


  

 
 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Pengetahuan tentang fisiologi hewan semakin dirasakan manfaatnya dan 

telah menjadi perangkat penting bagi mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah di 

perguruan tinggi. Mengingat buku tentang fisiologi hewan belum begitu banyak 

diterbitkan di Indonesia dan rendahnya keberhasilan peserta didik dalam 

penguasaan fisiologi hewan yang bersifat abstrak, maka disusun suatu buku 

sederhana tentang fisiologi hewan yang dapat dipergunakan sebagai buku teks 

oleh mahasiswa, guru, dan pemerhati pendidikan ataupun sebagai buku referensi. 

Berdasarkan kurikulum mata kuliah Fisiologi Hewan dengan bobot 3 SKS 

di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau saat ini adalah 

gabungan dari 2 mata kuliah sebelumnya yaitu Anatomi Fisiologi Manusia  

dengan bobot 2 SKS dan  Fisiologi Hewan dengan bobot 3 SKS. Hal ini 

memerlukan pertimbangan strategi dan prioritas dalam menentukan materi pada 

saat tatap muka. 

 Buku ini berisi penjelasan-penjelasan ilmu fisiologi hewan yang 

memberikan bekal teori dan terapan kepada mahasiswa dalam rangka 

memecahkan suatu permasalahan dalam aspek fisiologi hewan dengan pendekatan 

ilmiah. Penekanan diberikan pada pengertian tentang aspek fisiologi hewan serta 

hubungannya dengan mekanisme, proses dan pemecahan masalah. Pemecahan 

masalah ditekankan untuk membentuk pemikiran kritis, komunikatif dan analisis 

pada mahasiswa. 

Isi buku ini mencakup penjelasan tentang fisiologis dan mekanisme kerja 

membran sel, darah, sistem sirkulasi, penguraian nutrisi dalam sistem pencernaan 

dan ekskresi dalam konsep osmoregulasi. Seterusnya, buku ini juga menjelaskan 

cara pemecahan masalah yang ada pada suatu kasus fisiologi hewan. 

Disadari sepenuhnya, buku ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan. 

Oleh karenanya, kritik dan saran serta masukan yang membangun sangat 

diharapkan dalam menyempurnakan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu pendidikan sains.  

 

       Pekanbaru,14 Desember 2017 

    

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

PRAKATA 

 

Kami menyambut baik dengan terbitnya buku Bahan Ajar Fisiologi 

Hewan yang disusun oleh tim pengajar mata kuliah Fisiologi Hewan di Program 

Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau. Fisiologi Hewan merupakan 

ilmu yang mempelajari tentang faal yang mencakup struktur, fungsi dan 

mekanisme atau proses yang terjadi di dalam tubuh, baik dari struktur organisme 

terkecil (sel) hingga ke sistem organ. Ilmu faal ini cenderung bersifat abstrak, 

namun dampak dari proses di dalam tubuh akan terdeteksi dan dapat 

mempengaruhi kinerja dari hewan tersebut.  

Kita membutuhkan informasi tentang mekanisme pada faal tubuh 

organisme hewan. Tingginya keanekaragaman jenis hewan memberikan ciri faal 

yang bervariasi terhadap stimulus perubahan lingkungan, sehingga diperlukan 

informasi yang sangat kompleks. Perubahan lingkungan dewasa ini akan 

berpengaruh terhadap mekanisme faal hewan, sehingga bermuncullah fenomena-

fenomena baru. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan 

informasi yang terbaru tentang ilmu faal hewan. Dengan demikian diharapkan 

solusi terhadap fenomena faal hewan dapat diketahui dan dikembangkan. 

Dalam pembelajaran tentu ada kendala dan tantangan, namun juga ada 

peluang yang dapat diambil, maka materi dalam bahan ajar ini mudah-mudahan 

dapat menjadi rujukan kita bersama. Buku ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan dalam implementasi pengembangan teori materi fisiologi hewan di 

Indonesia umumnya dan di Universitas Riau khususnya. Dengan demikian, 

harapan kami buku bahan ajar ini bermanfaat bagi kalangan yang terkait, agar 

terwujudnya kualitas pemahaman fisiologi hewan yang dicita-citakan. 

 

Pekanbaru,14 Desember 2017 

Dekan FKIP Universitas Riau 

 

 

Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd 

NIP.19601013 198603 1 002 
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TINJAUAN MATA KULIAH 

 

Mata Kuliah/Kode/SKS  : Fisiologi Hewan/KPK4130/4 

Deskripsi Singkat : Mata Kuliah ini membahas tentang pengertian, struktur, 

dan fungsi serta berbagai fenomena pada fisiologis dan 

mekanisme kerja membran sel, darah dan sistem 

peredaran darah, sistem sirkulasi, penguraian nutrisi 

dalam sistem pencernaan dan mekanisme ekskresi dan 

konsep osmoregulasi pada berbagai jenis hewan. 

Tujuan Mata Kuliah  : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 

mekanisme yang berhubungan dengan  proses fisiologis 

pada berbagai jenis hewan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN BUKU 

 

Buku ini digunakan sebagai bahan ajar pada mahasiswa Pendidikan 

Biologi (SI). Buku Ajar Fisiogi hewan ini terdiri dari:  

- Kompetensi : Memahami struktur, mekanisme, dan fungsi serta berbagi 

fenomena fisiologis sistem organ pada berbagai jenis 

hewan. 

- Sub kompetensi  : Memahami mekanisme fisiologis pada hewan invertebrata 

dan vertebrata. 

- Indikator Esensial  : Merencanakan dan melaksanakan pemecahan masalah 

terkait dengan proses fisiologi atau fenomena fisiologis 

pada berbagai jenis hewan. 

- Deskriptor    : Merencanakan dan melaksanakan pemecahan masalah 

pada pengertian, mekanisme, struktur, dan fungsi serta 

berbagai fenomena pada membran sel, darah dan sistem 

peredaran darah, sistem sirkulasi, penguraian nutrisi dalam 

sistem pencernaan dan mekanisme ekskresi dan konsep 

osmoregulasi pada berbagai jenis hewan. 

 

Buku ajar ini, mengikuti bab dari setiap sub topik sebagai berikut:  

1. Memahami struktur, fungsi dan mekanisme serta berbagai fenomena pada 

membran sel,  

2. Memahami struktur, fungsi dan mekanisme darah dan sistem peredaran darah, 

3. Memahami struktur, fungsi dan mekanisme sistem sirkulasi,  

4. Memahami struktur, fungsi dan mekanisme nutrisi dan sistem pencernaan,  

5. Struktur, fungsi dan mekanisme sistem ekskresi dan osmoregulasi pada 

berbagai jenis hewan. 

Berdasarkan kisi-kisi bahan ajar di atas, struktur penulisan buku ini juga 

mempertimbangkan alur isi materi pelajaran, dan interaksi antara pengajar dan 

peserta didik. Perancangan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara kreatif 

dan inovatif berdasarkan kompetensi dan sarana yang tersedia dengan 



  

 
 

menggunakan modifikasi model pembelajaran pemecahan masalah dengan 

investigasi kelompok. 

Kegiatan pembelajaran ini disusun mengikuti kompetensi dasar tingkatan 

pada kurikulum. Pada pendahuluan diperkenalkan judul atau topik-topik yang 

akan dipelajari serta prasyarat pengetahuan yang harus dimiliki sebelum 

mengikuti buku bahan ajar ini. Proses pembelajaran pada setiap judul atau topik 

memberikan informasi mengenai tujuan/objektif pembelajaran, teori, 

inplementasi, latihan dan penilaian. Implementasi mengikuti teori model 

pembelajaran yang dirujuk dengan model pembelajaran problem base learning 

(pemecahan masalah). 

Pada setiap kegiatan, di akhir pembelajaran diberikan latihan. Setiap 

peserta diharuskan mengerjakan soal-soal latihan dan penilaian. Ikutilah kegiatan 

pembelajaran ini sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan. 

Komponen utama buku ajar ini terdiri dari: (A) Pendahuluan, (B) Uraian 

materi, (C) Penutup (latihan, rangkuman, dan evaluasi). Di akhir pembelajaran 

diberikan umpan balik, tindak lanjut dan daftar pustaka. 
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BAB 1 

Membran sel 

 

 

 
 
 
 
 
1. Deskripsi Singkat 

Bab ini mengemukakan  teori-teori yang berhubungan dengan pemahaman konsep 

tentang struktur dan komponen penyusun struktur dasar, peranan fisiologis dan 
mekanisme kerja membran sel. 

  
2. Relevansi 

Bab ini  salah satu bagian utama dalam memenuhi capaian pembelajaran 

matakuliah fisiologi hewan dan manusia untuk menjelaskan struktur dan 

komponen penyusun membran sel serta funngsi membran sel dan mekanisme  

transportasi zat dan molekul melalui membran sel. 

 

3. Capaian Pembelajaran 

Kemampuan akhir yang harus dicapai mahasiswa mempelajari bab ini adalah 

dapat menjelaskan struktur membran sel, komponen penyusun membran sel, 

fungsi membran sel sebagai pelindung sel, menyokong rangka sel, 

menyediakan tempat pengikatan enzim, dan menjelaskan berbagai mekanisme 

transportasi zat yang akan masuk dan keluar dari dalam sel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

MEMBRAN SEL 
 

 

1.1 Pendahulun 

Fisiologi ialah salah satu cabang biologi yang membahas tentang fungsi 

faal tubuh makhluk hidup, bagaimana prosesnya sehingga hewan dapat 

mempertahankan eksistensinya juga dapat dikatakan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang proses dan aktivitas yang terjadi dalam tubuh hewan. 

Batasan yang lebih modern menyatakan bahwa fisiologi merupakan suatu ilmu 

yang mempelajari tentang homeostasis dan mekanisme pengendalian yang 

berlangsung untuk mencapai dan memelihara homeostasis. Homeostasis adalah 

istilah yang dipakai oleh seorang ahli fisiologi (Wlater B. Canon 1871-1945) 

untuk menunjukkan adanya stabilitas yang dipertahankan di dalam badan pada 

suatu organisme yang hidup, walaupun banyak faktor yang kemungkinan 

mencoba merubah stabilitas itu. 

Homeostasis adalah azas dasar yang menopang semua proses fisiologis. 

Dengan itu suatu proses organisme dijamin tetap berada dalam kondisi mantap 

sehingga proses-proses yang melibatkan sel tampil optimal. Homeostasis merujuk 

pada ketahanan atau mekanisme pengaturan lingkungan kesetimbangan dinamis 

(badan organisme) yang konstan. Homeostatis merupakan keseimbangan kondisi 

internal sel, juga disebut ekuilibrium. Homeostatis dikelola oleh membran plasma, 

mengontrol apa yang masuk dan meninggalkan sel. 

Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel 

berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel 

dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem 

kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Membran sel terbuat dari 

dua lapis fosfolipid dan setiap molekul fosfolipid memiliki kepala dan sepasang 

ekor. Kepala daerah hidrofilik (ketertarikan terhadap molekul air) dan ujung ekor 

hidrofobik (tinggal jauh dari molekul air). Kedua lapisan fosfolipid yang diatur 

sedemikian rupa sehingga daerah kepala membentuk permukaan luar dan dalam 

membran ini dan ekor berakhir mendekati ke tengah membran sel. Selain 

fosfolipid, membran sel menampung jenis molekul protein, yang tertanam di 

lapisan fosfolipid. Sebagian besar dari molekul protein ini serta fosfolipid ini 

mampu pergerakan lateral. 

Membran sel memiliki fungsi yaitu sebagai pelindung sel, mengatur 

transportasi masuk dan keluar sel (selektif permeabel), hubungan antarsel, 

menyokong rangka sel, menyediakan tempat pengikatan enzim, dan berisi 

sitoplasma (cairan dalam sel). Dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh membran sel, 

BAB I 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_(biologi)
http://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka
http://id.wikipedia.org/wiki/Inti_sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Sitoplasma
http://www.sridianti.com/bagaimana-bentuk-struktur-protein.html
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kita harus mengetahui bagaimana mekanisme transportasi zat yang akan masuk 

dan keluar dari dalam sel. 

 

1.2 Membran Sel 

Membran sel merupakan lapisan yang melindungi inti sel dan sitoplasma. 

Membran sel membungkus organel-organel dalam sel. Membran sel juga 

merupakan alat transportasi bagi sel yaitu tempat masuk dan keluarnya zat-zat 

yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Struktur membran ialah dua lapis 

fosfolipid (fosfolipid bilayer) dan memiliki permeabilitas tertentu sehingga tidak 

semua molekul dapat melalui membran sel (Rosadi, 2010). Membran sel fleksibel 

dan memungkinkan organisme uniseluler bergerak. Contohnya pada hewan 

amoeba. 

Membran sel memiliki fungsi yaitu: 

 Pelindung sel 

 Mengatur transportasi masuk dan keluar sel (selektif permeabel) 

 Hubungan antarsel 

 Menyokong rangka sel 

 Menyediakan tempat pengikatan enzim 

 Membungkus sitoplasma (cairan dalam sel) 

 

1.3 Struktur Membran Sel 

Membran sel disebut juga membran plasma atau selaput plasma, yaitu 

suatu selaput yang menyelubungi sel-sel hewan maupun tumbuh-tumbuhan, 

sangat tipis, elastis, berpori semipermeabel dan dapat dilalui oleh material-

material tertentu, baik masuk ke dalam maupun keluar dari sel tersebut. 

Konstituent kimiawi yang utama dari sel adalah air, yang meliputi lebih dari 90% 

berat sel seluruhnya. Dengan demikian, kandungan sel selalu bersifat cair, 

sehingga adanya membran jelas sangat diperlukan untuk mempertahankan 

individualitas serta bentuk sesuatu sel (Radiopoetro, 1988). 

Struktur membran plasma berupa struktur yang membatasi sel, terdiri atas 

lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob. Gugus 

polar mengarah ke bagian luar, sedangkan gugus hidrofob (rantai asam lemak) 

dibagian tengah. Di sebelah luarnya terdapat lapisan protein perifer (protein tepi), 

yang menyusun tepi luar dan dalam membran. Selain protein perifer, terdapat pula 

molekul-molekul protein tertentu yang masuk ke dalam lapisan lemak. Bahkan 

ada yang masuk hingga menembus dua lapisan lemak (protein integral). Pada 

tempat-tempat tertentu, terbentuk pori yang dibatasi oleh molekul protein. 
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Gambar 1. Struktur membran sel 

 

1.4 Komponen Penyusun Membran Sel 

Berdasarkan analisis kimia, membran sel tersusun atas lipida dan protein 

(lipoprotein). Lipidanya berupa fosfolipid, glikolipid dan sterol. Sterol umumnya 

berupa kolesterol. Menurut Ardiyanto (2011) protein penyusun membran sel 

terutama terdiri dari glikoprotein, berikut adalah penyusun membran sel: 

1.4.1. Lipid 

Membran sel terdiri dari tiga kelas lipid amphipathic: fosfolipida, 

glikolipid, dan kolesterol. Jumlah dari masing-masing tergantung pada jenis sel, 

tetapi dalam sebagian besar kasus fosfolipid yang paling berlimpah.  

a. Fosfolipid  

Terdapat dua macam fosfolipid yaitu fosfogliserida dan sfingomielin. 

