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MAHLUK HIDUP

Uniseluler/
Monoseluler

Multiseluler
- Sebagian  organisme

Berdasarkan 
Jumlah sel

Pengelompokkan Mahluk Hidup berdasarkan Jumlah Sel

Monoseluler

- Seluruh organisme
dalam Kingdom Monera 

- Sebagian organisme
dalam Kingdom Protista

- Sebagian  organisme
kingdom Protista

- Seluruh organisme

dalam Kingdom Fungi
- Seluruh organisme

dalam Kingdom Plantae
- Seluruh organisme

dalam Kingdom Animalia



Organisme

Sistem Organ

Organ

Jaringan

Sel    

Tingkatan orgaisasi 
Kehidupan   Organisme

Membran Plasma   Protoplasama    

Sitoplasma    Nukleus

Sitosol   organel-organel    

Senyawa Organik Senyawa Anorganik  Unsur/atom  ion



frog egg
3 mm

typical plant cell

mitochondrion
1-5 µm

chloroplast
2-10 µm

human red
blood cell
7-8 µm
diameter

Trypanosoma
(protozoan)
25 µm long

Chlamydomonas
(green alga)
5-6 µm long

polio virus
30 nm

HIV
(AIDS virus)
100 nm 

T4 bacteriophage
225 nm long 

typical plant cell
10-100 µm

tobacco mosaic virus
300 nm long 

DNA molecule
2 nm diameter 

Unaided Vision

Electron Microscope (Down To 0.5 Nm)

Light Microscope (Down To 200 Nm)

Escherichia coli (bacterium)
1-5 µm long

1 centimeter (cm) = 1/100 meter, or 0.4 inch

1 millimeter (mm) = 1/1,000 meter

1 micrometer (µm) = 1/1,000,000 meter

1 nanometer (nm) = 1/1,000,000,000 meter

1 meter  = 102 cm = 103 mm = 106 µm = 109 nm

1 mm 100 µm 10 µm 1 µm 100 nm 10 nm 1 nm 0.5 nm

Berbagai virus, sel dan 
organisme monoseluler



MACAM SEL

PROKARIOTIK EUKARIOTIK

Berdasarkan 
Kehadiran membran nukleus

Macam Sel membran nukleus

PROKARIOTIK

- Tidak memiliki membran inti
- Lebih sederhana
- Dijumpai pada organisme
Kingdom Monera

-Materi genetik  terkandung di dalam 
sitoplasma berbentuk nukleoid
- Pembelahan binner

EUKARIOTIK
- Memiliki membran inti
- Lebih kompleks
- Dijumpai pada organisme 

di Kingdom Protista, Fungi
Plantae, dan Animalia

- Materi genetik terdapat di
dalam inti

- Mitosis dan miosis



 STRUKTUR SEL PROKARIOTIK

 Pilus (Pili) dan  Fimbria (Fimbrae)

 Kapsul

 Dilapisi lendir

 Berfungsi sebagai pelindung sel dari cekaman lingkungan dan aktivitas 
fagositosis

 Dinding sel ( terdiri dari peptidoglikan )

 Membran plasma

 Tempat berlangsungnya proses respirasi aerob bagi  bakteri aerob

 Protoplasma Protoplasma

 Sitoplasma

 Sitosol (tempat berlangsungnya respirasi anaerob bagi bakteri anaerob )

 Organel: ribosom, klorosoma (tempat berlangsungnya fotosintesis), 
mesosom, vakuola gas (dijumpai pada bakteri perairan)

 Nukleoid

 Plasmid (rantai DNA berbentuk cincing dengan ukuran lebih kecil dari 
rantai DNA pada nukleoid





DNA

Sitoplasma berserta 
ribosom

Dinding
selPilus

Fimbrae

Flagellum

Kapsul Membran 
plasma



MACAM BAKTERI

BAKTERI AUTOTROF (dapat 
membuat makanan sendiri)

BAKTERI HETEROTROF ( tidak
dapat membuat makanan
sendiri, shg dibutuhkan suplai
makanan dari luar (organisme
lainnya)

