
MONERA, FUNGI, DAN PROTISTA 

a. Monera 

Monera, dalam beberapa sistem klasifikasi biologi, adalah sebuah kerajaan yang terdiri dari sebagian besar 
makhluk hidup dengan organisasi sel prokariotik. Untuk alasan tersebut, kerajaan ini juga telah disebut 
Prokaryotae.Organisme prokariot dibedakan dengan organisme eukariot karena tidak memiliki inti sejati yang 
terbungkus dalam membran. Pada sebagian besar organisme prokariot, DNA terkonsentrasi sebagai serat kusut 
dalam region nukleolid yang warnanya kurang padat dibandingkan sitoplasma sekitarnya.  Kingdom monera 
terdiri dari bakteri, ganggang biru-hijau (cyanobacteria), dan archaebacteri. Pada organisme cyanobakteria, 
terdapat membran tilakoid yang sangat mirip dengan kloroplas, berfungsi melakukan proses fotosintesis. Orgsnisme 
archaebakteria dapat hidup pada habitat yang terlalu panas, terlalu dingin, terlalu asin, terlalu asam, atau terlalu basa 
bagi organisme eukariot apapun. Bentuk umum dari organisme prokatiot yaitu kokus (bulat), basil (batang), dan 
heliks (spiral). Sebagian besar memiliki dinding sel untuk mempertahankan dinding sel, memberi perlindungan fisik, 
dan mencegah agar sel tidak pecah dalam lingkungan hipootonis. Dinding sel-nya bukan selulosa, melainkan 
peptidoglikan (Tetapi Archaea tidak memiliki peptidoglikan). Klasifikasi anggota prokariot (bakteri) yang ampuh 
dilakukan dengan pewarnakaan gram, gram positif memiliki struktur dinding sel yang sederhana dengan jumlah 
peptidoglikan yang relatif  banyak sedangkan gram negatif sebaliknya, dengan tambahan membran bagian luar yang 
mengandung lipopolisakarida. Mekanisme pergerakan prokatiot dilakukan oleh flagella (tersebar di seluruh 
permukaan tubuh, terousat di salah satu atau kedua bagian tubuhnya). Mekanisme lainnya yaitu menggunakan 
spirokaeta (ciri bakteri heliks). Mekanisme terakhir adalah dengan mensekresikan bahan kimia berlendir.Prokatiot 
berkembang biak hanya dengan cara aseksual melalui pembelahan biner.Kemampuan bakteri dalam 
beradaptasi pada lingkungan yang tidak menguntungkan dilakukan dengan cara membentuk sel-sel yang 
resisten, disebut endospora (dalam keadaan yang tidak terlalu ekstrem dapat tetap dorman selama berabadd-abad). 
Berdasarkan cara memperoleh nutrisi, prokariot dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu fotoautotrof 
(memperoleh energi cahaya dan mensintesis bahan organik dengan melakukan fotosintesis); kemoautotrof 
(memperoleh energi dengan mengoksidasi bahan anorganik); fotoheterotrof ( memerlukan cahaya sebagai sumber 
energi, tetapi menggunakan karbon dalam bentuk organik); kemoheterotrof 9mengkonsumsi bahan organik untuk 
memperoleh sumber energy dan karbon). 

1. Prochlorococcus sp. 

Taksonomi (http://www.uniprot.org/taxonomy/2) :  

Fillum : 0TBacteria0T 

Ordo :     0TCyanobacteria0T 

Kelas :      Prochlorophytes / Prochlorales (Lewin 1977) 

Family :     0TProchlorococcaceae0T 

Genus :        0TProchlorococcus0T (Chisholm et al. 2001) 

 

Prochlorococcus sp. tergolong ke dalam Cyanobacteria, memiliki kemampuan footsintesis yang dilakukan 
oleh seluruh sel tanaman. Organisme ini berisi phycobiliproteins untuk menyerap energi matahari untuk fotosintesis, 
prochlorophytes mengandung klorofil b sebagai pigmen hasil penyerapan cahaya. 
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Studi filogenetik menunjukkan bahwa tiga golongan prochlorophytes yang dikenal (Prochloron, 
Prochlorococcus dan Prochlorothrix) telah berevolusi terpisah dari cyanobacteria dan tidak berada di jalur yang 
sama keturunan dengan tanaman berklorofik yang lebih tinggi. Meskipun kloroplas juga timbul dari cyanobacteria 
dan kerabat modern mereka dari cyanobacteria belum ditemukan. 