Fosfogliserida merupakan unsur yang paling banyak, mempunyai rangka gliserin, 

mengikat dua asam lemak dengan ikatan ester pada C1 dan C2. Bisa juga 

mengikat alkohol terfosforilasi (serin, etanolamin, kolin, inositol). Sedangkan, 

sfingomielin mempunyai rangka sfingosin (derivat amino alkohol) mengikat satu 

asam lemak dengan ikatan amida yang merupakan unsur dalam selubung mielin. 

Sfingomielin banyak dijumpai pada jaringan otak dan saraf.  

Fosfolipid pada umumnya mengandung gliserol. Gugus hidroksil 1 dan 2 

diesterifikasi dengan asam lemak dengan rentang karbon 12-24. Esterifikasi 

dengan rentang karbon 16 dan 18 paling umum dijumpai pada hewan berdarah 

panas. Suatu kelompok fosfat terikat secara kuat pada posisi karbon 3. Fosfolifida 

meliputi: 

 Asam fosfatidat dan fosfatidilgliserol 

 Fosfatidilkolin 

 Fosfatidiletanolamin 

 Fosfatidilinositol 

 Fosfatidilserin 
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Fosfatidilkolin atau lesitin mengandung gliserol dan asam lemak serta 

asam fosfat dan kolin. Tersebar luas di dalam sel-sel tubuh dan mempunyai fungsi 

metabolik dan struktural yang sangat penting pada membran 

sel. Fosfatidiletanolamin atau sefalin mirip dengan fosfatidilkolin, hanya kolinnya 

diganti dengan etanolamin. Seperti halnya fosfatidilserin dan fosfatidiletanolamin, 

fosfatidilinositol juga merupakan komponen membran yang sangat penting. Asam 

fosfatidat penting sebagai perantara pada sintesis triasigliserol dan fosfolipida 

tetapi tidak banyak ditemukan di dalam jaringan. Kardiolipin adalah fosfolipid 

yang ditemukan di dalam membran mitokondria yang dibentuk dari 

fosfatidilgliserol. 

Molekul fosfolipid terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian 

kepala memiliki muatan positif dan negatif serta bagian ekor tanpa muatan. 

Bagian kepala karena bermuatan bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan 

bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Fosfolipid digolongkan 

sebagai lipid amfipatik.  

      

 
Gambar 2. Fosfolipid 

 

b. Glikospingolipid 

Glikospingolipid merupakan lipid yang mengandung gula seperti 

Serebrosida (mengandung ikatan heksosa tunggal, glukosa atau galaktosa) dan 

gangliosida (mengandung ikatan gula yang lebih kompleks) dimana keduanya 

secara khusus penting dalam sistem saraf pusat. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Edr_EadT_X0/TujJNiFu6gI/AAAAAAAAAQ0/OXEKXnXnIig/s1600/pls.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Edr_EadT_X0/TujJNiFu6gI/AAAAAAAAAQ0/OXEKXnXnIig/s1600/pls.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Edr_EadT_X0/TujJNiFu6gI/AAAAAAAAAQ0/OXEKXnXnIig/s1600/pls.jpg
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c. Sterol 

Sterol yang lazim dijumpai adalah kolesterol. Merupakan komponen 

utama dalam membran plasma, sedikit pada badan golgi, mitokondria dan 

nukleus. Letak kolesterol tersisip diantara fosfolipid dan berperan dalam 

menentukan tingkat fluiditas membran. 

Banyak terdapat pada membran sel hewan (sekitar 50% dari molekul 

lipid). Membran sel tumbuhan dan semua sel bakteri tidak banyak mengandung 

kolesterol. Kolesterol lebih sedikit dibandingkan 4 lipida membran lainnya dan 

tidak terlalu bersifat amfipatik. Gugus hidroksil dari kolesterol yang bersifat 

hidrofilik menentukan orientasi molekul ini pada membran sel. Gugus hidroksil 

berada pada bagian permukaan membran. Kolestrol pada membran sel berfungsi 

untuk mengatur fluiditas dan stabilitas membran serta mencegah asam lemak lebih 

merapat dan mengkristal dengan meningkatkan suhu pretransisi. 

 
Gambar 3. Letak posisi kolesterol 

 

1.4.2 Protein 

Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran secara 

keseluruhan. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem 

informasi di seluruh membran. Setiap membran memiliki kandungan protein yang 

berbeda-beda. Protein bisa dalam bentuk perifer atau integral. Jumlah protein 

berbeda pada tiap spesies dan bergantung pada fungsinya bagi spesies tersebut. 

Terdapat 4 kelompok protein: 

1. Protein peripheral 

Protein periferal  sama sekali tidak tertanam dalam lipid bilayer. Seluruhnya 

berlokasi dibagian luar dari lipid bilayer, baik itu di permukaan sebelah 

ekstraseluler maupun sitoplasmik dan berhubungan dengan membran melalui 

ikatan non kovalen. Protein ini merupakan anggota yang terikat secara longgar 

pada permukaan membran, sering juga pada bagian protein integral yang 

dibiarkan terpapar. Protein pada membran menentukan sebagian besar fungsi 

spesifik membran. Dapat ditemukan baik di dalam ataupun di luar permukaan 

membran yang membentuk ikatan non kovalen dengan permukaan membran. 
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2. Protein integral 

Protein integral adalah protein yang berpenetrasi kedalam lipid bilayer. Protein 

ini dapat menembus membran sehingga memiliki domain pada sisi ekstra 

seluler dan sitoplasmik dari membran. Protein integral umumnya merupakan 

protein transmembran, dengan daerah hidrofobik yang seluruhnya membentang 

sepanjang interior membran hidrofobik tersebut. Daerah hidrofobik protein 

integral terdiri atas satu atau lebih rentangan asam amino nonpolar, yang 

biasanya bergulung menjadi helix a. pada ujung hidrofilik molekul ini 

dipaparkan kelarutan aqueous pada kedua sisi membran. Dapat ditemukan  di 

antara membran dan memiliki daerah hidrofobik yang menempel di antara 

membran serta daerah hidrofilik yang menonjol dari dua permukaan bilayer. 

Protein integral berfungsi untuk memasukkan zat-zat yang ukurannya lebih 

besar. 

3. Protein transmembran  

Protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus 2 lapisan lipid/ 

transmembran. Bersifat amfipatik, mempunyai sekuen helix protein, 

hidrofobik, menembus lapisan lipida dan untaian asam amino hidrofilik. 

Banyak diantaranya merupakan glikoprotein, gugus gula pada sebelah luar sel. 

Di sintesis di RE, gula dimodifikasi di badan golgi.  

4. Protein yang berikatan dengan lipid 

Dapat ditemukan di luar membran lipid pada ekstra seluler atau sitoplasmik. 

Protein plasma memiliki fungsi sebagai berikut: 

 Protein pembawa (carrier) senyawa yang melewati membran plasma, 

 Menerima isyarat (signal) hormonal, 

 Meneruskan isyarat tersebut kebagian sel sendiri atau ke sel lainnya, 

Sebagai pangkal pengikat komponen-komponen sitoskeleton dengan 

senyawa-senyawa ekstraseluler. 

 
Gambar 4. a. Protein Integral Membran; b. Protein Perifer Membran;  

c. Sitoplasma 
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1.4.3 Karbohidrat 

Karbohidrat pada membran plasma merupakan hasil sekresi sel dan tetap 

berasosiasi dengan membran membentuk glikokaliks. Pada membran plasma 

terkandung 2–10% karbohidrat. Peran membran karbohidrat dalam pengenalan 

sel dengan sel yang memiliki kemampuan untuk membedakan tipe-tipe sel yang 

bertetangga, bersifat krusial bagi fungsi organisme. Misalnya, penting untuk 

memilah-milah sel menjadi berbagai jaringan dan organ dalam embrio hewan. 

Pengenalan sel dengan sel juga menjadi dasar penolakan sel asing (penolakan 

organ cangkokan atau transplantasi) oleh sistem kekebalan. Karbohidrat dalam 

lemak berfungsi untuk meningkatkan hidrofisilitas lemak dan protein. 

Karbohidrat pada membran sel biasanya merupakan rantai pendek 

bercabang yang tersusun kurang dari 15 unit gula yang sebagian diantaranya 

berikatan kovalen dengan lipid, membentuk molekul yang disebut glikolipid 

(glycolipid). Glikolipid merupakan kumpulan berbagai jenis unit-unit 

monosakarida yang berbeda seperti gula-gula sederhana D-glukosa, D- galaktosa, 

D-manosa, L-fruktosa, L-arabinosa, D-xylosa, dan sebagainya. Pada sel epitel, 

glikolipid terdapat pada permukaan apical yang terpapar dan berfungsi untuk 

melindungi dari pH rendah dan degradasi enzim. Karbohidrat dalam lemak 

berfungsi untuk meningkatkan hidrofisilitas lemak dan protein. Akan tetapi 

sebagian besar karbohidrat berikatan kovalen dengan protein, 

membentuk glikoprotein.  

Peran penting karbohidrat dalam berbagai aktivitas sel: 

o Sistem kekebalan 

Karbohidrat bertanggung jawab terhadap kekhasan sifat antigenis membran 

sel. Sifat antigenis ini berkaitan dengan sistem kekebalan (imun) tubuh dan 

kemampuannya membedakan sel sendiri dari sel asing. Sel asing dapat karena 

glikoprotein pembentuk membrannya memiliki karbohidrat yang berbeda 

dengan karbohidrat glikoprotein pembentuk membran sel penerima. Keadaan 

seperti ini memacu tanggapan kekebalan. 

o Pengenalan sel 

Karbohidrat mampu membedakan sel yang satu dengan sel lainnya. Penting 

pada perkembangan jaringan dan organ, dasar pada penolakan sel asing oleh 

sistem imun. 

 

1.5 Mekanisme Transpor Membran 

Setiap sel yang hidup harus selalu memasukkan materi yang diperlukan 

dan membuang sisa-sisa metabolismenya. Untuk mempertahankan konsentrasi 

ion-ion di dalam sitoplasma, sel juga selalu memasukkan dan mengeluarkan ion-

ion tertentu. Pengaturan keluar masuknya materi dari dan menuju ke dalam sel 

sangat dipengaruhi oleh permeabilitas membran (Crayonpedia, 2010). Fenomena 

transpor adalah proses dimana terdapat perpindahan netto baik materi atau energi 



9 
 

atau momentum dalam satu kesatuan atau jumlah makroskopis keistimewaan 

umum secara fisis dari fenomena transpor dapat digambarkan oleh teknik-teknik 

serupa yang dapat digolongkan dengan suatu persamaan yang menghubungkan 

variasi terhadap waktu dan posisi, beberapa besaran yang menggambarkan 

fenomena ini (Alonso, 2010). 

 
 

Gambar 5. Diagram alir sistem transportasi pada membran sel 

 

 
Gambar 6. Perbedaan transpor pasif dan transpor aktif (Kartolo, 2007) 

 

Transportasi zat-zat dibagi menjadi dua, yaitu transportasi pasif dan 

trasportasi aktif. Menurut Ahmad Cecep (2010), cara zat melewati membran sel 

melalui beberapa mekanisme berikut: 
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1.5.1 Transport pasif 

Transpor pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. 

Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. 

Contoh molekul yang berpindah dengan transpor pasif ialah air dan glukosa. 

Transpor pasif air dilakukan lipid bilayer dan transpor pasif glukosa terfasilitasi 

transporter. Ion polar berdifusi dengan bantuan protein transpor. Transpor pasif 

terjadi melalui peristiwa difusi, osmosis dan difusi terfasilitasi (terbantu). 

 
Gambar 7. Transpor pasif 

 

1.5.2 Difusi 

Jika sebutir terusi kita masukkan dalam tabung reaksi berisi air, dalam 

jangka waktu beberapa hari kita akan melihat bahwa zat tersebut makin lama 

makin menyebar dan mewarnai seluruh airnya. Menurut teori molekular karena 

terusi tadi larut maka molekul-molekulnya mulai bergerak dengan cara acak. 

Gerak acak ini makin lama makin menyebarkan molekul-molekul tadi ke tempat 

dengan konsentrasi molekul yang lebih rendah. Proses ini disebut difusi (Latin: 

dis = terpisah, fundere = menuang) (Soemarwoto, 1980).  

Difusi adalah proses pasif yang berarti tidak memerlukan energi untuk 

membuat molekul bergerak, mereka memiliki energi kinetik alami. Difusi 

merupakan proses perpindahan atau pergerakan molekul zat atau gas dari 

konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi bertujuan untuk mencapai 

keseimbangan konsentrasi antara zat dengan pelarutnya. Difusi juga berperan 

dalam peristiwa pertukaran materi dari suatu sel dengan lingkungannya. 

Kecepatan difusi bergantung pada beberapa aspek, diantaranya adalah:  

 Wujud materi 

Semakin besar ikatan antar molekul maka kecepatan difusi semakain rendah. 

 Suhu 

Suhu yang tinggi akan menyebabkan ikatan antar molekul putus sehingga 

proses difusi menjadi lebih cepat. 

 Ukuran molekul 
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Ukuran molekul yang kecil menyebabkan proses difusi menjadi lebih cepat. 

 Konsentrasi  

Perbedaan konsentrasi yang tinggi menyebabkan proses difusi menjadi lebih 

cepat. 