Berdasarkan macam 
energi yang 

digunakan

Berdasarkan 
kemampuan membuat 

makanan

lainnya)
digunakan

Bakteri 
fotoautotrof; 
menggunakan 
energi cahaya

Bakteri 
Kemoautotrof; 
menggunakan 
energi kimia 

yang diproleh 
dari oksidasi 

senyawa 
anorganik

Bakteri 
Saprofit; 
memperoleh 

makanan dari sisa 
organisme atau 

produk organisma 
lainnya

Bakteri 
Parasit; 

memperoleh 
makanan dari 

inangnya

Berdasarkan sumber
makanan



 Bakteri Fotoautotrof
 Sumber energi cahaya 

akan digunakan dalam 
fotosintesis

 Pigmen fotosintesis 
adalah klorofil dan 
karoten

 Contoh Thiocystis sp; 
Chlorobium sp

 Bakteri Kemoautotrof
 Energi diperoleh dari 

oksidasi senyawa 
anorganik

 Contoh:
 Nitromonas dan 

Nitrosococcus sp. 
(bakteri Nitrit) NO2 
NO3

 Nitrobacter sp (bakteri  Nitrobacter sp (bakteri 
Nitrat) NO2 + ½ O2 
NO3

 Hydrogenobacter
(bakteri hidrogen) H2 
+1/2 O2  H2O

 Gallionella (bakteri besi) 
Fe 2+  Fe3+ + e-



 Bakteri Saprofit
 Escherichia coli

 Lactobacillus bulgaricus 
(pembuatan yogurth)

 Bakteri Parasit
 Mycobacterium 

tuberculosis

 Bacillus anthracis

 Clostridium tetani

 Bakteri Aerob
 Nitrosomas sp & 

Nitrosococcus sp 

 Bakteri Anaerob obligat
 Methano bacterium

Micrococcus denitrificansNitrosococcus sp 

2 NH3 + 3O2  2HNO2 
+ 2H2O + energi

 Nitrobacter

2 HNO2 + O2  2 HNO3

 Micrococcus denitrificans

 Clostridium botulinum

 Clostridium tetani

 Bakteri Anaerob 
Fakultatif
 Escherichia coli

 Lactobacillus bulgaricus



MACAM BAKTERI

BAKTERI AEROB 
(memerlukan O2 untuk 

kehidupannya  memperoleh 
energi)

BAKTERI ANAEROB OBLIGAT 
(mutlak tidak memerlukan O2 untuk 
kehidupannya (memperoleh 
energi). Energi diproleh dari 
degradasi senyawa organik. Proses 

Berdasarkan 
kebutuhan oksigen 

degradasi senyawa organik. Proses 
disebut FERMENTASI

BAKTERI ANAEROB 
FAKULTATIF ( dapat 

membutuhkan O2 atau sebalinya 
tergantung kondisi habitatnya



Struktur Sel Eukariotik

 Membran Sel

 Protoplasma
 Nukleus

 Sitoplasma

Sitosol Sitosol

 Organel (ribosom, retikulum endoplasma, badan golgi, 
lisosom, kloroplas, mitokondria, sentriol, vakuola, sitoskleton)

 Dinding Sel (hanya dijumpai pada Kingdom Fungi 
dan Plantae)



Struktur Sel Hewan

Retikulum 
endoplasma 

Sitoskleton

Nukleus

Nukleulus

Ribosom 
bebas

endoplasma 
Kasar

Retikulum 
endoplasma 
Halus

Badan GolgiMembran 
plasma

Mitokondria

Nukleus

LisosomSentriol



Struktur Sel Tumbuhan

 Dinding Sel

 Vakuola

 Kloroplas

 Membran plasma

 Inti

 Ribosom

 Retikulum 
endoplasmaendoplasma

 Badan Golgi

 Vesikel

 Mitokondria

 Sitoskleton 



Membran Plasma
 Fungsi :  sebagai PELINDUNG, PENGANGKUT, PENERIMA 

RANGSANG, PENYELEKSI, KOMUNIKASI

 Sifat : semipermiabel, artinya tidak seluruh zat-zat dapat melewati 
membran untuk masuk ke dalam sel. Ada sejumlah zat yang dapat masuk 
secara mudah ke dalam sel melintasi membran seperti air dan sejumah zat-
zat yang larut dalam lemak. Untuk zat-zat tersebut membran besifat 
permiabel

