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BAB 3 

METABOLISME SEL 

 

� Pengertian Metabolisme Sel 

 Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi secara 

serentak di seluruh tubuh, terdiri atas anabolisme dan katabolisme. 

Anabolisme adalah sintesis (pembentukan) molekul organik yang menyerap 

(membutuhkan energi), sedangkan katabolisme adalah pemecahan molekul 

organik yang menghasilkan energi. 

 Sumber energi utama bagi tubuh manusia adalah pati (zat tepung, 

starch) yang ada dalam makanan. Secara kimiawi, pati adalah karbo-hidrat 

dalam bentuk polisakarida yang dalam traktus gastro-intestinal (saluran 

pencernaan) akan dicerna menjadi glukosa, suatu bentuk monosakarida. 

Glukosa akan diabsorbsi dari traktus gastrointestinal ke dalam aliran darah, 

lalu dibawa ke dalam sel-sel yang membutuhkannya. Kuantitas energi yang 

dihasilkan oleh tiap molekul glukosa terlalu besar untuk langsung 

dimanfaatkan, sehingga glukosa dalam sel harus terlebih dahulu dikonversi 

menjadi ATP (adenosin trifosfat), yang kuantitas energinya dapat langsung 

dimanfaatkan oleh tubuh.  

 Konversi glukosa menjadi ATP dalam sel dalam sel dapat terjadi 

melalui 3 proses, yaitu glikolisis, siklus Kreb, dan fosforilasi oksidasi. Jika 

kadar glukosa darah terlalu tinggi, sebagian akan dibawa ke hati untuk 

disimpan sebagai glikogen, sebaliknya jika kadar glukosa darah terlalu 

rendah, glikogen hati akan terurai kembali menjadi glukosa untuk dilepas ke 

dalam darah. Skema absorbsi dan konversi karbohidrat dalam tubuh ini dapat 

dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1  Absorbsi dan konversi karbo-hidrat dalam tubuh  

 

 Reaksi pemecahan glukosa adalah:  

  C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 686 kcal/mol  

Energi yang dihasilkan ditangkap dan disimpan dalam bentuk molekul ATP 

(adenosin trifosfat):  

  ADP + Pi +7 kcal/mol → ATP + H2O  

Jika akan digunakan, energi tersebut dapat diperoleh kembali dengan 

hidrolisis molekul ATP:  

  ATP + H2O → ADP + Pi +7 kcal/mol 

 Energi yang dihasilkan ini akan digunakan untuk: 

• Kontraksi otot  

• Transpor aktif pada membran sel  

• Sintesis molekul organik 

 

 Secara keseluruhan, skema proses metabolisme diperlihatkan pada 

gambar 3.2. 
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Gambar 3.2   

Proses metabolisme 

 

 Salah satu penggunaan energi yang disebutkan di atas adalah transpor 

aktif pada membran sel. Secara menyeluruh, transpor ion atau molekul 

melalui membran sel dapat terjadi melalui salah satu di antara mekanisme 

berikut: 

1. Difusi 

2. Transpor pasif 

3. Transpor aktif 

 

� Difusi 

 Difusi adalah proses pemerataan penyebaran (konsentrasi) zat terlarut 

dengan syarat jumlah zat yang dapat terlarut tidak melampaui ambang 
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kelarutannya (gambar 3.3 atas). Difusi suatu zat melalui membran sel adalah 

difusi yang terjadi melalui membran sel yang bersifat permeabel terhadap 

molekul zat tersebut (gambar 3.3 bawah).  

 

 

 

Gambar 3.3  Proses difusi 

 

� Transpor pasif 

 Transpor pasif adalah perpindahan molekul melalui membran sel 

yang tidak memerlukan energi. Dua tipe transpor pasif ialah difusi 

sederhana (simple diffusion), yaitu molekul zat dapat bergerak bebas 

melintasi saluran (channel) pada membran sel, dan difusi terfasilitasi 

(facilitated diffusion), yaitu molekul zat dari luar sel diikat oleh molekul 

pembawa (carrier molecule), molekul pembawa diinsersi (disisipkan) di 

antar molekul membran sel dan akhirnya molekul zat dilepaskan dari 

molekul pembawa di dalam sel (gambar 3.4). 