Difusi melalui membran dapat berlangsung melalui dua mekanisme, yaitu 

difusi sederhana (simple difusion) dan difusi difasilitasi (fasiliated difusion) 

(Auriliaaurita, 2008). 

a. Difusi Sederhana 

Tidak memerlukan energi. Molekul bergerak dari konsentrasi tinggi 

kekonsentrasi rendah. Contoh dari difusi sederhana yaitu: 

1. Difusi cairan 

 
Gambar 8. Proses difusi zat pewarna didalam air 

 

2. Difusi melalui sebuah membran 

 
Gambar 9. Zat terlarut bergerak menuruni gradien konsentrasi (tinggi ke rendah). 
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Gambar 10. Difusi pada satu zat terlarut dan dua zat terlarut 

 

a)   Difusi satu zat terlarut 

Membran memiliki pori-pori yang cukup besar untuk dilewati 

molekul pewarna. Pergerakan acak molekul pewarna akan menyebabkan 

sebagian diantaranya melewati pori-pori; ini akan lebih sering terjadi pada 

sisi yang mengandung lebih banyak molekul. Pewarna berdifusi dari 

tempat yang konsentrasinya lebih tinggi ketempat yang konsentrasinya 

lebih rendah (disebut berdifusi menuruni gradien konsentrasi). Ini 

mengarah pada kesetimbangan dinamik, molekul zat terlarut terus 

melewati membran, namun pada laju yang sama dalam kedua arah. 

 

b)   Difusi dua zat terlarut 

Larutan dua pewarna yang berbeda dipisahkan oleh membran yang 

permeabel terhadap keduanya. Setiap pewarna berdifusi menuruni gradien 

konsentrasinya sendiri. Akan terjadi difusi netto pewarna ungu ke kiri, 

walaupun konsentrasi zat terlarut total pada awalnya lebih besar disebelah 

kiri. 
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3. Difusi oksigen yang melintasi membran sel 

 
Gambar 11. Difusi O2 melintasi membran dari potensial O2 tinggi ke potensial O2 

rendah. 

 

b. Difusi Terfasilitasi 

 
Gambar 12. Difusi terfasilitasi 

   
   (a)       (b) 

Gambar 13. (a) difusi terfasilitasi oleh protein transpor, (b) jenis protein transpor 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Blausen_0394_Facilitated_Diffusion.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Blausen_0394_Facilitated_Diffusion.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Blausen_0394_Facilitated_Diffusion.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Blausen_0394_Facilitated_Diffusion.png
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 Difusi terfasilitasi tidak memerlukan energi. Menggunakan protein 

transport untuk memindahkan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi 

rendah. Molekul-molekul yang melewati membran sel dengan difusi terfasilitasi 

adalah molekul-molekul berukuran besar seperti glukosa maupun molekul-

molekul kecil seperti air yang memiliki protein membran khusus sebagai media 

transpor. 

 Beberapa protein pembawa, tidak berada sepanjang membran. Protein 

tersebut mengikat kemudian membawa molekul melalui lipid bilayer dan 

melepaskannya di sisi berlawanan. Contoh: Glukosa atau asam amino bergerak 

dari darah ke dalam sel. 

Terdapat dua tipe protein transpor yang melaksanakan difusi terfasilitasi, yaitu: 

1. Protein saluran 

Protein ini menyediakan koridor yang dapat dilalui oleh molekul atau ion 

spesifik untuk menyebrangi membran 

2. Protein Pembawa 

Protein ini dapat mengalami perubahan bentuk yang mentranslokasikan 

situs pengikatan zat terlarut melintasi membran. Perubahan bentuk ini dapat 

dipicu oleh pengikatan dan pelepasan molekul yang ditranspor. 

 

c. Osmosis 

Osmosis adalah perpindahan ion atau molekul air (dari kerapatan tinggi ke 

kerapatan rendah dengan melewati satu membran. Osmosis dapat didefinisikan 

sebagai difusi lewat membran. Difusi air melintasi membran melintasi membran 

yang selektif permeabel. Bergerak dari potensi air tinggi (zat terlarut rendah) 

menuju potensi air rendah (zat terlarut tinggi). 

 
Gambar 14. Proses Osmosis 

a. Zat yang dapat melewati membran sel 

Membran sel dapat dilewati zat-zat tertentu yang larut dalam lemak, zat-

zat yang tidak bermuatan (netral), molekul-molekul asam amino, asam lemak, 

gliserol, gula sederhana, dan air. Zat-zat yang merupakan elektrolit lemah lebih 

cepat melewati membran daripada elektrolit kuat. Contoh zat-zat yang dapat 

melewati membran dari yang paling cepat hingga yang paling lambat antara lain: 

http://www.bbc.co.uk/bang/images/446x251/osmosis.jpg
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Na
+
, K

+
, Cl

-
, Ca

2+
, Mg

2+
, SO4

2-
, Fe

3+
. Membran sel bersifat permeabel terhadap 

zat-zat yang mudah melewati membran. 

 

b. Zat yang tidak dapat melewati membran 

Membran sel tidak dapat melewati zat-zat gula (seperti pati, polisakarida), 

protein, dan zat-zat yang mudah larut dalam pelarut organik. Membran bersifat 

impermeabel terhadap zat-zat tersebut. Oleh karena membran permeabel 

terhadap zat tertentu dan impermeabel terhadap terhadap zat yang lain maka 

dikatakan bersifat semipermeabel atau selektif permeabel. 

Proses osmosis berlangsung dari larutan yang memiliki potensial air 

tertinggi menuju larutan dengan potensial air rendah. Potensial air adalah 

kemampuan air untuk berdifusi, yang nilainya dalam satuan tekanan. Sesuai 

kesepakatan, potensial air (PA) air murni adalah 0 atmosfer. Besarnya PA larutan 

bergantung pada potensial osmotik (PO) dan potensial tekanan (PT).  

Potensial tekanan satu larutan adalah tambahan tekanan yang dapat 

meningkatkan nilai potensial airnya. Pada tumbuhan, potensial tekanan diperoleh 

dalam bentuk tekanan turgor. Tekanan turgor adalah tekanan balik dari dinding sel 

terhadap tekanan air isi sel. Tekanan turgor menyebabkan tumbuhan menjadi 

tegak dan segar. Sebaliknya jika tekanan turgor berkurang, maka tumbuhan 

menjadi lemas dan layu. 

Potensial osmotik lebih menunjukkan satu status larutan, yaitu 

menunjukkan perbandingan antara pelarut dengan zat terlarut yang dinyatakan 

dalam satuan energi. Potensial osmotik menunjukkan kecenderungan molekul air 

pada satu larutan untuk melakukan osmosis berdasarkan konsentrasi molekulnya. 

Beberapa kondisi sel saat terjadi osmosis, yaitu: 

1. Tonisitas  

Kemampuan larutan untuk menyebabkan sel memperoleh atau kehilangan 

air. 

2. Isotonik 

Konsentrasi larutan didalam dan di luar sel seimbang sehingga tidak 

terjadi pergerakan larutan melintasi membran. Pada sel hewan peristiwa ini 

disebut normal, sedangkan pada sel tumbuhan peristiwa ini dikenal dengan sel 

yang lembek (flaccid). 

3. Hipertonik 

Konsentrasi larutan diluar sel lebih tinggi dibandingkan konsentrasi 

larutan di dalam sel, sehingga sel akan mengalami kehilangan air. Pada sel 

hewan peristiwa ini disebut dengan krenasi dan pada sel tumbuhan disebut 

plasmolisis.  

4. Hipotonik 

Konsentrasi larutan di luar sel lebih rendah dibandingkan konsentrasi 

larutan di dalam sel, sehingga sel akan mengalami kelebihan air. Pada sel 
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hewan peristiwa ini disebut dengan lisis dan pada sel tumbuhan disebut normal 

(turgid).  

 
Gambar 15. Peristiwa osmosis pada sel hewan dan tumbuhan 

 

1.5.3 Transpor aktif 

Transpor aktif adalah proses yang memerlukan energi untuk memompa 

molekul dan ion melintasi membran “menanjak” – melawan gradien konsentrasi. 

Untuk memindahkan molekul-molekul melawan gradien konsentrasi mereka, 

protein pembawa (carrier protein) akan diperlukan. Protein pembawa dapat 

bekerja dengan gradien konsentrasi (selama transportasi pasif), tetapi beberapa 

protein pembawa dapat memindahkan zat terlarut melawan gradien konsentrasi 

(dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi), dengan masukan energi. Pada 

transpor aktif, protein pembawa yang digunakan untuk memindahkan bahan 

melawan gradien konsentrasi mereka, protein ini dikenal sebagai pompa. Seperti 

pada jenis-jenis kegiatan selular, ATP memasok energi untuk kebanyakan 

transportasi aktif.  

Salah satu cara ATP dapat memberi kekuatan selama transpor aktif adalah 

dengan mentransfer gugus fosfat langsung ke protein pembawa. Hal ini dapat 

menyebabkan protein pembawa untuk mengubah bentuknya, yang menggerakan 

molekul atau ion ke sisi lain dari membran. Contoh dari jenis sistem transpor 

aktif, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, adalah pompa natrium-

kalium, yang melakukan pertukaran ion natrium, ion kalium melintasi membran 

plasma dari sel-sel hewan. Proses transpor aktif terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Transpor Aktif Primer 
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Transpor aktif primer membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Transpor 

aktif primer akan menciptakan potensial membran dan akan memungkinkan 

terjadinya transpor aktif sekunder. Transpor aktif primer dicontohkan pada 

keberadaan ion K
+
 dan Na

+
 dalam membran. Kebanyakan sel memelihara 

konsentrasi K
+
 lebih tinggi di dalam sel daripada di luar sel. Sementara 

konsentrasi Na
+
 di dalam sel lebih kecil daripada di luar sel.  

 

b. Transpor Aktif Sekunder 

Transpor aktif sekunder bergantung pada potensial membran. Transpor 

aktif sekunder dicontohkan pada asam amino dan glukosa dengan molekul 

pengangkutannya berupa protein transpor khusus. Pengangkutan tersebut bersama 

dengan pengangkutan Na
+
 untuk berdifusi ke dalam sel. Pengangkutan Na

+
 adalah 

transpor aktif primer yang memungkinkan terjadinya pontensial membran, 

sehingga asam amino dan glukosa dapat masuk ke dalam sel 

 
Gambar 16. Transpor aktif primer dan transpor aktif sekunder 

 

c. Transpor Massal 

Transpor massal merupakan pergerakan molekul besar, seperti 

polisakarida dan protein, menyeberangi membran dalam jumlah besar melalui 

vesikel. Transportasi massal membutuhkan energi. Transpor massal terbagi atas: 

1. Eksositosis 

Eksositosis adalah mekanisme transpor molekul besar seperti protein dan 

polisakarida, melintasi membran plasma dari dalam ke luar sel (sekresi) dengan 

cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. 

Vesikula transpor yang lepas dari aparatus golgi dipindahkan oleh sitoskeleton ke 

membran plasma. Ketika membran vesikula dan membran plasma bertemu, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Polisakarida
http://id.wikipedia.org/wiki/Membran_plasma
http://id.wikipedia.org/wiki/Membran_plasma
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vesikula&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aparatus_Golgi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aparatus_Golgi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sitoskeleton
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molekul lipid membran menyusun ulang dirinya sendiri sehingga kedua membran 

bergabung. Kandungan vesikulanya kemudian tumpah ke luar sel.  

 
Gambar 17. Proses eksositosis 

 

2. Endositosis 

Endositosis adalah transpor makromolekul dan materi yang sangat kecil ke 

dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Terdapat 

3 jenis endositosis yaitu: 

a)  Pinositosis 

Pinositosis merupakan proses di mana sel "meneguk" tetesan fluida 

ekstraseluler dalam vesikula kecil. Karena salah satu atau seluruh zat 

terlarut yang larut dalam tetesan tersebut dimasukkan ke dalam sel, 

pinositosis tidak bersifat spesifik dalam substansi yang ditranspornya.  

 
Gambar 18. Proses pinositosis 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lipid
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Vesikula&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Membran_plasma
http://id.wikipedia.org/wiki/Membran_plasma
http://id.wikipedia.org/wiki/Pinositosis
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b)  Fagositosis 

Fagositosis merupakan proses di mana sel menelan suatu partikel 

dengan kaki semu (pseudopodia) yang membalut di sekeliling partikel 

tersebut dan membungkusnya di dalam kantong berlapis-membran yang 

cukup besar untuk bisa digolongkan sebagai vakuola. partikel itu dicerna 

setelah vakuola bergabung dengan lisosom yang mengandung enzim 

hidrolitik.  

 
Gambar 19. Proses fagositosis 

 

c)  Endositosis Diperantarai Reseptor 

Beberapa protein integral memiliki reseptor pada permukaannya 

untuk mengenali dan mengambil hormon, kolesterol. Dalam endositosis 

diperantarai reseptor, pengikatan ligan untuk reseptor memicu 

pembentukan vesikel. Ligan adalah setiap molekul yang mengikat secara 

khusus untuk situs reseptor molekul lain.  

 
Gambar 20. Proses endositosis diperantarai reseptor 

 

1.6 Fungsi Membran Sel 

Membran sel berfungsi sebagai berikut: 

a. Kompertemenisasi 

Membran merupakan selaput berkelanjutan dan tidak putus yang 

membatasi dan menyelubungi suatu ruang (kompertemen). Membran 

http://id.wikipedia.org/wiki/Fagositosis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudopod&action=edit&redlink=1
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menyelubungi isi seluruh sel, selain itu ada juga membran yang membatasi 

nukleus dan ruang-ruang di sitoplasma. Di dalam sel komperteminisasi mutlak 

perlu ada, karena ruang-ruang di dalam sel berisi cairan dan adanya percampuran 

cairan dari ruang-ruang tersebut merupakan malapetaka bagi sel tersebut. 

 

b. Interaksi antar sel 

Pada organisme bersel banyak, membran bertanggung jawab terhadap 

interaksi antar sel satu dengan sel lainnya. Alat tubuh pada umumnya terdiri dari 

macam sel yang berbeda yang harus bekerja sama untuk melaksanakan fungsi 

keseluruhan. Membran memfasilitasi sel untuk saling mengenal kemudian saling 

bertukar substansi dan informasi. 

 

c. Perubahan energi 

Perubahan suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain merupakan hal 

yang sangat penting dalam proses hidup dan membran sangat terlibat dalam 

proses ini. Hal yang sangat mendasar bagi semua kehidupan adalah kemampuan 

sel tumbuh-tumbuhan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi 

kimia yang terkandung dalam karbohidrat. Sel hewan maupun sel tumbuhan juga 

mampu untuk mengubah energi kimia dari karbohidrat tersebut menjadi ATP atau 

senyawa lain berenergi tinggi. Proses pengikatan energi ini terjadi di dalam 

membran dari mitokondria dan kloroplas. Energi cahaya, termal, mekanikal 

diubah oleh reseptor dari sistem saraf menjadi implus saraf yang merupakan cara 

komunikasi dalam sistem saraf tersebut. Meskipun mekanisme pengubahan ini 

belum diketahui secara pasti, namun demikian membran sangat terlibat dalam 

proses ini.  

