dari luar sel atau 
dari dalam sel itu sendiri. Materi dari luar sel masuk ke dalam 
sitoplasma melalui pinositosis dan fagositosis. Pencernaan intra sel 
selalu terjadi di dalam lisosom, enzim, hidorolitik tidak pernah 
keluar dari dalam lisosom sehinggan pencernaan berlangsung 
optimal. Akan tetapi, jika membran lisosom pecah, maka enzim 
hidrolitik pada lisosom akan keluar dan mencerna sel itu sendiri. 
Beberapa peran lisosom antara lain adalah: 
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1) Perombakan organel sel yang telah tua 
2) Proses metamoifosis pada katak, misalnya menyusutnya ekor 

pada berudu karena dicerna oleh enzim katepsin di dalam 
lisosom 

3) Pemulihan ukuran uterus setelah kehamilan 
4) Proses fertiliasi, dimana bagian kepala sperma yang dinamakan 

akrosom mengandung   enzim hialuronidase untuk mencerna 
zona pelusida pada sel telur. 

Hasil pencernaan lisosom, seperti asam amino, glukosa dan 
nukleotida mampu menembus membran lisosom menuju sitosol. 
Membran lisosom selanjutnya akan dikembalikan menuju membran 
plasma melalui proses eksositosis. Pencernaan bagian - bagian sel 
yang telah tua dinamakan autofagi. 
 
SKELETON 

Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaring berkas-
berkas  protein  yang menyusun sitoplasma dalam sel. Setelah lama 
dianggap hanya terdapat di sel eukariota, sitoskeleton ternyata juga 
dapat ditemukan pada sel prokariota. Dengan adanya sitoskeleton, 
sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu 
mengatur posisi organel, berenang, serta merayap di permukaan. 

Sitoskeleton eukariota terdiri dari tiga tipe dasar, 
yaitu mikrofilamen, mikrotubulus (jamak: mikrotubuli), dan inter-
mediat filamen. Ketiga filamen ini terhubung satu sama lain dan 
saling berkoordinasi. 

 

Ciri-ciri berbagai jenis sitoskeleton eukariota 

 
Mikrotubulus 

Filamen 
intermediat 

Mikrofilamen 

Struktur 
Tabung berongga yang 
kaku dan tidak dapat 
diregangkan 

Filamen liat yang 
fleksibel dan dapat 
diregangkan 

Filamen fleksibel 
yang tidak dapat 
diregangkan 

Diameter 25 nm 10–12 nm 8 nm 

http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Sitoplasma
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Eukariota
http://id.wikipedia.org/wiki/Prokariota
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikrofilamen
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikrotubulus
http://id.wikipedia.org/wiki/Intermediat
http://id.wikipedia.org/wiki/Intermediat
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Subunit 
Tubulin, dimer dari α-
tubulin dan β-tubulin 

~70 jenis protein Aktin 

Fungsi utama 
Pendukung, transpor 
intraselular, organisasi 
sel 

Pendukung 
Motilitas dan 
kontraksi 

Ditemukan 
pada 

Semua eukariota Hewan Semua eukariota 

Lokasi selular Sitoplasma 
Sitoplasma dan 
nukleus 

Sitoplasma 

Foto 

 
 
Mikrotubula di dalam sel 

 
 
 

 
Filamen keratin sel karsinoma 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dimer
http://id.wikipedia.org/wiki/Keratin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karsinoma&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Btub.jpg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:KeratinF9.png
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Btub.jpg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:KeratinF9.png
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Mikrofilamen sel mencit 

Skema 
struktur 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Jawablah pertanyaan ini : 
1. Jelaskan perbedaan mitokondria dengan skeleton! 
2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat struktur mitokondria! 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mencit
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:MEF_microfilaments.jpg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Microtubule_id.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:IF_id.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:F_actin_id.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:MEF_microfilaments.jpg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Microtubule_id.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:IF_id.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:F_actin_id.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:MEF_microfilaments.jpg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Microtubule_id.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:IF_id.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:F_actin_id.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:MEF_microfilaments.jpg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Microtubule_id.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:IF_id.svg
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:F_actin_id.svg
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PERTEMUAN 7 
 
Materi:   
Fungsi mencerna makanan, mekanisme mencerna makanan. 
 

Fungsi lisosom erat kaitannya dengan pencernaan yang 
dilakukan oleh sebuah sel. Berikut ini beberapa fungsi lisosom 
secara umum: 
1) Melakukan pencernaan intrasel. 
2) Autofagi yaitu menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki, 

misalnya organel lain yangsudah tidak berfungsi. 
3) Eksositosis yaitu pembebasan enzim keluar sel, misalnya pada 

pergantian tulang rawan pada perkembangan tulang keras. 
4) Autolisis yaitu penghancuran diri sel dengan membebaskan isi 

lisosom ke dalam sel, misalnya terjadi pada saat berudu 
menginjak dewasa dengan menyerap kembali ekornya. 

5) Menghancurkan senyawa karsinogenik Dari uraian di atas dapat 
diketahui bahwa lisosom mempunyai peranan penting dalam 
sel. 

 

Fungsi Lisosom 
 
Lisosom berasal dari kata lyso = pencernaan dan soma = 

tubuh, merupakan membran kantong kecil yangberisi enzim 
hidrolitik yang disebut lisozim. Lisosom adalah organel berbentuk 

http://1.bp.blogspot.com/-iaik1leVaWE/VBPdtiihdlI/AAAAAAAAB00/WVVrC4R_YGk/s1600/fungsi+lisosom1.jpg
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agak bulat dan dibatasimembran tunggal. 
Peranan atau fungsi lisosom umumnya berhubungan 

dengan pencernaan yang terjadi di dalam sebuah sel atau yang 
biasa disebur pencernaan  intraseluler. Misalnya pencernaan 
makanan yang berlangsung pada protozoa dimana bahan-bahan 
yang berasal dari luar dicerna secara intraseluler atau heterofagi. 
Endositosis merupakan persyaratan bagi pencernaan intraseluler 
bahan eksogen dengan molekul tinggi. Bukti menunjukkan bahwa 
vakuola makanan dihasilkan dari fusi antara endosom dengan 
lisosom primer. 

Dalam darah, terdapat banyak sel-sel fagosit yang bekerja 
sebagai penghalang yang efektif dari invasi mikroorganisme atau 
benda-benda asing lainnya. Ada empat tipe fagosit darah, yaitu 
Polymorpho Nuclear Neutrofic Leukocytes (PMNs), Eosinofil, Basofil, 
dan Monosit. 

Monosit di dalam jaringan akan berkembang menjadi 
dewasa dan menjadi sel-sel makrofag. Berbagai jenis makrofag 
antara lain histiosit dalam jaringan pengikat, makrofag alveolar di 
dalam paru-paru, sel-sel kuffer di dalam jaringan hati, makrofag 
pelural di dalam peritoneal, osteoklas di dalam tulang, sel mikroglia 
di dalam sistim saraf pusat, sel schwann di dalam serabut saraf 
perifer, sel sinvial tipe A di dalam ruang sendi, dan makrofag di 
dalam jaringan limfoid dan jaringan ikat. 

Lisosom memainkan peranan yang sangat penting dalam 
resorbsi tulang yang dilakukan oleh osteoklas. Selain itu, fungsi 
lisosom memegang peranan penting di dalam sekresi kelenjar tiroid 
oleh sel-sel epitel dari folikel tiroid. 

Fungsi lisosom memainkan peranan yang sangat penting 
selama berlangsungnya fertilisasi pada berbagai jenis hewan 
termasuk manusia, terutama selama berlangsungnya reaksi 
akrosom. Enzim-enzim yang dilepaskan dari vesikula akrosom 
melakukan pencernaan terhadap selaput pelindung telur sehingga 
memungkinkan sel pronukleid jantan masuk menembus membran 
telur untuk berfusi dengan pronuklei betina. 

http://www.biologisel.com/2014/09/fungsi-lisosom.html
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Bagian-bagian Lisosom 
 

Spesisfikasi dari fungsi lisosom terbagi menjadi tiga yaitu 
endositosis, autofagi dan fagositosis. 
1. Endositosis Fungsi Lisosom Pertama 

Merupakan pemasukan makromolekul dari luar sel ke 
dalam sel melalui mekanisme endositosis, yang kemudian 
materi-materi ini akan dibawa ke vesikel kecil dan tidak 
beraturan, yang disebut endosom awal. Beberapa materi 
tersebut dipilah dan ada yang digunakan kembali (dibuang ke 
sitoplasma), yang tidak dibawa ke endosom lanjut. Di endosom 
lanjut, materi tersebut bertemu pertama kali dengan enzim 
hidrolitik. Di dalam endosom awal, pH sekitar 6. Terjadi 
penurunan pH (5) pada endosom lanjut sehingga terjadi 
pematangan dan membentuk lisosom. 
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Endositosis dapat dibedakan ke dalam 2 kategori: Bulk-
phases endocytosis (dikenal juga sebagai pinositosis) dan 
Receptor-mediated endocytosis. 

Molekul yang diambil menuju sel dengan cara 
endositosis berjalan melewati endocytic pathway. Ada dua tipe 
reseptor yang berperan dalam endositosis. Reseptor tersebut 
terletak pada bagian luar membran plasma. Reseptor pertama 
adalah “Houskeeping receptors”, yang bertanggung jawab 
dalam pengambilan materi yang akan digunakan oleh sel. 
Reseptor yang kedua adalah “Signaling receptors”, yang 
bertanggung jawab dalam pengikatan ligan di bagian 
ekstraseluler yang membawa pesan untuk mengubah aktivitas 
di dalam sel. 

Molekul yang ditangkap oleh reseptor di membran 
plasma ditransportasikan ke endosom. Endosom berperan 
sebagai pusat pendistribusian selama endositosis berlangsung. 
Cairan yang terdapat di dalam endosom di jaga keasamannya 
dengan adanya sebuah H+-ATPase di membran endosom. 
Endosom dapat dibagi menjadi dua, yaitu early endosom yang 
terletak di daerah sekitar dalam sel, dan yang kedua adalah late 
endosom yang tereletak lebih dekat ke bagian nukleus. Early 
endosom dan late endosom dapat dibedakan dari berat 
jenisnya, pH dan komposisi protein. 

Late endosom juga menerima enzim lisosom yang baru 
saja disintesis dari bagian trans Golgi network. Enzim ini dibawa 
oleh manosa-6-fospat (M6P). M6P akan kembali lagi ke TGN 
apabila enzim lisosom telah dimasukkan ke dalam late 
endosom. Materi yang sudah ada di dalam late endosom akan 
dicerna oleh enzim lisosom. 

 
2. Autofagi Fungsi Lisosom Kedua 

Merupakan proses yang digunakan untuk pembuangan 
dan degradasi bagian sel sendiri, seperti   organel yang tidak 
berfungsi lagi. Selama proses ini berlangsung, sebuah organel 
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seperti mitokondria akan diselubungi oleh membran ganda yang 
merupakan derivat dari sisterna RE. Membran RE kemudian 
bergabung dengan lisosom untuk membentuk autofagolisosom. 

Mula-mula, bagian dari retikulum endoplasma kasar 
menyelubungi organel dan membentuk autofagosom. Setelah 
itu, autofagosom berfusi dengan enzim hidrolitik dari trans Golgi 
dan berkembang menjadi lisosom (atau endosom lanjut). Ketika 
proses autofagolisosom selesai, organel yang dicerna 
dikeluarkan sebagai residual body. Berdasarkan tipe dari sel 
yang bersangkutan, isi dari residual body dikeluarkan dari dalam 
sel secara eksositosis atau disimpan di dalam sitoplasma disebut 
lipofuscin granule. Lipofuscin granule akan meningkat 
jumlahnya seiring penambahan umur sel. Proses ini berguna 
pada sel hati, transformasi berudu menjadi katak, dan embrio 
manusia. 

Proses pencernaan yang terjadi secara enzimatis di 
lisosom terdiri dari berbagai macam tergantung dari jenis dan 
asal bahan yang akan dicerna. Bila bahan yang dicerna berasal 
dari luar sel proses pencernaanya disebut heterofagi, sedangkan 
bila bahannya berasal dari dalam disebut autofagi. Kedua proses 
pencernaan ini banyak dijumpai misalnya pada mekanisme 
pertahanan tubuh, nutrisi, dan pengaturan sekresi. Selain kedua 
proses pencernaan tersebut yang sifatnya intraseluler, enzim 
lisosom dapat pula disekresikan ke luar dari sel atau disebut 
pencernaan ekstra sel misalnya yang terjadi pada jaringan ikat 
hewan dan juga pada jenis jamur. 

Sebagai contoh dalam sel hati, mitokondria rata-rata 
berumur 10 hari. Mitokondria yang telah berumur 10 hari dan 
tidak berfungsi dilingkupi oleh sebuah organel yang berasal dari 
membran retikulum endoplasma membentuk autofagosom. 
Kemudian autofagosom bergabung dengan lisosom agar 
mitokondria dapat dihancurkan oleh enzim hidrolitik. 

 
 

http://www.biologisel.com/2014/09/fungsi-mitokondria.html
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3. Fagositosis Fungsi Lisosom ketiga 
Merupakan proses pemasukan partikel berukuran besar 

dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. 
Pertama, membran akan membungkus partikel atau 
mikroorganisme dan membentuk fagosom. Kemudian, fagosom 
akan berfusi dengan enzim hidrolitik dari trans× Golgi dan 
berkembang menjadi lisosom (endosom lanjut). 

Fagositosis dilakukan oleh beberapa tipe sel yang telah 
mengalami spesialisasi untuk mendegradasi partikel besar 
(diameter > 0,5 μm) atau mikroorganisme dari lingkungan. 
Kebanyakan protista seperti amoeba dan siliata memenuhi 
kebutuhan makanan mereka dengan cara menangkap partikel 
makanan atau organisme yang lebih kecil. Partikel makanan 
yang ditangkap dimasukkan ke dalam organel yang disebut 
vakuola atau fagosom. Vakuola atau fagosom ini berasal dari 
sebagian kecil (cubitan ke arah dalam) membran plasma. 
Fagosom akan bergabung dengan lisosom, sehingga pertikel 
makanan yang ditangkap dicerna di dalam fagolisosom. 

