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                                          Sel

💡 Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup terkecil, yang mengandung 
pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan, 
Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup 
uniseluler dan multiseluler.

                                              Sejarah Teori
Robert Hooke (1665)

Mengamati sayatan gabus dari batang Quercus suber menggunakan mikroskop. Ia menemukan adanya ruang-
ruang kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya.

Antoni Van Leeuwenhoek (1632–1723)

Mengamati dan mendeskripsikan organisme bersel satu. Ia merancang sebuah mikroskop kecil berlensa 
tunggal. Mikroskop itu digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Ia menemukan organisme yang 
bergerak-gerak di dalam air, yang kemudian disebut bakteri.

Schleiden dan Schwann (1804-1883)

Schleiden mengadakan penelitian terhadap tumbuhan. Setelah mengamati tubuh tumbuhan, ia menemukan 
bahwa banyak sel yang tubuh tumbuhan. Akhirnya ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan 
adalah sel. Schwann melakukan penelitian terhadap hewan, dan menyimpulkan pula bahwa satuan terkecilnya 
adalah sel.

Felix Dujardin (1802-1860)

Ia meneliti tentang kehidupan binatang mikroskopis, dan pada tahun 1834 mengusulkan bahwa kelompok baru 
organisme bersel satu disebut Rhizopoda; berarti “akar-kaki”. Nama itu kemudian diubah menjadi Protozoa.

Johannes Purkinje (1787–1869)

Penemuannya yang sangat terkenal adalah sel Purkinje, sebuah sel saraf besar yang memiliki banyak cabang 
dendrit. Sel ini dapat ditemukan di otak kecil. Selain itu dia adalah orang pertama yang mengajukan istilah 
protoplasma untuk menamai bahan embrional sel telur.

Max Schultze (1825-1874)

Schultze menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Protoplasma bukan hanya 
bagian struktural sel, tetapi juga merupakan bagian penting sel sebagai tempat berlangsung reaksi-reaksi kimia 
kehidupan. Protoplasma juga merupakan tempat terjadinya proses hidup. Dari pendapat beberapa ahli biologi 
tersebut akhirnya melahirkan beberapa teori sel antara lain :

1. Sel merupakan unit struktural makhluk hidup

2. Sel merupakan unit fungsional makhluk hidup

3. Sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup
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4. Sel merupakan unit hereditas.

Robert Brown (1773-1858)

Ia yang mengungkapkan bahwa pada sel terdapat inti sel (Nukleus) yang mengatur semua kegiatan dan organel 
dalam sel.

Rudolf Virchow (1821–1902)

Mengemukakan sel sebagai unit pertumbuhan terkecil makhluk hidup. Sel sebagai penyusun terkecil makhluk 
hidup selain menjalankan suatu fungsi kehidupan juga mengalami pertumbuhan dan sel dapat mengalami 
perpanjangan ukuran maupun pembesaran volume sel.

                                     Sel Prokariotik & Eukariotik

Perbedaan Sel Prokariotik & Eukariotik
                               Prokariotik

Dinding sel yang kaku dan terbuat dari peptidoglikan 
atau polisakarida.

Tidak memiliki membran dan inti sel.

Kromosom tunggal disebut Plasmid.

Umumnya 1-10 mikro meter.

Metabolisne anaerob dan aerob.

Uniseluler.

DNA berbentuk sirkular.

                                   Eukariotik

Tidak memiliki dinding sel, kecuali pada sel tumbuhan 
yang terbentuk dari polisakarida.

Memiliki membran dan inti sel.

Kromosom cenderung banyak tergantung spesies.

Umumnya 5-100 mikro meter.

Metabolisme aerob.

Multiseluler.

DNA berbentuk multi-strand.

Ada 3 perbedaan utama antara sel Prokariotik dan sel Eukariotik, yaitu:

1. Eukariotik ada membran nukleus, Prokariotik tidak memiliki membran nukleus dan hanya ada area bernama 
Nucleoid,

2. Prokariotik tidak memiliki organel yang terikat membran nukleus seperti mitokondria dan golgi apparatus,

3. DNA Eukariotik berbentuk multi-stranded (kromosom) sedang DNA Prokariotik berbentuk circular.

Sedangkan setidaknya ada 4 organella yang terdapat baik di sel Eukariotik dan Prokariotik, seperti:

1. Membran Plasma (pembatas antara area luar dan dalam sel),

2. Sitosol/Sitoplasma (daerah berbentuk cairan di antara membran sel dan nukleus),

3. DNA (materi genetik sel), dan

4. Ribosom (tempat untuk sintesis protein).

                                        Komponen Kimiawi Sel

Senyawa Organik
Karbohidrat

Merupakan struktur kimiawi yang tersusun dari C, H, dan O.

Fungsinya: Bahan baku proses respirasi sel, seperti Fruktosa dan Glukosa. Penyusun beberapa organel, seperti 
penyusun dinding sel dengan Selulosa. Penyusun DNA dan RNA dalam sel, dengan gula pentosa.

Lipid

Juga tersusun atas C, H dan O.
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Fungsinya: Penyusun beberapa bagian sel, seperti membran sel yang tersusun oleh fosfolipid.

Protein

Tersusun oleh C, H, O, N, dan beberapa dengan P dan S.

Fungsinya: Penyusun bagian sel, utamanya adalah membran sel. Yang turut menyusun adalah protein integral 
dan protein perifer.

Asam Nukleat

Asam nukleat yang ada dalam sel adalah RNA dan DNA.

Fungsinya: Mengontrol aktivitas sel dan menyimpan informasi genetik.

Vitamin

Terdiri atas vitamin A, B, C, D, E, dan K.

Fungsinya: Berperan dalam metabolisme sel. Menyusun enzim untuk sel.

Senyawa Non Organik
Air

Komponen kimia terbesar penyusun sel

Fungsinya: Pelarut dalam sel. Medium reaksi dalam sel.

Mineral

Fungsinya: Berperan dalam metabolisme sel. Menjaga tekanan osmosis dalam sel.