 

d. Transfer informasi 

Membran mempunyai peranan mentransfer informasi dari satu sel ke sel 

lain. Di dalam membran terdapat reseptor yang mampu berkombinasi dengan 

molekul tersebut dengan bentuk yang sesuai, seperti yang selalu berkombinasi 

dengan suatu substrat yang sesuai. Sel yang berbeda mempunyai membran yang 

memiliki reseptor yang juga berbeda, sehingga bermacam-macam reseptor akan 

berkombinasi dengan macam-macam “lingand”. 

Lingand adalah molekul atau ion yang dapat berkombinasi dengan reseptor 

yang terdapat dalam membran. Lingand yang paling banyak dipelajari adalah 

hormon, faktor tumbuh dan neurotransmiter; semuanya terikat pada membran 

tanpa menembusnya. Interaksi antara reseptor yang terdapat di membran dengan 

lingand yang terdapat di luar sel dapat menimbulkan stimulus baru yang terlibat 

dalam pengaturan bermacam-macam kejadidan dalam sel. Contoh: sinyal yang 

ditimbulkan oleh membran dapat bersifat pemberitahuan membelah atau 

melakukan diferensiasi. 
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e. Penyediaan enzim 

Banyak enzim yang terdapat di dalam sel merupakan bagian dari 

membran. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini bahwa “Na-K aktivated 

ATPase yang berkaitan dengan pompa sodium dan kalium terdapat di membran. 

Enzim sitokrom yang terlibat dalam respirasi merupakan bagian dari membran 

dari mitokondria. Sebaliknya enzim monoamin oksidase yang menyebabkan 

katekolamin tidak aktif hanya terdapat dibagian luar membran mitokondria. 

Sejumlah protein dari likoprotein banyak terdapat di membran; bertindak sebagai 

reseptor dari hormon dan benda penolak atau terlibat dalam penyangkutan 

substansi di dalam sel. Ditempatkannya enzim didalam membran mempunyai 

beberapa tujuan. Pada proses fosforilasi oksidatif yang terjadi di mitokondria, 

transpor elektron yang paling efisien tercapai apabila enzim berada saling 

berdekatan. Bagian dalam membran menyediakan bantuan fisik dan orientasi yang 

diperlukan. Protein dalam membran yang bertindak sebagai tempat pengikatan 

bagi bermacam-macam ion, asam amino, dan gula dikenal sebagai “carier” 

dipandang sebagai mekanisme dalam proses transfor aktif. 

Sistem enzim pada membran pada umumnya disebut adenilsiklase yang 

terdapat pada hampir semua jaringan manusia kecuali sel darah merah. Aktifasi 

terdapat adenilsiklase menimbulkan perubahan ATP menjadi Adenosin 

Monofosfat Siklik (cAMP) di dalam sel. Meningkatnya jumlah cAMP di dalam 

sel selanjutnya membawa pengaruh terhadap respon fisiologi dari sel, misalnya: 

sistem enzim menjadi aktif; terjadi perubahan permeabilitas membran terhadap 

subsatansi tertentu; terjadi sintesa atau sekresi hormon; sistesis protein (Kartolo, 

1993). 

 

1.7 Latihan 

 

Soal: 

1. Sel hewan apabila dimasukkan ke dalam larutan gula 10% akan 

memberikan respon yang berbeda. Jelaskan perbedaan respon tersebut? 

Mengapa respon tersebut terjadi? 

 

2. Mengapa membran plasma juga perlu melakukan transport aktif? Apakah 

transport pasif saja tidak cukup? 

 

3. Sebutkan peranan penting Endositosis bagi metabolisme sel! 

 

Petunjuk penyelesaian soal dibawah: 

1.  Cermatilah soal tersebut! 

2.  Analisislah secara rinci soal tersebut! 

3.  Berikanlah jawaban yang tepat pada  permasalahan tersebut! 
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4. Dua molekul yang dapat melintasi lapisan ganda lipid tanpa bantuan 

protein membran adalah O2 dan CO2. Sifat apakah yang memungkinkan 

hal ini bisa terjadi? 

 

5. Mengapa molekul air memerlukan protein transpor agar bisa berpindah 

dengan cepat dalam jumlah besar melintasi membran? 

 

6. Di supermarket, produk pertanian sering kali disemprot dengan air dengan 

tujuan agar produk tersebut kelihatan lebih segar. Jelaskan mengapa hal ini 

dapat terjadi? 

 

7. Seekor Paramecium sp. berenang dari lingkungan hipotonik ke lingkungan 

isotonik, akankah vakuola kontraktilnya menjadi lebih aktif atau 

berkurang? Jelaskan! 

 

8. Ketika sel tumbuh, membran plasma akan mengembang. Apakah proses 

ini melibatkan endositosis atau eksositosis? Jelaskan! 

 

9. Untuk mengirimkan sinyal, neuron melakukan eksositosis molekul 

pensinyalan yang dikenali oleh neuron kedua. Pada beberapa kasus, 

neuron pertama mengakhiri sinyal dengan cara mengambil molekul 

tersebut melalui endositosis. Menurut anda apakah hal ini terjadi melalui 

pinositosis atau endositosis diperantarai reseptor? 

 

10.  
Suatu sel buatan, yang terdiri atas larutan 

berpelarut air yang terselubungi oleh 

membran selektif permeabel, direndam 

dalam bejana yang diisi oleh larutan yang 

berbeda. Membran bersifat permeabel 

terhadap air dan gula sederhana (glukosa dan 

fruktosa) namun tidak permeabel terhadap 

disakarida sukrosa. apakah pada akhirnya 

kedua larutan akan memiliki konsentrasi zat 

terlarut yang sama atau berbeda? Jelaskan! 

 

 

 

 

 

1.8 Rangkuman 

Membran sel merupakan lapisan yang melindungi sitoplasma dan inti sel. 

Selain sebagai pelindung yang membungkus sitoplasma dan inti sel, membran sel 

juga berfungsi sebagai pelindung sel, transportasi dari luar ke dalam dan 

0.03 M Sukrosa 
0.02 M Glukosa 
 

0.01 M Sukrosa 
0.01  M Glukosa 
0.01  M Fruktosa 

Sel 

Lingkungan 
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sebaliknya, penyokong rangka sel, reseptor, dan pembatas antara material sel dan 

lingkungannya. Struktur utama penyusun membran sel adalah dua lapis fosfolipid 

(fosfolipid bilayer). Secara umum, materi penyusun membran sel adalah lipid 

(fosfolipid, glikospingolipid, dan sterol), protein (protein periperal, protein 

integral, protein transmembran, dan protein yang berikan dengan lipid), dan 

karbohidrat (glikolipid dan glikoproterin).   

Mekanisme transpor transmembran terbagi 2, yang membutuhkan energi 

dan tidak membutuhkan energi. Transpor yang membutuhkan energi bersifat aktif, 

tidak memperhatikan gradien konsentrasi, misalnya endositosis, eksositosis, 

transpor Na
+
K

+
. Transpor yang tidak membutuhkan energi bersifat pasif, 

tergantung gradien konsentrasi, misalnya difusi dan osmosis. 
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BAB 2 

DARAH  

dan sistem PEREDARAN   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Deskripsi Singkat 

Bab ini mengemukakan  teori-teori yang berhubungan dengan pemahaman konsep 

tentang struktur dan komponen komponen darah, peranan fisiologi dan 
gangguan fisiologi darah.  
 

2. Relevansi 

Bab ini  salah satu bagian utama dalam memenuhi capaian pembelajaran 

matakuliah fisiologi hewan dan manusia untuk menjelaskan komponen-

komponen darah dan fungsi fisiologinya, gangguan fisiologi darah. 
mekanisme pembentukan komponen komponen darah serta 
perombakannya, golongan darah serta mekanisme transfusi darah yang 
benar. 
 

3. Capaian Pembelajaran 

Kemampuan akhir yang harus dicapai mahasiswa mempelajari bab ini adalah 

dapat menjelaskan fungsi atau peranan eritrosit bagi tubuh, mekanisme 
pembentukan dan perombakan eritrosit, menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi penurunan atau gangguan fungsi darah, menganalisis 
keterkaitan antara suhu, luas permukaan penguapan dan penurunan suhu 
tubuh, hubungan antara kurangnya eritrosit, Hb dalam darah dengan 
kondisi tubuh, struktur, fungsi hemoglobin dan mekanisme pengikatan 
oksigen oleh hemoglobin. perombakan Hb dan guna hasil rombakan Hb, 
memahami fisiologi leukosit dalam tubuh dan proteksi leukosit di dalam 
tubuh, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan daya 
imun tubuh, mekanisme pembentukan dan perombakan leukosit, 
menjelaskan golongan darah dan mekanisme transfusi darah yang benar. 

 
 
 
 
 
 
 
1.  
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                 DARAH DAN SISTEM PEREDARAN 

 

 

2.1 Pendahulun 

Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup (kecuali 

tumbuhan) tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang 

dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil 

metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri.  

Darah terdiri daripada beberapa jenis korpuskula yang membentuk 45% 

bagian dari darah, angka ini dinyatakan dalam nilai hermatokrit atau volume sel 

darah merah yang dipadatkan yang berkisar antara 40 sampai 47. Bagian 55% 

yang lain berupa cairan kekuningan yang membentuk medium cairan darah yang 

disebut plasma darah. Korpuskula darah terdiri dari: 

 Sel darah merah atau eritrosit (sekitar 99%) 

 Keping-keping darah atau trombosit (0,6 - 1,0%) 

 Sel darah putih atau leukosit (0,2%) 

Sel darah merah (eritrosit) adalah jenis sel darah yang paling banyak dan 

berfungsi membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan 

bertulang belakang. Bagian dalam eritrosit terdiri dari hemoglobin, sebuah 

biomolekul yang dapat mengikat oksigen. Hemoglobin akan mengambil oksigen 

dari paru-paru dan insang, dan oksigen akan dilepaskan saat eritrosit melewati 

pembuluh kapiler. Warna merah sel darah merah sendiri berasal dari warna 

hemoglobin yang unsur pembuatnya adalah zat besi. Pada manusia, sel darah 

merah dibuat di sumsum tulang belakang, lalu membentuk kepingan bikonkaf. Di 

dalam sel darah merah tidak terdapat nukleus. Sel darah merah sendiri aktif 

selama 120 hari sebelum akhirnya dihancurkan. Sel darah merah atau yang juga 

disebut sebagai eritrosit berasal dari Bahasa Yunani, yaitu erythros berarti merah 

dan kytos yang berarti selubung/ sel. 

Proses dimana eritrosit diproduksi dinamakan eritropoiesis. Secara terus-

menerus, eritrosit diproduksi di sumsum tulang merah, dengan laju produksi 

sekitar 2 juta eritrosit per-detik (pada embrio, hati berperan sebagai pusat produksi 

eritrosit utama). Produksi dapat distimulasi oleh hormon eritropoietin (EPO) yang 

disintesa oleh ginjal. Hormon ini sering digunakan dalam aktivitas olahraga 

sebagai doping. Saat sebelum dan sesudah meninggalkan sumsum tulang 

belakang, sel yang berkembang ini dinamai retikulosit dan jumlahnya sekitar 1% 

dari seluruh darah yang beredar. 

Produksi eritrosit dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu: vitamin B12, asam 

folat, mineral besi (Fe), tembaga (Cu), cobalt (Co), protein, hormon eritropoitin 

dan kadar oksigen di udara. Nutrisi (protein) dibutuhkan dalam pembentukan 

eritosit. Di dalam eritrosit ada komponen Hb yang berfungsi untuk mengikat 

oksigen, dimana oksigen ini dibutuhkan untuk pembentukan energi. Jika eritrosit 
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berkurang, maka jumlah Hb pun akan mengalami penurunan dan pengikatan 

oksigen akan berkurang, energi yang dihasilkan juga akan berkurang. 

 

2.2 Eritrosit 

2.2.1 Struktur Eritrosit 

Ukuran dari eritrosit  6–9 mm, berbentuk bulat dengan warna sitoplasma 

merah jambu atau abu-abu, tidak memiliki granulitas dan distribusinya dalam 

darah >90 % dari eritrosit normal dalam darah. Eritrosit secara umum terdiri dari 

hemoglobin, sebuah metalloprotein kompleks yang mengandung gugus heme, 

dimana dalam golongan heme tersebut, atom besi akan tersambung secara 

temporer dengan molekul oksigen (O2) di paru-paru dan insang dan kemudian 

molekul oksigen ini akan di lepas ke seluruh tubuh. Oksigen dapat secara mudah 

berdifusi lewat membran sel darah merah. Hemoglobin di eritrosit juga membawa 

beberapa produk buangan seperti CO2 dari jaringan-jaringan di seluruh tubuh. 

Hampir keseluruhan molekul CO2 tersebut dibawa dalam bentuk bikarbonat dalam 

plasma darah. Myoglobin, sebuah senyawa yang terkait dengan hemoglobin, 

berperan sebagai pembawa oksigen di jaringan otot.  

Warna dari eritrosit berasal dari gugus heme yang terdapat pada 

hemoglobin. Sedangkan cairan plasma darah sendiri berwarna kuning kecoklatan, 

tetapi eritrosit akan berubah warna tergantung pada kondisi hemoglobin. Ketika 

terikat pada oksigen, eritrosit akan berwarna merah terang dan ketika oksigen 

dilepas maka warna eritrosit akan berwarna lebih gelap dan akan menimbulkan 

warna kebiru-biruan pada pembuluh darah dan kulit. Metode tekanan oksimetri 

mendapat keuntungan dari perubahan warna ini dengan mengukur kejenuhan 

oksigen pada darah arterial dengan memakai teknik kolorimetri. Sel darah merah 

membawa haemoglobin dalam sirkulasi. Sel darah merah berbentuk piring atau 

biconcave, pada mamalia sel darah merah tidak bernukleus kecuali pada awal dan 

pada hewan-hewan tertentu. Sel darah merah pada unggas mempunyai nukleus 

dan berbentuk elips. Sel darah merah terdiri dari air (65%), Hb (33%), dan sisanya 

terdiri dari sel stroma, lemak, mineral, vitamin dan bahan organik lainnya dan ion 

K (Kusumawati, 2004). 