 
Pertanyaan:   
1. Apa fungsi lisosom? 
2. Jelaskan mekanisme fagositosis dalam lisosom! 
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PERTEMUAN 8 
 
MATERI POKOK : 
Inti 
Struktur 
Komponen 
 

Inti sel atau nukleus adalah organel yang ditemukan pada 
sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi 
genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang 
membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. 
Gen di dalam kromosom-kromosom inilah yang membentuk 
genom inti sel. 

Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-
gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola 
ekspresi gen. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengorgani-
sasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk 
mengkodekan protein, sebagai tempat sintesis ribosom, tempat 
terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan 
dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. 

 
Sejarah 

Nukleus adalah organel pertama yang ditemukan, yang 
pertama kali dideskripsikan oleh Franz Bauerpada 1802 dan 
dijabarkan lebih terperinci oleh ahli botani Skotlandia, Robert 
Brown, pada tahun 1831. Pada satu sel umumnya ditemukan hanya 
satu nukleus. Namun demikian, beberapa jaringantertentu, atau 
beberapa spesies tertentu memiliki lebih daripada satu nukleus. 
Inti-inti dalam sel multinuklei ini dapat memiliki peran yang saling 
mengganti atau saling mengkhususkan diri. PadaParamecium, 
terdapat dua inti sel: makronukleus (inti besar) dan mikronukleus 
(inti kecil). Makronukleus menjamin keberlangsungan hidup, 
sedangkan mikronukleus bertanggung jawab terhadap reproduksi. 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organel
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Eukariotik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Materi_genetik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Materi_genetik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/DNA
http://id.wikipedia.org/wiki/Kromosom
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Gen
http://id.wikipedia.org/wiki/Genom
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekspresi_gen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Franz_Bauer&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1802
http://id.wikipedia.org/wiki/Skotlandia
http://id.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown
http://id.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown
http://id.wikipedia.org/wiki/1831
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan
http://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
http://id.wikipedia.org/wiki/Paramecium
http://id.wikipedia.org/wiki/Reproduksi
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Struktur dari Inti Sel 
Sebelum pindah ke fungsi inti, penting untuk memiliki 

pengetahuan yang lengkap tentang struktur. Ini adalah organel sel 
padat conglomerated dan setiap bagian memiliki fungsi tertentu, 
yang umum untuk kedua tanaman dan hewan eukariotik. Sebuah 
inti sel terdiri dari beberapa komponen berikut: 
Membran Nukleus: Juga dikenal sebagai selubung nukleus, 
membungkus isi inti selama seluruh siklus hidup sel. Lapisan dalam 
yang dilapisi dengan protein dan membran hancur selama 
pembelahan sel. 
Lamina Nukleus: ini lamina inti terdiri dari anyaman filamen 
perantara yang menjangkarkan pori-pori inti dan kromosom dan 
mendukung selubung nukleus. 
Kromosom: Mereka mengandung materi genetik dari sel. Molekul 
DNA yang tertanam dalam kromosom. Ada dua jenis kromatin, 
yaitu. euchromatin dan heterochromatin yang ada dalam 
kromosom. 
Nukleolus: Struktur ini padat bernoda di nukleus dan tanpa 
membran inti. DNA ribosom (rDNA) hadir dalam nucleolus di 
wilayah yang dikenal sebagai nucleolar Organizer Region (NOR). 
Pori-pori inti: Membran inti yang berlubang dengan pori-pori yang 
dikenal sebagai pori-pori nuklir, yang membantu dalam membangun 
komunikasi antara inti dan sitoplasma. 
 

Nukleus merupakan organ terbesar sel, dengan ukuran 
diameter antara 10-20 nm. Nukleus memiliki bentuk bulat atau 
lonjong. Hampir semua sel memiliki nukleus, karena nukleus ini 
berperan penting dalam aktivitas sel, terutama dalam melakukan 
sintesis protein. Namun ada beberapa sel yang tidak memiliki 
nukleus antara lain sel eritrosit dan sel trombosit. Pada kedua sel ini 
aktivitas metabolisme terbatas dan tidak dapat melakukan 
pembelahan. 
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Biasanya sebuah sel hanya memiliki satu nukleus saja, yang 

terletak di tengah. Namun ada sel-sel yang memiliki inti lebih dari 
satu yaitu pada sel parenkim hati dan sel otot jantung, yang 
memiliki dua buah nukleus. Adapun pada sel otot rangka terdapat 
banyak nukleus. Komposisi nukleus terdiri atas membran nukleus, 
matriks, dan anak inti. 

 
Membran Nukleus (Karioteka) 

Susunan molekul membran ini sama dengan susunan 
molekul membrane sel, yaitu berupa lipoprotein. Membran inti juga 
dilengkapi dengan pori-pori yang dapat memungkinkan hubungan 
antara nukleoplasma dan sitoplasma. Pori-pori ini berperan dalam 
memindahkan materi antara inti sel dan sitoplasmanya. 

Membran inti hanya bisa dilihat dengan jelas dengan 
menggunakan mikroskop elektron. Membran inti terdiri atas dua 
selaput yaitu selaput luar dan selaput dalam. Selaput luar 
mengandung ribosom pada sisi yang menghadap sitoplasma dan 
sering kali berhubungan dengan membrane retikulum endoplasma. 

 
Matriks (Nukleoplasma) 

Nukleoplasma terdiri atas cairan inti yang tersusun dari zat 
protein inti yang disebut dengan nukleoprotein. 
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Anak Inti (Nukleolus) 
Struktur di dalam nucleus yang merupakan tempat 

berkonsentrasinya molekul DNA adalah nucleolus (anak inti). 
Nucleolus berperan sebagai tempat terjadinya sintesis molekul 
RNA (Ribonucleic acid) dan ribosom. RNA merupakan hasil salinan 
DNA yang akan ditransfer ke sitoplasma untuk diterjemahkan 
menjadi rantai asam amino yang disebut protein. 

Di dalam nukleolus banyak terkandung kromosom, yaitu 
benang-benang halus DNA. Kromosom tersebut berfungsi untuk: 
menentukan ciri-ciri yang dimiliki sel; mengatur bentuk sel; 
menentukan generasi selanjutnya. 
 
Jawablah pertanyaan ini : 
1. Apa yang dimaksud dengan inti sel 
2. Jelaskan masing-masing fungsi dari struktur inti sel! 
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PERTEMUAN 9 
 
MATERI POKOK : 
Menjelaskan fungsi inti. 
 

Inti sel merupakan komponen penting dari sel eukariotik. 
Kami telah menyediakan Anda informasi lengkap tentang struktur 
dan fungsi, bersama dengan diagram berlabel di sini. 

 

 
 

Nukleus adalah organel berbentuk bola hanya ditemukan 
dalam sel eukariotik. Nukleus adalah kata Latin, yang berarti kernel 
(biji). Nukleus adalah organel berbentuk bola hanya ditemukan 
dalam sel eukariotik dan mengandung materi genetik. Molekul-
molekul DNA diatur secara linear dalam nukleus. Inti bila dilihat di 
bawah mikroskop elektron menunjukkan beberapa sub struktur, 
yang melaksanakan fungsi ekspresi gen dan berbagai jenis kegiatan 
turun-temurun. Fungsinya terutama berhubungan dengan mesin 
genetik tubuh. 
 
Fungsi inti sel 

Fungsi dari inti sel hewan dan inti sel tanaman hampir sama. 
Hal ini karena fungsi dikategorikan berdasarkan sifat sel prokariotik 
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dan eukariotik. Sel tumbuhan dan hewan keduanya eukariotik . Oleh 
karena itu, fungsi inti mereka juga sama. 

 
Pengelompokan dalam Sel 

Kompartementalisasi Sel adalah fungsi dari selubung inti. 
Hal ini menuntut pemisahan isi inti dari sitoplasma dalam rangka 
mempertahankan identitas inti. Lapisan inti juga memisahkan 
proses sitoplasma dari proses inti dan mencegah terjemahan mRNA 
unspliced (tak-tersambung), yang merupakan produk dari proses 
penyambungan mRNA. 

 
Ekspresi Gen 

Salah satu fungsi yang paling penting dari inti adalah 
ekspresi gen melalui transkripsi DNA. Dengan demikian, inti 
merupakan tempat transkripsi. Ini melibatkan aktivitas dari berbagai 
jenis protein yang membantu dalam pembalikan dari DNA, sintesis 
molekul RNA tumbuh, super melingkar DNA dan akhirnya memasuki 
proses transkripsi yang sebenarnya. Protein dan faktor lain yang 
membantu dan mengatur transkripsi helikase, RNA pol, 
topoisomerase, dan faktor transkripsi. 

 
Pengolahan Pra-mRNA 

Yang baru disintesis molekul mRNA, juga dikenal sebagai 
transkrip primer mengalami modifikasi pasca-transkripsi sebelum 
mendapatkan diekspor ke sitoplasma. Modifikasi transkripsi pasca 
terjadi di nukleus dan melibatkan berbagai proses biologis seperti 3 
‘poli adenylation, 5′ kap dan penyambungan RNA. Ini proses penting 
yang diperlukan sebelum memulai penerjemahan. Sintesis ribosom 
terjadi di dalam nukleus. 

 
Transportasi inti 

Transportasi inti dilakukan oleh pori-pori ada dalam 
selubung nukleus. Masuk dan keluar dari molekul dikendalikan oleh 
struktur ini. muatan Protein dibawa dari sitoplasma ke inti dengan 
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bantuan exportins ketika makromolekul seperti RNA diekspor ke 
sitoplasma dalam hubungan dengan importins dan karyopherins. 
Dengan demikian, transportasi berlangsung secara efisien melalui 
membran nuklir. 

 
Integrasi dan Disintegrasi 

Perakitan dan pembongkaran nucleolus adalah fitur 
karakteristik dari proses pembelahan sel. Fungsi nucleolus Sel pada 
dasarnya terkait dengan apoptosis atau kematian sel terprogram. 
Selanjutnya, selubung dan lamina inti mengalami disintegrasi 
selama siklus sel. Duplikasi kromosom untuk membentuk materi 
genetik baru dari sel anak adalah fungsi penting dari inti sel. 
Replikasi DNA terjadi di dalam nukleus. 

Saya berharap informasi tentang fungsi inti sel telah 
terbukti berguna bagi Anda. Inti adalah bagian paling penting dari 
sel karena merupakan tempat bagi sintesis bahan genetik. 
Fungsional mesin dikoordinasikan oleh berbagai proses biokimia 
dan sedikit variasi dalam fungsi dan struktur dapat menimbulkan 
kelainan genetik. 
Secara sistematis, berikut adalah beberapa fungsi inti sel: 
1. Inti sel menyimpan seluruh informasi genetik yang diperlukan 

untuk reproduksi, pertumbuhan, dan metabolisme sel maupun 
organisme secara keseluruhan. 
Inti sel mengontrol transfer dan replikasi molekul keturunan 
(DNA dan RNA) antara sel induk dan sel anak. 
Inti sel menjamin distribusi yang sama dan menyalin secara 
tepat informasi genetik selama proses pembelahan sel. Semua 
ini merupakan fungsi utama inti sel pada sel hewan. 

2. Inti sel mendukung dan mengontrol pertumbuhan sel dengan 
melakukan sintesis protein struktural dalam sel. 

3. Inti sel merupakan tempat terjadinya transkripsi DNA dimana 
diproduksi mRNA yang mensintesis protein. 
Inti sel mengandung berbagai jenis protein yang secara 
langsung mengontrol transkripsi dan secara tidak langsung ikut 
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terlibat dalam proses transkripsi. 
4. Proses metabolisme nutrisi dalam sel diatur oleh inti sel 

(nukleus) dengan mengarahkan sintesis dan fungsi enzim. 
5. Pengaturan difusi selektif sel melalui pori-pori pada membran 

nukleus diatur oleh inti sel. 
6. Inti sel bertanggung jawab terhadap sekresi ribosom 
 
Jawablah pertanyaan ini : 
1. Jelaskan fungsi dari inti sel! 
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PERTEMUAN 10 
 
MATERI POKOK : 
Ribosom 
Transkripsi dan Translasi 
 

Ribosom ialah organel kecil dan padat dalam sel yang 
berfungsi sebagai tempat sintesis. Ribosom berdiameter sekitar 20 
nm serta terdiri atas 65% RNA ribosom (rRNA) dan 35% protein 
ribosom (disebut Ribonukleoprotein atau RNP). Organel ini 
menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai polipeptida (yaitu 
protein) menggunakan asam amino yang dibawa oleh tRNA 
(Gambar 34 dan 35) pada proses translasi. Di dalam sel, ribosom 
tersuspensi di dalam sitosol atau terikat pada retikulum endoplasma 
kasar, atau pada membran inti sel. 

Ribosom terdiri dari rantai kimia yang panjang, disebut 
asam ribonukleat (RNA), dan protein. Setiap ribosom memiliki dua 
subunit saling terkait, satu besar dan satu kecil, yang berperilaku 
sebagai mesin molekuler tunggal. Karena makeup nya, ribosom 
setiap menyerupai jalinan benang atau segenggam karet gelang 
dilempar bersama-sama. Meskipun ribosom terputus-putus 
penampilan lahiriah, para peneliti telah menemukan bahwa dua 
subunit ratchet, un-ratchet, dan putar selama sintesis protein untuk 
memungkinkan pengenalan bahan kimia pembantu yang disebut 
RNA transfer (tRNA) ke dalam lipatan untuk pembuatan rantai baru 
dari molekul protein. Protein yang digunakan untuk membuat sel-
sel baru atau melakukan fungsi yang diperlukan dalam sel host atau 
organisme.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Organel
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Nanometer
http://id.wikipedia.org/wiki/RNA
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=RRNA&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ribonukleoprotein&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/MRNA
http://id.wikipedia.org/wiki/Polipeptida
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=TRNA&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Translasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sitosol
http://id.wikipedia.org/wiki/Retikulum_endoplasma
http://id.wikipedia.org/wiki/Inti_sel
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Ribosom membangun protein dengan menghubungkan 
segmen kimia kuno dari instruksi yang disampaikan melalui 
messenger RNA, yang merupakan molekul DNA sepupu. Setiap 
segmen, atau asam amino, sesuai dengan trio basis dalam pesan 
yang, pada gilirannya, melengkapi trio dikodekan dalam transfer 
RNA. Setiap pangkalan di trio sesuai dengan bahan kimia tunggal 
melengkapi ditemukan pada RNA. Dalam rangka untuk sintesis 
protein untuk terjadi, tRNA mengikat harus ke ribosom di dua lokasi 
yang berbeda-satu untuk memecahkan kode informasi dan lain 
untuk menghubungkan asam amino baru ke protein muncul.  

