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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkat dan karuniaNya sehingga Buku 
Ajar Biologi medik ini dapat diselesaikan. Buku Ajar ini membahas tentang tentang struktur dan fungsi ultra sel, 
metabolisme, dasar-dasar genetika dan  kelainan genetik. 

 Buku Ajar ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa bidang kesehatan seperti analis kesehatan, analis 
medis, keperawatan, biologi, farmasi, dan kedokteran. Berbagai buku teks yang telah ada umumnya membahas 
imunologi secara umum. Oleh karena penulis mencoba menyusun Buku Ajar ini guna memberikan gambaran tentang 
struktur dan fungsi ultra sel, metabolisme, dasar-dasar genetika dan  kelainan genetik terutama dalam ruang lingkup 
kesehatan.  

 Pengalaman penulis dalam mengajar menunjukkan bahwa mahasiswa sangat tertarik setelah mengenal biologi 
sel. Biologi sel saat ini telah banyak memberi manfaat besar terutama di bidang kesehatan karena menjadi dasar bagi 
pengembangan biologi molekuler yang banyak digunakan dalam test diagnostic dan mempunyai keterikatan dengan 
ilmu bidang lain seperti Biokimia, Biologi Molekuler, Genetika, Sitologi. Oleh karena itu Buku Ajar ini masing 
memiliki keterbatasan yang tentunya membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut.

 Ucapan terima kasih pada CV Graha Ilmu yang telah membantu dalam penerbitan buku ini dan keluarga tercinta 
serta semua pihak sehingga buku ini dapat terselesaikan.  

 Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Buku Ajar ini. Oleh karena itu saran 
dari pihak terkait, teman sejawat maupun mahasiswa sangat diharapkan untuk perbaikkan catatan Buku Ajar ini.

Terima kasih

  Surakarta, Januari 2013

                                                                                                                                                                   Penulis



vi Biologi Medik



Biologi Medik vii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB 1 SITOLOGI 1
1. Pendahuluan 2
2. Sel 4
3. Struktur Dan Fungsi Sel 10
4. Sifat- Sifat Fisiologis Protoplasma 18
5.  Kehidupan Sel 24
6.  Metabolisme Sel 29

BAB 2 GENETIKA 33
1. Pendahuluan 34
2. Siklus Sel 34
3.  Perkembangan Genetika 40
4.  Dasar-dasar Pewarisan Mendel 41
5. Kelainan Genetika 46

DAFTAR PUSTAKA 55

TENTANG PENULIS 57



viii Biologi Medik



Sitologi 1

SITOLOGI
B A B  1

1. Pengantar
 Pada bab ini akan dijabarkan tentang keanekaragaman mahluk hidup, hirarki kehidupan, ciri-ciri mahluk hidup, 
dan sejarah perkembangan sel. Setiap mahluk hidup di alam mempunyai diversitas kehidupan yaitu adanya persamaan 
dan perbedaan dari tiap jenis serta mempunyai ciri-ciri kehidupan sebagai mahluk hidup. Perkembangan sel dimulai 
dari terciptanya alat mikroskop sehingga memberi wawasan dalam pengamatan secara mikroskopis termasuk sel. 
Setiap organisme tersusun dari sel sebagai uniseluler ataupun multiseluler.

2. Tujuan Instruksional Umum
 Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel, 
perbedaan sel eukariotik dan prokariotik, metabolisme sel, gen dan kromosom, kelainan genetik, proses reproduksi.

3. Tujuan Instruksional Khusus
 Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat 
a. menjelaskan perkembangan sel 
b.	 menjelaskan	tentang	definisi	sel,	teori	sel,	struktur	dan	fungsi	sel
c. menjelaskan tentang sel prokariotik dan eukariotik
d. menjelaskan tentang metabolisme sel
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1. Pendahuluan

 Ada kesamaan pada seluruh makhluk hidup di dunia, semua orgnisme adalah mirip 
a. Struktur organisasinya dan fungsinya tergantung pada kandungan materi dan energi.
b. Organisme memperoleh dan menggunakan energi dan material dari lingkungan 
c. Pertumbuhan dan reproduksi tergantung pada instruksi yang dikandung dalam DNA

 Ada keragaman dalam kehidupan di dunia 
a. Bagi organisme keragaman langsung berupa perencanaan bentuk tubuh, dan tingkah laku 
b. Teori evolusi menerangkan mengenai keragaman ini
c. Dunia	luar,	bukan	konflik	internal,	adalah	lapangan	pengujian	bagi	teori-teori	ilmiah	

 Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman mahluk hidup dan semua proses yang 
terlibat di dalam mahluk hidup.

 Hirarki kehidupan terdiri dari :
a. Biosfer 
b. Ekosistem 
c. Komunitas 
d. Populasi 
e. Organisme 
f. Sistem organ
g. Organ
h. Jaringan 
i. Sel 
j. Organel 
k. Molekul 