Haemoglobin merupakan zat padat dalam sel darah merahyang 

menyebabkan warna merah. Dibanding sel-sel lain dalam jaringan sel darah merah 

kurang mengandung air. Lipid yang terdapat pada sel darah merah ialah stromatin, 

lipoprotein, dan eliminin. Beberapa enzim yang terdapat dalam eritrosit antara 

lain anhidrase karbohidrat, peptidase, kolinesterase dan enzim pada sistem 

glikolisis (Poedjiadi,1994). 

Pengurangan jumlah oksigen yang membawa protein di beberapa sel 

tertentu (daripada larut dalam cairan tubuh) adalah satu tahap penting dalam 

evolusi makhluk hidup bertulang belakang (vertebratae). Proses ini menyebabkan 

terbentuknya sel darah merah yang memiliki viskositas rendah, dengan kadar 

oksigen yang tinggi dan difusi oksigen yang lebih baik dari sel darah ke jaringan 
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tubuh. Ukuran eritrosit berbeda-beda pada tiap spesies vertebrata. Lebar eritrosit 

kurang lebih 25% lebih besar daripada diameter pembuluh kapiler dan telah 

disimpulkan bahwa hal ini meningkatkan pertukaran oksigen dari eritrosit dan 

jaringan tubuh. 

Kepingan eritrosit manusia memiliki diameter sekitar 6-8 μm dan 

ketebalan 2 μm, lebih kecil daripada sel-sel lainnya yang terdapat pada tubuh 

manusia. Eritrosit normal memiliki volume sekitar 9 fL (9 femtoliter) sekitar 

sepertiga dari volume diisi oleh hemoglobin, total dari 270 juta molekul 

hemoglobin, dimana setiap molekul membawa 4 gugus heme. 

 
Gambar 21. Bentuk sel darah merah 

 

Orang dewasa memiliki 2–3×1013 eritrosit setiap waktu (wanita memiliki 

4-5 juta eritrosit per mikroliter darah dan pria memiliki 5-6 juta, sedangkan orang 

yang tinggal di dataran tinggi yang memiliki kadar oksigen yang rendah maka 

cenderung untuk memiliki sel darah merah yang lebih banyak). Eritrosit 

terkandung di darah dalam jumlah yang tinggi dibandingkan dengan partikel 

darah yang lain, seperti misalnya sel darah putih yang hanya memiliki sekitar 

4000-11000 sel darah putih dan platelet yang hanya memiliki 150000-400000 di 

setiap mikroliter dalam darah manusia. 

Pada manusia, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai peran untuk 

mengantarkan lebih dari 98% oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan sisanya 

terlarut dalam plasma darah. Eritrosit dalam tubuh manusia menyimpan sekitar 

2.5 gram besi, mewakili sekitar 65% kandungan besi di dalam tubuh manusia. 

Proses dimana eritrosit diproduksi dinamakan eritropoiesis. Secara terus-menerus, 

eritrosit diproduksi di sumsum tulang merah, dengan laju produksi sekitar 2 juta 

eritrosit per detik (Pada embrio, hati berperan sebagai pusat produksi eritrosit 

utama). Produksi dapat distimulasi oleh hormon eritropoietin (EPO) yang 

disintesa oleh ginjal. Hormon ini sering digunakan dalam aktivitas olahraga 

sebagai doping. Saat sebelum dan sesudah meninggalkan sumsum tulang 
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belakang, sel yang berkembang ini dinamai retikulosit dan jumlahnya sekitar 1% 

dari seluruh darah yang beredar. Eritrosit dikembangkan dari sel punca melalui 

retikulosit untuk mendewasakan eritrosit dalam waktu sekitar 7 hari dan eritrosit 

dewasa akan hidup selama 100-120 hari. 

 

2.2.2 Eritrosit pada Hewan 

Vertebrata yang diketahui tidak memiliki eritrosit adalah ikan dari familia 

Channichthyidae. Ikan dari familia Channichtyidae hidup di lingkungan air dingin 

yang mengandung kadar oksigen yang tinggi dan oksigen secara bebas terlarut 

dalam darah mereka. Walaupun mereka tidak memakai hemoglobin lagi, sisa-sisa 

hemoglobin dapat ditemui di genom mereka. 

Tabel 1. Perbandingan jumlah eritrosit pada beberapa hewan.  

Spesies SDM / mm
3
 Hb (g/ 100ml) Diameter R 

Sapi 5-10 8-15 4,5-8 

Kuda 6,5-12,5 11-19 55,8 

Domba 8-16 8-18 1-2,6 

Kambing 8-18 8-14 - 

Babi 5-8 10-16 - 

Kelinci 4-4.8 9,3-19,3 - 

 

Pada awal pembentukannya, eritrosit mamalia memiliki nuklei, tapi nuklei 

tersebut akan perlahan-lahan menghilang karena tekanan saat eritrosit menjadi 

dewasa untuk memberikan ruangan kepada hemoglobin. Eritrosit mamalia juga 

kehilangan organel sel lainnya seperti mitokondria. Maka, eritrosit tidak pernah 

memakai oksigen yang mereka antarkan, tetapi cenderung menghasilkan 

pembawa energi ATP lewat proses fermentasi yang diadakan dengan proses 

glikolisis pada glukosa yang diikuti pembuatan asam laktat. Lebih lanjut lagi 

bahwa eritrosit tidak memiliki reseptor insulin dan pengambilan glukosa pada 

eritrosit tidak dikontrol oleh insulin. Karena tidak adanya nuklei dan organel 

lainnya, eritrosit dewasa tidak mengandung DNA dan tidak dapat mensintesa 

RNA, dan hal ini membuat eritrosit tidak bisa membelah atau memperbaiki diri 

mereka sendiri. 

Eritrosit mamalia berbentuk kepingan bikonkaf yang diratakan dan 

diberikan tekanan di bagian tengahnya, dengan bentuk seperti "barbel" jika dilihat 

secara melintang. Bentuk ini (setelah nuklei dan organelnya dihilangkan) akan 

mengoptimisasi sel dalam proses pertukaran oksigen dengan jaringan tubuh di 

sekitarnya. Bentuk sel sangat fleksibel sehingga muat ketika masuk ke dalam 

pembuluh kapiler yang kecil. Eritrosit biasanya berbentuk bundar, kecuali pada 

eritrosit di keluarga Camelidae (unta), yang berbentuk oval. Pada mamalia, 

eritrosit dewasa tidak memiliki nukleus di dalamnya (disebut anukleat), kecuali 

pada hewan vertebrata non mamalia tertentu seperti salamander dari genus 

Batrachoseps. Konsentransi asam askorbat di dalam sitoplasma eritrosit anukleat 
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tidak berbeda dengan konsentrasi vitamin C yang terdapat di dalam plasma darah. 

Hal ini berbeda dengan sel darah yang dilengkapi inti sel atau sel jaringan, 

sehingga memiliki konsentrasi asam askorbat yang jauh lebih tinggi di dalam 

sitoplasmanya. Rendahnya daya tampung eritrosit terhadap asam askorbat 

disebabkan karena sirnanya transporter SVCT2 ketika eritoblas mulai beranjak 

dewasa menjadi eritrosit. Meskipun demikian, eritrosit memiliki daya serap yang 

tinggi terhadap DHA melalui transporter GLUT1 dan mereduksinya menjadi asam 

askorbat. 

Limfa berperan sebagai waduk eritrosit, tapi hal ini dibatasi dalam tubuh 

manusia. Beberapa hewan mamalia, seperti anjing dan kuda, limpa mengurangi 

eritrosit dalam jumlah besar, yang akan dibuang pada keadaan bertekanan, dimana 

proses ini akan menghasilkan kapasitas transpor oksigen yang tinggi. 

 

2.2.3 Fungsi Eritrosit 

Fungsi utama eritrosit adalah mengangkut oksigen. Dalam eritrosit 

terdapat hemoglobin (Hb), dan hemoglobin berfungsi mengikat oksigen (HbO2). 

Disamping itu hemoglobin juga berikatan dengan karbondoksida (HbCO2). Fungsi 

lain dari eritrosit adalah sebagai penyangga asam basa (acid-base buffer) yang 

utama dalam tubuh. Eritrosit banyak sekali mengandung enzim karbonat 

anhidrase yang berfungsi mengkatalis reaksi CO2 + H2O, sehingga meningkatkan 

kecepatan reaksi beberapa ribu kali lipat. Disamping itu, hemoglobin sebagai 

suatu protein juga merupakan senyawa penyangga asam basa. 

Eritrosit juga melepaskan senyawa S-nitrosothiol saat hemoglobin 

terdeoksigenasi, yang juga berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan 

melancarkan arus darah supaya darah menuju ke daerah tubuh yang kekurangan 

oksigen.  

Eritrosit juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Ketika sel darah 

merah mengalami proses lisis oleh patogen atau bakteri, maka hemoglobin di 

dalam sel darah merah akan melepaskan radikal bebas yang akan menghancurkan 

dinding dan membran sel patogen, serta membunuhnya. 

 

2.2.4 Mekanisme Pembentukan Eritrosit 

Dalam minggu-minggu pertama dari kehidupan embrio, eritrosit primitif 

yang berinti dihasilkan dalam kantong kuning telur (yolk sac). Selama tiga bulan 

kedua (trimester pertengahan) dari kehamilan (gestasi), hati merupakan organ 

yang utama membentuk eritrosit dan pada saat yang sama eritrosit juga dibentuk 

di limpa (lien) dan kelenjar limfe (limfe-nodus). Selanjutnya dalam tiga bulan 

terakhir kehamilan dan setelah lahir, eritrosit semata-mata dibentuk oleh sumsum 

tulang. 

Pada dasarnya semua sumsum tulang membentuk eritrosit sampai usia 5 

tahun, tapi pada sumsum tulang panjang (kecuali pada proksimal humerus dan 

tibia) menjadi sangat berlemak, sehingga pada usia kira-kira 20 tahun sumsum 
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tulang panjang tidak lagi menghasilkan eritrosit. Diatas usia 20 tahun, sebagian 

besar eritrosit dihasilkan oleh sumsum tulang membranosa, seperti vertebra, 

sternum, costae dan pelvis. 

Ada kalanya sumsum tulang dapat dirangsang oleh berbagai jenis faktor 

sehingga dapat membentuk eritrosit dalam jumlah yang banyak, demikian pula 

sumsum tulang yang telah berhenti menghasilkan eritrosit dapat menjadi produktif 

kembali. Limpa dan hati juga dapat mengaktifkan kembali fungsi hemopoietiknya 

jika ada rangsangan yang ekstrem dan berkepanjangan yang menghendaki 

pembentukan eritrosit dalam jumlah yang banyak. 

Di dalam sumsum tulang terdapat banyak sel pluripoten stem yang dapat 

membentuk berbagai jenis sel darah. Sel ini akan terus menerus diproduksi selama 

hidup manusia, walaupun jumlahnya akan semakin berkurang sesuai 

bertambahnya usia. Sesungguhnya ada stemsel yang lain yang bersifat unipoten 

yang hanya mampu membentuk satu jenis sel saja, misal eritrosit atau leukosit. 

Tetapi ciri-ciri sel-sel unipoten ini sulit dibedakan satu sama lain dan juga dengan 

sel pluripoten. 

Pembentukan eritrosit disebut juga eritropoiesis. Pembentukan eritrosit 

diatur oleh suatu hormon glikoprotein yang disebut eritropoietin. Sel pertama 

yang diketahui sebagai rangkaian pembentukan eritrosit disebut proeritorblas. 

Proeritorblas kemudian akan membelah beberapa kali. Sel-sel baru dari generasi 

pertama ini disebut sebagai basofil eritroblas sebab dapat dicat dengan warna 

basa. Sel-sel ini mengandung sedikit sekali hemoglobin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Mekanisme pembentukan sel darah merah 

 

Pada tahap berikutnya akan mulai terbentuk cukup hemoglobin yang 

disebut polikromatofil eritroblas. Sesudah terjadi pembelahan berikutnya, maka 

akan terbentuk lebih banyak lagi hemoglobin. Sel-sel ini disebut ortokromatik 

erotroblas dimana warnanya menjadi merah. Akhirnya, bila sitoplasma dari sel-sel 
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ini sudah dipenuhi oleh hemoglobin sehingga mencapai kosentrasi lebih kurang 

34%, maka nukleus akan memadat sampai ukurannya menjadi kecil dan terdorong 

dari sel. Sel-sel ini disebut retikulosit. Retikulosit berkembang menjadi eritrosit 

dalam satu sampai dua hari setelah dilepaskan dari sumsum tulang. 

Zat besi adalah salah satu unsur penting dalam proses pembentukan sel 

darah merah. Zat besi secara alamiah diperoleh dari makanan. Kekurangan zat 

besi dalam makanan sehari-hari secara berkelanjutan dapat menimbulkan penyakit 

anemia gizi atau yang dikenal masyarakat sebagai penyakit kurang darah 

(anemia). 

Zat besi (Fe) diperlukan untuk pembuatan heme dan hemoglobin (Hb). 

Kekurangan Fe mengakibatkan kekurangan Hb. Walaupun pembuatan eritrosit 

juga menurun, tiap eritrosit mengandung Hb lebih sedikit daripada biasa sehingga 

timbul anemia hipokromik mikrositik. Pembentukan eritrosit dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, antara lain: 

a. Vitamin B12 (Sianokobalamin)  

Vitamin B12 merupakan bahan makanan yang diperlukan oleh seluruh sel 

tubuh dan pertumbuhan sel jaringan pada umumnya. Hal ini karena vitamin B12 

berperan dalam sintesis DNA. Karena jaringan yang menghasilkan eritrosit paling 

cepat pertumbuhan dan proliferasinya, kekurangan vitamin B12 menghambat 

kecepatan pembentukan eritrosit.  

Sel-sel eritroblastik sumsum tulang tidak dapat berproliferasi dengan 

cepat, sehingga ukurannya lebih besar dari yang normal dan berkembang menjadi 

megaloblas yang selanjutnya menjadi makrosit. Kemapuan makrosit hampir sama 

dengan eritrosit, tetapi sangat fragil, hidupnya sangat singkat. Dapat dikatakan 

bahwa bila terjadi kekurangan vitamin B12 maka akan menyebabkan terjadinya 

kegagalan dalam proses eritropoiesis. Sebenarnya penyebab terbanyak dari 

kegagalan pematangan eritrosit bukanlah karena kekurangan vitamin B12 pada 

makanan, tetapi oleh adanya kegagalan penyerapan vitamin B12 dalam saluran 

pencernaan. Hal ini sering terjadi pada mereka yang menderita penyakit anemia 

pernisiosa, yang penyebab pokoknya adalah atrofi mukosa lambung, sehingga 

getah lambung tidak dapat disekresikan secara normal.  