                                           Bagian Struktural Sel

Membran Sel

Membran plasma merupakan pemisah antara 
lingkungan luar dan dalam sel yang tersusun dari 2 
lapisan lipid yang disebut phospholipids bilayer atau 
Fosfolipid. Fosfolipid tersusun dari 2 bagian, yaitu 
kepala yang menghadap keluar sel dan bersifat 
hidrofilik (fosfat), dan ekor yang menghadap ke dalam 
sel dan bersifat hidrofobik (asam lemak).

Beberapa jenis protein ada yang terletak menembus 
membran (protein integral) dan berfungsi sebagai 
saluran atau reseptor sinyal, dan beberapa ada 
yang hanya terletak di ujung-ujung saja (protein 
poriferal). Pada membran plasma juga terdapat 
karbohidrat yang berikatan dengan protein 

Sitoplasma

Pengertian sitoplasma antara sel prokariotik dan 
eukariotik sedikit berbeda. Pada sel prokariotik, 
sitoplasma adalah keseluruhan area yang terletak 
di dalam membran plasma. Sedang pada sel 
eukariotik, sitoplasma adalah area yang terletak 
antara membran plasma dan nukleus.

Ciri-Ciri
1. Semi transparan, kenyal, bisa berubah dari gel ke 

sol dan sebaliknya

Sifat
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(glikoprotein) dan karbohidrat yang berikatan dengan 
fosfolipid (glikolipid).

Fungsi
1. Mengontrol/mengendalikan pertukaran zat

2. Sebagai tempat reaksi, misalnya reaksi cahaya 
reaksi oksidasi dan respirasi.

3. Sebagai reseptor atau penerima rangsang dari 
luar

4. Pelindung sel

1. Gerak Brown: gerak terus menerus

2. Gerak Siklosis: pergerakan sitoplasma dalam 
gerak arus melingkar

3. Gerak Amoeboid: gerakan memanjang/pendek 
sitoplasma

4. Efek Tyndall: sifat memantulkan cahaya larutan 
koloid

5. Elektroforesis: kemampuan molekul 
menghantarkan listrik

6. Viskositas: resistensi pada aliran fluida.

                                           Organel - Organel Sel

Nukleus
Mengendalikan seluruh kegiatan sel, mengandung 
informasi genetik berupa DNA. Terdiri dari membran 
inti, Nukleoplasma (gel mengandung ion, protein, 
enzim, nukleotida, benang-benang kromatin), 
Nukleolus (kumpulan gen yang memberikan kode 
RNA ribosom).

Lisosom
a. Mencerna materi yang diambil secara endositosis.

b. Penghancuran struktur-struktur yang tidak 
dikehendaki dalam sel.

c. Pembebasan enzim ke luar sel.

d. Penghancuran diri sel dengan cara membebaskan 
semua isi lisosom dalam sel.

Retikulum Endoplasma
Berfungsi dalam perakitan, pemrosesan, dan 
transportasi senyawa kimia. RE terhubung dengan 
membran inti yang menghubungkan sitoplasma 
dengan nukleus. RE ada 2 bentuk: RE Kasar 
(memiliki ribosom) dan RE Halus (tidak ada ribosom).

Ribosom
Terdiri dari RNA ribosom (rRNA) dan protein. 
Berfungsi mentranslasi mRNA menjadi rantai 
polipeptida selama proses sintesis protein.

Badan Golgi
Memiliki membran berlekuk untuk mengkonsentrasi 
dan membungkus protein. Fungsinya adalah:

1. Mengangkat dan mengubah materi yang ada di 
dalamnya secara kimia.

2. Menghasilkan lilin dan lendir.

Badan Mikro
Memiliki dua tipe, yaitu peroksisom dan glioksisom.

Peroksisom

Banyak mengandung enzim katalase dan oksidase. 
Enzim katalase berfungsi untuk melindungi sel dari 
kerusakan akibat Hidrogen peroksida
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3. Transport lemak.

4. Sekresi protein, karbohidrat, lemak, dan 
glikoprotein.

5. Membentuk lisosom.

6. Membentuk enzim pencernaan yang belum aktif 
(zimogen).

Mitokondria
Tempat berlangsung respirasi aerob sel. Organel 
terdiri dari membran luar, membran dalam 
(membentuk krista untuk memperluas permukaan), 
dan matriks (kaya akan enzim pernapasan/sitokrom), 
DNA, RNA, dan protein.

Peroksisom berfungsi untuk mengoksidasi substrat, 
metabolisme lemak menjadi karbohidrat, merubah 
purin.

Glioksisom

Terdapat pada tumbuhan. Berfungsi mengoksidasi 
asam lemak menjadi gula.

Vakuola
Vakuola adalah organel sel yang memiliki suatu 
rongga bermembran pada sel tumbuhan, berisi 
bermacam-macam senyawa makanan, sisa 
metabolisme, air, dan lain-lain. Tugas utamanya 
adalah untuk penyimpanan nutrisi.

                                       Transportasi Membran
Difusi

Difusi adalah gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi 
lebih rendah. Gerakan pada peristiwa difusi disebabkan oleh energi kinetik molekul – molekul tersebut. Hasil 
akhir dari peristiwa difusi adalah tercapainya tahap keseimbangan. Kecepatan difusi melalui membran sel 
tergantung pada perbedaan konsentrasi, ukuran molekul, muatan, daya larut partikel – partikel dalam lipid, dan 
suhu.

Osmosis

Osmosis adalah perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi rendah (hipotonis) menuju konsentrasi tinggi 
(hipertonis) melalui membran semipermeabel. Kondisi akhir dari peristiwa osmosis adalah diperoleh larutan 
isotonis. Isotonis adalah konsentrasi yang sama untuk dua larutan. Walaupun hasil akhirnya nanti akan memiliki 
volume yang berbeda.

Transportasi aktif

Transportasi aktif adalah perpindahan molekul dari larutan konsentrasi terendah ke konsentrasi tertinggi yang 
memerlukan energi dalam bentuk ATP.

                               Jaringan Tumbuhan 

💡 Jaringan tumbuhan adalah sel-sel yang memiliki tujuan yang sama untuk membentuk suatu energi 
pada tumbuhan.