Setelah setiap asam amino yang ditambahkan, ribosom 
harus merangkak di sepanjang pesan multimedia untuk membuat 
tambahan. Persis bagaimana hal ini terjadi merangkak telah misteri 
selama beberapa dekade. Para peneliti telah menduga bahwa 
gerakan ratcheting dari dua subunit ribosomal RNA merupakan 
kunci untuk memungkinkan dan terkait katalis ke dalam struktur 
kompleks ribosom sehingga RNA dan ribosom dapat pasangan di 
lokasi penting untuk menciptakan protein. Dalam kertas Nature, 
para peneliti menemukan bahwa mayoritas merangkak (gerakan 
bersama messenger RNA) terjadi selama gerakan jenis baru, "kepala 
putar," daripada ratcheting.  
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Sebelumnya, para ilmuwan hanya dapat mengamati atau 
akhir negara awal gerak. Ini gambar baru menunjukkan perilaku 
ribosom melalui rangkaian gerak-seperti awal studi gerak fotografi 
yang menunjukkan pergerakan fluida seluruh kuda galloping. Selain 
menunjukkan pentingnya gerak putar kepala, penelitian 
menunjukkan bahwa katalis kunci dalam proses bertindak sebagai 
pawl dinamis di mesin ribosom, menyediakan directionality dan 
percepatan untuk translokasi tRNA tersebut. Pemahaman yang 
disediakan oleh model baru ini akan membantu para peneliti untuk 
mengembangkan lebih antibiotik efektif yang menargetkan mesin 
ribosom organisme berbahaya.  Diharapkan organisme tersebut jk 
berada di dalam hospes tidak dapat berkembang. 
 
Tahapan Sintesis Protein 

Sintesis protein merupakan dasar untuk mempelajari 
bagaimana informasi genetik di dalam DNA diekspresikan dalam 
makhluk hidup. Dalam istilah genetik sering dikenal dengan yang 
namanya sentral dogma. Sentral dogma merupakan serangkaian 
alur informasi dari DNA yang diterjemahkan melalui RNA kemudian 
menjadi protein di dalam tubuh makhluk hidup . 

Sintesis protein memiliki sumber informasi di DNA dalam 
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bentuk gen. Gen tersebut berupa rangkaian kode-kode basa 
nitrogen. Informasi dalam gen akan diterjemahkan dalam bentuk 
mRNA. mRNA kemudian akan digunakan untuk merangkai asam 
amino yang didapatkan dari luar dan dalam tubuh. 

Sintesis protein terjadi pada organel yang dinamakan 
dengan ribosom. Sintesis protein sangat memerlukan keberadaan 
RNA, yaitu suatu rantai tunggal basa nitrogen dengan backbone 
yang sama dengan DNA. Adapun pembagian jenis-jenis RNA secara 
lengkap adalah sebagai berikut: 
a. mRNA (messenger RNA / RNA duta) 

RNA duta merupakan RNA yang dibuat oleh proses yang 
dinamakan dengan transkripsi pada inti sel. Peranan mRNA 
adalah membawa informasi genetik yang ada pada DNA menuju 
ribosom. Informasi yang terdapat pada mRNA berupa kodon 
yang tersusun secara triplet, misalkan UCA, UCU, atau AAG. 
Kodon tersebut dibuat triplet atau tiga-tiga karena 4 pangkat 3 
hasilnya 64, yang kombinasi hurufnya diatas 20. 

b. tRNA (transport RNA / RNA transfer) 
RNA transfer merupakan RNA yang berperan untuk membawa 
asam amino dari sitoplasma menuju ribosom saat terjadi 
sintesis protein. tRNA disintesis di salah satu bagian inti sel 
secara langsung. Dalam proses pentransferan asam amino, 
tRNA memerlukan energi yang berasal dari pemecahan molekul 
ATP menjadi ADP + Pi. 

c. rRNA (ribosomal RNA / RNA ribosom) 
Ribosomal RNA inilah yang sering kita namakan sebagai 
ribosom. rRNA merupakan organel yang tersusun atas subunit 
besar dan subunit kecil. Ribosom terdapat di sitoplasma sebagai 
ribosom bebas atau terikat pada Retikulum endoplasma. Pada 
saat sintesis protein berlangsung, ribosom biasanya membentuk 
polisom atau poliribosom. Polisom bukanlah gabungan 
beberapa ribosom, melainkan hanya beberapa ribosom yang 
membaca satu rantai mRNA secara bersamaan sehingga tampak 
seperti berkelompok-kelompok. Poliribosom biasanya ada 4 
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atau 5 ribosom yang membaca pada satu rantai mRNA yang 
sama. 

Selain RNA, sintesis memerlukan beberapa enzim yang 
penting dalam setiap tahapan reaksi. Salah satu yang penting adalah 
enzim RNA polimerase, yaitu suatu enzim yang melaksanakan 
proses penerjemahan DNA menjadi mRNA (proses transkripsi). 
Enzim amino asil transferase berperan penting dalam memindahkan 
rantai yang terbentuk saat proses perangkaian asam amino. 

 
Tahap-Tahap Sintesis Protein 

Sintesis protein dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu 
transkripsi dan translasi. Transkripsi secara garis besar merupakan 
proses pembuatan mRNA dari DNA dalam inti sel. mRNA tersebut 
lalu bergerak menuju ribosom. Setelah itu, proses translasi, yang 
meliputi penerjemahan dan perangkaian asam amino, berlangsung 
di ribosom. 
1. Transkripsi – Pemindahan informasi dari DNA ke mRNA 

Transkripsi sebagaimana sudah disinggung sedikit di atas 
merupakan serangkaian tahapan pembentukan mRNA dari DNA. 
Proses ini sebenarnya merupakan awal mula informasi pada DNA 
dipindahkan menuju protein pada makhluk hidup. 

Transkripsi diawali dari pemutusan ikatan H pada DNA oleh 
protein-protein pengurai DNA. Proses tersebut mengakibatkan 
terbukanya rantai DNA pada berbagai tempat. Terbukanya rantai 
DNA memicu RNA polimerase melekat ke daerah yang dinamakan 
dengan promotor. RNA polimerase selanjutnya melakukan sintesis 
molekul mRNA dari arah 3′ DNA, sedangkan pada mRNA dimulai 
dari ujung 5′ menuju 3′.  Hal ini terlihat pada Gambar 37, 38, dan 39. 
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Gambar.  Proses Transkripsi 
 

 

 
Gambar.  Proses transkripsi dan translasi 
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Gambar.  Proses Transkripsi 

 
Gambar.  Proses Transkripsi 
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Dari kedua rantai DNA, hanya salah satu rantai yang akan 
diterjemahkan menjadi mRNA. Rantai DNA yang diterjemahkan 
menjadi protein dinamakan dengan rantai sense atau DNA template 
atau DNA cetakan, sedangkan rantai pasangannya dinamakan DNA 
antisense. Dari DNA template inilah mRNA akan membentuk rantai 
berpasangan dengan basa-basa yang ada pada DNA sense.  

Komponen untuk pembuatan mRNA terdapat dalam bentuk 
nukleotida triposfat, seperti ATP, GTP, UTP, dan CTP. Fungsi dari 
RNA polimerase adalah mengkatalis reaksi penempelan nukleotida 
triposfat sehingga terbentuk rantai. Energi yang digunakan untuk 
menjalankan reaksi tersebut berasal dari masing-masing nukleotida 
triposfat yang kaya akan energi. 

Pada saat sintesis mRNA berakhir, terdapat sebuah penanda 
terminasi yang bertugas untuk menghentikan sintesis mRNA. mRNA 
yang terbentuk selanjutnya akan dipindahkan dari inti menuju 
ribosom, kemudian diterjemahkan menjadi protein di ribosom.  

Pada eukariotik, hasil dari transkripsi di DNA adalah pre-
mRNA, artinya mRNA yang belum siap untuk ditranslasi. Hal 
tersebut disebabkan karena pre-mRNA masih banyak mengandung 
intron, yaitu rangkaian kodon yang tidak bisa diterjemahkan 
menjadi protein. Intron ini sangat banyak pada DNA eukariotik. 
Bagian yang akan menjadi mRNA matang dinamakan dengan ekson. 
Ekson mengandung informasi yang akan diterjemahkan menjadi 
protein. 

Oleh karena itu, organisme eukariotik memiliki tahapan 
splicing mRNA. Proses splicing berguna untuk membuang bagian 
intron yang secara genetik tidak mengandung informasi terkait 
asam amino. Splicing terjadi sebelum mRNA dikeluarkan dari inti sel. 
 
2. Translasi – Penerjemahan mRNA Menjadi Protein 

Setelah mRNA matang (fungsional) terbentuk, proses yang 
harus dilakukan adalah keluarnya mRNA dari inti sel menuju 
ribosom, baik itu di RE ataupun di sitoplasma. Proses translasi 
seperti halnya transkripsi dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu 
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Inisiasi, Elongasi, dan Terminasi (Gambar 40 dan 41) 
 

 
Gambar. Proses transkripsi  di dalam inti dan translasi di dalam ribosom 

 
a. Inisiasi 

Setelah sampai diribosom, mRNA akan menempel pada subunit 
kecil ribosom (30 S) lewat ujung 5′. Pada saat yang bersamaan, 
tRNA menempel pada subunit besar ribosom (50 S). Proses 
tersebut akan menyebabkan asam amino Metionin dengan 
kodon AUG menjadi asam amino pertama yang menempel pada 
ribosom. Hal penting yag perlu diingat adalah bahwa asam 
amino metionin merupakan asam amino yang selalu pertama 
kali menempel pada ribosom saat sintesis protein. Hal tersebut 
berkaitan dengan adanya kondon start, yaitu AUG (Metioinin), 
yang merupakan kode untuk proses perangkaian asam amino 
(sintesis protein sebenarnya) dimulai. 
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b. Elongasi (Pemanjangan rantai protein/polipeptida) 
Setelah proses inisiasi selesai, proses selanjutnya adalah 
penerjemahan kodon triplet dan penempelan asam amino 
sehingga membentuk rantai. Penerjemahan kode ini akan diikuti 
pengikatan asam amino sesuai kodon oleh tRNA yang kemudian 
dibawa ke kompleks ribosom dan digabungkan dengan asam 
amino yang sudah ada sebelumnya. Proses tersebut akan 
berlangsung sampai munculnya kodon terminasi.  
 
Tabel 3.  Kodon dan asam amino yang dihasilkan 
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c. Terminasi (Sintesis berhenti) 
Proses elongasi akan diakhiri saat terbacanya rangkaian kodon 
UAA, UAG, atau UGA. Kodon-kodon tersebut bukan pengkode 
asam amino, merupakan kodon yang memerintahkan untuk 
penghentian sintesis protein. Faktor pelepas akan menempel 
pada ribosom setelah pembacaan kodon stop. Faktor pelepas 
tersebut menyebabkan terlepasnya mRNA dari ribosom, 
selanjutnya diikuti dengan pemisahan subunit besar dan kecil 
ribosom. 
Hasil dari proses sintesis protein adalah rantai primer protein 
(rantai polipeptida) yang masih belum fungsional. Untuk 
menjadi fungsional, protein harus dimodifikasi di badan golgi 
sesuai kebutuhan sel.  
 

Transkripsi  DNA menjadi RNA 
Transkripsi DNA merupakan proses pembentukan RNA dari 

DNA sebagai cetakan.  Proses transkripsi menghasilkan mRNA, rRNA 
dan tRNA.   Pembentukan RNA dilakukan oleh enzim RNA 
polymerase.  Proses transkripsi terdiri dari 3 tahap yaitu : 
Inisiasi : enzim RNA polymerase menyalin gen, sehingga pengikatan 
RNA polymerase terjadi pada tempat tertentu yaitu tepat didepan 
gen yang akan ditranskripsi.  Tempat pertemuan antara gen (DNA) 
dengan RNA polymerase disebut promoter.  Kemudian RNA 
polymerase membuka double heliks DNA.  Salah satu utas DNA 
berfungsi sebagai cetakan. Nukleotida promoter pada eukariot 
adalah 5′-GNNCAATCT-3′ dan 5′- TATAAAT-3′.  Simbul N 
menunjukkan nukleotida (bisa berupa A, T, G, C).  Pada prokariot, 
urutan promotornya adalah 5′-TTGACA-3′ dan 5′-TATAAT-3′. 
Elongasi : Enzim RNA polymerase bergerak sepanjang molekul DNA, 
membuka double heliks dan merangkai ribonukleotida ke ujung 3′ 
dari RNA yang sedang tumbuh. 
Terminasi : terjadi pada tempat tertentu.  Proses terminasi 
transkripsi ditandai dengan terdisosiasinya enzim RNA polymerase 
dari DNA dan RNA dilepaskan. 
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mRNA pada eukariota mengalami modifikasi sebelum 
ditranslasi, sedangkan pada prokariota misalnya pada bakteri, 
mRNA merupakan transkripsi akhir gen. mRNA yang baru ditranskrip 
ujung 5′nya adalah pppNpN, dimana N adalah komponen basa-gula 
nukleotida, p adalah fosfat. mRNA yang masak memiliki struktur 
7mGpppNpN, dimana 7mG adalah nukleotida yang membawa 7 
metil guanine yang ditambahkan setelah transkripsi.  Pada ujung 3′ 
terdapat pNpNpA(pA)npA.  Ekor poli A ini ditambahkan berkat 
bantuan polymerase poli (A).  tetapi mRNA yang menyandikan 
histon, tidak memiliki poli A. 

Hasil transkripsi merupakan hasil yang memiliki intron 
(segmen DNA yang tidak menyandikan informasi biologi) dan harus 
dihilangkan, serta memiliki ekson yaitu ruas yang membawa 
informasi biologis. Intron dihilangkan melalui proses yang disebut 
splicing.  Proses splicing terjadi di nukleus. 