41 

 

 

Gambar 3.4  Tipe transpor pasif 

 

� Transpor aktif 

 Transpor pasif adalah perpindahan molekul melalui membran sel 

bersama molekul pembawa yang telah mendapat energi untuk bergerak 

menentang gradien energi (gambar 3.5). 

 

Gambar 3.5  Tipe transpor aktif 

 

� Transfer energi ke ATP 

 Beberapa mekanisme transfer energi yang didapat dari pemecahan 

glukosa ke molekul ATP adalah: 
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a. Glikolisis 

b. Siklus Kreb 

c. Fosforilasi oksidasi 

 Hubungan antara ketiga mekanisme transfer energi ini diperlihatkan 

pada. gambar 3.6, yaitu output glikolisis merupakan input bagi siklus Kreb 

dan fosforilasi oksidasi, sedangkan output siklus Kreb merupakan input bagi 

fosforilasi oksidasi. 

 

Gambar 3.6  Hubungan antara glikolisis, siklus Kreb,  

dan fosforilasi oksidasi 

  

� Glikolisis 

 Glikolisis berlangsung pada sitoplasma. Dalam lingkungan aerob, 

reaksi yang terjadi adalah: 

  Glukosa → 2 Asam piruvat + 2 ATP + 2 Koenzim-2H 

ATP : Adenosine triposphate 

Koenzim-2H : Ikatan senyawa koenzim dengan 2 atom H 

 Transfer energi dari glukosa di sini berlangsung dari glukosa ke ATP 

dan koenzim-2H. Koenzim-2H merupakan reaktan utama bagi fosforilasi 

oksidasi.  

Dalam lingkungan anaerob, pemecahan glukosa menghasilkan: 

 Glukosa → Asam laktat + ATP 



43 

 

 

Gambar 3.7  Proses glikolisis 

 

� Siklus Kreb 

 Siklus Kreb berlangsung dalam mitokhondria. Asam piruvat yang 

dihasilkan oleh glikolisis pada lingkungan aerob mengalami pemecahan 

lebih lanjut: 

  2 Asam piruvat → 2 asetil koenzim A + 2 CO2 + 2 Koenzim-2H 

 Asetil koenzim A ini merupakan input bagi siklus Kreb (gambar 3.8). 

Selain merupakan hasil akhir glikolisis, asetil koenzim A untuk siklus Kreb 

diperoleh juga dari hasil pemecahan lemak dan protein. 
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Gambar 3.8  Siklus Kreb 

 

 Siklus Kreb menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan koenzim-

2H. 

 

� Fosforilasi Oksidasi 

 Fosforilasi oksidasi merupakan sumber utama penghasil ATP, 

berlangsung dalam mitokhondria. Input fosforilasi oksidasi (koenzim-2H) 

diperoleh dari output glikolisis dan siklus Kreb (gambar 3.9). 
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Gambar 3.9  Glikolisis, siklus Kreb, dan fosforilasi oksidasi 

 

 Secara keseluruhan, sebagai hasil akhir dari pemecahan 1 mol 

glukosa diperoleh: 

  Glukosa + 6 O2 + 38 ADP + 38 Pi → 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP 

ADP : Adenosine Diphosphat 

Pi : Inorganic phosphate 

 

� Metabolisme Karbohidrat, Lemak, dan 

Protein 

 Sumber utama energi untuk kebutuhan tubuh diperoleh dari 

karbohidrat melalui proses glikolisis, siklus Kreb, dan fosforilasi oksidasi 

yang telah dibahas. Walaupun demikian, sebagian energi yang tidak dominan 
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juga diperoleh dari protein dan lemak dalam mekanisme yang terkait dengan 

glikolisis, siklus Kreb, dan fosforilasi oksidasi tersebut (gambar 3.10). 

 

Gambar 3.10  Metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein 

 

 Tampak bahwa pemecahan protein menghasilkan asam amino, yang 

dengan konversi lebih lanjut menjadi asam piruvat dan produk-produk lain 

yang akan memasuki siklus Kreb.  