2. Rhodospirillum sulfurexigens  

UTaksonomi  

Domain: 0TUEukaryotaU0T Whittaker & Margulis,1978  

Kingdom: 0TUBacteriaU0T  

Phylum: 0TUProteobacteriaU0T  

Class: 0TUAlphaproteobacteriaU0T  

Order: 0TURhodospirillalesU 0T  

Family: 0TURhodospirillaceaeU0T  

Genus: 0TURhodospirillumU0T  

Spesias : Rhodospirillum sulfurexigens (Anil Kumar et al. 2008)  

b. Protista 

 Semua protista merupakan eukariota. Sebagian besar protista merupakan uniseluler, tetapi terdapat protista 
yang dapat membentuk koloni dan multiseluler.sederhana. Dapat ditemukan di air, hidup sebagai plankton, 
menempati bagian dasar air yang selalu terendam, atau  menempati tanah yang lembab atau cairan tubuh hewan 
yang lain. Memperoleh nutrisi dengan mekanisme fotoautotrof dengan kloroplas, heterotrof dengan menyerap 
molekul organik, atau miksotrof , dapat melakukan fotosintesis dan nutrisi heterotrofik. Sebagian besar protista 
bersifat motil, memiliki flagella atau silia yang merupakan perpanjangan dari sitoplasma pada suatu saat dalam 
siklus hidup mereka. Reproduksi dan siklus hidup protista sangat bervariasi, beberapa melakukan reproduksi 
aseksual, beberapa lainnya juga dapat melakukan reprodukasi secara seksual. Protista dapat digolongkan 
berdasarkan cara memperoleh makan/cara hidup, yaitu : 

1. Protista mirip hewan (menelan makanannya) 
2. Protista mirip fungi (menyerap makanan) 
3. Protista mirip tumbuhan (melakukan fotosintesis) 
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1. Euglena sp. 

Taksonomi : 

 

 

ciri –ciri : 
• Organisme bersel tunggal dengan susunan sel eukariota 
• Sel tidak dibungkus oleh dinding selulosa, melainkan oleh perikel berprotein, yang berada didalam 

plasmalema. Pada kebanyakan Euglenoid, perikel itu bersifat lentur sehingga memungkinkan perubahan 
bentuk sel, tetapi pada beberapa jenis, perikel ini kaku sehingga sel memiliki bentuk tetap. 



• Ujung depan sel euglenoid melekuk kedalam membentuk saluran yang ujung dalamnya meluas menjadi 
rongga membulat membentuk reservoar. Saluran dan reservoar itu walaupun dianggap sebagai terusan 
tempat partikel makanan padat masuk kedalam sel. 

• Beberapa euglenoid berfotosintesis dan yang lain tidak. Anggota-anggota yang berpigmen memiliki 
kloroplas yang berisi klorofil a dan b. Hasil fotosintesis disimpan sebagai paramilon, sebuah polimer 
glukosa yang berbentuk butiran dalam sitoplasma. 

• Pada dasarnya euglenoid memiliki dua buah flagel tipe cambuk berjumbai, dengan tonjolan lateral yang 
berupa bulu yang terletak pada satu barisan sepanjang flagel. 

• bersifat miksotrof 

Habitat : 
Sesuai dengan alat geraknya (flagel) sebagian besar Euglenophyta hidup diperairan mulai dari air tawar, air laut dan 
lumpur. Bahkan ekstrimnya, Euglena dapat hidup dalam perut berudu Rana sp 

  

 

2. Dinoflagellata  

Dinoflagellata adalah organisme uniseluler, 90% dari yang hidup di laut dan yang lainnya di air tawar atau 
payau. Mereka dikenal dari perairan kutub, beriklim sedang dan tropis. Kebanyakan ditutupi dengan "baju besi" dan 
ornamentasi aneh / indah yang bersifat spesifik untuk setiap spesies. baju besi ini terdiri dari pelat poligon yang 
terletak di bagian atas dan bawah dari organisme dan, tidak seperti diatom dimana dinding sel yang terbuat dari 
silika, dinding sel dinoflagellata terbuat dari polisakarida. Diperkirakan bahwa baju besi dan ornamen rumit 
bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan dengan volume memungkinkan untuk penyerapan yang lebih efisien 
nutrisi dari lingkungan perairan sekitarnya. 

