BAB I SEL DAN BAHAN PENYUSUN SEL

A. PENDAHULUAN

Kompetensi dasar: Menjelaskan pentingnya mempelajari sel dan struktur sel
Indikator pencapaian: Swetelah mempelajari materi pokok ini mahasiswa mampu:
1.

Menjelaskan karakteristik sel,

2.

Menjelaskan perkembangan teori sel,

3.

Menjelaskan dan mendeskripsikan struktur sel prokaryota dan eukaryota,

4.

Membedakan sel prokaryota dan eukaryota,

5.

Menjelaskan persamaan sel prokaryota dan eukaryota,

6.

Menjelaskan bahan-bahan penyusun sel.

Sel adalah struktur terkecil dari organisme. Ukuran dan struktur sel demikian kecilnya
untuk dapat dilihat, didengar, atau disentuh. Lalu bagaimana cara mempelajari sel?, apa
manfaat mempelajari sel?, dan apakah yang menarik dari sel? Sel merupakan suatu sistem
yang sangat kompleks dan memiliki mekanisme kerja yang sangat canggih atau modern,
dinamis dan hidup. Mempelajari sel akan membawa kita pada suatu petualangan yang
menarik dan penuh kejutan.

Misalnya pada saat sel menanggapi stimuli dari luar sel, maka sel akan segera
mengaktifkan reseptor pada membran sel untuk merespon stimuli tersebut dengan
kerjasama berbagai komponen pada membran dan ion-ion tertentu. Kemudian akan terjadi
suatu proses respon yang teratur, berpola, dan dengan kecepatan yang menakjubkan.
Contoh: photosistem pada kloroplas tereksitasi hanya membutuhkan waktu 1 pico detik
atau sepersejuta detik.

B. URAIAN
1. KARAKTERISTIK SEL
Apa sajakah karakteristik sel itu?
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a. Sel sangat kompleks dan terorganisir
Kompleksitas sel sangat nyata tetapi sulit dijelaskan. Kompleksitas sel dapat dianalogikan
dengan keteraturan dan konsistensi keteraturan dan konsistensi sel dapat dilihat dari
organel-organel sel yang mempunyai struktur sendiri-sendiri dan adanya interaksi antar
bagian sel ataupun antar organel yang erperan untuk memelihara ataupun operasional
sistem sel.

Terorganisir merupakan karakteristik sel; dapat dilihat pada proses sintesis protein, proses
pembenukan energi kimia, pembentukan membran sel. Pada proses tersebut terdapat
kerjasama antar organel sel dan semua proses sangat terorgansir, maksudnya tidak ada
kesimpangsiuran.

b. Sel mempunyai program genetik
organisme dibangun berdasarkan informasi yang dikode dalam gen-gen. Gen bukanlah
sekedar tempat menyimpan informasi tetapi juga mengandung blueprint (cetakan) untuk
membentuk struktur sel, mengatur aktivitas sel dst.

c. Sel membentuk dan menggunakan energi
Perkembangan dan pemeliharaan sel membutuhkan masukan energi yang konstan. Energi
cahaya diserpa oleh pigmen fotosintetik yang terdapat pada sel, kemudian cahaya tersebut
akan dikonversi menjadi energi kimia. Pada hewan energi telah dikemas berupa glukosa,
pada manusia glukosa delepaskan oleh hati ke aliran darah. Bagaimana penggunaan energi
ini dapat dilihat pada proses respirasi.

d. Sel mampu menghasilkan berbagai macam reaksi kimia
Reaksi kimia yang terjadi di dalam sel sering disebut metabolisme. Metabolisme adalah
suatu proses pengubahan molekul- molekul kompleks menjadi molekul-molekul kecil atau
sebaliknya.

e. Sel mampu melakukan aktivitas mekanik
Sel adalah tempat aktivitas mekanik, dimana bahan atau molekul diangkut dari satu tempat
ketempat lain, baik di dalam sel atau antar sel.

f. Sel mampu merespon stimuli
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Pada sel protista misalnya bakteri mampu bergerak ke arah sumber nutrisi. Pada organisme
multiseluler umumnya respon stimuli ditangkap oleh reseptor yang akan berinteraksi
dengan substanti yang terdapat dalam lingkungan.