 Sedangkan lemak akan menghasilkan pemecahan sebagai berikut: 

  Lemak ↔ gliserol + asam lemak  

Gliserol yang memiliki struktur kimia hampir sama dengan glukosa dapat 

langsung memasuki reaksi glikolisis, asam lemak akan mengalami konversi 

menjadi asetil koenzim A, yang selanjutnya akan memasuki siklus Kreb. 
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LATIHAN 3 

 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 

  

1. Reaksi kimia yang terjadi secara serentak di seluruh tubuh merupakan 

bagian dari: 
 

 A. Anabolisme C. Metabolisme 

 B. Katabolisme D. Semuanya benar 

 

2. Pada orang sehat, kelebihan glukosa yang ada dalam darah akan 

dibawa ke hati dan disimpan sebagai: 
 

 A. ATP C. Glikogen 

 B. Glukosa D. Zat pati 

 

3. Energi yang dihasilkan oleh 1 mol glukosa dapat ditangkap oleh: 
 

 A. 7 mol ADP C. 686 mol ADP 

 B. 98 mol ADP D. Semuanya salah 

 

4. Penggunaan energi oleh sel yaitu untuk kebutuhan berikut, kecuali: 
 

 A. Sintesis molekul organik 

 B. Transport aktif pada membran sel 

 C. Relaksasi otot 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

5. Dari keseluruhan asupan makanan, persentase energi yang dikonversi 

menjadi panas kurang lebih adalah:  
 

 A. 20% C. 60% 

 B. 40% D. 80% 
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6. Difusi adalah: 
 

 A. Pergerakan molekul dari bagian ruang dengan konsentrasi tinggi 

ke bagian ruang dengan konsentrasi rendah 

 B. Pergerakan molekul dari bagian ruang dengan konsentrasi tinggi 

ke bagian ruang dengan konsentrasi rendah melalui selaput 

pemisah permeabel 

 C. Pergerakan molekul dari bagian ruang dengan konsentrasi tinggi 

ke bagian ruang dengan konsentrasi rendah melalui selaput 

pemisah semi permeabel 

 D. Yang benar lebih daripada satu 

  

7. Difusi molekul melalui membran sel tergolong dalam: 
 

 A. Transport aktif C. (A) dan (B) benar 

 B. Transport pasif D. (A) dan (B) salah 

 

8. Pembentukan ATP dari glukosa dapat terjadi melalui mekanisme 

berikut, kecuali: 
 

 A. Glikogenesis 

 B. Siklus Kreb 

 C. Fosforilasi oksidasi 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

9. Pilihlah yang benar: 
 

 A. Output siklus Kreb merupakan input bagi glikolisis 

 B. Output fosforilasi oksidasi merupakan input bagi siklus Kreb 

 C. Output glikolisis merupakan input bagi fosforilasi oksidasi 

 D. Yang benar lebih daripada satu 

 

10. Pernyataan yang benar mengenai glikolisis yaitu: 
 

 A. Berlangsung dalam mitokhondria 

 B. Dalam lingkungan aerob menghasilkan asam laktat 

 C. Dalam lingkungan anaerob menghasilkan asam piruvat 

 D. Semuanya salah 

 

11. Satu mol glukosa pada glikolisis menghasilkan: 
 

 A. 2 mol ATP C. 6 mol ATP 

 B. 4 mol ATP D. Semuanya salah 
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12. Siklus Kreb menghasilkan: 
 

 A. Asetil koenzim A C. (A) dan (B) benar 

 B. Koenzim-2H D. (A) dan (B) salah 

 

13. Dari hasil metabolisme terhadap keseluruhan asupan makanan, ATP 

dapat dihasilkan oleh: 
 

 A. Karbohidrat C. Lemak 

 B. Protein D. Semuanya benar.  
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BAB 4 

PEMBELAHAN SEL 

 

� Siklus Kehidupan Sel 
 

 Siklus kehidupan sel (gambar 4.1) terdiri atas pertumbuhan (G1), 

replikasi DNA (S), pertumbuhan (G2), dan pembelahan sel (M).  

 Setelah sitokinesis (akhir pembelahan sel terdahulu) sel anak masih 

berukuran kecil dan memiliki sedikit ATP. Selama fase G1 (Interfase) sel 

mulai tumbuh membesar dan mengumpulkan ATP. Setelah sel membesar 

dan memperoleh cukup ATP, sel akan menjalani sintesis (fase S) / replikasi 

DNA. 

 Pembentukan DNA menghabiskan cukup banyak energi, maka sel 

menjalani pertumbuhan kedua (G2) dan mengumpulkan lagi ATP. Energi 

yang terkumpul digunakan untuk proses Mitosis. 