Splicing dimulai dengan terjadinya pemutusan pada ujung 
5′, selanjutnya ujung 5′ yang bebas menempelkan diri pada suatu 
tempat pada intron dan membentuk struktur seperti laso yang 
terjadi karena ikatan 5′-2′fosfodiester.  Selanjutnya tempat 
pemotongan pada ujung 3 terputus sehingga dua buah ekson 
menjadi bersatu. 

rRNA dan tRNA merupakan hasil akhir dari proses 
transkrips, sedangkan mRNA akan mengalami translasi. 
tRNA adalah molekul adaptor yang membaca urutan nukleotida 
pada mRNA dan mengubahnya menjadi asam amino.  Struktur 
molekul tRNA adalah seperti daun semanggi yang terdiri dari 5 
komponen yaitu 
Lengan aseptor: merupakan tempat menempelnya asam amino, 
Lengan D atau DHU: terdapat dihidrourasil pirimidin, 
Lengan antikodon: memiliki antikodon yang basanya komplementer 
dengan basa pada mRNA 
Lengan tambahan 
Lengan TUU: mengandung T, U dan C 
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Translasi 
Pada prokariota yang terdiri dari satu ruang, proses 

transkripsi dan translasi terjadi bersama-sama.  Translasi 
merupakan proses penerjemahan kodon-kodon pada mRNA 
menjadi polipeptida. Dalam proses translasi, kode genetic 
merupakan aturan yang penting.  Dalam kode genetic, urutan 
nukleotida mRNA dibawa dalam gugus tiga - tiga.  Setiap gugus tiga 
disebut kodon.   Dalam translasi, kodon dikenali oleh lengan 
antikodon yang terdapat pada tRNA. 
 
Mekanisme translasi adalah: 
Inisiasi.  Proses ini dimulai dari menempelnya ribosom sub unit kecil 
ke mRNA.  Penempelan terjadi pada tempat tertentu yaitu pada 5′-
AGGAGGU-3′, sedang pada eukariot terjadi pada struktur tudung 
(7mGpppNpN).  Selanjutnya ribosom bergeser ke arah 3′ sampai 
bertemu dengan kodon AUG.  Kodon ini menjadi kodon awal.  Asam 
amino yang dibawa oleh tRNA awal adalah metionin.  Metionin 
adalah asam amino yang disandi oleh AUG.  pada bakteri, metionin 
diubah menjadi Nformil metionin.  Struktur gabungan antara mRNA, 
ribosom sub unit kecil dan tRNA-Nformil metionin disebut kompleks 
inisiasi.  Pada eukariot, kompleks inisiasi terbentuk dengan cara 
yang lebih rumit yang melibatkan banyak protein initiation factor. 
Elongation.  Tahap selanjutnya adalah penempelan sub unit besar 
pada sub unit kecil menghasilkan dua tempat yang terpisah 
.  Tempat pertama adalah tempat P (peptidil) yang ditempati oleh 
tRNA-Nformil metionin.   Tempat kedua adalah tempat A (aminoasil) 
yang terletak pada kodon ke dua dan kosong.  Proses elongasi 
terjadi saat tRNA dengan antikodon dan asam amino yang tepat 
masuk ke tempat A.  Akibatnya kedua tempat di ribosom terisi, lalu 
terjadi ikatan peptide antara kedua asam amino.  Ikatan tRNA 
dengan Nformil metionin lalu lepas, sehingga kedua asam amino 
yang berangkai berada pada tempat A.  Ribosom kemudian bergeser 
sehingga asam amino-asam amino-tRNA berada pada tempat P dan 
tempat A menjadi kosong.  Selanjutnya tRNA dengan antikodon 
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yang tepat dengan kodon ketiga akan masuk ke tempat A, dan 
proses berlanjut seperti sebelumnya. 
Terminasi.  Proses translasi akan berhenti bila tempat A bertemu 
kodon akhir yaitu UAA, UAG, UGA.   Kodon-kodon ini tidak memiliki 
tRNA yang membawa antikodon yang sesuai.  Selanjutnya masuklah 
release factor (RF) ke tempat A dan melepaska rantai polipeptida 
yang terbentuk dari tRNA yang terakhir.  Kemudian ribosom 
berubah menjadi sub unit kecil dan besar. 
 
Jawablah pertanyaan ini : 
1. Jelaskan perbedaan dari translasi dan transkripsi? 

 



 

76 | BIOLOGI SEL 
 

PERTEMUAN 11 
 
MATERI POKOK : 

Menjelaskan siklus sel (G0, S, G1, M, G2 Mitosis: Profasi, 
Metafase, Anafase, Telofase) 
 

Pada kajian ilmu Biologi, Sel adalah unsur terkecil yang 
menyusun suatu organisme. Dalam perjalanan hidupnya, sel 
tidaklah statis, namun ia senantiasa melakukan kegiatan 
memperbanyak diri dalam konteks perkembangbiakan, pembelahan 
sel bertujuan agar reproduksi dan embriogenesis dapat 
berkelanjutan. Sel induk gamet (gametogonium) harus terlebih 
dahulu berploriferasi, setelah itu gametosit mengalami pembelahan 
reduksi. Bila pembuahan terjadi, maka embryogenesis terjadi yang 
pada prinsipnya berlangsung dengan cara perbanyakan satu sel 
zygote menjadi ribuan sampai milyaran sel. 

Siklus sel yang berlangsung kontinu dan barulang (siklik) 
disebut poliferasi. Keberhasilan sebuah poliferasi membutuhkan 
transisi unidireksional dan teratur dari satu fasesiklus sel menuju 
fase berikutnya. Jenjang reaksi kimia organic yang terjadi 
seyogyanya diselesaikan sebelum jenjang berikutnya dimulai. 
Sebagai contoh, dimulainya fase mitosis sebelum selesainya 
tahap replikasi DNA akan menyebabkan sel tereliminasi. 

Pada sel prokariot yang tidak memiliki inti sel, siklus sel 
terjadi melalui suatu proses yang disebut pembelahan biner, 
sedang pada sel eukariot yang memiliki inti sel, siklus sel terbagi 
menjadi dua fase fungsional, fase S dan M, dan fase persiapan, 
G1 dan G2:  
Fasa S (sintesis) 

Merupakan tahap terjadinya replikasi  DNA. Pada 
umumnya,  sel  tubuh  manusia membutuhkan  waktu sekitar 8 jam 
untuk menyelesaikan tahap ini. Hasil replikasi kromosom  yangtelah 
utuh, segera dipilah bersama dengan dua nuklei masing-masing 
guna proses mitosis pada fase M. 

http://www.biologi-sel.com/
http://www.biologi-sel.com/2012/12/pengertian-sel.html
http://www.biologi-sel.com/2013/02/jenis-jenis-pembelahan-sel.html
http://www.biologi-sel.com/2013/02/jenis-jenis-pembelahan-sel.html
http://www.biologi-sel.com/2013/05/replikasi-dna-pada-virus.html
http://www.biologi-sel.com/2012/06/struktur-sel-dan-fungsi-sel-prokariotik.html
http://www.biologi-sel.com/2013/01/nukleus.html
http://www.biologi-sel.com/2012/06/struktur-sel-dan-fungsi-sel-prokariotik.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Replikasi_DNA
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_%28biologi%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Tubuh
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kromosom
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuklei&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Mitosis
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Fasa M (mitosis) 
Interval waktu fase M kurang lebih 1 jam. Tahap di mana 

terjadi pembelahan sel (baik pembelahan biner atau pembentukan 
tunas). Pada mitosis, sel membelah dirinya membentuk dua sel anak 
yang terpisah. Dalam fase M terjadi beberapa jenjang fase, yaitu: 
Profase, fase terjadinya kondensasi kromosom dan pertumbuhan 
pemintalnya. Pada saat ini kromosom terlihat di dalam sitoplasma. 
Prometafase, pada fase ini sampul inti sel terlarut dan kromosom 
yang mengandung 2 kromatidmulai bermigrasi menuju bidang 
ekuatorial (piringan metafase). 
Metafase. kondensasi kromosom pada bidang ekuatorial mencapai 
titik puncaknya 
Anafase. Tiap sentromer mulai terpisah dan tiap kromatid dari 
masing-masing kromosom tertarik menuju pemintal kutub. 
Telofase. Kromosom pada tiap kutub mulai mengalami 
dekondensasi, diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti 
sel dan sitoplasma perlahan mulai membelah 
Sitokinesis. Pembelahan sitoplasma selesai setelah terjadi oleh 
interaksi antara pemintal mitotik,sitoskeleton aktomiosin dan fusi 
sel, dan menghasilkan dua sel anak yang identik. 
 
Fasa G (gap) 

Fasa G yang terdiri dari G1 dan G2 adalah fase 
sintesis zat yang diperlukan pada fase berikutnya. Pada sel mamalia, 
interval fase G2 sekitar 2 jam, sedangkan interval fase G1sangat 
bervariasi antara 6 jam hingga beberapa hari. Sel yang berada pada 
fase G1 terlalu lama, dikatakan berada pada fase G0 atau 
“quiescent”. Pada fase ini, sel tetap menjalankan fungsi 
metabolisnya dengan aktif, tetapi tidak lagi melakukan proliferasi 
secara aktif. Sebuah sel yang berada pada fase G0 dapat 
memasuki siklus sel kembali, atau tetap pada fase tersebut hingga 
terjadi apoptosis. 

Pada umumnya, sel pada orang dewasa berada pada fase 
G0. Sel tersebut dapat masuk kembali ke fase G1 oleh stimulasi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kondensasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kromosom
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemintal_kromosom
http://id.wikipedia.org/wiki/Sitoplasma
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kromatid&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sentromer
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemintal_kromosom
http://id.wikipedia.org/wiki/Sitoskeleton
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktomiosin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Fusi_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Fusi_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Mamalia
http://id.wikipedia.org/wiki/Apoptosis
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antara lain berupa: perubahan kepadatan sel, mitogenatau faktor 
pertumbuhan, atau asupan nutrisi. 

 
Interfase 

Merupakan sebuah jedah panjang antara satu mitosis 
dengan yang lain. Jedah tersebut termasuk fase G1, S, G2. 

Kegiatan yang terjadi dari satu pembelahan sel ke 
pembelahan berikutnya disebut siklus sel atau daur sel. Siklus sel 
mencakup dua fase yaitu interfase dan fase mitosis atau fase 
pembelahan. Interfase terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap G1 
dimana terjadi aktivitas biosintesis yang tinggi, tahap S yaitu 
merupakan tahap replikasi dan transkripsi DNA, tahap G2 
merupakan tahap persiapan diri sel untuk membelah. Fase mitosis 
atau fase pembelahan terdiri dari karyokinesis atau pembelahan 
nukleus dan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. 
 

S 

M

G1

R

G2

 
Gambar 30.  Siklus Sel 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mitogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Nutrisi
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Peristiwa-peristiwa siklus kromosom saling berkaitan yang 
merupakan peristiwa yang saling tergantung satu sama lain. Siklus 
sel diatur oleh tiga macam molekul sebagai faktor pengontrol yaitu: 
S-fase activator yang mengaktifkan fase S dan terdapat hanya pada 
sitoplasma fase S yang bekerja memulai sintesis DNA (menginduksi 
untuk memulia terjadinya replikasi DNA). 
M-fase promoting factor yang hanya ada pada sitoplasma fase M 
yang menyebabkan kondensasi kromosom 
M-fase delaying factor 
 
PEMBELAHAN SEL 

Reproduksi  sel  dapat terjadi karena peristiwa pembelahan 
sel. Pembelahan  sel  ini  diawali  dengan adanya pembelahan 
kromosom  dalam  beberapa  tahap  pembelahan.  Pada  setiap 
tahap  pembelahan  mempunyai  ciri-ciri tertentu yang dapat 
diamati proses-prosesnya  melalui  teknik  atau perlakuan tertentu 
yang diberikan  pada kromosom dalam sel tersebut. 
   Adapun  pembelahan sel dibedakan menjadi  dua 
macam,  yaitu Pembelahan Mitosis dan Pembelahan Meiosis. 
Pembelahan Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang terjadi 
pada sel-sel  somatis (sangat aktif pada jaringan meristem) yang 
mengha silkan dua  sel  anak  yang memiliki genotip sama dan 
identik dengan  sel  induknya. Sedangkan Pembelahan Meiosis, 
terjadi pada sel-sel germinal  (gamet) dengan hasil akhir empat 
buah sel anak  yang haploid dengan komposisi genotip  yang 
mungkin berbeda dengan sel induknya.  Sebelum terjadinya 
peristiwa  pembelahan  sel,  terdapat  beberapa  peristiwa penting 
seperti  pembelahan  kromosom.  Dalam  inti  sel  terdapat  kromos
om  yaitu benda–benda halus berbentuk batang panjang atau 
pendek  dan  lurus  atau bengkok. Kromosom merupakan pembawa 
bahan keturunan.  Kromosom  dapat terlihat pada  tahap-tahap 
tertentu pada pembelahan inti. Biasanya  kromosom digambarkan 
pada  tahap metafase. 
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MITOSIS 
MITOSIS adalah cara reproduksi sel dimana sel membelah 

melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu Profase Metafase-Anafase-
Telofase. Antara tahap telofase ke tahap profase berikutnya 
terdapat masa istirahat sel yang dinarnakan Interfase (tahap ini 
tidak termasuk tahap pembelahan sel). Pada tahap interfase inti sel 
melakukan sintesis bahan-bahan inti. 