g. Sel mampu mengatur diri
Kebutuhan akan energi, pemeliharaan dan keadaan sel yang stabil membutuhkan
pengaturan yang konstan. Dalam hal ini sel mampunyai kemampuan yang sangat
kompeten.
Dengan mempelajari sel banyak manfaat yang dapat diambil, diantaranya memahai
mekanisme kerja sel yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mematikan sel lain
yang berbahaya atau patogen, dapat mengembangkan organisme unggul yang sangat
penting bagi manusia misalnya untuk sumber antibiotika atau obat-obatan yang lain, atau
sumber pangan baru. Dan seterusnya.

h. Sel mampu membelah diri
Individu-individu baru dihasilkan melalui proses reproduksi. Sel dihasilkan melalui proses
pembelahan sel dimana satu sel induk akan menghasilkan dua sel anak. Dari proses ini
sifat-sifat yang dimliki induk akan diwariskan ke keturunannya

2. PERKEMBANGAN TEORI SEL

Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke (1635—1705) pada sel-sel irisan gabus
yang berbentuk „kamar-kamar kecil“ seperti penjara sehingga disebut „cella“ (kamar
kecil). Sejak ditemukan mikroskop oleh Anthony van Leewenhoek penelitian tentang sel
berkembang sangat pesat. Menjelang abad 20 banyak ditemukan berbagai struktur atau
bentukan di dalam sel
Benda menemukan mitokondria, Golgi menemukan diktiosom atau aparatus golgi.

Beberapa ahli yang meneliti tentang sel diantaranya:
1. Schleiden (1840—1891) dan schwan (1810—1882) yang menyatakan bahwa mahluk
hidup terdiri atas sel-sel. Sel merupakan unit struktural mahluk hidup.
2. Robert Brown (1813) menemukan nukleus dan menyatakan bahwa nukleus merupakan
bagian yang penting dari sel.
3. Felix dujardin (1835), menyatakan bahwa bagian yang penting adalah cairan sel.
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4. Johanes purkinje (1787—1869) menemukan bahwa cairan sel adalah protoplasma.
5. Max schultze (1825—1874) menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik
kehidupan dan sel merupakan unit fungsional dari kehidupan.
7. Rudolf virchow (1858) menyatakan „omne cellula ex cellulae“, artinya sel berasal dari
sel sebelumnya.

Jadi konsep tentang sel secara singkat adalah sel merupakan kesatuan struktural,
fungsional, dan herediter yang terkecil; semua organisme, tumbuhan, hewan, dan mikrobia
terdiri dari sejumlah sel dengan sekresinya; sel hanya berasal dari sel sebelumnya, setiap sel
memiliki kehidupannya sendiri di samping peranan gabungan di dalam organisme multisel.

3. STRUKTUR UMUM SEL
Organisme yang hidup sekarang berasal dari satu sel induk yang ada pada berjuta-juta
tahun yang silam. Sel induk ini secara bertahap dan pelan-pelan, berubah untuk dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungannya supaya dapat melangsungkan hidupnya.

Perubahan struktural dan fungsional ini menimbulkan dua kelompok besar yang sekarang
kita kenal dengan kelompok sel prokaryota dan eukaryota. Dua kelompok sel tersebut
berbeda dalam ukuran dan struktur internalnya atau organel-organel yang terkandung di
dalamnya. Dari segi evolusi maka kelompok prokaryota merupakan kelompok dengan
struktur yang lebih sederhana dan ditemukan hanya pada bakteria dan semua bakteria
adalah sel prokayota. Sementara organisme lainnya seperti protista, fungi, tumbuhan dan
hewan- merupakan struktur yang lebih kompleks, termasuk kedalam kelompok sel
eukaryota.

Sel prokaryota yang hidup masa kini menunjukkan kemiripan dengan sel fosil yang
ditemukan pada batuan dari australia dan afrika selatan yang diperkirakan berumur 3.5 juta
tahun. Diperkirakan sel prokayota telah ada 2 juta tahun sebelum munculnya sel eukaryota.
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Salah satu sel prokaryota

Sel hewan salah satu sel eukaryota

Gambar 1.1 Struktur umum sel eukaryota dan prokaryota

Karakteristik yang membedakan sel prokayota dan eukaryota
Persamaan sel prokaryota dan eukaryota
a. susunan plasma membran sama
b. informasi genetik yang dikode DNA menggunakan kode genetik (kodon)
c. mekanisme transkripsi dan translasi informasi genetik sama, termasuk ribosomnya
d. Terdapat pemisahan jalur metabolisme (misal glikolisis dan TCA)
e. Apparatus sama untuk konservasi energi kimia seperti ATP (pada prokayota terdapat di
membran plasma dan pada eukaryota terdapat di membran mitokondria)
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f.