 

 

 

Gambar 4.1  Siklus kehidupan sel 
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� Kode Genetik 
  

 Kode genetik dibawa oleh gen (dalam bentuk DNA) dan dituliskan 

dalam bentuk sekuens genetik dengan kode triplet/kodon sebagai unit 

penulisan. Kode genetik diturunkan dalam bentuk replikasi dari satu generasi 

ke generasi berikutnya dalam bentuk DNA. Kode ini diekspresikan dalam 

bentuk fenotipe dengan proses transkripsi yang membentuk RNA dan 

translasi yang membentuk protein. 

 Molekul DNA terdiri atas 2 rantai yang saling membelit (gambar 

4.2). Tiap rantai dibentuk oleh urutan gula deoksi-ribosa dan gugus fosfat 

secara bergantian. Selanjutnya kedua rantai dipertahankan dalam belitan oleh 

ikatan pasangan-pasangan basa nitrogen. 

 

 

Gambar 4.2  Molekul DNA 

 

 Molekul DNA dapat memperbanyak diri melalui replikasi dan dapat 

membentuk RNA melalui transkripsi. Molekul RNA dapat membentuk 

protein melalui translasi (gambar 4.3). 
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Gambar 4.3   Replikasi, 

transkripsi, dan translasi 

 

� Basa Nitrogen 

 

 Terdapat 4 basa nitrogen yang menyusun kode genetik (kodon) pada 

DNA, yaitu adenin (A), guanin (G), sitosin (C), dan timin (T). Pada DNA, A 

berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C.  RNA hanya memiliki 

1 rantai dengan keempat basanya yaitu adenin (A), guanin (G), sitosin (C), 

dan urasil (U), lihat tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1  Pasangan basa nitrogen pada DNA dan RNA 
 

DNA parental DNA filial RNA 

A T A 

G C G 

C G C 

T A U 

 

A = Adenine; G = Guanine; C = Cytosine; T = Thymine; U = Uracil 
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� Replikasi 

 

 Replikasi adalah proses perbanyakan diri yang terjadi pada DNA 

(gambar 4.4). Replikasi terjadi dalam inti sel (nukleus). 

 

 Proses replikasi dimulai dengan berpisahnya kedua rantai DNA yang 

dimulai dari ujung-ujungnya. Tiap rantai DNA yang sudah berpisah ini akan 

menjadi “template” untuk membentuk rantai baru. Basa nitrogen di tiap 

rantai DNA template akan mencari pasangan basa nitrogen baru yang sesuai 

dari “pool” nukleoplasma (dalam nukleus). Tiap basa nitrogen baru yang 

telah diikat oleh pasangannya dari rantai template akan mencari pula gula 

dan gugus fosfat, sehingga terbentuk rantai baru yang akan membelit rantai 

template. 

 

 Dengan demikian dari satu molekul DNA lama akan dihasilkan 2 

molekul DNA baru, tiap molekul DNA baru terdiri atas 1 rantai 

lama/template dan 1 rantai baru. 

 

 

 

 

Gambar 4.4  Proses replikasi DNA (kiri) dan hasil akhir (kanan 
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� Transkripsi 

 Transkripsi adalah proses pembentukan RNA oleh DNA (gambar 

4.5). Transkripsi juga terjadi dalam inti sel. 

 

 
 

Gambar 4.5  Proses transkripsi 

 

 Proses transkripsi dimulai dengan terpisahnya kedua rantai DNA, 

yang bermula dari bagian tengah rantai. Tiap potongan DNA yang terpisah 

ini masing-masing akan menjadi template untuk membentuk rantai RNA. 

Setelah pembentukan RNA selesai, kedua rantai DNA akan menutup 

kembali. 

 Rantai DNA terdiri atas potongan-potongan ekson (exon) yang 

memuat kode genetik dan intron yang tidak memuat kode genetik. Sebagai 

template, rantai DNA tersebut juga akan membentuk RNA yang terdiri atas 

ekson dan intron. Sebelum keluar dari nukleus, RNA akan menjalani 

pemrosesan lebih lanjut untuk membuang potongan-potongan intron, 

sehingga RNA yang keluar dari nukleus hanya terdiri atas ekson yang 

membawa kode genetik (gambar 4.6). 
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Gambar 4.6   Intron dan ekson 

 

� Sekuens Genetik 

 RNA yang telah mengalami pemrosesan untuk membuang bagian-

bagian intronnya keluar dari inti sel ke sitoplasma. RNA ini membawa kode 

genetik yang “dituliskan” dalam sekuens basa nitrogen, yang selanjutnya 

dinamakan sebagai sekuens genetik (gambar 4.7). 