                                      Organ - Organ Tumbuhan

Daun

Struktur
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Fungsi
Epidermis Daun

Lapisan sel terluar daun adalah epidermis. Fungsi lapisan ini adalah untuk melindungi jaringan yang terdapat di 
dalam tumbuhan. Pada umumnya, lapisan epidermis tersusun rapat oleh sel-sel dan membentuk lapisan yang 
kompak tanpa ruang interseluler.

Mesofil Daun

Jaringan mesopil berada di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini, terdapat jaringan palisade dan jaringan 
bunga karang (spons) yang banyak mengandung kloroplas.

Kloroplas sendiri merupakan organel yang mengandung klorofil yang mampu menyerap energi dari sinar 
matahari untuk proses fotosintesis.

Ciri jaringan palisade adalah sel-selnya berbentuk silinder yang tersusun rapat dan banyak mengandung 
kloroplas.

Jaringan Vaskular (Pengangkut)

Urat daun tersusun dari jaringan vaskular. Jaringan struktur daun ini adalah pembuluh darah daun yang 
berbentuk tabung.

Terdapat dua jaringan yang disebut Xilem dan Floem. Kedua jaringan tersebut menyediakan jalur bagi air dan 
nutrisi untuk mengalirkannya ke seluruh daun dan tanaman.

Stomata

Respirasi pada tumbuhan terjadi pada bagian stomata yang terletak pada bagian epidermis bawah. Pada 
tumbuhan tingkat tinggi, proses respirasi juga terjadi pada bagian lentisel yang terletak di bagian batang 
tumbuhan.

Batang

Struktur
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Fungsi
Batang Dikotil

Jaringan Epidermis

Jaringan ini merupakan struktur yang terdapat pada 
Batang pada Tumbuhan Dikotil, yang tersusun dari 
Sel-Sel pipih yang tersusun dengan rapat. Jaringan 
Epidermis berfungsi untuk memberikan perlindungan 
terhadap jaringan-jaringan yang terdapat pada bagian 
dalam Batang.

Jaringan Lentisel

Suatu jaringan yang berupa lubang-lubang kecil 
terdapat pada bagian celah antara sel-sel pada kulit 
Batang suatu Tumbuhan, dan berfungsi sebagai 
tempat untuk melakukan proses pertukaran gas dan 
proses penguapan.

Jaringan Korteks

Suatu jaringan yang tersusun dari sel-
sel Parenkim yang berfungsi sebagai jaringan dasar 
pada Batang suatu Tumbuhan. Jaringan Korteks ini 
juga terbentuk menjadi 2 macam bagian, yaitu 
Korteks bagian dalam dan Korteks bagian luar.

1. Korteks Bagian Dalam : Pada bagian Jaringan 
Korteks bagian dalam ini terbentuk dari sel-sel 
Parenkim, dan memiliki sebuah biji tertutup, 
dengan lapisan sel yang akan mengalami 
pembentukan lingkaran berisi butiran-butiran pati 
(seludang pati).

2. Korteks Bagian Luar : Pada bagian Jaringan 
Korteks bagian luar pada Batang terdiri dari sel-
sel Kolenkim yang berkoloni atau bercampur 
menjadi satu bagian dengan sel-sel Parenkim, 
yang akan mengalami pembentukan lingkaran 
tertutup.

Jaringan Stele

Batang Monokotil

Jaringan Epidermis

Jaringan ini merupakan struktur yang terdapat pada 
Batang pada Tumbuhan Monokotil, yang tersusun 
dari Sel-Sel pipih yang tersusun dengan rapat 
sehingga Batang pada Tumbuhan Monokotil ini 
terlihat besar, karena terdapat Bulu-Bulu dan 
Stomata. Jaringan Epidermis berfungsi untuk 
memberikan perlindungan terhadap jaringan-jaringan 
yang terdapat pada bagian dalam Batang.

Jaringan Lentisel

Suatu jaringan yang berupa lubang-lubang kecil 
terdapat pada bagian celah antara sel-sel pada kulit 
Batang suatu Tumbuhan, dan berfungsi sebagai 
tempat untuk melakukan proses pertukaran gas dan 
proses penguapan.

Jaringan Korteks

Suatu jaringan yang tersusun dari sel-sel Sklerenkim 
berada pada bagian bawah Epidermis dan berupa 
pada Kulit Batang. Kulit batang sendiri berfungsi 
untuk mengeraskan dan memperkuat pada bagian-
bagian luar pada Batang.

Jaringan Stele

Suatu jaringan yang tersusun dari sel-sel Sklerenkim 
yang terdapat pada bagian Korteks dan tidak memiliki 
batas yang jelas antara keduanya. Jaringan Stele 
didalamnya memiliki Berkas Vaskuler yang akan 
menyebar ke seluruh bagian dari Empulur, terutama 
yang akan mengalami konsentrasi dengan mendekati 
bagian Kulit Batang.
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Suatu jaringan yang berfungsi sebagai Silinder Pusat 
terdapat pada bagian dalam sebelah Endodermis. 
Jaringan Stele tersusun dari lapisan atas bagian luar 
dalam Batang, atau biasa disebut juga dengan 
Perikambium atau Perisikel.

Pada Perikambium atau Perisikel sendiri memiliki 
Empulur dan Berkas Vaskuler yang terdiri dari 2 
macam bagian, yaitu Xilem dan Floem.

Akar

Struktur
Akar Dikotil Akar Monokotil

Fungsi
Epidermis

Terdiri dari 1 lapis sel yang tersusun rapat, dindng sel tipis sehingga mudah ditembus air. Memiliki rambut-rambut 
akar yang merupakan hasil aktifitas sel dari belakang titik tumbuh rambut akar ini berfungsi memperluas bidang 
penyerapan.

Korteks

Terdiri dari banyak sel dan tersusun berlapis-lapis, dinding selnya tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel 
untuk pertukaran gas. Jaringan-jaringan yang terdapat pada korteks antara lain : parenkim, kolenkim, dan 
sklerenkim.

Endodermis

Terletak di sebelah dalam korteks. endodermis berupa 1 lapis sel yang tersususn rapat tanpa ruang antar sel. 
dinding selnya mengalami penebalan gabus. deretan sel-sel endodermis dengan penebalan gabusnya 
dinamakan pita kaspari.