 Zat-zat yang melintasi membran akan diseleksi sesuai kebutuhan 
sebelum masuk ke dalam sel. Oleh karena  membran sel juga sebelum masuk ke dalam sel. Oleh karena  membran sel juga 

bersifat selektif permiabel
 Pada sel-sel tumbuhan, membran plasma dilindungi oleh dinding sel 

yang tersusun atas SELULOSA akan kelompok karbohidrat yang 
sulit dicerna oleh sistem pencernaan manusia, kecuali hewan 
ruminansia dan rayap). 

 Pada sel-sel fungi membran plasma juga dilindungi oleh dinding sel 
yang tersusun atas KITIN (kelompok heteropolisakarida)



Nukleus
 Fungsi:

 Sebagai pengendali 
seluruh aktivitas  sel

 Sebagai penyimpan 
informasi genetika 

 Struktur :
 Bentuk bulat hingga 

oval
 Tersusun atas:

Membran  inti
 Tersusun atas:

 2 lapis membran inti 
yang memiliki pori-
pori

 cairan inti 
(nukleoplasma), 

 kromosom (pembawa 
sifat-sifat genetik) dan

 anak inti 
(nukleoulus)

Membran  inti

Anak inti

Cairan inti

Ribosom

Pori-pori 
inti

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:HeLa_Hoechst_33258.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Diagram_human_cell_nucleus.svg


 Ribosom
 Tipe : ribosom bebas dan ribosom yang terpaut 

dengan retikulum endoplasma membentuk REK

 Fungsi: tempat berlangsungnya protein
 Contoh enzim, hormon 

 Terdapat di sitoplasma, dalam mitokondria dan 
kloroplaskloroplas



Retikulum Endoplasma
 Fungsi:

 Mensintesis, memodifikasi 
dan menyalurkan lipida 
dan protein) bagi 
kebutuhan sel  sel

 Struktur :
 Merupakan kelanjutan dari 

membran luar nukleus.

 Memiliki membran

 Berbentuk tabung dan  Berbentuk tabung dan 
lembaran-lembaran yang 
berlipat dan berliku .

 Memiliki 2 tipe struktur, 
yaitu;

 RE halus:  RE yang 
pada permukaan luar 
dari mebrannnya tidak 
terdapat ribosom

 RE kasar: RE yang pada 
permukaan luar dari 
mebrannnya terdapat 
ribosom

REK

REH



Ribosom
 Fungsi:

 Tempat sintesis 
protein

 Struktur:
 Berbentuk bulatan-

bulatan kecil

 Tidak bermembran Tidak bermembran



Badan Golgi 

 Fungsi:
 Tempat modifikasi protein 

dan lipid
 Pada sel tumbuhan, 

diktiosom atau badan 
Golgi berfungsi sintesis 
karbohidrat (selulosa) 
bagi kebutuhan 
penyusunan dinding sel

 Tempat sekresi berbagai  Tempat sekresi berbagai 
zat-zat penting bagi tubuh 
seperti enzim, hormon, 
lipida, protein dan 
karbohidrat 

 Struktur :
 Berbuntuk kantung-

kantung atau lembaran 
yang berlipat-lipat.