Secara garis besar ciri dari setiap tahap pembelahan pada 
mitosis adalah sebagai berikut: 
a. Interfase 

 
Ciri-ciri fase interfase sebagai berikut : 
Selaput nukleus membatasi nukleus 
Nukleus mengandung satu atau lebih nukleolus 
Dua sentrosom telah terbentuk memlalaui replikasi sentrosom 
tunggal 
Pada sel hewan, setiap sentrosom memiliki dua sentrosom 
Kromosom yang diduplikasikan selama fase S, tidak bisa dilihat 
secara individual karena belum terkondensasi. 

 
b. Profase 

 

http://1.bp.blogspot.com/-yTTGDv7Gols/T9dGuwUzhvI/AAAAAAAAANU/C1QVjZIJNmc/s1600/interfase.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-2dHw8FWxRFs/T9dIR3Uv2_I/AAAAAAAAAP4/S4lXY8j1GOQ/s1600/profase.png
http://1.bp.blogspot.com/-yTTGDv7Gols/T9dGuwUzhvI/AAAAAAAAANU/C1QVjZIJNmc/s1600/interfase.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-2dHw8FWxRFs/T9dIR3Uv2_I/AAAAAAAAAP4/S4lXY8j1GOQ/s1600/profase.png
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Ciri-ciri fase profase sebagai berikut : 
Serat-serat kromatin menjadi terkumpar lebih rapat, 
terkondensasi menjadi kromosom diskret yang dapat diamati 
dengan mikroskop cahaya. 
Nukleolus lenyap 
Gelendong mitotik mulai terbentuk. Gelendong ini terdiri atas 
sentrsom dan mikrotubulus yang menjulur dari sentrosom. 
Sentrosom-sentrosom bergerak saling menjauhi, tampaknya 
didorong oleh mikrotubulus yang memanjang di antaranya. 

 
c. Prometafase 

 
 

Ciri-ciri fase prometafase sebagai berikut : 
Selaput nukleus terfragmentasi 
Mikrotubulus yang menjulur dari masing-masing sentrosom 
kini dapat memasuki wilayah nukleus. 
Kromosom menjadi semakin terkondensasi 
 Masing-masing dari kedua kromatid pada setiap kromosom 
kini memiliki kinetokor, struktur protein terspesialisasi yang 
terletak pada sentromer. 
Beberapa mikrotubulus melekat pada kinetokor menjadi 
mikrotubulus kinetokor. 
Mikrotubulus nonkinetokor berinteraksi dengan sejenisnya 
yang berasal dari kutub gelendong yang bersebrangan 
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d. Metafase 

 
Ciri-ciri fase metafase sebagai berikut : 
Merupakan tahap mitosis yang paling lama, seringkali 
berlangsung sekitar 20 menit. 
Sentrosom kini berada pada kutub-kutub sel yang 
bersebrangan. 
Kromosom berjejer pada lempeng metafase, bidang khayal 
yang berada di pertengahan jarak antara kedua kutub 
gelendong. Sentromer-sentromer kromosom berada di 
lempeng metafase. 
Untuk setiap kromosom, kinetokor kromatid saudara melekat 
ke mikrotubulus kinetokor yang berasal dari kutub yang 
bersebrangan 

 
e. Anafase 

 
Ciri-ciri fase anafase sebagai berikut : 
Merupakan tahap mitosis yang paling pendek, seringkali 
berlangsung hanya beberapa menit. 

http://4.bp.blogspot.com/-U-xB0VAlaSQ/T9dpCwxIVzI/AAAAAAAAARE/Fb86LYSSJHM/s1600/metafaseb.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-brhrYSVmHvc/T9dIKw60bxI/AAAAAAAAAPA/mUqQmzPOLmQ/s1600/anafase.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-U-xB0VAlaSQ/T9dpCwxIVzI/AAAAAAAAARE/Fb86LYSSJHM/s1600/metafaseb.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-brhrYSVmHvc/T9dIKw60bxI/AAAAAAAAAPA/mUqQmzPOLmQ/s1600/anafase.jpg
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Anafase di mulai  ketika protein kohesin terbelah. Ini 
memungkinkan kedua kromatid saudara dari setiap pasangan 
memisah secara tiba-tiba. Setiap kromatid pun menjadi satu 
kromosom utuh. 
Kedua kromosom anakan yang terbebas mulai bergerak 
menuju ujung-ujung sel yang berlawanan saat mikrotubulus 
kinetokor memendek. Karena mikrotubulus ini melekat ke 
wilayah sentromer terlebih dahulu. 
Sel memanjang saat mikrotubulus nonkinetokor memanjang. 
 Pada akhir anafase, kedua ujung sel memilki koleksi kromosom 
yang sama dan lengkap. 

 
f. Telofase 

 
Ciri-ciri fase telofase sebagai berikut : 
Dua nukleus anakan terbentuk dalam sel. 
Selaput nukleus muncul dari fragmen-fragmen selaput nukleus 
sel induk dan bagian-bagaian lain dari sistem endomembran. 
Nukleolus muncul kembali. 
Kromosom menjadi kurang terkondensasi 
Mitosis, pembelahan satu nukleus menjadi nukleus yang 
identik secara genetik, sekarang sudah selesai. 

 
 
 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-EwdIvjKE4o4/T9dIW9z2ouI/AAAAAAAAAQo/88fhYnOnYJU/s1600/telofase.jpg
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Pembelahan Meiosis 

 
Secara kodrat, makhluk hidup tertentu hanya melahirkan 

makhluk yang sejenis. Ini dikarenakan adanya mekanisme tertentu 
pada saat awal perkembangbiakan. Bahkan, sebelum terbentuk 
calon anak di dalam rahim, mekanisme ini sudah dimulai. 
Mekanisme ini dimulai pada sel-sel kelamin (sel reproduksi) calon 
bapak dan calon ibu. Mekanisme tersebut adalah pembelahan sel 
secara meiosis. 

Makhluk hidup yang sejenis mempunyai jumlah kromosom 
yang sama pada setiap sel. Misalnya, manusia mempunyai 46 
kromosom, ke-cuali pada sel reproduksi atau sel kelaminnya. Sel 
kelamin pada manusia hanya mempunyai setengah jumlah 
kromosom sel tubuh lainnya, yaitu 23 kromosom. Jumlah setengah 
kromosom (haploid) ini diperlukan untuk menjaga agar jumlah 
kromosom anak tetap 46. Kalian telah mengetahui bahwa anak 
terbentuk dari perpaduan antara sel kelamin betina (sel telur) dan 
sel kelamin jantan (sperma). Perpadu an kedua sel kelamin yang ma-
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sing-masing memiliki 23 kromosom ini akan menghasilkan sel anak 
(calon janin) yang mempunyai 46 kromosom. Oleh sebab itu, 
pembelahan meiosis sangat berpengaruh dalam perkembang an 
makhluk hidup. 

Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi, 
yaitu pengurangan jumlah kromosom pada sel-sel kelamin (sel 
gamet jantan dan sel gamet betina). Sel gamet jantan pada hewan 
(mamalia) diben-tuk di dalam testis dan gamet betinanya dibentuk 
di dalam ovarium. Gamet jantan pada tumbuhan dibentuk di dalam 
organ reproduktif berupa benang sari, sedangkan gamet betinanya 
dibentuk di dalam pu-tik. Sel kelamin betina pada hewan berupa sel 
telur, sedangkan pada tumbuhan berupa putik. Pada dasarnya, 
tahap pembelahan meiosis serupa dengan pembelahan mitosis. 
Hanya saja, pada meiosis terjadi dua kali pembelahan, yaitu meiosis 
I dan meiosis II. 

Masing-masing pembelahan meiosis terdiri dari tahap-tahap 
yang sama, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. 
1. Tahap Meiosis  

Seperti halnya pembelahan mitosis, sebelum mengalami 
pembe-lahan meiosis, sel kelamin perlu mempersiapkan diri. Fase 
persiapan ini disebut tahap interfase . Pada tahap ini, sel melakukan 
persiapan berupa penggandaan DNA dari satu salinan menjadi dua 
salinan (seperti interfase pada mitosis). Tingkah laku kromosom 
masih belum jelas terlihat karena masih berbentuk benang-benang 
halus (kromatin) sebagaimana interfase pada mitosis. Selain itu, 
sentrosom juga bereplikasi menjadi dua (masing-masing dengan 2 
sentriol), seperti tampak pada gambar di samping. Sentriol berperan 
dalam menentu-kan arah pembelahan sel. 

Setelah terbentuk salinan DNA, barulah sel mengalami 
tahap pembelahan meiosis I yang diikuti tahap meiosis II. Tahap 
meiosis I ter-diri atas profase I, metafase I, anafase I, dan telofase I, 
serta sitokinesis I. Bagaimanakah ciri-ciri setiap fase pembelahan 
tersebut? Berikut akan dibahas fase-fase meiosis I pada sel hewan 
dengan 4 kromosom diploid (2n = 2). 
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a. Profase I 
Pada tahap meiosis I, profase I merupakan fase terpanjang atau 
terlama dibandingkan fase lainnya bahkan lebih lama daripada 
tahap profase pada pembelahan mitosis. Profase I dapat 
berlangsung dalam beberapa hari. Biasanya, profase I 
membutuhkan waktu sekitar 90% dari keseluruhan waktu yang 
dibutuhkan dalam pembelahan meiosis. Tahapan ini terdiri dari 
lima subfase, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, iploten, dan 
diakinesis. 
1) Leptoten 

Subfase leptoten ditandai adanya benang-benang kromatin 
yang memendek dan menebal. Pada subfase ini mulai 
terbentuk sebagai kromosom homolog. Kalian perlu 
membedakan kromosom homolog dengan kromatid 
saudara. 

2) Zigoten  
Kromosom homolog saling berdekatan atau berpasangan 
menurut panjangnya. Peristiwa ini disebut sinapsis. 
Kromosom homolog yang berpasangan ini disebut bivalen 
(terdiri dari 2 kro-mosom homolog). 

3) Pakiten 
Kromatid antara kromosom homolog satu dengan 
kromosom homolog yang lain disebut sebagai kromatid 
bukan saudara (nonsister chromatids). Dengan demikian, 
pada setiap kelompok sinapsis terdapat 4 kromatid (1 
pasang kromatid saudara dan 1 pasang kromatid bukan 
saudara). Empat kromatid yang membentuk pa-sangan 
sinapsis ini disebut tetrad. 

4)  Diploten 
Setiap bivalen me ngandung empat kromatid yang tetap 
berkaitan atau berpasangan di suatu titik yang disebut 
kiasma (tunggal). Apabila titik-titik perlekatan tersebut lebih 
dari satu disebut kiasmata. Proses perlekatan atau 
persilangan kromatid-kromatid disebut pindah silang 
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(crossing over). Pada proses pin-dah silang, dimungkinkan 
terjadinya pertukaran materi genetik (DNA) dari homolog 
satu ke homolog lainnya. Pindah silang ini-lah yang 
memengaruhi variasi genetik sel anakan. 

5)  Diakinesis 
Pada subfase ini terbentuk benang-benang spindel 
pembela-han (gelendong mikrotubulus). Sementara itu, 
membran inti sel atau karioteka dan nukleolus mulai 
lenyap.Profase I diakhiri dengan terbentuknya tetrad yang 
mem-bentuk dua pasang kromosom homolog. Perhatikan 
lagi  Setelah profase I berakhir, kromosom mulai bergerak 
ke bidang metafase. 

 
b. Metafase I 

Pada metafase I, kromatid hasil duplikasi kromosom homolog 
berjajar berhadap-hadapan di sepanjang daerah ekuatorial inti 
(bidang metafase I). Membran inti mulai menghilang. 
Mikrotubulus kinetokor dari salah satu kutub melekat pada satu 
kromosom di setiap pasangan. Sementara mikrotubulus dari 
kutub berlawanan melekat pada pasang-an homolognya. Dalam 
hal ini, kromosom masih bersifat diploid. 

c. Anafase I 
Setelah tahap metafase I selesai, gelendong mikrotubulus mulai 
menarik kromosom homolog sehingga pasangan kromosom 
homolog terpisah dan masing-masing menuju ke kutub yang 
berlawanan. Peristiwa ini mengawali tahap anafase I. Namun, 
kromatid saudara masih terikat pada sentromernya dan 
bergerak sebagai satu unit tunggal. Inilah perbedaan antara 
anafase pada mitosis dan meiosis. Pada mitosis, mikrotubulus 
memisahkan kromatid yang bergerak ke arah berlawanan. 

d. Telofase I 
Pada telofase, setiap kromosom homolog telah mencapai 
kutub-kutub yang berlawanan. Ini berarti setiap kutub 
mempunyai satu set kromosom haploid. Akan tetapi, setiap 
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kromosom tetap mempunyai dua kromatid kembar. Pada fase 
ini, membran inti muncul kembali. Peristiwa ini kemudian diikuti 
tahap selanjutnya, yaitu sitokinesis. 

e. Sitokinesis 
Kalian masih ingat pengertian sitokinesis pada sel hewan mau-
pun tumbuhan bukan? Ya, sitokinesis merupakan proses 
pembelahan sitoplasma. Tahap sitokinesis terjadi secara 
simultan dengan telofase. Artinya, terjadi secara bersama-sama. 
Tahap ini merupakan tahap di antara dua pembelahan meiosis. 
Alur pembelahan atau pelat sel mulai terbentuk . Pada tahap ini 
tidak terjadi perbanyakan (replikasi) DNA.  Hasil pembelahan 
meiosis I menghasilkan dua sel haploid yang mengandung 
setengah jumlah kromosom homolog. Meskipun demiki-an, 
kromosom tersebut masih berupa kromatid saudara 
(kandungan DNA-nya masih rangkap). Untuk menghasilkan sel 
anakan yang mem-punyai kromosom haploid diperlukan proses 
pembelahan selanjutnya, yaitu meiosis II. Jarak waktu antara 
meiosis I dengan meiosis II disebut dengan interkinesis . 
Jadi, tujuan meiosis II adalah membagi kedua salinan DNA pada 
sel anakan yang baru hasil dari meiosis I. Meiosis II terjadi pada 
ta-hap-tahap yang serupa seperti meiosis I.  
 