Dinoflagellata merupakan protista yang hidup di laut atau air tawar, dikelompokkan sebagai protista 
autotrof oleh adanya klorofil a dan c , tetapi tidak mempunyai klorofil b pigmen xantophil yang khas yaitu peridinin, 
neoperidinin, dinoxanthin dan neodinoxanthin) dan ß karoten yang memberikan warna coklat atau warna coklat 
emas. Cadangan makanan berbentuk tepung atau minyak.  

Sel Dinoflagellata terbagai secara transversal oleh cingulum menjadi epiteka dan hipoteka. Pada Peridinium, epiteka 
tersusun atas 2 seri: apical dan precingular. Pada beberpara genus terdapat seri pelat yang tidak sempurna pada 
permukaan dorsal dengan 1-3 pelat interkalar anterior. Hipoteka tersusun atas 2 seri transversal: cingular dan 
antapikal juga sering terdapat seri yang tidak sempurna yaitu interkalar posterior.  

Dinoflagellata dalam jumlah yang kecil sebagai penyusun komunitas plankton laut, tetapi lebih melimpah 
di perairan tawar. Fenonema menarik yang dihasilkan oleh Pyrrophyta adalah kemampuan bioluminescence (emisi 
cahaya oleh organisme), seperti yang dihasilkan oleh Noctiluca, Gonyaulax, Pyrrocystis, Pyrodinium dan 
Peridinium sehingga menyebabkan laut tampak bercahaya pada malam hari.  

1. Gonyaulax 

Taksonomi : 

Domain: 0TUEukaryotaU0T Whittaker & Margulis,1978 - eukaryotes  
Kingdom: 0TUProtozoaU0T  (Goldfuss, 1818) R. Owen, 1858 - Protozoa  
Subkingdom: 0TUBiciliataU0T  
Infrakingdom: 0TUAlveolataU0T Cavalier-Smith, 1991  
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Phylum: 0TUMyzozoaU0T Cavalier-Smith & Chao, 2004  
Subphylum: 0TUDinozoaU0T  
Infraphylum: 0TUDinoflagellataU0T  

Class: 0TUDinophyceaeU0T (B�tschli, 1885) Pascher, 

1914 
Subclass: 0TUPeridiniphycidaeU0T Fensome Et Al., 1993b 
Order: 0TUPeridinialesU0T Taylor, 1980  
Suborder: 0TUGonyaulacineaeU0T (Taylor, 1980)  
Family: 0TUGonyaulacaceaeU0T Lindemann, 1928  
Genus: 0TUGonyaulaxU0T  
Specific descriptor: cochlea - Meunier  
Scientific name: - Gonyaulax cochlea Meunie 

 
Gonyaulax menyebabkan kerusakan pada industri utama. Gonyaulax merupakan salah satu dinoflagellata 