Penebalan gabus ini tidak dapat ditembus air sehingga air harus masuk ke silinder pusat mellui sel endodermis 
yang dindingnya tidak menebal, disebut sel penerus air. Endodermis merupakan pemisah yang jelas antara 
korteks dan stele.

Stele (Silinder Pusat)

Terletak di sebelah dalam endodermis. Di antara stele terdapat berkas pengangkutan (floem dan xilem).

                                      Struktur & Fungsi Jaringan
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Jaringan Meristem

Ciri - ciri
Bersifat embrionik, ukuran sel kecil, dinding tipis, nukleus besar, vakuola kecil

Fungsi
Sebagai titik awal pertumbuhan suatu tumbuhan sehingga jaringan tersebut nantinya berdiferensiasi

Jenis - jenis
Berdasarkan asal pertumbuhannya:

Promeristem: Sel pemula

Meristem Primer: Berkembang langsung dari sel embrionik.

Meristem Sekunder: Berkembang dari jaringan yang berdiferensiasi. Contoh: jaringan kambium gabus dari 
parenkim atau kolenkim.

Berdasarkan letaknya:

Meristem apikal: Pada ujung batang atau akar.

Meristem interkalar: Di antara jaringan meristem primer dewasa.

Meristem lateral: Menghasilkan pertumbuhan sekunder (ke samping atau bertambah ‘gemuk’).

Jaringan Pelindung (Epidermis)

Ciri - ciri
Tersusun atas kutin, susunan sel merapat, sel hidup, tidak ada klorofil.

Fungsi
Sebagai pelindung (kehilangan air, transpirasi, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dll)

Modifikasi
Stomata: Mulut daun.

Trikoma: Rambut-rambut, ada trikoma granduler dan trikoma agranduler.

Spina: Duri di bagian batang tumbuhan. Contoh: Mawar.

Velamen: Lapisan sel amati epidermis, berfungsi sebagai alat penyimpan air. Contoh: Anggrek.

Sel kipas: Alat tambahan sebagai penyimpan air. Contoh: Graminae.

Sel kersik: Berisi kristal kersik (sel silika). Contoh: Graminae (tebu)

Jaringan Dasar (Parenkim)

Ciri - ciri
Sel hidup berukuran besar dan tipis, banyak vakuola, ruang antar sel rapat.

Fungsi
Sebagai jaringan dasar tumbuhan.

Jenis - jenis



Biologi XI Semester 1 10

Berdasarkan fungsinya:

Klorenkim: Sel-selnya mengandung klorofil, Contoh: Beta vulgaris

Aerenkim: Di antara sel-selnya terdapat rongga udara besar, khususnya terdapat pada spesies tumbuhan 
air, Contoh: Eceng Gondok (Eichornia crassipes)

Aktinenkim: Sel-selnya terletak sejajar dengan aksis tumbuhan, bentuk bintang dan mengandung rongga 
antar sel. Contoh: Canna sp.

Jaringan Penyokong

Ciri - ciri
Dinding sel tebal dan kuat, sel-selnya telah terspesialisasi.

Fungsi
Menguatkan tegaknya batang dan daun, melindungi biji, melindungi berkas pengangkut (vaskuler).

Jenis - jenis
Jaringan ini dikelompokkan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim.

Jaringan kolenkim : Menunjang organ muda. bersifat plastis dapat merenggang secara permanen, sel hidup, 
memiliki dinding primer, lentur tidak berlignin

Jaringan sklerenkim : sel sel mati

Serat : sel-sel panjang dan sempit, sering ditemukan sebagai berkas, jalinan atau silinder berongga

Sklereid : sel keras di antara sel parenkim sekelilingnya, terdapat sebagai idioblas, setelah sel menjadi 
dewasa sel mati (sel batu).

Jaringan Gabus
Pelindung yang dibentuk secara sekunder dan menggantikan epidermi

Fungsi
Sifat gabus yang tahan air dan isolator suhu, sebagai lapisan pelindung permukaan tumbuhan.

Jaringan ini terdiri atas:

Felogen (kambium gabus): meristem pembentuk periderm.

Felem (jaringan gabus): jaringan pelindung yang dibentuk felogen ke arah luar.

Feloderm: jaringan parenkim yang dibentuk felogen ke arah dalam.

Jaringan Pengangkut
Jaringan yang mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan hasil fotosintesis.

Xylem : menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun

Floem : mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Tersusun atas sel yang 
berbentuk pyramid.

                                       Tahapan Kultur Jaringan
1. Pembuatan Media
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Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang di gunakan biasanya 
terdiri dari garam mineral, vitamin, dan hormon. Selain itu di perlukan juga bahan tambahan seperti agar, gula, 
dan lain-lain. Zat pengatur tumbuh (hormon) yang ditambahkan juga bervariasi, baik jenisnya maupun 
jumlahnya, tergantung dengan tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Media tumbuh dapat dibedakan 
menjadi media padat dan media cair. Media padat umumnya berupa padatan gel, seperti agar, dimana nutrisi 
dicampurkan pada agar. Media cair adalah nutrisi yang dilarutkan di air. Media cair dapat bersifat tenang atau 
dalam kondisi selalu bergerak, tergantung kebutuhan.

2. Inisiasi

Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering 
digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Eksplan dapat berasal dari : daun, tunas, cabang, 
batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, epikotil.

3.Sterilisasi

Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di 
laminar flow dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu 
menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Teknisi yang 
melakukan kultur jaringan juga harus steril.

4. Multiplikasi

Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini 
dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan 
eksplan. Tabung reaksi yang telah ditanami eksplan diletakkan pada rak-rak dan ditempatkan di tempat yang 
steril dengan suhu kamar.

5. Pengakaran

Pengakaran adalah fase dimana eksplan akan menunjukan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa 
proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk 
melihat pertumbuhan dan perkembangan akar serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun 
jamur. Eksplan yang terkontaminasi akan menunjukan gejala seperti berwarna putih atau biru (disebabkan oleh 
jamur) atau busuk (disebabkan bakteri).

6. Aklimatisasi

Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan 
dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk 
melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan 
terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya 
maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan 
pemeliharaan bibit generatif.