2. Tahap Meiosis II 
Tahap meiosis II juga terdiri dari profase, metafase, anafase, 

dan telo-fase. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap meiosis I. 
Masing-masing sel anakan hasil pembelahan meiosis I akan 
membelah lagi menjadi dua. Sehingga, ketika pembelahan meiosis 
telah sempurna, dihasilkan empat sel anakan. Hal yang perlu diingat 
adalah bahwa jumlah kromo-som keempat sel anakan ini tidak lagi 
diploid (2n) tetapi sudah haploid (n). Proses pengurangan jumlah 
kromosom ini terjadi pada tahap meio-sis II. 
a. Profase II 

Fase pertama pada tahap pembelahan meiosis II adalah profase 
II. Pada fase ini, kromatid saudara pada setiap sel anakan masih 



 

BIOLOGI SEL | 89 
 

melekat pada sentromer kromosom. Sementara itu, benang mi-
krotubulus mulai terbentuk dan kromosom mulai bergerak ke 
arah bidang metafase. Tahap ini terjadi dalam waktu yang 
singkat karena diikuti tahap berikutnya. 

b. Metafase II 
Pada metafase II, setiap kromosom yang berisi dua kromatid, 
me-rentang atau berjajar pada bidang metafase II. Pada tahap 
ini, benang-benang spindel (benang mikrotubulus) melekat 
pada kinetokor masing-masing kromatid. 

c. Anafase II 
Fase ini mudah dikenali karena benang spindel mulai menarik 
kromatid menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. 
Akibatnya, kromosom memisahkan kedua kromatidnya untuk 
bergerak menuju kutub yang berbeda. Kromatid yang terpisah 
ini se-lanjutnya berfungsi sebagai kromosom individual. 

d. Telofase II 
Pada telofase II, kromatid yang telah menjadi kromosom 
menca-pai kutub pembelahan. Hasil akhir telofase II adalah 
terbentuknya 4 sel haploid, lengkap dengan satu salinan DNA 
pada inti selnya (nuklei). 

e. Sitokinesis II 
Selama telofase II, terjadi pula sitokinesis II, ditandai adanya 
sekat sel yang memisahkan tiap inti sel. Akhirnya terbentuk 4 sel 
kembar yang haploid. Berdasarkan uraian di depan, sel-sel 
anakan sebagai hasil pembelahan meiosis mempunyai sifat 
genetis yang bervariasi satu sama lain. Variasi genetis yang 
dibawa sel kelamin orang tua menyebabkan munculnya 
keturunan yang bervariasi juga. 
 

Gametogenesis dan Pewarisan Sifat 
Sebelum menjadi individu baru, baik pada tumbuhan 

maupun hewan, tentunya diperlukan bahan baku atau cikal bakal 
pembentuk in-dividu baru tersebut. Pada proses perkembangbiakan 
generatif (seksu-al) hewan maupun tumbuhan, bahan baku tersebut 
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berupa sel kelamin yang disebut gamet. Gamet jantan dan betina 
diperlukan untuk mem-bentuk zigot, embrio, kemudian individu 
baru. Nah, pada materi beri-kut ini akan dibahas tentang proses 
pembentukan gamet, baik jantan maupun betina yang disebut 
gametogenesis (genesis=pembentukan). 

Gametogenesis melibatkan pembelahan meiosis dan terjadi 
pada organ reproduktif. Pada hewan dan manusia, gametogenesis 
terjadi pada testis dan ovarium, sedangkan pada tumbuhan terjadi 
pada putik dan benang sari. Hasil gametogenesis adalah sel-sel 
kelamin, yaitu gamet jantan (sperma) dan gamet betina (ovum atau 
sel telur). 
 
Jawablah pertanyaan ini : 
1. Jelaskan perbedaan meiosis dengan mitosis? 
2. Jelaskan tahapan-tahapan mitosis? 
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PERTEMUAN 12 
 
MATERI POKOK : 
 Komunikasi sel: 

Komunikasi sel untuk homeostasis 
Sinyal parakrin dan endokrin  

 
Organisme haruslah mampu berkomunikasi. Dengan 

perkembangan organisme multiseluler, kelompok sel yang berbeda 
memiliki fungsi yang berbeda dan menjadi penting bagi sel untuk 
mengkomunikasikan banyak aspek hidupnya. Beberapa kelompok 
sel juga berperan dalam memgontrol tingkah laku kelompok sel lain. 
Informasi dapat datang dalam berbagai bentuk dan seringkali 
melalui proses merubah sinyal informasi dari satu bentuk ke bentuk 
lainnya. Ketika kita menelepon teman, sederhananya, gelombang 
suara kita dirubah ke dalam bentuk sinyal listrik sehingga dapat 
melalui kabel telepon. Poin penting dari proses tersebut adalah 
ketika pesan dirubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Proses 
pengubahan ini disebut transduksi sinyal. 

Sinya-sinyal antar sel jauh lebih sederhana daripada bentuk-
bentuk pesan yang biasanya dirubah oleh manusia. Pada komunikasi 
khas antar sel, sel pemberi sinyal menghasilkan tipe khusus dari 
molekul sinyal yang dapat dideteksi oleh sel target. Sel target 
memiliki protein reseptor yang mampu mengenali dan berespon 
secara spesifik terhadap molekul sinyal. Transduksi sinyal dimulai 
ketika protein reseptor pada sel target menerima sinyal 
ekstraselular yang baru masuk dan merubahnya menjadi sinyal 
intraselular yang memerintah perilaku sel. 
Transduksi sinyal adalah proses ketika sinyal dirubah dari satu 
bentuk ke bentuk lainnya. (A) Pesawat telepon merubah sinyal 
listrik ke sinyal suara. (B) Sel target merubah sinyal ekstraseluler 
(molekul A) ke sinyal intraseluer (molekul B). 

Komunikasi antar sel berperan penting untuk pengaturan 
dan pengendalian kegiatan sel, jaringan, organ tubuh, dan untuk 
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mempertahankan homeostasis. Dalam tubuh manusia terdapat dua 
jenis komunikasi antar sel, yaitu: wired system (komunikasi melalui 
saraf atau listrik) dan non-wired system (komunikasi kimiawi). 
Sedangkan komunikasi intra sel adalah komunikasi yang terjadi di 
dalam sel. Komunikasi intra sel merupakan proses pengubahan 
sinyal di dalam sel itu sendiri. 

Komunikasi listrik merupakan komunikasi yang cepat 
dengan hitungan milidetik. Informasi yang dihantarkan sepanjang 
sel saraf berbentuk potensial aksi. Penghantaran informasi dari sel 
saraf ke sel target berlangsung melalui sinaps, yang dikenal sebagai 
transmisi sinaps. Sedangkan komunikasi kimiawi berlangsung lebih 
lambat namun efeknya lebih lama. Komunikasi saraf dan komunikasi 
kimiawi dapat terjadi secara tumpang tindih. Beberapa zat kimia 
seperti neurotransmitter, hormon, dan neurohormon tidak dapat 
menembus sel. Informasi yang akan dihantarkan harus dirubah dulu 
oleh protein membran sel ke sinyal kimia di dalam sel. 

Komunikasi sel berperan penting dalam menyelenggarakan 
homeostasis karena tubuh harus senantiasa memantau adanya 
perubahan-perubahan nilai berbagai parameter, lalu mengkoordi-
nasikan respons yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat 
diredam. Untuk itu sel-sel tubuh harus mampu berkomunikasi satu 
dengan lainnya. Komunikasi antar sel merupakan media yang 
menopang pengendalian fungsi sel atau organ tubuh. Pengendalian 
yang paling sederhana terjadi secara lokal (intrinsik) yaitu dengan 
komunikasi antar sel yang berdekatan. Pengendalian jarak jauh 
(ekstrinsik) lebih kompleks dan dimungkinkan melalui refleks yang 
dapat melibatkan sisitem saraf (lengkung refleks) maupun sistem 
endokrin (pengaturan umpan balik). 
 
Penyampaian Molekul Sinyal 

Dalam penyampaian molekul sinyal terdapat empat tipe, 
yaitu: 
1) Endokrin: sel target jauh, mengggunakan mediator hormon. 

Hormon dibawa melalui pembuluh darah. 
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2) Parakrin: mediator lokal. Mempengaruhi sel target tetangga, 
dirusak oleh suatu enzim ekstraselular atau diimobilisasi oleh 
Ekstra Cellular Matriks 

3) Autokrin: Sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh 
sel itu sendiri 

4) Sinaptik: Penyampaian sinyal dapat dilakukan dengan cara 
protein dari suatu sel berikatan langsung dengan protein lain 
pada sel lain. 
 

Metode Komunikasi Antar Sel 
Di dalam tubuh terdapat tiga metode komunikasi antar sel, 

yaitu: 
1) Komunikasi langsung, adalah komunikasi antar sel yang sangat 

berdekatan. Komunikasi ini terjadi dengan mentransfer sinyal 
listrik (ion-ion) atau sinyal kimia melalui hubungan yang sangat 
erat antara sel satu dengan lainnya. Gap junction merupakan 
protein saluran khusus yang dibentuk oleh protein connexin. 
Gap junction memungkinkan terjadinya aliran ion-ion (sinyal 
listrik) dan molekul-molekul kecil (sinyal kimia), seperti asam 
amino, ATP, cAMP dalam sitoplasma kedua sel yang 
berhubungan. 

2) Komunikasi lokal, adalah komunikasi yang terjadi melalui zat 
kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel (interstitial) untuk 
berkomunikasi dengan sel lain yang berdekatan (sinyal parakrin) 
atau sel itu sendiri (sinyal autokrin). 

3) Komunikasi jarak jauh: adalah komunikasi antar sel yang 
mempunyai jarak cukup jauh. Komunikasi ini berlangsung 
melalui sinyal listrik yang dihantarkan sel saraf dan atau dengan 
sinyal kimia (hormon atau neurohormon) yang dialirkan melalui 
darah. 

 
Transduksi Sinyal 

Transduksi sinyal mencakup pengubahan sinyal dari satu 
bentuk ke bentuk lain dalam sel. Akhirnya, respon terjadi sebagai 
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hasil dari sinyal awal. Sinyal-sinyal kimia dapat berupa protein, asam 
amino, peptida, nukleotida, steroid, dan gas. Sebagian besar sinyal 
bersifat hidrofilik  sehingga tidak dapat melewati membran 
(contohnya protein, asam amino, dan peptida). Beberapa sinyal 
bersifat hidrofobik dan mampu melalui membran untuk memulai 
respon (contohnya hormon steroid).  Sinyal-sinyal tersebut 
diproduksi oleh signal cell dan dideteksi oleh protein reseptor pada 
sel target. 
Transduksi sinyal meliputi aktifitas sebagai berikut: 
1) Pengenalan berbagai sinyal dari luar terhadap reseptor spesifik 

yang terdapat pada permukaan membran sel. 
2) Penghantaran sinyal melalui membran sel ke dalam sitoplasma. 
3) Penghantaran sinyal kepada molekul efektor spesifik pada 

bagian membran sel atau efektor spesifik dalam sitoplasma. 
Hantaran sinyal ini kemudian akan menimbulkan respon spesifik 
terhadap sinyal tersebut. Respon spesifik yang timbul 
tergantung pada jenis sinyal yang diterima. Respon dapat 
berupa peningkatan atau penurunan aktifitas enzim-enzim 
metabolik, rekonfigurasi sitoskeleton, perubahan permeabilitas 
membran sel, aktifasi sintesa DNA, perubahan ekspresi genetik 
atupun program apoptosis. 

4) Terputusnya rangkaian sinyal. Terjadi apabila rangsangan dari 
luar mulai berkurang atau terputus. Terputusnya sinyal juga 
terjadi apabila terdapat kerusakan atau tidak aktifnya sebagian 
atau seluruh molekul penghantar sinyal. Informasi yang terjadi 
akan melewati jalur rangsang (signal transduction pathway) 
yang terdiri dari berbagai protein berbeda atau molekul 
tertentu seperti berbagai ion dan kanalnya, berbagai faktor 
transkripsi, ataupun berbagai tipe sububit regulator. Setiap 
protein yang terlibat pada jalur ini mampu menghambat atau 
mengaktifasi protein yang berada dibawah pengaruhnya (down 
stream). Protein utama yang terlibat dalam jalur rangsang pada 
umumnya adalah kinase dan posphatase, yang beberapa 
diantaranya merupakan protein yang terdapat/larut 
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dalam  sitoplasma. Kedua protein ini mampu melepaskan atau 
menerima grup posphat dari protein lain sehingga proses 
penghantaran atau penghentian sinyal dapat berlangsung. 

Secara singkat langkah-langkah transduksi sinyal adalah: 
1) Sintesis molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. 
2) Pelepasan molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. 
3) Transpor sinyal oleh sel target. 
4) Pengikatan sinyal oleh reseptor spesifik yang menyebabkan 

aktivasi reseptor tersebut. 
5) Inisiasi satu atau lebih jalur transduksi sinyal intrasel. 
6) Peubahan spesifik fungsi, metabolisme, atau perkembangan sel. 
7) Pembuangan sinyal yang mengakhiri respon sel. 

katan ligan dengan reseptor spesifik akan memicu 
pelepasan second messenger yang akan menimbulkan reaksi 
berantai dan membawa perubahan didalam sel. Reseptor spesifik, 
yang terdapat pada membran sel dapat berupa: GTP binding protein 
(G-protein)-coupled receptors, receptor tyrosine kinase, cytokine 
receptor-link kinaseatupun serine kinase. Sinyal yang terjadi bukan 
hanya oleh adanya ikatan ligan dengan reseptor spesifik saja, 
melainkan juga akibat adanya paparan langsung dengan tekanan 
mekanik maupun perubahan kimiawi disekitar sel dengan 
melibatkan integrin. 

Disamping reseptor, terdapat pula berbagai kanal ion yang 
ikut berperan pada transduksi sinyal. Aktifitas kanal ion (khususnya 
ion-Ca) ataupun reseptor kalsium seperti calcium sensing receptor 
(CaSR) yang termasuk dalam kelompok C-family of G-protein 
coupled receptor dapat mempengaruhi keseimbangan kalsium 
dengan merubah konsentrasi ion sitosolik. Ion-Ca dalam sitoplasma 
akan bekerja sebagai second messenger dan dapat memicu 
timbulnya tranduksi sinyal yang berkelanjutan. 
Pengubahan sinyal di dalam sel dapat terjadi sebagai berikut: 
1) Sinyal molekul ekstrasel berikatan dan mengaktifkan protein 

atau glikoprotein membran sel. Molekul protein yang diikat 
reseptor akan mengaktifkan: a) protein kinase, b) enzim 
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penguat yang menggiatkan second messengers. 
2) Second messengers, berperan: 

a) Mengubah kegiatan enzim, khususnya protein kinase 
b) Meningkatkan ion kalsium intrasel 
c) Menggiatkan kanal ion tertentu 

Fosforilasi protein atau kegiatan ion kalsium mengubah 
fungsi sel sebagai respon sel. Sedangkan protein yang dimodifikasi 
ion kalsium dan proses fosforilasi akan mengontrol: 
1) Enzim-enzim metabolik. 
2) Kontraksi otot dan pergerakan sitoskeleton. 
3) Protein yang mengatur kegiatan gen dan sintesis protein. 
4) Transport membran dan kegiatan protein reseptor. 
 