bertanggung jawab untuk munculnya pasang merah. Selama pasang merah, banyak ikan, ikan paus, manatee, dan 
pantai burung telah mati dalam jumlah besar karena kondisi anoxic dihasilkan oleh dinoflagellata mekar. Gonyaulax 
racun dari hewan laut juga dapat langsung beracun di bagian atas piramida makanan. Gonyaulax merupakan 
produsen utama dalam jaringan makanan. Mereka adalah salah satu unsur utama dari komunitas plankton laut, yang 
bertanggung jawab untuk sebagian besar fiksasi karbon fotosintesis di laut. Sebagai produsen utama merreka 
mendukung kehidupan semua organisme laut utama. Kista Gonyaulax mungkin menunjukkan cadangan minyak 
bumi. Mereka telah berguna bagi industri bahan bakar fosil. Plankton mati jatuh ke dasar laut telah dikonversi 
menjadi senyawa minyak bumi selama jutaan tahun, akibat peningkatan tekanan lapisan sedimen. kista 
dinoflagellata Jadi fosil diharapkan untuk menunjukkan lokasi cadangan minyak bumi. Toksin Gonyaulax memiliki 
aplikasi medis. Paradoksnya, racun Gonyaulax dapat bermanfaat. Saat ini sedang dilakukan penelitian tentang 
penggunaan saxitoxin dimodifikasi secara kimia dalam pengobatan gangguan syaraf dan jantung. Selain itu, 
saxitoxin mungkin memiliki kepentingan di masa depan sebagai anestesi lokal. Hiburan nilai bioluminescence! 
Memberi kita karunia bioluminescence Gonyaulax. menampilkan waktu mereka telah pelaut malam cahaya 
terpesona di seluruh dunia sejak awal waktu. 

2. Diatom 

Diatom adalah organisme sel tunggal yang tergolong dalam kelas Bacilariophyceae dari phylum 
Bacilariophyta.  Diatom bisa terdiri dari satu sel tunggal atau gabungan dari beberapa sel yang membentuk 
rantai.  Biasanya terapung bebas di dalam badan air dan juga kebanyakan dari mereka melekat (attach) pada substrat 
yang lebih keras. Pelekatan diatom biasanya karena tumbuhan ini mempunyai semacam gelatin (Gelatinous 
extrusion) yang memberikan daya lekat pada benda atau substrat. Kita juga kadang menemukan beberapa diatom 
yang walau sangat lambat tetapi punya daya untuk bergerak.  Diatom akan sangat tergantung pada pola arus laut dan 
pergerakan massa air baik itu secara horizontal maupun vertical. Sel diatom ini mempunyai ukuran kurang lebih 2 
micron sampai beberapa millimeter, namun kita juga kadang menemukan beberapa yang ukurannya sampai 200 
micron.  Sampai saat ini para ahli memperkirakan jumlah species dari diatom ini sekitar 50.000 spesies. Diatom 
dapat dijadikan sebagai indikator dari pola pelapisan sediment yang terbentuk.  Tidak jarang juga di jadikan 
indikator lingkungan pada indikasi pencemaran lingkungan.  

Dari sumbernya diatom dapat di kelompokkan kedalam Diatom asli parairan tersebut (Autochthonous) dan 
Diatom yang berasal dari luar perairan itu (Allochthonous).  Pada daerah-daerah pantai atau estuary yang banyak 
terdapat vegetasi seperti lamun (seagrass) dan Macroalga, perairan tersebut kebanyakan di jumpai kelompok diatom 
asli yang berasal dari perairan tersebut (autochthonous) yang umumnya berasal dari epiphyte yang melekat pada 
macrophyte. Kelompok diatom ini juga dikenal dengan epiphytic diatom. Penggolongan diatom menurut pola 
hidupnya juga di bedakan atas 8 kelompok, yaitu :  
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1. Epiphytic  dikenal dengan kelompok diatom yang melekat pada  tumbuhan lain yang lebih besar.  
2. Epipsamic dikenal dengan kelompok diatom yang hidup dan tumbuh pada pasir. 
3. Epipelic di kenal dengan kelompok diatom yang hidup dan tumbuh pada permukaan tanah liat (mud) atau 

sediment.  
4. Endopelic di kenal dengan kelompok diatom yang tumbuh dalam rongga tanah liat (mud) atau sediment. 
5. Epilithic di kenal dengan kelompok diatom yang tumbuh dan melakat pada permukaan batuan.  
6.  Endolithic di kenal dengan kelompok diatom yang tumbuh didalam rongga batuan pada dasar perairan. 
7. Epizoic di kenal dengan kelompok diatom yang melakat pada hewan umunya invertebrate dasar perairan. 
8. Fouling di kenal dengan kelompok diatom yang melekat pada benda-benda yang keras yang biasannya di 

tanam atau di letakkan pada dasar perairan.  