Dalam keadaan normal, sel-sel parietal lambung mensekresikan suatu 

glikoprotein yang disebut faktor intrinsik. Faktor intrinsik akan berikatan dengan 

vitamin B12 yang ada dalam makanan, sehingga vitamin B12 dapat diabsorpsi 

dalam usus. Faktor intrinsik sangat diperlukan, karena dengan terikatnya vitamin 

B12 dengan faktor intrinsik maka vitamin B12 akan terlindungi dari pencernaan 

oleh enzim-enzim saluran pencernaan. Faktor intrinsik ini akan berikatan dengan 

reseptor khusus pada membran sel mukosa usus. 

 

b. Hormon Eritropoeitin  

Eritropoeitin merupakan faktor utama yang dapat merangsang 

pembentukan eritrosit. Eritropoeitin adalah hormon yang merupakan glikoprotein 
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(berat molekul kira-kira 40.000). Eritropoeitin disebut juga erythropoeitik 

stimulating faktor atau homopoeitin, yang terdapat dalam darah sebagai respon 

terhadap hipoksia (jaringan kekurangan oksigen). Eritropoeitin selanjutnya akan 

mempertinggi produksi eritrosit sampai keadaan hipoksia tertanggulangi. 

Faktor-faktor yang menurunkan oksigenasi pada jaringan sehingga terjadi 

hipoksia antara lain: volume darah rendah, anemia, hemoglobin rendah, aliran 

darah tidak baik, dan penyakit paru-paru. 

Eritropoeitin sebagian besar (90-95%)  dibentuk didalam ginjal, namun 

belum diketahui dengan pasti bagian ginjal yang membentuk eritropoeitin 

tersebut. Dari percobaan-percobaan diduga bahwa eritropoeitin dibentuk oleh sel-

sel juxtaglomerulus, yaitu sel-sel yang terletak didalam dinding pembuluh-

pembuluh arteriol dekat dengan glomerulus. 

 

c. Kadar Oksigen di Udara  

Pada tempat-tempat yang tinggi, kadar oksigen dalam udara berkurang. 

Untuk memenuhi keperluan oksigen dalam jaringan, produksi eritrosit harus 

dipercepat. Tambahan eritrosit dalam peredaran darah baru tampak pada hari 

ketiga dan kecepatan pembentukan eritrosit yang maksimal dicapai setelah lima 

hari. 

 

d. Mineral Besi (Fe), Tembaga (Cu) dan kobalt (Co)  

Zat besi diperlukan langsung untuk membentuk hemoglobin. Sedangkan 

tembaga dan kobalt diperlukan sebagai katalisator dalam tahapan-tahapan 

pembentukan hemoglobin. Misalnya manusia memerlukan 2 mg tembaga per hari 

dalam makanannya agar permbentukan hemoglobin dapat berlangsung secara 

lancar. 

 

e. Asam Folat (Asam Pteroilglutamat) 

 

f. Asam Amino 

Asam amino diperlukan dalam pembentukan hemoglobin. 

 

2.2.5 Mekanisme Perombakan Eritrosit 

Jika eritrosit telah berada dalam sistem sirkulasi, maka dalam keadaan 

normal umurnya rata-rata 120 hari. Eritrosit yang lebih tua menjadi lebih rapuh. 

Jika dinding selnya sangat rapuh, maka eritrosit dapat pecah dalam perjalananya 

melalui pembuluh darah yang sempit. Sebagian besar eritrosit pecah di dalam 

limpa karena terjepit sewaktu melewati pulpa merah limfa. 

Haemoglobin yang terlepas dari eritrosit difagositosis dan dicernakan oleh 

sel-sel makrofag terutama yang terdapat dalam limpa, hati (sel-sel Kupffer) dan 

sumsum tulang. Besi (Fe) yang lepas diangkut kedalam sumsum tulang untuk 

membentuk eritrosit baru, atau disimpan dihati dan jaringan lain dalam bentuk 
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ferritrin. Bagian heme-nya diubah sel-sel retikuloendotelium menjadi fe dan 

biliverdin, yang nantinya diekskresikan melalui saluran empedu sebagai bilirubin 

(pigmen empedu). 

 
Gambar 23. Mekanisme perombakan eritrosit 

 

2.3 Haemoglobin (Hb) 

2.3.1 Pengertian Haemoglobin 

Sel darah merah terdiri dari komponen berupa membran, sistem enzim, 

dan hemoglobin. Hemoglobin inilah yang berperan dalam pengangkutan oksigen 

dari paru-paru ke jaringan. Hemoglobin tersusun atas heme (gugus nitrogenosa 

non protein-Fe) dan globin (protein dengan empat rantai polipeptida). Dengan 

struktur tersebut, hemoglobin dapat mengangkut empat molekul oksigen. 

Hemoglobin (Hb) merupakan molekul protein di dalam sel darah merah 

yang bergabung dengan oksigen dan karbon dioksida untuk diangkut melalui 

sistem peredaran darah ke tisu-tisu dalam badan. ion besi dalam bentuk Fe
+2

 

dalam hemoglobin memberikan warna merah pada darah. Dalam keadaan normal 

100 ml darah mengandungi 15 gram hemoglobin yang mampu mengangkut 0.03 

gram oksigen. 

Hemoglobin adalah metalprotein pengangkut oksigen yang mengandung 

besi dalam sel merah dalam darah mamalia dan hewan lainnya. Molekul 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sel_darah_merah
http://ms.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://ms.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_peredaran_darah&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Ion_besi&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/wiki/Darah
http://ms.wikipedia.org/wiki/Darah
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hemoglobin terdiri dari globin, apoprotein dan empat gugus heme, suatu molekul 

organik dengan satu atom besi (Wikipedia, 2007). 

Hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi. Memiliki afinitas 

(daya gabung) terhadap oksigen dan dengan oksigen itu membentuk 

oxihemoglobin di dalam sel darah merah. Dengan melalui fungsi ini maka oksigen 

dibawa dari paru-paru ke jaringan-jaringan (Evelyn, 2009). 

Hemoglobin merupakan senyawa pembawa oksigen pada sel darah merah. 

Hemoglobin dapat diukur secara kimia dan jumlah Hb/100 ml darah dapat 

digunakan sebagai indeks kapasitas pembawa oksigen pada darah. 

 Haemoglobin adalah kompleks protein-pigmen yang mengandung zat besi. 

Kompleks tersebut berwarna merah dan terdapat didalam eritrosit. Sebuah 

molekul hemoglobin memiliki empat gugus heme yang mengandung besi fero dan 

empat rantai globin (Brooker, 2001). 

Haemoglobin adalah suatu senyawa protein dengan Fe yang dinamakan 

conjugated protein. Sebagai intinya Fe dan dengan rangka protoperphyrin dan 

globin (tetra phirin) menyebabkan warna darah merah karena Fe ini. 

2.3.2 Kadar Haemoglobin 

Kadar hemoglobin ialah ukuran pigmen respiratorik dalam butiran-butiran 

darah merah (Costill, 1998). Jumlah hemoglobin dalam darah normal adalah kira-

kira 15 gram setiap 100 ml darah dan jumlah ini biasanya disebut “100 persen” 

(Evelyn, 2009). Batas normal nilai hemoglobin untuk seseorang sukar ditentukan 

karena kadar hemoglobin bervariasi diantara setiap suku bangsa. Namun WHO 

telah menetapkan batas kadar hemoglobin normal berdasarkan umur dan jenis 

kelamin (WHO dalam Arisman, 2002).  

Terdapat beberapa cara mengukur kandungan hemoglobin dalam darah, 

kebanyakannya dilakukan secara automatik oleh mesin yang direka khusus untuk 

membuat beberapa ujian terhadap darah. Di dalam mesin ini, sel darah merah 

diceraikan untuk mengasingkan hemoglobin dalam bentuk larutan. Hemoglobin 

yang terbebas ini dicampur dengan bahan kimia yang mengandung cyanide yang 

mengikat kuat dengan molekul hemoglobin untuk membentuk 

cyanmethemoglobin. Dengan menyinarkan cahaya melalui larutan 

cyanmethemoglobin dan mengukur jumlah cahaya yang diserap (khususnya bagi 

gelombang antara 540 nanometer), jumlah hemoglobin dapat ditentukan. 

Kadar hemoglobin biasanya ditentukan sebagai jumlah hemoglobin dalam 

gram (gm) bagi setiap dekaliter (100 mililiter). Kadar hemoglobin normal 

bergantung kepada usia, awal remaja dan jenis kelamin seseorang itu. Kadar Hb 

normal adalah: 

1. Baru lahir  : 17-22 gm/dl 

2. Usia seminggu : 15-20 gm/dl 

3. Usia sebulan : 11-15gm/dl 

4. Kanak-kanak : 11-13 gm/dl 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Darah
http://ms.wikipedia.org/wiki/Darah
http://ms.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://ms.wikipedia.org/wiki/Cahaya
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5. Lelaki dewasa : 14-18 gm/dl 

6. Wanita dewasa : 12-16 gm/dl 

7. Lelaki separuh usia : 12.4-14.9 gm/dl 

8. Wanita separuh usia : 11.7-13.8 gm/dl 

Kadar atau kandungan hemoglobin yang rendah merupakan satu keadaan 

yang dikenali sebagai anemik. Terdapat beberapa sebab berlakunya anemia. Sebab 

utama biasanya kehilangan darah (cedera parah, pembedahan, pendarahan kanker 

kolon), kekurangan vitamin (besi, vitamin B12, folate), masalah sum-sum tulang 

(penggantian sum-sum tulang oleh darah, pemendaman oleh perawatan dadah 

chemotherapy, kegagalan buah pinggang (ginjal), dan hemoglobin tidak normal 

(anemia sel sabit). 

Kandungan hemoglobin yang tinggi pula terdapat dikalangan mereka yang 

tinggal di kawasan tanah tinggi dan perokok. Pendehidratan menghasilkan kadar 

hemoglobin tinggi palsu yang hilang apabila kandungan air bertambah. Sebab lain 

adalah penyakit paru-paru, setengah ketumbuhan, masalah sum-sum yang dikenali 

sebagai polycythemia rubra vera, dan penyalahgunaan hormon erythropoietin 

(epogen) oleh ahli sukan bagi tujuan meningkatkan prestasi dalam acara sukan 

masing-masing. 

 

2.3.3 Struktur Haemoglobin 

Pada pusat molekul terdiri dari cincin heterosiklik yang dikenal dengan 

porfirin yang menahan satu atom besi, atom besi ini merupakan situs/ lokal ikatan 

oksigen. Porfirin yang mengandung besi disebut heme. Nama hemoglobin 

merupakan gabungan dari heme dan globin, globin sebagai istilah generik untuk 

protein globular. Ada beberapa protein mengandung heme dan hemoglobin adalah 

yang paling dikenal dan banyak dipelajari. 

Pada manusia dewasa, hemoglobin berupa tetramer (mengandung 4 submit 

protein), yang terdiri dari dari masing-masing dua sub unit alfa dan beta yang 

terikat secara non kovalen. Sub unitnya mirip secara struktural dan berukuran 

hampir sama. Tiap sub unit memiliki berat molekul kurang lebih 16.000 Dalton, 

sehingga berat molekul total tetramernya menjadi 64.000 Dalton. Tiap sub unit 

hemoglobin mengandung satu heme, sehingga secara keseluruhan hemoglobin 

memiliki kapasitas empat molekul oksigen (Wikipedia, 2007).  

http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Anemik&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/wiki/Air


36 
 

 
Gambar 24. Struktur Heme 

 

 Karena satu subunit dapat membawa satu molekul oksigen, maka secara 

efektifnya setiap molekul hemoglobin dapat membawa empat molekul oksigen. 

Setiap subunit pula terdiri daripada satu rantai polipeptida yang mengikat kuat 

sebuah molekul lain, dipanggil heme. 

Struktur heme adalah lebih kurang sama dengan klorofil. Ia terdiri 

daripada satu molekul bukan protein berbentuk cincin yang dinamai porphyrin, 

dan satu atom besi (Fe) yang terletak di tengah-tengah molekul porphyrin tadi. Di 

sinilah oksigen akan diikat semasa darah melalui peparu. 

Terdapat dua keadaan pengoksidaan atom Fe yaitu +2 dan +3 (ion Fe
2+

 dan 

Fe
3+

 masing-masing). Hemoglobin dalam keadan normal membawa ion Fe
2+

, 

tetapi adakalanya ion ini dioksidakan kepada Fe
3+

. Hemoglobin yang membawa 

ion Fe
3+

 dipanggil methemoglobin. Methemoglobin tidak mampu mengikat 

oksigen, jadi ion Fe
3+

 ini perlu diturunkan kepada Fe
2+

. Proses ini memerlukan 

NADH, yaitu sebuah koenzim pembawa hidrogen dan dimangkin oleh enzim 

NADH cytochrome b5 reductase. 

 

2.3.4 Fungsi Haemoglobin 

Hemoglobin di dalam darah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh 

jaringan tubuh dan membawa kembali karbondioksida dari seluruh sel ke paru-

paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Mioglobin berperan sebagai reservoir oksigen: 

menerima, menyimpan dan melepas oksigen di dalam sel-sel otot. Sebanyak 

kurang lebih 80% besi tubuh berada di dalam hemoglobin (Sunita, 2001). Adapun 

guna hemoglobin antara lain: 

a.  Mengatur pertukaran oksigen dengan karbondioksida di dalam jaringan 

jaringan tubuh.  

b.  Mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh jaringan-

jaringan tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar.  

http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Heme&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/wiki/Klorofil
http://ms.wikipedia.org/wiki/Besi
http://ms.wikipedia.org/wiki/Redoks
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Methemoglobin&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/wiki/Redoks
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=NADH&action=edit&redlink=1
http://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Heme_b.svg
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c. Membawa karbondioksida dari jaringan-jaringan tubuh sebagai hasil 

metabolisme ke paru-paru untuk di buang, untuk mengetahui apakah 

seseorang itu kekurangan darah atau tidak, dapat diketahui dengan 

pengukuran kadar hemoglobin. Penurunan kadar hemoglobin dari normal 

berarti kekurangan darah yang disebut anemia. 

d.  Sebagai dapur asam-basa yang baik di dalam sel. 

e. Sebagai buffer oksigen di jaringan. 

Tiap gram haemoglobin mampu mengikat 1,33 ml oksigen. Oleh karena itu 

pada laki-laki normal 20 mi oksigen dapat diangkut dengan haemoglobin 

dalam tiap-tiap 100 ml darah. Sedangkan pada wanita normal dapat diangkut 

18 ml oksigen (Kosasih, 1984). 