 

 
 

Gambar 4.7  Sekuens genetik 
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� Kode Triplet 

 Kode untuk pembuatan asam amino di tingkat selular “dituliskan” 

dalam bentuk kode triplet (kodon; lihat tabel 4.1), yaitu tiap 3 basa nitrogen 

dalam urutan tertentu menghasil 1 kode triplet. Perhatikan bahwa satu asam 

amino dapat “dituliskan” oleh lebih daripada satu kode triplet. 
 

Tabel 4.1  Kode triplet untuk pembentukan asam amino 
 

 
 

Daftar asam amino: 

• Phe: Phenyl alanine 

• Leu: Leucine 

• Ile: Isoleucine 

• Met: Methionine 

• Val: Valine 

• Ser: Serine 

• Pro: Proline 

• Thr: Threonine 

• Ala: Alanine 

• Tyr: Tyrocine 

• His: Histidine 

• Gln: Glutamine 

• Asn: Aspargine 

• Lys: Lysine 

• Asp: Aspartic acid 

• Glu: Glutamic acid 

• Cys: Cysteine 

• Trp: Tryptophane 

• Arg: Argine 

• Gly: Glycine 
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 Rantai sekuens genetik yang terdiri atas sekuens basa nitrogen pada 

rantai mRNA akan membentuk rantai asam amino penyusun molekul 

protein. Setelah seluruh komponen asam amino untuk suatu protein 

terbentuk, pembentukan asam amino harus dihentikan. Karena itu, pada tabel 

kode triplet didapat juga kode untuk “Stop”. 

 

� Ekspresi Gen 

 DNA membentuk RNA, dan RNA membentuk protein. Protein yang 

dihasilkan ditentukan oleh gen yang ada pada DNA. Protein yang dihasilkan 

sebagian akan berfungsi sebagai enzim dan sebagian lain untuk fungsi lain 

(gambar 4.8). Enzim akan berfungsi sebagai katalisator biologis pada reaksi 

metabolisme konversi substrat menjadi produk. Produk yang dihasilkan akan 

menentukan ekspresi gen dalam bentuk fenotipe.  

 

 

Gambar 4.8  Pembentukan enzim sebagai katalisator biologis 

  

 Gen berbeda akan menghasilkan ekspresi yang berbeda (gambar 4.9). 

Selain itu, tidak semua gen akan terekspresi pada fenotipe. Seringkali untuk 

ekspresi pada fenotipe diperlukan interaksi lebih daripada satu gen, bahkan 
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sejumlah besar gen. Keadaan ini disebut sebagai efisiensi ekspresi gen 

(gambar 4.10). Ada pula gen yang memerlukan interaksi dengan faktor 

lingkungan untuk menghasilkan ekspresinya. 

 

 
 

Gambar 4.9  Gen berbeda menghasilkan ekspresi berbeda 

 

 

Gambar 4.10   Ekspresi gen dan efisiensinya 

 

� Mitosis dan Meiosis 

 Mitosis adalah pembelahan sel somatik, sedangkan meiosis adalah 

pembelahan sel kelamin. Pada gambar 4.11 diperlihatkan siklus hidup sel 

somatik, yang mengalami interfase serta mitosis dan sitokinesis (kedua sel 

anak bergerak saling menjauh) secara bergantian.  
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Gambar 4.11  Siklus interfase dan mitosis 

 

 Pada gambar 4.12 berikut, diperlihatkan secara singkat tahap akhir 

fase interfase, dilanjutkan dengan secara singkat pula fase-fase mitosis dari 

profase sampai telofase dan sitokinesis. 

 

 

Gambar 4.12   Fase-fase mitosis 
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 Beberapa gambar berikut, yaitu gambar 4.13 s.d. 4.16 menunjukkan 

perjalanan fase-fase mitosis secara rinci.  

 

 

Gambar 4.13  Rincian interfase s.d. profase 

 

 

Gambar 4.14  Rincian profase s.d. prometafase 

 

 

Gambar 4.15  Rincian metafase dan anafase 
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Gambar 4.16  Rincian telofase 

 

 Perbandingan antara mitosis dan meiosis diperlihatkan pada gambar 

4.17. 