 

c. Fungi 

Organisme yang disebut fungi bersifat heterotrof, dinding sel spora mengandung kitin, tidak berplastid, tidak 
berfotosintesis, tidak bersifat fagotrof, umumnya memiliki hifa yang berdinding yang dapat berinti banyak 
(multinukleat) atau berinti tunggal (mononukleat), dan memperoleh nutrein dengan cara absorbs. Jamur laut atau 
marine laut merupakan mikroorganisme laut yang memiliki potensi penting dalam bidang Farmasi dengan adanya 
metabolit aktif. Hewan ini di lingkungan berperan sebagai dekomposer. 
Jamur laut terbagi menjadi 2 kelompok yaitu : 

1. Obligat jamur 
Jamur tumbuh dan menghasilkan spora di lingkungan laut 
2. Fakultatif jamur 
Jamur laut yang berasal dari darat atau air tawar, tetapi bisa juga tumbuh di lingkungan laut. 

Kebanyakan marine laut terdiri dari Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Mayoritas dari 
mereka adalah ascomycetes.Yang termasuk dalam Ascomycotina antara lain: 
- Arenariomyces majusculus 
- Halosarpheia marina 
- Massarina velatospora 
- Acremonium chrysogenum 
Ciri-ciri : Jamur ini mempunyai miselium yang bersekat-sekat. Pembiakan secara vegetatif dilakukan dengan 
konidia, sedang pembiakkan secara generatif dilakukan dengan spora-spora yang dibentuk Didalam askus. Beberapa 
askus terdapat di dalam suatu tubuh buah pada umumnya askus. 



Yang termasuk dalam Basidiomycotina antara lain: 
- Halocyphina villosa 
- Calathella mangrovei 
Perkembangannya bisa secara sexual maupun asexual 

Yang termasuk dalam Deuteromycotina antara lain: 
- Clavatospora bulbosa  
- Trichocladium alopallonellum 
- Camarosporium sp 

Jamur laut atau marine laut merupakan mikroorganisme laut yang memiliki potensi penting dalam bidang 
Farmasi dengan adanya metabolit aktif. Contoh jenis fungi laut yang memiliki fungsi ini antara lain : 

1.Cephalosporium acremonium merupakan jamur yang mengandung senyawa aktif yang terkandung didalamnya 
yaitu Cephalosporin C, yang saat ini dikenal sebagai obat antibiotic. Cephalosporins adalah kelas yang paling sering 
diresepkan antibiotik.  
2. Hypoxylon aceanicum 
 Suatu marine fungi obligat yang menghasilkan metabolit aktif antifur gel, menghambat sintesis dinding sel fungi. 
Merupakan kelas senyawalipodepsipeptida ( suatu struktur peptide yang memiliki sisi asam lemak  
3. Halovir A-C 
Suatu antivirus dari fungi Scytalidium sp.yang berupa peptide linear yang memiliki karakteristik N-terminal yang 
terasetilasi dan C-terminal tereduksi dan memiliki turunan asam amino isobutirat, memiliki sktivitas mengikat 
langsung sisi ikatan dari virus sehingga mencegah inkorporasi ke sel inang, berpotensi menjadi antivirus tropical. 

 

KUIS MONERA 

1. Mengapa organism m,onera disebut juga sebagai organism protista? 
Jawab : Karena organism tersebut tidak memiliki membrane inti sel 

2. Sebutkan dua jenis penggolongan bakteri berdasarkan karakteristik dinding selnya dan jelaskan!  
Jawab : Bakteri gram positif, dinding sel mengandung banyak peptidogligan dan strukturnya sederhana dan 
bakteri gram negative dinding selnya mengandung sedikit peptidogligasn dan strukturnya kompleks. 

3. Sebutkan 3 jenis penggolongan organisme monera dan contoh organismenya!  
Jawab : Bakteri > Euglena sp. ; cyanobakteria/ganggang hijau-biru > Prochlorococcus sp. ; archaebacteria : 
Rhodospirillum sulfurexigens (bakteri peraduksi sulfur) 

4. Sebutkan 3 macam bentuk bakteri! 
Jawab : coccus (bulat); basil (batang) ; spiral 

5. Bagaimana cara Euglena sp. hidup berasosiasi dengan organism lain? 
Jawab : dengan hidup di dalam perut Rana sp. 