                                  Jaringan Hewan

💡 Jaringan hewan merupakan jaringan yang terdiri atas sekumpulan sel-sel hewan yang memiliki 
fungsi, asal, struktur yang sama.

                                     Struktur & Fungsi Jaringan

Jaringan Ikat
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Jaringan ikat (connective tissue) adalah jaringan yang menghubungkan semua jenis jaringan dalam tubuh untuk 
sinkronisasi, melindungi, dan memelihara seluruh jaringan dan organ tubuh. Jaringan ini mencakup jaringan 
fibrosa, serat, jaringan lemak, ligamen, tendon, tulang rawan, sel-sel, serat protein, dan zat dasar amorf. 

Fungsi
Menyediakan matriks yang menghubungkan dan mengikat jaringan.

Membantu metabolisme

Sebagai medium difusi

Sebagai penyokong

Transportasi zat

Imunitas tubuh

Sel penyusun 
Fibroblas: sel aktif utama dalam jaringan ikat. Berfungsi untuk menyintesis komponen matriks ekstraseluler 
pada jaringan ikat.

Adiposit(sel lemak): sel yang terspesialisasi khusus untuk menyimpan lemak. Adipost ada dua macam yaitu 
adiposit putih dan coklat. Fungsi adiposit putih adalah utuk menyimpan energi, fungsi adiposit coklat adalah 
untuk termogenesis.

Makrofag/histiosit:sel yang berperan untuk fagositosis atau memakan partikel partikel seperti bakteri.

Sel mast: sel pada jaringan ikat yang banyak mengandung butiran(granula) berisi heparin dan histiamin. Sel 
mast berfungsi untuk reaksi alergi dan anafilaksis.

Sel plasma: merupakan turunan dari sel limfosit B. Berperan dalam sistem kekebalan tubuh.

Sel leukosit: memiliki kemampuan diapedesis. Diapedesis adalah kemampuan sel bermigrasi dari pembuluh 
darah menuju jaringan ikat.

Serat penyusun 
Kolagen

1. Terdiri atas protein kolagen.

2. Berbentuk untai panjang trasparan.

3. Tebal dan kuat tetapi bersifat fleksibel

Lokasi: tulang keras, kulit, tulang rawan, otot polos, dan membran basal.

Retikular

1. Terdiri atas protein kolagen yang lebih halus.

2. Bersifat fleksibel.

3. Berbentuk jaring jaring bercabang

Lokasi: Hati, kelenjar endokrin, organ hematopoietik (Organ yang bertugas untuk memproduksi darah)

Elastin

1. Terdiri atas protein elastin.

2. Serat lebih halus dibanding serat kolagen.

3. Bersifat fleksibel, elastis, dan dapat merenggang

Lokasi: Dinding pembuluh arteri
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Jenis - jenis
Jaringan ikat sejati

1. Jaringan ikat longgar

Jaringan areolar: pengikat atau pembungkus jaringan lain.

Jaringan lemak: cadangan energi dan termogenesis.

Jaringan retikular: pertahanan tubuh.

Jaringan mukosa: pembentuk tali pusat.

2. Jaringan ikat padat:

Jaringan ikat padat irregular: memberikan kekuatan di kulit sehingga tidak mudah robek.

Jaringan ikat padat regular: menghubungkan otot dengan tulang, dan tulang dengan tulang

Jaringan ikat elastis: melindungi organ yang sering mengalami peregangan dan perlekukan

Jaringan ikat penyokong

1. Tulang rawan: mengurangi gesekan, sebagai bantalan sendi untuk menompang berat badan, 
menghubungkan tulang, misalnya pada tulang rusuk, sebagai pembentuk organ (telinga dan hidung)

2. Tulang keras: penopang tubuh, penyimpan mineral, pemberi bentuk tubuh

Jaringan ikat cair

1. Jaringan darah: transportasi zat, sistem kekebalan tubuh, dan dalam proses pembekuan darah

2. Jaringan limfa: sistem kekebalan tubuh

Jaringan Epitel
Jaringan epitel adalah sebuah jaringan yang luas, memiliki sel-sel yang rapat serta membantu membangun 
berbagai organ dan bagian tubuh bagian luar. Jaringan ini terdapat hampir seluruh bagian tubuh. Selain itu, 
jaringan ini juga terdapat pada kulit, saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran kemih, serta saluran 
reproduksi. 

Fungsi Jaringan Epitel
Sebagai pelindung pertama tubuh dari paparan dunia luar seperti senyawa berbahaya dan radiasi

Sebagai pendeteksi sensasi yang dirasakan pada kulit

Membantu memperlancar proses penyerapan berbagai macam zat dalam sistem pencernaan

Sebagai Alat Absorpsi, maksudnya berfungsi untuk menyerap nutrisi pada makanan yang berada pada 
sistem pencernaan

Sebagai Alat Sekresi, dikelenjar, jaringan epitel tersebut berfungsi untuk mengeluarkan zat berbagai macam 
zat kimia tertentu seperti contohnya hormon, cairan pelumas serta juga enzim pada tubuh

Jaringan Otot 
Pengertian jaringan otot adalah sekumpulan sel otot, miofibril dan serat otot yang membantu untuk pergerakan 
tubuh manusia. Otot berperan aktif dalam pergerakan tubuh manusia semua pergerakan akan di gerakkan 
melalui otot yang sudah terhubung masing-masing.

Peran otot juga dapat menggerakkan organ di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Misalnya di dalam tubuh 
jantung untuk mempompa darah dan ginjal. Sedangkan di luar tubuh pergerakan tangan, kelopak mata, kaki, 
dan lainnya.
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Fungsi Jaringan Otot
Menggerakkan organ tubuh

Menggerakkan kerangka tulang

Menggerakkan jantung

Mengontrol pergerakan jantung

Menyimpan cadangan makanan walaupun tidak banyak

Menggerakkan organ pencernaan

Keseimbangan tubuh

Jaringan Saraf
Pengertian jaringan saraf adalah jaringan yang terdapat pada makhluk hidup sebagai menghantarkan impuls 
(rangsangan) yang diterima sistem syaraf tepi menuju sistem syaraf pusat, dan sebaliknya.