Terdapat tiga tipe intercellular signaling : 

Parakrin – Sel mengsekresikan substansi yang mempenga-
ruhi sel lain di sekitarnya 

 
Sinaptik – Pensinyalan pada sel saraf dimana sel saraf 

melepaskan molekul neurotransmitter ke sinapsis 
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Endokrin/Hormonal – Sel di satu bagian tubuh mengirimkan 

hormon melalui aliran darah untuk mempengaruhi bagian lain 

 
 
Melihat pembagian tipe di atas, jelas bahwa tipe signaling 

interseluler didefinisikan juga berdasarkan jarak antara sel yang sel 
yang menghasilkan dengan sel target. 
Signaling interseluler juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cara 
molekul pada sel penghasil sinyal mempengaruhi sel target. Hal ini 
disebut ‘modes of intercellular communication’ yang dapat 
dibedakan menjadi: 

 Komunikasi melalui molekul yang dapat berdifusi 
Melalui reseptor permukaan 
Melalui reseptor intraseluler 

 Komunikasi melalui kontinuitas seluler 

 Komunikasi melalui kontak sel 

 Komunikasi melalui matriks ekstraseluler 
Keterangan: 
1. Molekul yang dapat berdifusi: 

Melalui Reseptor permukaan  
Molekul yang larut dalam air (tidak dapat berdifusi melalui lipid 
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bilayer) 
Contoh : hormon peptida & growth factors; neurotransmitters 
Mengatur fisiologi sel dalam jangka pendek, mengatur aktivitas 
gendalam jangka panjang 
Mengarah pada intracellular signaling dengan melibatkan ion 
kalsium, cAMP, fosforilasi protein, dll. 

 
Gambar.   Molekul yang dapat berdifusi : Reseptor permukaan,  

via water soluble molekul 

Molekul yang dapat berdifusi: Reseptor intraseluler  
Molekul yang larut dalam lipid yang dapat berdifusi melewati 
lipid bilayer 
Misalnya hormon sex: estrogen & progesteron; pheromone 

 
Gambar .  Molekul yang dapat berdifusi: Reseptor intramolekuler,  

berdifusi melewati lipid bilayer 

2. Kontinuitas Seluler  
a. Yang tidak terspesialisasi: 

- Plasmodesmata pada tumbuhan dan koneksi antara sel 
yang membelah pada perkembangan embrio awal; 

- Dapat sangat besar pada tanaman sehingga sering 
organel sel dapat lewat dari sel yang satu ke sel lainnya. 

http://www.fp.unud.ac.id/biotek/wp-content/uploads/1.jpg
http://www.fp.unud.ac.id/biotek/wp-content/uploads/2.jpg
http://www.fp.unud.ac.id/biotek/wp-content/uploads/1.jpg
http://www.fp.unud.ac.id/biotek/wp-content/uploads/2.jpg
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b. Yang terspesialisasi: 
- Merupakan Gap Junctions yang mengijinkan terjadinya 

coupling elektrik atau fisiologis sel melalui difusi 
interseluler molekul-molekul kecil (seperti ion, cAMP, 
cGMP, dll.) 

 
Gambar. Kontinuitas celluler 

 
3. Komunikasi dimediasi oleh adanya kontak  

o Adhesi sel menyebabkan terjadinya respon seluler 

 
Gambar.  Komunikasi sel yang dimediasi oleh adanya kontak 

 
4. Dimediasi ECM (ekstraseluler matriks) 

Matrik ekstraseluler berpengaruh terhadap cara sel menjalani 
kehidupannya dan bagaimana sel berkomunikasi dengan sel 
lainnya. 
Matriks ekstraseluler terdapat di antara semua sel dan jaringan 
Merupakan network proteins & karbohidrat 
Terspesialisasi sebagai lamina basal, membrane basal 

http://www.fp.unud.ac.id/biotek/wp-content/uploads/3.jpg
http://www.fp.unud.ac.id/biotek/wp-content/uploads/4.jpg
http://www.fp.unud.ac.id/biotek/wp-content/uploads/3.jpg
http://www.fp.unud.ac.id/biotek/wp-content/uploads/4.jpg
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Mengatur komunikasi interseluler 

 
Gambar. Komunikasi dengan Dimediasi ECM  

(ekstraseluler matriks) 

 
Transduksi sinyal melalui reseptor permukaan 

Ketika sebuah ligan yang tidak permeable terhadap 
membran (misal hormon peptida) berikatan dengan reseptor, maka 
akan mengaktifkan reseptor tersebut. Aktivasi ini biasanya 
melibatkan perubahan formasi protein. Perubahan ini memiliki 
implikasi yang berbeda tergantung pada ligan dan reseptor. 
Misalnya dapat menyebabkan reseptor/ligan berikatan dengan 
protein lain (misalnya enzim) menyebabkan kompleks reseptor 
teraktivasi. Kompleks reseptor yang teraktivasi selanjutnya 
mengaktifkan efektor (enzim) yang mengakibatkan perubahan 
fisiologi sel. Atau dapat langsung mengakibatkan aktivasi faktor 
transkripsi yang mengatur aktivitas gen. 
 
Tipe reseptor permukaan 
Terdapat beberapa tipe reseptor permukaan yaitu: 
Reseptor yang berhubungan dengan ion channel 
Reseptor yang berkaitan dengan G-Protein 

http://www.fp.unud.ac.id/biotek/wp-content/uploads/5.jpg
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Reseptor yang berhubungan dengan tirosin kinase 
1. Reseptor yang berhubungan dengan ion channel  

Pada tipe ini reseptor adalah sebuah ion channel. Ligan 
berikatan pada reseptor dan membuka channel. Akibatnya ion 
mengalir ke dalam sel, berikatan dengan berbagai protein dan 
mengaktifkan berbagai protein. 

 
Gambar. Ion channel reseptor 

 
2. G-Protein Coupled Receptor (GPCR)   

Reseptor ini juga disebut G-Protein Linked Receptor (GPLR). 
Pada tipe ini reseptor menggunakan G protein sebagai intermediet. 
Ligan berikatan dengan reseptor membentuk Ligand/Receptor 
complex binds G protein. G protein diaktifkan dan berikatan dengan 
efektor (dapat berupa enzim). Selanjutnya enzim menjadi aktif. 

 

 
Gambar.  G-Protein Coupled Receptor (GPCR) 

 

http://www.fp.unud.ac.id/biotek/wp-content/uploads/7.jpg
http://www.fp.unud.ac.id/biotek/wp-content/uploads/7.jpg
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G Proteins dan Siklus G protein 
G protein berada pada membrane sel dan memediasi fungsi 

G protein linked receptors (GPCRs). G protein merupakan 
heterotrimeric karena terdiri dari tiga subunit yang berbeda. 
Subunit-subunit tersebut adalah α, β, γ. Subunit α merupakan 
komponen enzimatik. Subunit ini mengikat GTP dan 
menghidrolisisnya menjadi GDP. Subunit β dan γ tetap berikatan 
satu sama lain dan berasosiasi dengan subunit α saat berikatan 
dengan GDP. 

 
Gambar. Mekanisme aktivasi GPCR 

 
Tipe G protein linked receptors ini berupa protein membran 

yang bekerjasama dengan protein G dan protein lainnya, biasanya 
sebuah enzim (atau disebut juga efektor). Jika tidak ada molekul 
sinyal ekstraseluler spesifik untuk reseptor, protein berada dalam 
keadaan tidak aktif. Protein G inaktif memiliki satu molekul GDP 
yang terikat padanya. Jika molekul sinyal terikat pada reseptor, 
reseptor akan berubah bentuk sehingga reseptor ini mengikat dan 
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mengaktifkan G protein. Satu molekul GTP menggantikan GDP pada 
protein G. Protein G aktif mengikat dan mengaktifkan enzim dan 
memicu langkah selanjutnya dalam jalur dan menghasilkan respon 
sel. Protein G kemudian mengkatalis hidrolisis GTP dan 
melepaskannya dari enzim, sehingga siap digunakan kembali. 
 
3. Reseptor tirosin kinase  

Reseptor untuk faktor pertumbuhan sering berupa reseptor 
tirosin kinase yaitu salah satu kelas reseptor membrane plasma 
yang dicirikan dengan adanya aktivitas enzimatik. Bagian dari 
protein reseptor pada sisi sitoplasmik membrane berfungsi sebagai 
enzim yang disebut tirosin kinase yang mengkatalisis transfer gugus 
fosfat dari ATP ke asam amino tirosin pada protein substrat. 
Reseptor tirosin kinase merupakan reseptor membrane yang 
melekatkan fosfat ke protein tirosin. 

Sebelum molekul sinyal terikat, reseptor merupakan 
polipeptida tunggal. Pengikatan molekul sinyal pada reseptor tidak 
mengakibatkan perubahan konformasi untuk mengaktifkan sisi 
sitoplasmik secara langsung. Aktivasi terjadi karena pengikatan ligan 
menyebabkan dua polipeptida mengumpul membentuk dimer. 
Pengumpulan ini mengaktifkan tirosin kinase dari kedua polipeptida 
yang kemudian memfosforilasi tirosin pada ekor polipeptida lainnya. 
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Gambar. Macam-macam Reseptor Tirosin Kinase 

 
Gambar. Mekanisme kerja reseptor tirosin kinase  

sampai terjadi transkripsi gen 
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Jawablah Pertanyaan ini : 
1. Jelaskan perbedaan dari:   

Reseptor yang berhubungan dengan ion channel 
Reseptor yang berkaitan dengan G-Protein 
Reseptor yang berhubungan dengan tirosin kinase  

2. Jelaskan perbedaan metode komunikasi antar sel? 
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PERTEMUAN 13 
 
MATERI POKOK : 
 Proses komunikasi sel: Reseption, transduction, respon  
 
Tahapan komunikasi sel 

Proses komunikasi sel dibagi menjadi tiga tahap, yaitu : 
Penerimaan (reseption) , merupakan pendeteksian sinyal yang 
dating dari luar sel oleh sel target. Sel kimiawi terdeteksi apabila 
sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel 
yang bersangkutan. 

Transduksi, diawali dengan pengikatan molekul sinyal 
mengubah protein reseptor. Tahap transduksi ini mengubah sinyal 
menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler 
spesifik. Pada system Sutherland, pengikastan epinefrin kebagian 
luar protein reseptor dalam membrane plasma sel hati berlangsung 
melalui serangkaian langka untuk mengaktifkan glikogen fosforilase. 
Transduksi ini kadang-kadang terjadi dalam satu langkah, tetapi 
lebih sering membutuhkan suatu urutan perubahan dalam 
sederetan molekul yang berbeda (jalur transduksi) sinyal. Molekul di 
sepanjang jalur itu sering disebut molekul relay. 
Transduksi sinyal meliputi aktifitas sebagai berikut: 
1) Pengenalan berbagai sinyal dari luar terhadap reseptor spesifik 

yang terdapat pada permukaan membran sel. 
2) Penghantaran sinyal melalui membran sel ke dalam sitoplasma. 
3) Penghantaran sinyal kepada molekul efektor spesifik pada 

bagian membran sel atau efektor spesifik dalam sitoplasma. 
Hantaran sinyal ini kemudian akan menimbulkan respon spesifik 
terhadap sinyal tersebut. Respon spesifik yang timbul 
tergantung pada jenis sinyal yang diterima. Respon dapat 
berupa peningkatan atau penurunan aktifitas enzim-enzim 
metabolik, rekonfigurasi sitoskeleton, perubahan permeabilitas 
membran sel, aktifasi sintesa DNA, perubahan ekspresi genetik 
atupun program apoptosis. 
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4) Terputusnya rangkaian sinyal. Terjadi apabila rangsangan dari 
luar mulai berkurang atau terputus. Terputusnya sinyal juga 
terjadi apabila terdapat kerusakan atau tidak aktifnya sebagian 
atau seluruh molekul penghantar sinyal. Informasi yang terjadi 
akan melewati jalur rangsang (signal transduction pathway) 
yang terdiri dari berbagai protein berbeda atau molekul 
tertentu seperti berbagai ion dan kanalnya, berbagai faktor 
transkripsi, ataupun berbagai tipe sububit regulator. Setiap 
protein yang terlibat pada jalur ini mampu menghambat atau 
mengaktifasi protein yang berada dibawah pengaruhnya (down 
stream). Protein utama yang terlibat dalam jalur rangsang pada 
umumnya adalah kinase dan posphatase, yang beberapa 
diantaranya merupakan protein yang terdapat/larut 
dalam  sitoplasma. Kedua protein ini mampu melepaskan atau 
menerima grup posphat dari protein lain sehingga proses 
penghantaran atau penghentian sinyal dapat berlangsung. 

Secara singkat langkah-langkah transduksi sinyal adalah: 
1) Sintesis molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. 
2) Pelepasan molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. 
3) Transpor sinyal oleh sel target. 
4) Pengikatan sinyal oleh reseptor spesifik yang menyebabkan 

aktivasi reseptor tersebut. 
5) Inisiasi satu atau lebih jalur transduksi sinyal intrasel. 
6) Peubahan spesifik fungsi, metabolisme, atau perkembangan sel. 
7) Pembuangan sinyal yang mengakhiri respon sel. 

Ikatan ligan dengan reseptor spesifik akan memicu 
pelepasan second messenger yang akan menimbulkan reaksi 
berantai dan membawa perubahan didalam sel. Reseptor spesifik, 
yang terdapat pada membran sel dapat berupa: GTP binding protein 
(G-protein)-coupled receptors, receptor tyrosine kinase, cytokine 
receptor-link kinase atupun serine kinase. Sinyal yang terjadi bukan 
hanya oleh adanya ikatan ligan dengan reseptor spesifik saja, 
melainkan juga akibat adanya paparan langsung dengan tekanan 
mekanik maupun perubahan kimiawi disekitar sel dengan 
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melibatkan integrin. 
Respon, pada tahap ketiga pensinyalan sel, sinyal yang 

ditransduksi akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini 
dapat berupa hamper seluruh aktivitas seluler seperti katalisis leh 
suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton, atau pengaktivan gen 
spesifik di dalam nucleus.proses pensinyalan sel mebantu 
memastikan bahwa aktivitas penting sperti ini terjadi pada sel yang 
benar, pada waktu yang tepat, dan pada koordinasi yang sesuai 
dengan sel lain dalam organisme bersangkutan. 