Biasanya 97% oksigen yang di transpor dari paru ke jaringan diangkut 

dalam kombinasi kimia dengan haemoglobin di dalam eritrosit dan 3% sisanya 

diangkut dalam keadaan terlarut didalam air dari plasma dan sel. Jadi, dalam 

keadaan terlarut dapat di abaikan. Tetapi bila seseorang menghirup oksigen 

dengan tekanan sangat tinggi, kadang-kadang jumlah oksigen yang dapat 

ditranspor dalam keadaan terlarut sama dengan jumlah oksigen yang bergabung 

secara kimia dengan haemoglobin. Untuk memenuhi keperluan seluruh sel tubuh 

akan oksigen tiap saat, yang jumlahnya besar, senyawa ini tidak cukup untuk 

dibawa dalam keadaan terlarut secara fisik di dalam air, yang dalam ini cairan 

serum. 

Haemoglobin ini dapat saja berada dalam keadaan terlarut langsung dalam 

plasma, seperti yang dapat di jumpai pada berbagai mahluk invertebrate, terutama 

yang sederhana. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu kemampuan haemoglobin 

untuk mengikat O2 tidak maksimum, karena pengaruh kedua faktor lingkungan 

tersebut masih tampak yaitu faktor tekanan parsial dan suhu. Lagi pula, oksigen 

yang berikatan dengan haemoglobin (disebut sebagai oxyhaemoglobin atau HbO2 

saja) merupakan suatu senyawa yang reaktif, lebih reaktif dari okigen yang 

terlarut secara fisik.  

Dalam bentuk berikatan dengan haemoglobin tersebut, oksigen bahkan 

lebih mudah mengoksidasi berbagai bahan disekitarnya. Dengan banyaknya 

oksigen yang dapat diikat dan dibawa oleh darah, berkat adanya Hb yang 

berkurang di dalam sel darah merah, pasokan oksigen ke berbagai tempat 

diseluruh tubuh, bahkan yang paling terpencil dan terisolasi sekalipun akan 

terjangkau. Akibatnya, berbagai sel dalam tubuh dapat bekerja melakukan 

fungsinya dengan energi yang cukup. Hasilnya, individu tersebut dapat 

menjalankan fungsi hidup dan berkembang sempurna.Dalam menjalankan 

fungsinya membawa oksigen ke seluruh tubuh, haemoglobin di dalam sel darah 

merah mengikat oksigen melalui suatu ikatan kimia khusus. Reaksi yang 

membentuk ikatan antar Hb dan O2 tersebut dapat dituliskan sebagaicberikut:v 

Hb+O2<----->HbO2. 
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2.3.5 Jenis-jenis Haemoglobin 

Terdapat beberapa jenis hemoglobin. Dalam darah manusia dewasa, 

hemoglobin yang paling banyak ialah hemoglobin A (HbA), yang terdiri daripada 

dua subunit α dan dua subunit β. Konfigurasi ini dinamai α2β2. Setiap subunit 

terdiri daripada 141 dan 146 molekul asid amino masing-masing. Haemaglobin 

terdiri dari beberapa macam bentuk, yaitu sebagai berikut: 

a. Oksihaemoglobin 

Oksihaemoglobin merupakan haemoglobin tanpa oksigen (haemoglobin 

tereduksi) yang mempunyai warna ungu muda, haemoglobin terooksigenasi 

penuh, dengan tiap pasanganhame + globulin membawa 2 atom oksigen, berwana 

kuning merah. Simbol untuk oksihemoglobin adalah HbO8, tetapi HbO2 adalah 

konvensional. 

 

b. Karboksihaemoglobin 

Karboksihaemoglobin merupakan karbon monoksida yang terikat ke haemoglobin 

200 kali lebih besar dari pada oksigen.Sehingga adanya karbon monoksida 

(karena banyak menghisap rokok) maka lebih mungkin terbentuk 

karboksihaemoglobin. Karboksihaemoglobin berwarna merah cheri, terutama di 

dalam larutan encer. 

 

c. Methaemoglobin 

Mehtaemoglobin merupakan hementin-globin, yang mengandung FeIII- OH 

(symbol: Hi) methaemoglobin tidak dapat mengangkut oksigen untuk pernafasan. 

 

d. Suiphaemoglobin 

Suiphaemoglobin merupakan struktur yang tak tetap, yang berhubungan dengan 

methaemoglobin dan juga tidak dapat mengangkut oksigen pernapasan. 

Ditimbulkan oleh obat-obatan, pengawet makanan, air minum yang terkena 

polusi. 

 

e. Haemoglobin terglikosilasi 

Haemoglobin terglikosilasi merupakan haemoglobin yang diikat ke glukosa untuk 

membentuk derivate yang stabil bagi kehidupan eritrosit. 

 

f. Mioglobin 

Mioglobin merupakan haemoglobin yang disederhanakan, terdapat di otot rangka 

dan jantung, ditempat mioglobin dapat bekerja sebagai reservoir oksigen yang 

sedikit dan dilepaskan setelah Crush injury atau iskemia. Karena berat 

molekuknya rendah, ia cepat dibersihkan dari plasma dan terdapat sebagai 

mioglobinuria, yang merupakan indeks kerusakan sel otot yang sensitif, juga dari 

gerak badan yang hebat. 
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g. Haptoglobin 

Haptoglobin merupakan globulin spesifik, yang mengikat haemoglobin pada 

globin. Berfungsi untuk mengkonservasi besi setelah hemeolisa intravakuler, ia 

mengikat haemoglobin sekitar 1,25 g/l plasma dan hanya konsentrasi itu ada 

haemoglobin bebas yang hilang ke dalam urine atau terikat ke haemopeksin. 

 

h. Haemopeksin 

Haemopeksin merupakan glikoprotein yang terikat dengan sisa haemoglobin. 

Konsentrasinya di dalam plasma normal sekitar 0,5 g/l. 

 

i. Methaemalbumin 

Methaemalbumin merupakan komponen hemeatin + albumin.Ia berwarna coklat 

dan adanya dalam plasma selalu abnormal. Penyebab Methaemalbuminemia lain 

adalah perdarahan ke kavitas abdominalais atau pankreatis haemoragika akuta, 

pencernaan oleh pankreas mengkonversi haemoglobin menjadi haematin, yang 

diabsorbsi dan diikat ke albumin plasma. 

  

2.3.6 Pembentukan Haemoglobin 

Pembentuk sitoplasma sel dan hemoglobin (Hb) terjadi bersamaan dengan 

proses pembentukan DNA dalam inti sel. Seperti dikemukakan sebelumnya Hb 

merupakan unsur terpenting dalam plasma eritrosit. Molekul Hb terdiri dari 1. 

globin, 2 protoporfu-in dan 3 besi (Fe). Globin dibentuk sekitar ribosom 

sedangkan protoporfirin dibentuk sekitar mitokondria. Besi didapat dari transferin. 

Pala  permulaan sel eritrosit berinti terdapat reseptor transferin. Gangguan dalam 

pengikatan besi untuk membentuk Hb akan mengakibatkan terbentuknya eritrosit 

dengan sitoplasma yang kecil (mikrositer) dan kurang mengandung Hb di 

dalamnya (hipokrom). Tidak berhasilnya sitoplasma sel eritrosit berinti mengikat 

Fe untuk pembentukan Hb dapat disebabkan oleh a. rendahnya kadar Fe dalam 

darah. Hal ini dapat disebabkan oleh: 

1.  kurang gizi,  

2.  gangguan absorbsi Fe (terutama dalam lambung),  

3. kebutuhan besi yang meningkat akan besi (kehamilan, perdarahan dan 

sebagainya).  

Penyebab ketidak berhasilan eritrosit berinti untuk mengikat besi dapat 

juga disebabkan oleh rendahnya kadar transferin dalam darah. Hal ini dapat 

dimengerti karena sel eritrosit berinti  maupun retikulosit hanya memiliki reseptor 

transferin bukan reseptor Fe. Perlu kiranya diketahui bahwa yang dapat terikat 

dengan transferin hanya Fe elemental dan untuk membentuk 1 ml packed red cells 

diperlukan 1 mg Fe elemental.  

Gangguan produksi globin hanya terjadi karena kelainan gen 

(Thalassemia, penyakit HbF, penyakit Hb C, D, E, dan sebagainya). Bila semua 

unsur yang diperlukan untuk memproduksi eritrosit (eritropoetin, B, asam folat, 
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Fe) terdapat dalam jumlah cukup, maka proses pembentukan eritrosit dari 

pronormoblas s/d normoblas polikromatofil memerlukan waktu 2-4 hari. 

Selanjutnya proses perubahan retikulosit menjadi eritrosit memakan waktu 2-3 

hari; dengan demikian seluruh proses pembentukan eritrosit dari pronormoblas 

dalam keadaan "normal" memerlukan waktu 5 s/d 9 hari. Bila diberikan obat anti 

anemik yang cukup pada penderita anemia defisiensi maka dalam waktu 3-6 hari 

kita telah dapat melihat adanya kenaikan kadar retikulosit; kenaikan kadar 

retikulosit biasanya dipakai sebagai patokan untuk melihat adanya respon pada 

terapi anemia. Perlu kiranya diketahui bahwa diperlukan beberapa jenis ensim 

dalam kadar yang cukup agar eritrosit dapat bertahan dalam bentuk aktif selama 

120 hari. Kekurangan enzim-enzim ini akan menyebabkan eritrosit tidak dapat 

bertahan cukup lama dan menyebabkan umur eritrosit tadi kurang dari 120 hari. 

 

2.3.7 Perombakan Haemoglobin 

Eritrosit tua (berumur ± 120 hari) dihancurkan dalam hati oleh sel-sel 

makrofag. Kemudian haemoglobin yang terdapat pada eritrosit tersebut akan 

diuraikan menjadi: 

1. Globulin 

Globulin akan dimanfaatkan lagi untuk pembentukan Hb (haemoglobin) 

baru/antibodi. 

 

2. Fe 

Fe
2+ 

akan diambil dan disimpan di hati, kemudian akan dikirim ke sumsum tulang 

merah untuk pembentukan Hb baru dalam eritorsit (sel darah merah) yang baru. 

 

3. Hemin 

Hemin dapat dirubah menjadi: 

a. Bilirubin 

Dioksidasi mejadi: 

- Stercobilin (zat pewarna faeces) 

- Urobilin (zat pewarna urine) 

 

b. Biliverdin 

Biliverdin merupakan zat pewarna empedu yang akan disalurkan ke vesika 

urinaria (kantung kemih (kencing) & nantinya masuk ke pembuluh darah). Jadi, 

sel–sel hati yang bertugas merombak eritrosit disebut sel histiosit. Melalui sel 

tersebut, hemoglobin akan diuraikan menjadi senyawa hemin, zat besi (Fe), dan 

globin.  

Dalam hati, senyawa hemin diubah menjadi zat warna (bilirubin dan 

biliverdin) lalu dikirim ke usus dan setelah melalui proses tertentu dibuang ke luar 

tubuh bersama feses. Dalam usus, zat warna empedu (berwarna hijau biru) 



41 
 

dioksidasi menjadi urobilin (berwarna kuning coklat) yang berfungsi memberi 

warna pada feses dan urine. 

Sementara itu, zat besi tertahan dan disimpan dalam hati atau 

dikembalikan ke sumsum tulang sedangkan globin digunakan lagi untuk 

pembentukan eritrosit baru dan metabolisme protein. 

 

2.3.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kadar Haemoglobin 

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin adalah: 

1. Kecukupan besi dalam tubuh  

Menurut Parakkasi, besi dibutuhkan untuk produksi hemoglobin, sehingga 

anemia gizi besi akan menyebabkan terbentuknya sel darah merah yang lebih 

kecil dan kandungan hemoglobin yang rendah. Besi juga merupakan mikronutrien 

essensil dalam memproduksi hemoglobin yang berfungsi mengantar oksigen dari 

paru-paru ke jaringan tubuh, untuk dieksresikan ke dalam udara pernafasan, 

sitokrom, dan komponen lain pada sistem enzim pernafasan seperti sitokrom 

oksidase, katalase, dan peroksidase. Besi berperan dalam sintesis hemoglobin 

dalam sel darah merah dan mioglobin dalam sel otot. Kandungan ± 0,004 % berat 

tubuh (60-70%) terdapat dalam hemoglobin yang disimpan sebagai ferritin di 

dalam hati, hemosiderin di dalam limfa dan sumsum tulang (Zarianis, 2006). 

Kurang lebih 4% besi di dalam tubuh berada sebagai mioglobin dan 

senyawa-senyawa besi sebagai enzim oksidatif seperti sitokrom dan flavoprotein. 

Walaupun jumlahnya sangat kecil namun mempunyai peranan yang sangat 

penting. Mioglobin ikut dalam transportasi oksigen menerobos sel-sel membran 

masuk kedalam sel-sel otot. Sitokrom, flavoprotein, dan senyawa-senyawa 

mitokondria yang mengandung besi lainnya, memegang peranan penting dalam 

proses oksidasi menghasilkan Adenosin Tri Phosphat (ATP) yang merupakan 

molekul berenergi tinggi. Sehingga apabila tubuh mengalami anemia gizi besi 

maka terjadi penurunan kemampuan bekerja.Pada anak sekolah berdampak pada 

peningkatan absen sekolah dan penurunan prestasi belajar (WHO dalam Zarianis, 

2006). 

Menurut Kartono J dan Soekatri M, Kecukupan besi yang 

direkomendasikan adalah jumlah minimum besi yang berasal dari makanan yang 

dapat menyediakan cukup besi untuk setiap individu yang sehat pada 95% 

populasi, sehingga dapat terhindar kemungkinan anemia kekurangan besi 

(Zarianis, 2006).  

 

2. Metabolisme besi dalam tubuh  

Menurut Wirakusumah, Besi yang terdapat di dalam tubuh orang dewasa 

sehat berjumlah lebih dari 4 gram. Besi tersebut berada di dalam sel-sel darah 

merah atau hemoglobin (lebih dari 2,5 g), myoglobin (150 mg), phorphyrin 

cytochrome, hati, limfa sumsum tulang (> 200-1500 mg). Ada dua bagian besi 

dalam tubuh, yaitu bagian fungsional yang dipakai untuk keperluan metabolik dan 
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bagian yang merupakan cadangan. Hemoglobin, mioglobin, sitokrom, serta enzim 

hem dan nonhem adalah bentuk besi fungsional dan berjumlah antara 25-55 

mg/kg berat badan.Sedangkan besi cadangan apabila dibutuhkan untuk fungsi-

fungsi fisiologis dan jumlahnya 5-25 mg/kg berat badan. Ferritin dan hemosiderin 

adalah bentuk besi cadangan yang biasanya terdapat dalam hati, limpa dan 

sumsum tulang. Metabolisme besi dalam tubuh terdiri dari proses absorpsi, 

pengangkutan, pemanfaatan, penyimpanan, dan pengeluaran (Zarianis, 2006). 