Ciri - ciri
Terdapat pada manusia dan hewan(sebagaian)

Mengirim rangsan dan menerima rangsang

Saling ketergantungan antar struktur

Memiliki inti sel atau nucleus

Semua aktivitas melalui otak dan sumsum tulang belakang

Struktur
Badan Sel

Didalam badan sel terdapat nucleus yaitu inti 
sel jaringan saraf. Bagian ini berfungsi sebagai 
penerima impus atau rangsangan dari 
sitoplasma bercabang menuju akson.

Inti Sel (Nukleus)

Bagian jaringan safar inti sel atau biasa di 
sebut dengan nucleus berfungsi sebagai 
regulator dari seluruh aktivitas sel saraf. Inti sel 
berada di dalam badan sel, dan mengambang 
di antara sitoplasma.

Sitoplasma

Cairan yang memiliki protein yang tinggi. 
Sitoplasma di bungkus oleh sel neurologia 
yang membantu sel dalam memperoleh suplai 
makanan.

Dendrit

Dendrit adalah bagian saraf yang sekumpulan serabut sel saraf pendek yang bercabang-cabang halus dan 
merupakan perluasan dari badan sel. Bagian ini berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikan impuls 
yang diterimanya menuju badan sel.

Neurit (Akson)
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Bagian saraf neurit atau akson adalah selaput sel saraf yang Panjang perluasan dari badan sel. Neurit berfungsi 
sebagai pengirim impus yang diperoleh badan sel menuju sel saraf melalui sinapsis. Akson dilindung oleh 
selubung meilin. Selubung ini berupa selaput berbahan lemak yang berfungsi melindungi akson dari kerusakan.

Sel Schwann

Sel schwann adalah sel penyokong akson yang berfungsi menyediakan suplai makanan bagi metabolisme akson 
dan membantu regenerasi akson

Sinapsis/Terminal

Bagian sel safar sinapsis adalah ujung akson berfungsi untuk meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. 
Sinapsis dari satu neuron akan terhubung dengan dendrit dari neuron lainnya.

Jenis
Sel Saraf Sensorik (Neuron Sensori)

Sel saraf sensorik atau sensori adalah sel saraf yang berfungsi menyampaikan impuls  atau rangsangan dari 
reseptor atau penerima rangsangan menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat (sumsum tulang 
belakang dan otak).

Sel Saraf Penghubung (Neuron Intermediat)

Sel saraf penghubung atau neuron intermediat adalah sel saraf yang membentuk rantai-rantai penghubung 
antara sel saraf sensorik dan sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung terdapat hampir di seluruh bagian tubuh 
dan menjadi lintasan impuls bagi koordinasi saraf.

Sel Saraf Motorik (Neuron Motor)

Sel saraf motorik atau meuron motor adalah sel saraf yang berfungsi mengirimkan impuls berupa perintah dari 
sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon.

Fungsi
Menerima rangsang

Memberikan respon

Mengolah rangsang

Memberi tanggapan

                            Sistem Gerak Manusia

💡 Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan adanya organ-organ 
yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Di dalam biologi, kerjasama organ-organ 
tersebut dikenal dengan sistem gerak. sistem gerak meliputi tulang, rangka, otot, serta sendi-sendi.

                               Organ - Organ Sistem Gerak Pasif

Tulang/Rangka
Rangka adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Rangka manusia terdiri atas 206 tulang 
dengan bentuk dan ukuran berbeda dan saling berhubungan.

Pengelompokkan
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Kerangka Aksial (poros utama sumbu tubuh), terdiri atas:

1. Tengkorak

2. Ruas-ruas tulang belakang

3. Tulang dada

4. Tulang iga atau rusuk

Kerangka Apendikuler (tambahan),terdiri atas:

1. Tulang-tulang lengan

2. Tulang tungkai

3. Tulang telapak kaki

4. Tulang pinggul

5. Tulang bahu

Fungsi
1. Penegak dan pemberi bentuk tubuh.

2. Melindungi organ dalam.

3. Melekatnya otot.

4. Tempat terbentuknya proses pembuatan sel darah merah.

5. Alat gerak pasif.

Jenis-Jenis
Berdasarkan kepada jenisnya, tulang yang ada di dalam badan manusia dibedakan jadi 2 tipe, yaitu:

Tulang Rawan

Tulang ini disusun oleh sel- sel tulang rawan. Tulang 
ini sifatnya lentur sebab ada ruang pada aantar sel 
tulang rawan. Diantara contoh tulang rawan ialah 
ujung tulang rusuk, hidung, kuping, trakea, laring, 
bronkus, serta di antara ruas- ruas tulang balik.

Tulang Keras

Memiliki tekstur yang lebih padat serta bertabiat keras 
daripada tulang rawan. Tipe tulang ini disusun oleh 
osteoblas( sel pembuat tulang). Di dalam tulang keras 
kita dapat menjumpai saluran havers. di dalam 
saluran havers ini ada pembuluh- pembuluh darah.

Tulang dibedakan jadi 3 berbagai apabila didasarkan kepada wujudnya, yaitu:

Tulang Pipa

Wujud tulang ini panjang serta bundar dengan rongga di tengahnya semacam pipa. Contoh tulang pipa yaitu 
tulang jari tangan, tulang paha, serta tulang lengan atas.

Tulang Pipih

Wujud tulang ini gepeng ataupun pipih. Contohnya ialah tulang dada, tulang belikat, serta tulang rusuk.

Tulang Pendek

Tulang yang berupa bundar serta pendek. Contohnya ialah ruas- ruas tulang balik, tulang pergelangan kaki, 
serta tulang pergelangan tangan. 

Pembentukan
Disebut juga dengan Osifikasi Endokondral, yang terjadi 6 - 8 minggu setelah fertilisasi.

1. Diferensiasi sel mesenkim menjadi kondrosit atau 
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sel tulang rawan.