 

 
 

Gambar 4.17  Perbandingan mitosis dan meiosis 
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� Apoptosis 
 

 Apoptosis adalah kematian sel terprogram. Apoptosis merupakan 

komponen normal dari perkembangan dan kesehatan organisme multiselular. 

 Apoptosis berbeda dengan nekrosis, yaitu kematian sel akibat 

kurangnya aliran darah ke jaringan.  

 

 
 

Gambar 4.18  Apoptosis 
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LATIHAN 4 
 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar! 
 

1. Urutan fase pada siklus kehidupan sel adalah: 
 

 A. Pertumbuhan – pembelahan sel – replikasi DNA  

 B. Pertumbuhan – replikasi DNA – pembelahan sel 

 C. Pertumbuhan – pembelahan sel – pertumbuhan – replikasi DNA 

 D. Pertumbuhan – replikasi DNA – pertumbuhan pembelahan sel 

 

2. Fase yang menghabiskan energi dalam bentuk ATP pada siklus 

kehidupan sel adalah yang berikut ini, kecuali: 
 

 A. Pertumbuhan  

 B. Replikasi DNA 

 C. Pembelahan sel 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

3. Sekuens genetik tertulis pada gen dengan unit penulisan dalam bentuk: 
 

 A. Kode triplet C. Kode kuintuplet 

 B. Kode kuadriplet D. Semuanya salah 

 

4. Pasangan alamiah basa nitrogen pada DNA ialah: 
 

 A. A – T dan G – C  C. A – C dan T – G  

 B. A – G dan T – C  D. Semuanya salah 

 

5. Molekul DNA terdiri atas komponen: 
 

 A. Gula deoksi-ribosa C. Gugus fosfat 

 B. Basa nitrogen D. Semuanya benar 

 

6. Molekul DNA terdiri atas: 
 

 A. Rantai tunggal C. Tiga rantai 

 B. Dua rantai D. Semuanya salah 

 

7. Bagian rantai DNA yang membawa informasi genetik untuk 

ditranskripsikan ke RNA adalah: 
 

 A. Intron C. (A) dan (B) benar 

 B. Ekson D. (A) dan (B) salah 
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8. Pilihlah yang benar: 
 

 A. Transkripsi adalah proses pembentukan DNA 

 B. Replikasi adalah proses pembentukan RNA 

 C. Translasi adalah proses pembentukan protein 

 D. Semuanya salah 

 

9. Pernyataan yang benar mengenai kodon ialah sebagai berikut, kecuali: 
 

 A. Satu kodon dapat menjadi kode untuk lebih daripada 1 asam 

amino 

 B. Satu asam amino dapat diberi kode oleh lebih daripada 1 kodon 

 C. Tanda “stop” dapat diberi kode oleh lebih daripada 1 kodon 

 D. Semuanya benar tanpa kecuali 

 

10. Proses transkripsi menghasilkan: 
 

 A. messenger-RNA C. transfer-RNA 

 B. ribosomal-RNA D. Semuanya salah 

 

11. Pembentukan protein oleh RNA terjadi: 
 

 A. Di dalam nukleus 

 B. Di dalam sel, di luar nukleus 

 C. Di luar sel 

 D. Semuanya salah 

 

12. Sitokinesis adalah: 
 

 A. Fase antar pembelahan sel 

 B. Fase pembelahan sel 

 C. Berpisahnya kedua sel anak yang baru terbentuk 

 D. Semuanya salah 

 

13. Kutub-kutub tempat perlekatan spindle fiber pada Metafase-Anafase 

mitosis adalah: 
 

 A. Sentriol C. Kinetokhor 

 B. Sentromer D. Semuanya salah 

 

14. Benang-benang kromatin didapatkan pada: 
 

 A. Profase C. Telofase 

 B. Metafase-Anafase D. Interfase 
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15. Formasi tetrad untuk kromosom didapatkan pada: 
 

 A. Profase mitosis C. Profase II meiosis 

 B. Profase I meiosis D. Semuanya salah 

 

16. Istilah apoptosis mencakup: 
 

 A. Kematian sel terprogram 

 B. Kematian sel akibat tak adekuatnya pendarahan 

 C. Keduanya benar 

 D. Keduanya salah 

  


