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Membran biologi 

 Kehidupan suatu sel 
berlangsung dalam 
lingkungan berair. 

 Di dalam dan diluar sel 
terdapat banyak cairan. 

 Barier seperti apakah yang 
dapat memisahkan 
keduanya dengan baik 

 Bersifat tidak larut dalam air 

 Bersifat fleksibel 

 

Bagaimana dengan membran 
sel (membran biologi)? 



MembranBiologi 

Tersusun dari (komponen membran): 

 Lipid membran membentuk struktur lipid 

bilayer yg mengandung 

 Fosfolipid, glikolipid 

 kolesterol 

 Protein membran (integral, perifer): 

 reseptor, transporter, channel/ kanal, enzim, 

anchor, identitas sel/ HLA dll. 

 

 



Membran Biologi 



Komponen lipid 

membran 

Bedakan dg TAG 

FOSFOLIPID 

KOLESTER

OL 



FOSFOLIPID 

Terdiri atas: 

 Gliserol yg mengikat 

 2 asam lemak atau rantai 

isopren yang bersifat 

hidrofobik 

 Suatu gugus fosfat yang 

bersifat polar 



ASAM LEMAK & ISOPREN 



Lipid membran 



fosfolipid 

 Fosfolipid bila dimasukkan dalam 

lingkungan air  maka secara spontan 

akan membentuk misel atau lipid bilayer 

(suatu struktur membran sel) 

 

 Kepala polar akan menghadap ke 

lingkungan air dan ekor hidrofobik akan 

menghadap menjauhi air  



Misel & lipid bilayer 



Permeabilitas membran lipid 

 Selective permeable 

 Bagaimana permeabilitas selektifnya? 

 Melewatkan molekul non-polar menembus 

membran: O2, CO2 dan lipid-lipid lainnya 

 Melewatkan molekul sangat kecil menembus 

membran: H2O 

 Menghalangi molekul bermuatan menembus 

membran: Na+, K+, Cl- dan molekul besar 

bermuatan seperti glukosa 



Permeabilitas selektif membran 



Permeabilitas selektif membran 



Permeabilitas selektif membran 

Jumlah fosfolipid dengan kaki-kaki asam lemak jenuh 

makin besar menyebabkan permeabilitas membran 

menurun 



Fluiditas membran 

Membran biologi bersifat fluid (mempunyai fluiditas membran), 
disebabkan: 

 

 Fosfolipid dapat berpindah tempat/ bergeser di seluas permukaan 
membran 

 

 Fosfolipid dapat berputar ditempat 

 

 Fosfolipid dapat bergerak flipflop, walaupun jarang terjadi 

 

 Kaki – kaki fosfolipid bergetar, makin banyak asam lemak tidak 
jenuh cis makin tinggi fluiditas membran  

 

 Bila kaki-kaki fosfolipid semuanya asam lemak trans  seperti sapu 
lidi  keras dan kaku Bila terdapat pada sel-sel endotel pembuluh 
darah dapat terjadi kekakuan pembuluh darah  hipertensi 

 



Fluiditas membran 



Fluiditas membran 
Pembuktian bahwa protein membran dapat berpindah 

tempat pada membran sel. 



Yang mempengaruhi fluiditas 

 Komposisi dan jumlah fosfolipid, sebab 

fosfolipid itu bermacam-macam 

 Asam lemak pada fosfolipid, bila banyak 

asam lemak trans maka fluiditas menjadi 

rendah  kekakuan membran sel. 

 Suhu makin tinggi getaran molekul kaki-

kaki fosfolipid makin tinggi  makin fluid. 

 Suhu lingkungan lebih rendah seperti di 

Eskimo  fluiditas turun 



Yang mempengaruhi fluiditas 

Ikatan rangkap pada asam lemak fosfolpid dapat 

membentuk kinks bila ikatan rankap adalah cis 



Contoh asam lemak 



Yang mempengaruhi fluiditas 

 Kolesterol , berbentuk 
seperti papan. 

 Karena letaknya menyisip 
diantara fosfolipid maka 
makin banyak kolesterol 
dalam membran sel  
pergerakan fosfolipid 
terhambat 

 Keberadaan kolesterol  
makin besar hambatan  
makin rendah fluiditas 
membran  



Yang mempengaruhi fluiditas 



Asimetri membran sel 

Penampang membran sel 



Asimetri membran sel 

Asimetri membran ditentukan oleh: 

 Keberadaan dan bentuk protein 

membran 

 Glikoprotein dan glikolipid menghadap 

ke ekstra sel 

 komposisi dan persentase (%) fosfolipid 

pada lipid bilayer berbeda antara 

membran yang menghadap ekstrasel 

dan intrasel 



Protein membran 



JENIS dan fungsi protein 

membran sel 

1. Perlekatan antar sel 



JENIS dan fungsi protein 

membran sel 



JENIS dan fungsi protein 

membran sel 
2. Komunikasi antar sel yang berdekatan 



JENIS dan fungsi protein 

membran sel 



JENIS dan fungsi protein 

membran sel 
3. Komunikasi 

antar sel yang 
jauh: reseptor 
hormon 



JENIS dan fungsi protein 

membran sel 

4. Sebagai enzim 



JENIS dan fungsi protein 

membran sel 

5. Identitas sel 



JENIS dan fungsi protein 

membran sel 

6. Kanal  



Membran eritrosit 









Elektroforesis membran eritrosit 



Ghost cells 

Pembuatan sel ghost dari eritrosit  



Selamat belajar 