2. Penetrasi pembuluh darah pada perikondrium.

3. Pembentukan pusat osifikasi primer di diafisis.

4. Pembentukan pusat osifikasi sekunder di epifisis.

5. Pembentukan cakram epifisis.

Sendi
Sendi merupakan daerah di mana tulang-tulang ditutupi dan dikelilingi oleh jaringan ikat yang 
mempertahankan tulang-tulang bersama dan menentukan jenis dan derajat pergerakan di antara mereka.

Struktur
1. Ligamen, berfungsi untuk mencegah 

pergerakan berlebihan pada sendi.

2. Kapsul sendi, berfungsi untuk menahan 
ligamen.

3. Cairan sinovial, berfungsi sebagai pelumas 
sendi.

4. Tulang rawan hialin, sebagai bantalan 
sendi agar tidak sakit saat bergerak.

5. Bursa, membantu meredam pergesekan 
saat bergerak.

Jenis-Jenis
Bersumber pada kepada watak pergerakannya, sendi dibagi menjadi 3. Yaitu:

Sinarthrosis

Sendi yang tidak mempunyai celah sendi sehingga tidak bisa jadi terjalin pergerakan pada sendi tersebut. 
Contoh dari sendi mati yakni sendi- sendi yang menghubungkan antar tulang pada bagian tengkorak.

Amfiarthrosis

Sendi yang memiliki kemampuan untuk bergerak secara terbatas. Contohnya ruas tulang belakang, dan tulang 
panggul.

Diarthrosis

Sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Beberapa contohnya diantara lain:

1. Sendi Putar ( 2 arah )

2. Sendi Pelana ( 2 arah )

3. Sendi Geser ( 2 arah )

4. Sendi Engsel ( 1 arah )

5. Sendi Peluru ( segala arah )

                                 Organ - Organ Sistem Gerak Aktif
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Otot
Terdiri atas serabut-serabut halus yang disebut miofbril.Beberapa miofbril bergabung membentuk 
kumpulan serabut otot (berkas otot).

Jenis-Jenis
Otot Rangka

Otot ini umumnya menempel pada rangka. Disebut lurik sebab bila dilihat dengan menggunakan mikroskop akan 
terlihat garis hitam cerah pada serabut otot ini.

Otot Jantung

Otot jantung merupakan otot yang terletak pada bilik jantung.

Otot Polos

Merupakan jaringan yang tercipta oleh sel- sel otot yang wujudnya semacam gelondong dimana dibagian 
ujungnya cenderung meruncing.

                                         Mekanisme Gerak Otot
Setiap miofbril tersusun atas satuan-satuan kontraktil yang disebut sarkomer.

Protein otot yang tersusun atas aktin dan miosin disebut aktomiosin.

Jika terjadi kontraksi otot, terjadilah pergeseran miosin di dalam ruang lingkaran aktin. Panjang aktomiosin 
berkurang, zona Z menjadi bertambah panjang, sedangkan zona H menjadi lebih pendek.

                                              Gerak Kerja Otot

Gerak Sinergis
Gerak sinergis merupakan gerak selaras dari 2 otot 
ataupun lebih. Pada gerak sinergis, otot- otot tersebut 
hendak berkontraksi serta berelaksasi secara 
bertepatan. contohnya merupakan gerakan pada otot 
punggung serta leher.

Gerak Antagonis
Gerak bertentangan antara 2 ataupun lebih otot buat 
menggerakan pada sesuatu bagian badan. contohnya 
merupakan kala lengan dasar terangkat hingga otot 
bisep hendak berelaksasi sedangkan otot trisep 
melaksanakan relaksasi.

                                       Gangguan Sistem Gerak
Rakhitis

disebabkan oleh kurangnya vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk membantu proses penimbunan zat kapur pada 
waktu pembentukan tulang. Jadi, apabila kekurangan vitamin D akan menyebabkan tulang anggota gerak 
berbentuk X atau O.

Osteoporosis

Osteoporosis adalah penurunan berat tulang sebab osifikasi dan terjadi penghambatan reabsorpsi bahan tulang. 
Hal ini bisa disebabkan oleh kelainan fungsi hormon parahormon. Secara umum penyakit osteoporosis 
diakibatkan karena kekurangan kalsium yang berkaitan dengan usia dan ketidakseimbangan antara kecepatan 
hancurnya tulang serta pembentukan tulang yang baru. 

Fraktura

Fraktura merupakan tulang retak yang tidak sampai menyebabkan organ lain terluka atau bisa menyebabkan 
otot serta kulit terluka. Fraktura adalah suatu keadaan terputusnya tulang yang utuh beserta jaringan yang 
terdapat disekitarnya akibat tekanan yang teralu berlebihan pada tulang. Sehingga struktur tulang mengalami 
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perubahan dan juga krusakan yang bisa menimbulkan rasa sakit. Hal ini bisa menyebabkan tulang kehilangan 
fungsinya.

Ankilosis

Ankilosis persendian yang tidak bisa digerakkan. Ankilosis merupakan salah satu gangguan/penyakit pada sendi 
yang mengakibatkan sendi menjadi kaku. Ankilosis merupakan salah satu penyakit kronis yang cukup sulit untuk 
disembuhkan. Apabila terserang penyakit ankilosis, maka pada bagian tungkai serta lengan akan sulit 
digerakkan pada awalnya dan kemudian tidak bisa digerakkan sama sekali saat ankilosis bertambah parah.

Arthritis

Artritis adalah salah satu peradangan pada persendian yang meliputi dengan rasa sakit untuk digerakkan. 
Arthritis terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Reumatoid, yang merupakan salah satu penyakit kronis pada jaringan penghubung sendi.

2. Gout arthritis, yakni gangguan persendian sebab metabolisme asam urat yang gagal.

3. Osteoartritis, yaitu penyakit sendi sebab menipisnya tulang rawan.

                           Sistem Peredaran Darah

💡 Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah sistem yang terbentuk atas organ-organ 
yang memiliki kesamaan dalam menjalankan suatu fungsi, yaitu untuk mengedarkan darah yang 
berisi oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari berbagai organ yang memiliki 
fungsinya masing-masing. 

                                 Organ - Organ Peredaran Darah

Darah
Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai 
pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut 
zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbondioksida, untuk dikeluarkan dari tubuh.

Komponen
Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting, seperti 
hormon dan protein.