Mekanisme fotosintesis sama (antara cyanobacteria dan tumbuhan hijau daun)

g. Mekanisme sama untuk sintesis dan penyelipan/penambahan protein membran
h. Proteasom (struktur protein digesti) sama susunannya.

Karakteristik yang ada di sel eukaryota tetapi tidak di ada di sel prokaryota
a. pembelahan sel pada saat membentuk nukleus dan sitoplasma, dipisahkan oleh
selubung nuklear yang mengandung struktur pori kompleks
b. kompleks kromosom tersusun oleh DNA dan gabungan protein yang mampu memadat
menjadi struktur mitotik
c. mempunyai kelompok organel membran sitoplasmik (termasuk RE, golgi, lisosom,
ensosom, peoksisom, dan glioksisom)
d. mempunyai organel sitoplasmik yang khusus untuk respirasi aerob (mitokondria) dan
untuk fotosintesis (kloroplas)
e. mempunyai sistem sitoskelet yang kompleks termasuk mikrofilamen, filamen
intermedia, dan mikrotubul
f.

mempunyai flagel dan cilia

g. mampu memasukkan cairan atau partikel melalui penyelubungan berupa vesikel
membran plasma (endositosis dan fagositosis)
h. dinding sel mengandung selulosa (pada tumbuhan)
i.

pembelahan sel melibatkan peranan mikrotubula sebagai gelendong mitotik pada
pemisahan kromosom

j.

terdapat dua kopian gen per sel (diploid), masing-masing berasal dari induknya.
reproduksi seksual membutuhan meiosis dan fertilisasi..

Bakteri anaerob
archaebacteria
Bakteri halofil
Bakteri pereduksi CO 2

Jenis
prokayota
Bakteri gram positif
eubacteria

Bakteri fotosintetik
Cyanobacteri
Bakteri gram negatif
spirochaeta
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Gambar 1.2 beberapa jenis prokaryota

Tumbuhan
eukaryota

Hewan
Protista

Fungi

Gambar 1.3 Beberapa jenis eukaryota

4. BAHAN PENYUSUN SEL ; PROTOPLASMA

Protoplasma merupakan massa yang memiliki tanda-tanda hidup. Protoplasma mempunyai
sifat dan tanda struktural, kimiawi, maupun fisikokimiawi. Sifat tersebut sama untuk
semua jenis sel, hanya perbandingan jumlahnya kadang berbeda.

Perbandingan senyawa-senyawa penyusun protoplasma sel hewan dan tumbuhan
Senyawa sel
Air
Senyawa organik:
Protein dan asam nukleat
Lipid
Sakarida
Senyawa anorganik : Mn,
Mg dst

Protoplasma sel hewan
(%)
60
35.7:
17.8
11.7
6.2
4.3

Protoplasma sel tumbuhan
(%)
75
22.5:
4
0.5
18
2.5

Air
Didalam sel air digolongkan menjadi tiga jenis:
a. air intramolekuler; merupakan bagian molekul protein
b. air terikat; yang terikat pada protoplasma
c. air bebas; merupakan air yang terdapat di dalam vakuola. Di dalam air bebas
terlarut berbagai senyawa kimia, yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: (1)
garam-garam mineral yang mengandung Ca, Na, K, Mg, Fe, dll. (2) senyawa-
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senyawa organik yang terlarut. (3) gas-gas terlarut misalnya O2, CO 2, N2, yang
semuanya berasal dari udaara.
Struktur bangun molekul air:

H – O -- H
Peranan air: sebagai pelarut dan pengangkut senyawa-senyawa yang dibutuhkan sel
maupun yang harus dibuang.
Senyawa organik
1). Protein
Protein terdiri dari unsur-unsur C, H, O, dan N.
Peran protein:
 sebagai katalisator berbagai reaksi kimia,
 memberi kekakuan struktural,
 memantau permeabilitas selaput sel,
 mengatur kadar metabolit yang diperlukan
 menyebabkan gerakan, dan
 memantau kegiatan gen.
Rumus bangun protein

H O
H O
H O
|
|
|
|
|
|
+
H3N --C—C—N—C—C—N—C—C—O—
|
|
|
|
|
R1
H R2
H R3

Protein merupakan senyawa yang teridiri dari monomer asam amino. Semua protein terdiri
atas satu atau lebih polimer yang linier dan tidak bercabang. Asam amino diikat satu sama
lain untuk membentuk polipeptida, ikatannya disebut ikatan peptida.
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Rumus bangun asam amino sebagai berikut :

H
|
H2N – C – COOH
|
R

Gugus karboksil

Gugus rantai samping
Gugus amin
Klasifikasi protein:
 berdasarkan susunan molekul:
a. protein fibrosa; contoh protein fibrin, aktin, dll
b. protein globular; contoh Hb, Enzim, dll.
 berdasarkan peranannya:
a. protein struktural; sebagai penunjang/penyokong
b. protein dinamis/fungsional; sebagai katalisator pada metabolisme.