 Bermembran

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Human_leukocyte,_showing_golgi_-_TEM.jpg


Lisosom
 Fungsi:

 Tempat mencerna 
benda atau zat asing 
yang masuk ke dalam 
sel serta bagian-bagian 
sel yang rusak. Terdapat 
di dalam sel dari 
sejumlah organ antara 
lain organ hatilain organ hati

 Struktur :
 Berbentuk kantung-

kantung yang 
mengandung enzim-
enzim pencerna

 Bermembran tunggal

 Struktur ini dihasilkan 
dari pertunasan badan 
golgi

http://cellbio.utmb.edu/cellbio/cit1.htm


Mitokondria

 Struktur :

 Organel yang bermebran ganda yang terdapat pada sel hewan 
maupun sel tumbuhan

 Fungsi

 Tempat  berlangsungnya respirasi sel untuk menghasilkan energi 
(ATP) yang diperlukan untuk seluruh aktivitas  sel-sel itu sendiri

Membran 
luar

Membran 
dalam

Kristae

Matriks



Plastida
 Struktur :

 Organel yang 
bermebran ganda serta 
mengandung sejumlah 
pigmen

 Hanya dijumpai pada 
sel-sel tumbuhan

Macam-macam Plastida 

Membran luar

Membran dalam

 Macam-macam Plastida 

 Kloroplas

 Kromoplas

 Leukoplas

Stroma
Tilakoid

Granum



 Kloroplas: plastida yang mengandung klorofil  
(pigmen hijau) yang berfungsi sebagai tempat 
berlangsungnya fotosintesis. Umunya terdapat 
pada sel-sel daun yang masih sehat

 Kromoplas: plastida yang berfungsi sebagai 
pigmen antena. Terdiri dari:

 Karoten: memberikan warna kuning, misalnya pada 
umbi wortel daun puring

 Xantofil: memberikn warna kuning pada daun yang 
telah tuatelah tua

 Fikosantin: memberikan warna coklat dan erah tua 
pada gangang

 Fikosianin: memberikan warna merah dan biru pada 
gangang dan bunga

 Fikoeritrin: memberikan warna merah cerah pada 
ganggang dan sejumlah daun. 

 Sel-sel yang mengandung kromoplas umumnya 
terdapat pada bagian bunga, buah yang masak 
dan daun yang akan gugur



 Leukoplas: plastida yang tidak berwarna. 

Plastida ini umumnya terdapat pada sel-sel yang 

berfungsi dalam penyimpanan makan cadangan 

 Amiloplas: plastida yang terdapat sel-selyang 

menyimpan amilum . Amiloplast yang dijumpai pada 

sel-sel batang tanaman sagu, umbi pada kentang,  ubi sel-sel batang tanaman sagu, umbi pada kentang,  ubi 

kayu dan ubi jalar

 Elailoplast. Plastida hanya dijumpai pada sel-sel 

tumbuhan yang mengandung lemak, Contohnya pada 

buah kelapa yang telah tua, dan buah alvokat.



Sentriol
 Struktur :

 Berbentuk sepasang 
selinder

 Dalam proses 
pembelahan sel 
benang-benang spindel 

 Fungsi
 Mengatur kedudukan  Mengatur kedudukan 

kromososom, polaritas 
pembelahan serta 
pemisahan kromosom 
selama pembelahan 
sel.

sentriol



Vakuola
 Struktur :

 Berbentuk bulat memanjang 

 Memiliki membran yang disebut 
tonoplas

 Umumnya dijumpai pada sel-sel 
yang telah tua pada tumbuhan 
dengan ukuran yang sangat besar

 Dijumpai juga  pada sel-sel hewan, 
namun ukuran lebih kecil.

Vakuola

 Fungsi
 Pada Tumbuhan: vakuola 

berfungsi mengatur bentuk sel dan 
menjaga tekanan turgor sel

 Pada Protozoa: vakuola makanan
befungsi mencerna makanan; dan 
vakuola berdenyut atau kontaktil
berfungsi mengeluarkan sisa zat  
(bentuk cair) hasil metabolisme 
dan mengatur keseimbangan sel



 Peroksisom 

 Berbentuk kantong-kantong yang mengandung 
ezim peroksidase dan katalase

 Berfungsi merombak H2O2 menjadi air dan 
oksigen

 Mengambil bagian dalam sejumlah proses  Mengambil bagian dalam sejumlah proses 
metabolisme

 Cilia dan Flagella 

 Tersusun atas mikrotubulin

 Berfungsi untuk pergerakan sel-sel