Sel darah merah (eritrosit) berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida.

Sel darah putih (leukosit) merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini bertugas 
untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya, seperti zat beracun dan kuman, lalu 
melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit.

Keping darah (trombosit) dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka 
atau cedera.

Golongan Darah
Sistem ABO

Golongan darah manusia dikelompokkan atas 4 macam (dikenal dengan sistem ABO) berdasarkan perbedaan 
antigen (aglutinogen) dan antibodi (aglutinin), yaitu:
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1. Golongan darah A : Dalam eritrosit mengandung aglutinogen A dan dalam plasma mengandung aglutinin b.

2. Golongan darah B : Dalam eritrosit terkandung aglutinogen B dan dalam plasma terkandung aglutinin a.

3. Golongan darah AB : Dalam eritrosit terkandung aglutinogen A dan B, dalam plasma tidak terkandung 
aglutinin.

4. Golongan darah O : Dalam eritrosit tidak terkandung aglutinogen, dalam plasma terkandung aglutinin a dan 
b.

Sistem Rhesus

Terdapat dua jenis rhesus, yaitu rhesus positif dan rhesus negatif.

1. Gol darah Rh+, dalam eritrositnya mengandung antigen Rhesus, pada plasmanya tidak dibentuk antibodi 
terhadap antigen Rhesus.

2. Gol darah Rh-, dalam eritrositnya tidak ada antigen Rhesus, pada plasmanya dapat dibentuk antibodi 
terhadap antigen Rhesus.

Jantung
Di dalam jantung, terdapat empat ruangan 
yang terbagi menjadi dua bilik (ventrikel) dan 
dua serambi (atrium). Serambi dan bilik kiri 
jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, 
sedangkan bilik dan serambi kanan berisi 
darah kotor.

Empat ruangan di dalam jantung juga 
dilengkapi empat katup yang berfungsi untuk 
menjaga aliran darah mengalir ke arah yang 
tepat.

Pembuluh Darah
Pembuluh darah adalah bagian dari sistem 
peredaran darah yang berfungsi untuk 
mengedarkan darah dari jantung ke berbagai 
organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. 
Ada tiga jenis pembuluh darah di dalam tubuh, 
yaitu:

Arteri

Pembuluh darah ini bertugas membawa darah 
yang kaya akan oksigen dari jantung menuju 
seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali 
pembuluh arteri pulmonalis.

Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama (aorta) dari bilik kiri jantung. Aorta 
ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil (arteriol) yang menyebar di seluruh 
bagian tubuh.

Vena
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Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke 
jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru.

Pembuluh vena besar (vena cava) membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh 
untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sementara itu, vena 
pulmonalis (vena paru) membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung.

Kapiler

Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil tempat arteri berakhir. Pembuluh ini berfungsi 
sebagai distributor zat-zat penting ke jaringan yang memungkinkan berjalannya berbagai proses dalam tubuh.

                                    Mekanisme Peredaran Darah

Sirkulasi sistemik (Peredaran darah besar)
Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika 
darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah 
melepaskan karbon dioksida di paru-paru.

Darah yang sudah berada di serambi kiri, kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh 
tubuh melalui pembuluh darah utama (aorta). Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke 
bagian paling ujung di seluruh area tubuh.

Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk 
mengalami proses pembersihan darah.

Sirkulasi pulmonal (Peredaran darah kecil)
Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. 
Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke 
jantung melalui pembuluh vena besar (vena cava).

Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang 
sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen.

Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk 
diedarkan ke seluruh tubuh.

Sirkulasi koroner
Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui 
pembuluh arteri koroner.

Ketika pembuluh darah jantung tersumbat (aterosklerosis), aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. 
Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya terganggu. Kondisi ini 
lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung.

                                Gangguan Sistem Peredaran Darah
Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)

Tekanan darah adalah pengukuran seberapa banyak kekuatan yang digunakan untuk memompa darah melalui 
pembuluh arteri. Jika kamu memiliki tekanan darah tinggi, disebut juga hipertensi, itu berarti kekuatannya lebih 
tinggi dari yang seharusnya.

Kondisi ini dapat merusak jantung dan menyebabkan penyakit jantung, stroke, atau penyakit ginjal. Namun, 
gejala tekanan darah tinggi sering kali tidak disadari.

Serangan Jantung
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Serangan jantung terjadi ketika jantung tidak mendapatkan cukup pasokan darah, misalnya karena 
penyumbatan pada arteri. Kondisi ini dapat merusak otot jantung dan merupakan keadaan darurat medis.

Segera cari bantuan medis jika mengalami gejala serangan jantung, seperti nyeri di bagian tengah atau kiri 
dada, nyeri yang menyebar dari rahang, bahu, lengan, atau di punggung, sesak napas, berkeringat, mual, dan 
detak jantung tak teratur. Wanita sering mengalami serangan jantung sedikit berbeda, dengan tekanan atau nyeri 
di punggung dan dada.

Gagal Jantung

Gagal jantung terjadi saat otot jantung melemah atau rusak, sehingga tidak bisa lagi memompa volume darah 
yang dibutuhkan ke seluruh tubuh. Gagal jantung biasanya terjadi ketika ada masalah jantung lainnya, seperti 
serangan jantung atau penyakit arteri koroner.

Gejala awalnya termasuk kelelahan, bengkak di pergelangan kaki, dan peningkatan kebutuhan untuk buang air 
kecil di malam hari. Gejala yang lebih parah termasuk napas cepat, nyeri dada, dan pingsan.

Stroke

Stroke sering terjadi ketika gumpalan darah menyumbat arteri di otak dan mengurangi suplai darah. Namun, 
kondisi ini juga bisa terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah. Kedua kondisi tersebut mencegah darah dan 
oksigen mencapai otak. Akibatnya, bagian otak kemungkinan besar akan rusak.

Aneurisma Aorta

Aneurisma aorta adalah gangguan sistem peredaran darah yang memengaruhi arteri utama di tubuh. Artinya, 
dinding arteri telah melemah, sehingga memungkinkannya melebar atau "menggelembung". Arteri yang 
membesar bisa pecah dan menjadi keadaan darurat medis.