Nukleotida dan asam nukleat
Pada organisme yang hidup terdapaat 2 golongan besar asam nukleat yaitu DNA
(=Deoksiribonukleat) dan RND (=asam ribonukleat)
Asam nukleat dapat dipecah menjadi monomer-monomer yang disebut nukleotida.

Sebuah nukleotida terdiri dari tiga bagian:
a. Sebuah gula beratom karbon lima (pentosa).
Gula tersebut ada dua jenis yaitu ribosa yang mempunyai gugus hidroksil pada
atom C nomor 2 dan deoksiribosa yang mempunyai gugus hidrogen pada atom C
no. 2.
b. Struktur cincin yang mengandung nitrogen yang disebut suatu basa.
Basa terdiri dari purin (A dan G) dan Pirimidin (T, S, U). basa tersebut terikat
pada atom C no. 1
c. gugus fosfat, satu, dua, atau tiga gugus yang terikat pada ataom C no. 5
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OH
BASA
|
HO—P – O – CH2
O
||
|
O
C H
H C
|
|
|
|
H C
C H
|
|
OH
H OH
Gambar 1.4 struktur nukleotida

2). Lipid
Lipid mencakup asam lemak, lemak netral, fosfolipid, glikolipid, terpen, dan streroid.
Asam lemak berperan penting sebagai penyusun selaput plasma.
Asam lemak memiliki dua daerah:
a. rantai hidrokarbon; bersifat hidrofobik tidak larut dalam air dan kurang reaktif;
b. gugus asam karboksilat; mengion di dalam larutan. Terlarut dalam air, mudah bereaksi
membentuk ester.
Fosfolipid mempunyai ekor hidrofobik yang terdiri dari dua buah rantai asam lemak dan
gugus kepala yang bersifat hidrofilik. Dua buah lapisan fosfolipid dapat berkaitan ekor
dengan ekor membentuk dwilapisan fosfolipid yang merupakan struktur dasar selaput
plasma.

3). Sakharida
Tersusun oleh monosakarida. Beberapa monosakarida akan membentuk polisakrida.
Beberapa molekul monosakarida mengandung sulfur atau nitrogen.
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Dua molekul monosakarida disebut disakarida. Tiga molekul monosakarida disebut
trisakarida. Keduanya berikatan membentuk oligosakarida. Beberapa oligosakarida
membentuk polisakarida.

Poliskarida digolongkan menjadi dua golongan: polisakarida struktural dan nutrien.
Polisakarida struktural berperan dalam membentuk dinding sel.
Polisakarida nutrien berperan dalam metabolisme misalnya amilum, glikogen, dll.

C. RINGKASAN

Terdapat delapan karateristik yaitu sel sangat kompleks dan terorganisir, mempunyai
program genetik, mampu membentuk dan menggunakan energi, mampu menhasilkan
berbagai macam reaksi kimia, mampu melakukan aktivitas mekanik, mampu merespon
stimuli, mampu mengatur diri, dan mampu membelah diri.

Konsep tentang sel adalah sel merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan herediter
yang terkecil; semua organisme, tumbuhan, hewan, dan mikrobia terdiri dari sejumlah sel
dengan sekresinya; sel hanya berasal dari sel sebelumnya, setiap sel memiliki
kehidupannya sendiri di samping peranan gabungan di dalam organisme multisel.

Dari segi evolusi maka kelompok prokaryota merupakan kelompok dengan struktur yang
lebih sederhana dan ditemukan hanya pada bakteria dan semua bakteria adalah sel
prokayota. Sementara organisme lainnya seperti protista, fungi, tumbuhan dan hewanmerupakan struktur yang lebih kompleks, termasuk kedalam kelompok sel eukaryota.

D. LATIHAN SOAL
1. Uraikankan perkembangan teori sel, dan konsep tentang sel.
2. Bedakan struktur sel prokaryota dan eukaryota dalam bentuk tabel
3. Perikankan teori endosimbion
4. Bila kloroplas atau mitokondria diisolasi dalam suatu medium yang cocok apakah
organel tersebut mampu hidup?
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