 
Mesenjer kedua 

Mesenjer kedua merupakan jalur persinyalan yang 
melibatkan molekul atau ion kecil nonprotein yang terlarut-air. 
Sedangkan molekul sinyal ekstraseluler yang mengikat reseptor 
membrane merupakan  mesenjer pertama jalur. Karena mesenjer 
kedua itu kecil dan terlarut dalam air, mesenjer ini data segera 
menyebar ke seluruh sel dengan berdifusi. Mesenjer kedua 
berperan serta dalam jalur yang diinisiasi reseptor terkait protein-G 
maupun reseptor tirosin-kinase. Dua mesenjer kedua yang paling 
banyak digunakan ialah: 
AMP siklik 

Mesenjer kedua ini yang membawa sinyal yang diinisiasi 
epinefrin dari membrane plasma sel hati atau otot ke bagian dalam 
sel, dimana sinyal itu menyebabkan pemecahan glikogen. 
Pengikatan epinefrin pada membrane plasma sel hati akan 
meningkatkan senyawa adenosine monofosfat siklik, yang disingkat 
AMP siklik atau cAMP. cAMP ini diaktifkan oleh adenilat siklase yang 
mengkatalisa perombakan ATP. cAMP atau aliran ion tadi dapat 
membuat perubahan pada perilaku sel, dan mereka disebut 
messenger sekunder atau mediator intraseluler yang mana akan 
merangsang metabolisme sel lewat aktivitas protein kinase. 
Ion kalsium 
Banyak molekul sinyal pada hewan, termasuk neurotransmitter, 
factor pertumbuhan, dan sejumlah hormone, menginduksi respon 
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pada sel targetnya melalui jalur transduksi sinyal yang meningkat-
kan konsentrasi ion kalsium sitosolik. Peningktan konsentrasi ion 
kalsium sitosolik menyebabkan banyak respon pada sel hewan. Sel 
menggunakan ion kalsium sebagai mesenjer kedua dalam jalur 
protein-G dan jalur reseptor tirosin kinase. Dalam merespon sinyal 
yang direlai oleh jalur transduksi sinyal, kadar kalsium sitosolik 
mungkin meningkat, biasanya oleh suatu mekanisme yan melepas 
ion kalsium dari RE biasanya jauh lebih tinggi daripada konsentrasi 
dalam sitisol. Karena kadar kalsium sitosolit rendah, perubahan kecil 
pada jumlah absolute ion akan menggambarkan persentase 
perubahan yang relative tinggi pada konsentrasi kalsium. 

Dari serangkaian penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
Interaksi sel dibagi menjadi 3 macam, yaitu komunikasi tingkat 
langsung, pensinyalan parakrin, pensinyalan sinaptik, dan 
pensinyalan endokrin/hormonal. 
Metode komunikasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu komunikasi 
langsung, komunikasi lokal, dan komunikasi jarak jauh. 
Proses komunikasi sel dibagi menjadi tiga tahap, yaitu penerimaan 
(reception), transduksi dan respon. 
Mesenjer kedua merupakan jalur persinyalan yang melibatkan 
molekul atau ion kecil nonprotein yang terlarut-air. Dua mesenjer 
kedua yang paling banyak digunakan ialah AMP siklik dan Ion 
kalsium. 
 
Jawablah pertanyaan ini : 
1. Jelaskan tahapan transduksi sinyal? 
2. Sebutkan reseptor spesifik yang terlibat pada transduksi sinyal 

(selain reseptor yang telah disebutkan) 
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PERTEMUAN 14 
 
MATERI POKOK : 
 Review sel 
 
1. Pengertian Sel 

Sel adalah unit organisasi terkecil yang menjadi dasar 
kehidupan dalam arti biologis. Kata sel itu sendiri dikemukakan 
oleh Robert Hooke (1635 – 1703) yang berarti kotak-kotak kosong, 
setelah ia mengamati sayatan gabus dengan mikroskop. Selanjutnya 
disimpulkan bahwa sel terdiri dari kesatuan zat yang dinamakan 
protoplasma. 

Istilah protoplasma pertama kali dipakai oleh Johannes 
Purkinje. Menurut Johannes Purkinje protoplasma dibagi menjadi 
dua bagian yaitu sitoplasma dan nukleoplasma.  Schwaan dan 
Schleiden (1838), menyatakan bahwa tumbuhan dan hewan 
mempunyai persamaan, yaitu tubuhnya tersusun oleh sel-sel. 
Selanjutnya, teori tersebut dikembangkan menjadi suatu teori 
sebagai berikut: 
Sel adalah satuan struktural terkecil organisme hidup. 
Sel merupakan satuan fungsional terkecil organisme hidup. 
Sel berasal dari sel dan organisme tersusun oleh sel. 
 
2. Struktur Sel 

Sel terdiri dari 3 bagian utama yaitu membran sel, inti sel, 
dan sitoplasma: 
2.1. Membran Sel / Membran Plasma 

Membran sel adalah selaput yang terletak paling luar dan 
tersusun dari senyawa kimia lipoprotein(gabungan dari senyawa 
lemak atau lipid dengan senyawa protein). Membran sel disebut 
juga membran plasma atau selaput plasma. Fungsi dari membran 
sel ini adalah sebagai pintu gerbang yang dilalui zat, baik menuju 
atau meninggalkan sel. 
 

http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/12/sel-artikel-lengkap-biologi.html
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2.2. Inti Sel (Nukleus) 
Inti sel bertugas mengontrol kegiatan yang terjadi di 

sitoplasma. Fungsi dari inti sel adalah mengatur semua aktivitas 
(kegiatan) sel, karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang 
berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Inti sel terdiri dari 
bagian-bagian yaitu: 
Selaput inti (karioteka) 
Nukleoplasma (kariolimfa) 
Kromatin / kromosom 
Nukleous (anak inti) 
 
2.3. Sitoplasma dan Organel Sel 

Sitoplasma adalah bagian yang cair dalam sel. Khusus untuk 
cairan yang beradal dalam inti sel dinamakan nukleoplasma. 
Penyusun utama dari sitoplasma adalah air (90%). Berfungsi sebagai 
pelarut zat-zat kimia serta sebagai media terjadinya reaksi kimia sel. 
Organel sel adalah benda-benda yang terdapat dalam sitoplasma 
dan bersifat hidup serta menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. 

Ribosom (ergastoplasma) adalah organel sel terkecil di 
dalam sel. Fungsi dari ribosom adalah sebagai tempat sintesis 
protein. 

Retikulum endoplasma (RE) adalah struktur berbentuk 
benang-benang yang bermuara di inti sel. Dikenal dua 
jenis retikulum endoplasma, yaitu: (1) Retikulum endoplasma 
granuler(retikulum endoplasma kasar). RE kasar tampak kasar 
karena ribosom menonjol di permukaan sitoplasmik membrane; 
(2) Retikulum endoplasma agranuler (retikulum endoplasma halus). 
RE halus diberi nama demikian karena permukaan sitoplasma tidak 
mempunyai ribosom. 

Mitokondria (the power house). Fungsi mitokondria adalah 
sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak energi 
ATP. Secara garis besar, tahap respirasi pada tumbuhan dan hewan 
melewati jalur yang sama, yang dikenal sebagai daur atau siklus 
Krebs yang berlangsung di dalam mitokondria. 

http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/11/kromosom-artikel-lengkap.html
http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/08/dna-asam-deoksiribonukleat-artikel.html
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Lisosom. Fungsi dari organel ini adalah sebagai penghasil dan 
penyimpan enzim pencernaan seluler. 

Badan golgi (aparatus golgi/diktiosom) berhubungan 
dengan fungsi menyortir dan mengirim produk sel. Badan golgi 
berperan penting dalam sel-sel yang secara aktif terlibat dalam 
sekresi. Muka cis berfungsi sebagai penerima vesikula transpor dari 
RE. Muka trans berfungsi mengirim vesikula transpor. Vesikula 
transpor adalah bentuk transfer dari protein yang disintesis RE. 

Sentrosom (sentriol) berbentuk bintang yang berfungsi 
dalam pembelahan sel baik mitosis maupun meiosis. 

Plastida berperan dalam fotosintesis. Plastida adalah bagian 
dari sel yang bisa ditemui pada alga dan tumbuhan 
(kingdom plantae). Dikenal tiga jenis plastida, yaitu: (1) Leukoplas: 
berwarna putih berfungsi sebagai penyimpanan makanan; 
(2) Kloroplas: plastida berwarna hijau, berfungsi menghasilkan 
klorofil dan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis; (3) 
Kromoplas: plastida yang mengandung pigmen. 

Vakuola (rongga sel) berisi: garam-garam organik, glikosida, 
tanin (zat penyamak), minyak eteris (misalnya jasmine pada 
melati, roseine pada mawar, zingiberine pada jahe), alkaloid 
(misalnya kafein, kinin, nikotin, likopersin, dll), enzim, dan butir-
butir pati. 

Mikrotubulus berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel 
dan sebagai rangka sel. Selain itu, mikrotubulus berguna dalam 
pembentukan sentriol, agela, dan silia. 

Mikro lamen terbentuk dari komponen utamanya yaitu 
protein aktin dan miosin (seperti pada otot). Mikro lamen berperan 
dalam pergerakan sel. 

Peroksisom (badan mikro) senantiasa berasosiasi dengan 
organel lain, dan banyak mengandung enzim oksidae dan katalase 
(banyak disimpan dalam sel-sel hati). 
 
 
 

http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/10/sistem-pencernaan-pada-manusia-materi.html
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3. Macam-Macam Sel 
Berdasarkan ada tidaknya dinding/ selaput inti, maka sel 

dibedakan menjadi dua yaitu: struktur sel prokariotik dan struktur 
sel eukariotik. 

 
Perbedaan struktur sel prokariotik dan struktur eukariotik. 

Bagian Sel Prokariot Eukariot 

Inti sel Tanpa membran/selaput 
disebut nukleoid 

Selaput inti ada, disebut 
inti sel (nukleus) 

Penutup sel Berupa kapsul (fungsi 
berbeda dengan dinding sel 
pada tumbuhan) 

Tidak ada pada hewan, 
pada tumbuhan ada 
dinding sel 

Retikulum 
endoplasma 

Tidak ada Ada 

Badan golgi Tidak ada Ada 

Mitokondria Tidak ada Ada 

Lisosom 
sentriol 

Tidak ada Ada 

Ribosom Ada pada sitoplasma Ada (pada sitoplasma 
dan retikulum 
endoplasma) 

DNA (bahan 
gen) 

Berbentuk cincin 
bercampur dengan 
sitoplasma 

Berbentuk pita spiral 
ganda (double helix) 
terdapat pada inti, 
mitokondria, dan 
kloroplas (pada 
tumbuhan) 

Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan 
Ada dua macam sel eukariotik yang mempunyai materi penyusun 
relatif berbeda, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. 
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Komponen Sel Tumbuhan Sel Hewan 

Ukuran Sel tumbuhan lebih 
besar daripada sel 
hewan 

Sel hewan lebih kecil 
daripada sel tumbuhan 

Bentuk Tetap Tidak tetap 

Dinding sel Ada Tidak tetap 

Plastid Ada Tidak tetap 

Lisosom Tidak ada Ada (untuk pencernaan 
makanan secara 
pinositosis/fagositosis) 

Sentrida Tidak ada Ada 

Badan golgi Duktiosom Badan golgi 

Vakuola Pada sel muda kecil dan 
banyak, pada sel dewasa 
tunggal dan besar 

Tidak mempunyai 
vakuola, walaupun 
terkadang beberapa sel 
hewan uniseluler memiliki 
vakuola yang berukuran 
kecil baik pada sel muda 
maupun sel dewasa 

Flagella / sillia Tidak ada Ada tetapi tidak semua 

Klorofil Ada Tidak ada 

 
4. Transpor Molekul melalui Membran 

Transpor pasif adalah transpor yang tidak memerluka 
energi, meliputi (a) Difusi: perpindahan zat (padat, cair, dan gas) 
dari larutan konsentrasi tinggi (hipertonis) ke larutan dengan 
konsentrasi rendah (hipotenis), setiap zat akan berdifusi menuruni 
gradien konsentrasinya, hasil dari difusi adalah konsentrasi yang 
sama antara larutan tersebut dinamakan isotonis. (b) Difusi 
terfasilitasi: melibatkan difusi dari molekul polar dan ion melewati 
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membran dengan bantuan protein transport, protein transpor 
merupakan protein khusus yang menyediakan suatu ikatan baik bagi 
molekul yang sedang bergerak. (c) Osmosis: difusi air melalui 
selaputsemipermeabel. Tekanan osmosis dapat diukur dengan suatu 
alat yang disebut osmometer. 

Transpor aktir adalah transpor yang melalui membran 
dengan melawan kecendrungan alami yaitu melawan gradien 
konsentrasi dengan menggunakan energi ATP. Pada transpor aktir 
diperlukan energi dari dalam sel untuk melawan gradien 
konsentrasi. Transpor aktif primerdan sekunder: transpor aktir 
primer membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Sedangkan 
transpor aktif sekunder memerlukan transpor yang tergantung pada 
potensial membran. Kedua jenis transpor tersebut saling 
berhubungan erat karena transpor aktir primer akan menciptakan 
potensial membran dan ini memungkinkan terjadinya transpor aktif 
sekunder. 

Endositosis dan Eksositosis; Ekositosis dapat diartikan, 
keluarnya zat dari dalam sel. Vesikel dari dalam sel berisi senyawa 
atau sisa metabolisme. Endositosis merupakan proses pemasukan 
zat dari luar sel ke dalam sel. Endositosis memiliki dua macam 
bentuk yaitu pinositosis dan fagositosis. Pinositosis merupakan 
proses pemasukan zat ke dalam ke dalam sel yang berupa cairan. 
Fagositosis (fago = makan) merupakan pemasukan zat padat atau 
sel lainnya ke dalam tubuh sel. 
 
Jawablah pertanyaan ini : 
1. Apa yang dimaksud dengan sel? Sebutkan fungsi sel! 
2. Sebutkan struktur sel? dan jelaskan fungsinya! 
3. Jelaskan perbedaan Transport aktif dengan transport pasif? 
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