 

2.3.9 Metode Pemeriksaan Kadar Haemoglobin 

Diantara metode yang paling sering digunakan di laboratorium dan yang 

paling sederhana adalah metode sahli, dan yang lebih canggih adalah metode 

cyanmethemoglobin. Pada metode Sahli, hemoglobin dihidrolisi dengan HCl 

menjadi globin ferroheme. Ferroheme oleh oksigen yang ada di udara dioksidasi 

menjadi ferriheme yang akan segera bereaksi dengan ion Cl membentuk 

ferrihemechlorid yang juga disebut hematin atau hemin yang berwarna cokelat. 

Warna yang terbentuk ini dibandingkan dengan warna standar (hanya dengan 

mata telanjang). Untuk memudahkan perbandingan, warna standar dibuat konstan, 

yang diubah adalah warna hemin yang terbentuk. 

Perubahan warna hemin dibuat dengan cara pengenceran sedemikian rupa 

sehingga warnanya sama dengan warna standar. Karena yang membandingkan 

adalah dengan mata telanjang, maka subjektivitas sangat berpengaruh. Di samping 

faktor mata, faktor lain, misalnya ketajaman, penyinaran dan sebagainya dapat 

mempengaruhi hasil pembacaan. Meskipun demikian untuk pemeriksaan di 

daerah yang belum mempunyai peralatan canggih atau pemeriksaan di lapangan, 

metode sahli ini masih memadai dan bila pemeriksaannya telat terlatih hasilnya 

dapat diandalkan. 

Metode yang lebih canggih adalah metode cyanmethemoglobin. Pada 

metode ini hemoglobin dioksidasi oleh kalium ferrosianida menjadi 

methemoglobin yang kemudian bereaksi dengan ion sianida membentuk sian-

methemoglobin yang berwarna merah. Intensitas warna dibaca dengan fotometer 

dan dibandingkan dengan standar. Karena yang membandingkan alat elektronik, 

maka hasilnya lebih objektif. Namun, fotometer saat ini masih cukup mahal, 

sehingga belum semua laboratorium memilikinya. 

 

2.4 Leukosit 

Leukosit adalah sel darah yang mengandung inti, disebut juga sel darah 

putih. Didalam darah manusia, normal didapati jumlah leukosit rata-rata 5000-

9000 sel/mm3. Bila jumlahnya lebih dari 12000, keadaan ini disebut leukositosis, 

bila kurang dari 5000 disebut leukopenia. Dilihat dalam mikroskop cahaya maka 

sel darah putih mempunyai granula spesifik (granulosit), yang dalam keadaan 

hidup berupa tetesan setengah cair dalam sitoplasmanya dan mempunyai bentuk 
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inti yang bervariasi, Yang tidak mempunyai granula, sitoplasmanya homogen 

dengan inti bentuk bulat atau bentuk ginjal. 

 

2.4.1 Jenis-jenis Leukosit 

Leukosit mempunyai peranan dalam pertahanan seluler dan 

humoralorganisme terhadap zat-zat asing. Leukosit dapat melakukan gerakan 

amuboiddan melalui proses diapedesis lekosit dapat meninggalkan kapiler dengan 

menerobos antara sel-sel endotel dan menembus kedalam jaringan penyambung. 

Jumlah leukosit per mikroliter darah, pada orang dewasa normal adalah 4000-

11000, waktu lahir 15000-25000 dan menjelang hari ke empat turun sampai 

12000, pada usia 4 tahun sesuai jumlah normal. Variasi kuantitatif dalam sel-sel 

darah putih tergantung pada usia. waktu lahir, 4 tahun dan pada usia 14 -15 tahun 

persentase khas dewasa tercapai. Bila memeriksa variasi Fisiologi dan Patologi 

sel-sel darah tidak hanya persentase tetapi juga jumlah absolut masing-masing 

jenis per unit volume darah harus diambil. 

Tabel 2. Jenis-jenis leukosit, granulosit dan agranulosit 
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Adapun berdasarkan bentuknya leukosit terdiri dari: 

a. Neutrofil 

Neutrofil berkembang dalam sum-sum tulang dikeluarkan dalam sirkulasi, 

sel-sel ini merupakan 60 -70 % dari leukosit yang beredar. Garis tengah sekitar 

12um, satu inti dan 2-5 lobus. Sitoplasma yang banyak diisi oleh granula-granula 

spesifik (0; 3-0,8um) mendekati batas resolusi optik, berwarna salmon pink oleh 

campuran jenis romanovky. Granul pada neutrofil ada dua: 

- Azurofilik yang mengandung enzyme lisosom dan peroksidase 

- Granul spesifik lebih kecil mengandung fosfatase alkali dan zat-zat 

bakterisida (protein ationik) yang dinamakan fagositin. 

Neutrofil jarang mengandung retikulum endoplasma granuler, sedikit 

mitokondria, apparatus golgi rudimenter dan sedikit granula glikogen. Neutrofil 

merupakan garis depan pertahanan seluler terhadap invasi jasad renik, menfagosit 

partikel kecil dengan aktif. Adanya asam amino D oksidase dalam granula 

azurofilik penting dalam penceran dinding sel bakteri yang mengandung asam 

amino D. Selama proses fagositosis dibentuk peroksidase. Mielo peroksidase yang 

terdapat dalam neutrofil berikatan dengan peroksida dan halida bekerja pada 

molekultirosin dinding sel bakteri dan menghancurkannya. Dibawah pengaruh zat 

toksik tertentu seperti streptolisin toksin streptokokus membran granula-granula 

neutrofil pecah, mengakibatkan proses pembengkakan diikuti oleh aglutulasi 

organel-organel dan destruksi neutrofil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Perbandingan ukuran neutrofil dan eosinofil 
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Neutrofil mempunyai metabolisme yang sangat aktif dan mampu 

melakukan glikolisis baik secara aerob maupun anaerob. Kemampuan nautropil 

untuk hidup dalam lingkungan anaerob sangat menguntungkan, karena mereka 

dapat membunuh bakteri dan membantu membersihkan debris pada jaringan 

nekrotik. Fagositosis oleh neutrofil merangsang aktivitas heksosa monofosfat 

shunt, meningkatkan glicogenolisis. 

 

b. Eosinofil 

Jumlah eosinofil hanya 1-4 % leukosit darah, mempunyai garis tengah 

9um (sedikit lebih kecil dari neutrofil). Inti biasanya berlobus dua, Retikulum 

endoplasma mitokondria dan apparatus golgi kurang berkembang. Mempunyai 

granula ovoid yang dengan eosin asidofkik, granula adalah lisosom yang 

mengandung fosfatae asam, katepsin, ribonuklase, tapi tidak mengandung 

lisosim. Eosinofil mempunyai pergerakan amuboid, dan mampu melakukan 

fagositosis, lebih lambat tapi lebih selektif dibanding neutrifil. Eosinofil 

memfagositosis komplek antigen dan anti bodi, ini merupakan fungsi eosinofil 

untuk melakukan fagositosis selektif terhadap komplek antigen dan antibodi. 

Eosinofil mengandung profibrinolisin, diduga berperan mempertahankan darah 

dari pembekuan, khususnya bila keadaan cairnya diubah oleh proses-proses 

Patologi. Kortikosteroid akan menimbulkan penurunan jumlah eosinofil darah 

dengan cepat. 

 

c. Basofil 

Basofil jumlahnya 0-% dari leukosit darah, ukuran garis tengah 12 um, 

inti satu, besar bentuk pilihan ireguler, umumnya bentuk huruf S, sitoplasma 

basofil terisi granul yang lebih besar dan seringkali granul menutupi inti, 

granul bentuknya  ireguler berwarna metakromatik, dengan campuran jenis 

Romanvaki tampak lembayung. Granula basofil metakromatik dan mensekresi 

histamin dan heparin, dan keadaan tertentu, basofil merupakan sel utama pada 

tempat peradangan ini dinamakan hypersesitivitas kulit basofil. Hal ini 

menunjukkan basofil mempunyai hubungan kekebalan. 

 

d. Limfosit 

Limfosit merupakan sel yang sferis, 20-30% leukosit darah, inti relative 

besar, bulat sedikit cekungan pada satu sisi, kromatin inti padat, anak inti baru 

terlihat dengan electron mikroskop. Sitoplasma sedikit sekali, sedikit basofilik, 

mengandung granula-granula azurofilik. Yang berwarna ungu dengan 

Romonovsky mengandung ribosom bebas dan poliribisom. Klasifikasi lainnya 

dari limfosit terlihat dengan ditemuinya tanda-tanda molekuler khusus pada 

permukaan membran sel-sel tersebut. Beberapa diantaranya membawa reseptos 

seperti imunoglobulin yang mengikat antigen spesifik pada membrannya. 

Lirnfosit dalam sirkulasi darah normal dapat berukuran 10-12um ukuran yang 
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lebih besar disebabkan sitoplasmanya yang lebih banyak. Kadang-kadang 

disebut dengan limfosit sedang. Sel limfosit besar yang berada dalam kelenjar 

getah bening dan akan tampak dalam darah dalam keadaan patologis, pada sel 

limfosit besar ini inti vasikuler dengan anak inti yang jelas. Limfosit-limfosit 

dapat digolongkan berdasarkan asal, struktur halus, surface markers yang 

berkaitan dengan sifat imunologisnya, siklus hidup dan fungsi. 

 

e. Monosit 

Monosit merupakan sel leukosit yang besar 3-8% dari jumlah leukosit 

normal, diameter 9-10um tapi pada sediaan darah kering diameter mencapai 

20um, atau lebih. Inti biasanya eksentris, adanya lekukan yang dalam 

berbentuk tapal kuda. Kromatin kurang padat, susunan lebih fibriler, ini 

merupakan sifat tetap momosit Sitoplasma relatif banyak dengan pulasan wrigh 

berupa bim abu-abu pada sajian kering. Granula azurofil, merupakan lisosom 

primer, lebih banyak tapi lebih kecil. Ditemui retikulim endoplasma sedikit. 

Juga ribosom, pliribosom sedikit, banyak mitokondria. Aparatus Golgi 

berkembang dengan baik, ditemukan mikrofilamen dan mikrotubulus pada 

daerah identasi inti. Monosit ditemui dalam darah, jaingan penyambung dan 

rongga-rongga tubuh. 

Monosit tergolong fagositik mononuclear (system retikuloendotel) dan 

mempunyai tempat-tempat reseptor pada permukaan membrannya. Monosit 

beredar melalui aliran darah, menembus dinding kapiler masuk kedalam 

jaringan penyambung dalam darah beberapa hari. Dalam jaringan bereaksi 

dengan limfosit dan memegang peranan penting dalam pengenalan dan 

interaksi sel-sel immunocmpetent dengan antigen. 

 

2.4.2 Perkembangan Leukosit dalam Sistem Imun 

Seperti kita ketahui bahwa limfosit yang bersikulasi terutama berasal dari 

timus dan organ limfoid perifer, limfa, limfonodus, tonsil dan sebagainya. Akan 

tetapi mungkin semua sel pregenitor limfosit berasal dari sum-sum tulang, 

beberapa diantara limfositnya yang secara relatif tidak mengalami diferensiasi ini 

bermigrasi ke timus, lalu memperbanyak diri, disini sel limfosit ini memperoleh 

sifat limfosit T, kemudian dapat masuk kembali kedalam aliran darah, kembali 

kedalam sum-sum tulang atau ke organ limfoid perifer dan dapat hidup beberapa 

bulan atau tahun. 

Sel-sel T bertanggung jawab terhadap reaksi immune seluler dan 

mempunyai reseptor permukaan yang spesifik untuk mengenal antigen asing. 

Limfosit lain tetapi diam disum-sum tulang berdiferensiasi menjadi limfosit B 

berdiam dan berkembang. didalam kompertemenya sendiri. Sel B bertugas untuk 

memproduksi antibody humoral antibody response yang beredar dalam peredaran 

darah dan mengikat secara khusus dengan antigen asing yang menyebabkan 

antigen asing tersalut antibody, kompleks ini mempertinggi fagositosis, lisis sel 
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dan sel pembunuh (killer sel atau sel K) dari organisme yang menyerang. Sel T 

dan sel B secara marfologis hanya dapat dibedakan ketika diaktifkan oleh antigen. 

Tahap akhir dari diferensiasi sel-sel B yang diaktifkan berwujud sebagai sel 

plasma. Sel plasma mempunyai retikulum endoplasma kasar yang luas yang 

penuh dengan molekul-molekul antibodi, sel T yang diaktifkan mempunyai 

sedikit endoplasma yang kasar tapi penuh dengan ribosom bebas. 

Substansi asing yang bertemu dengan system itu bekerja sebagai antigen, 

anti-melawan, + genin menghasilkan. Contohnya jika terjadi suatu substansi 

terjadi suatu respon dari tuan rumah, respon ini dapat selular, humoral atau 

keduanya. Antigen dapat utuh seperti sel bakteri sel tumor atau berupa makro 

molekul, seperti protein, polisakarida atau nucleoprotein. Pada keadaan apa saja 

spesitas respon imun secara relatif dikendalikan oleh pengaruh molekuler kecil 

dari antigendetenniminan antigenic untuk protein dan polisakarida, determinan 

antigenic terdiri atas empat sampai enam asam amino atau satuan monosa karida. 

Jika komplek antigen Yang memiliki banyak determinan misalnya sel bakteri 

akan membangkitkan satu spectrum respon humoral dan selular.  

Antibodi disebut juga imunoglobulin adalah glikkoprotein plasma yang 

bersirkulasi dan dapat berinteraksi secara spesifik dengan determinan antigenic 

yang merangsang pembentukan antibodi, antibodi disekresikan oleh sel plasma 

yang terbentuk melalui proliferasi dan diferensiasi limfosit B. Pada manusia 

ditemukan lima kelas imunoglobulin, IgG, terdiri dari dua rantai ringan yang 

identik dan dua rantai berat yang identik diikat oleh ikatan disulfida dan tekanan 

non kovalen. IgG merupakan kelas yang paling banyak jumlahnya, 75 % dari 

imunoglobulin serum IgG bertindak sebagai suatu model bagi kelas-kelas yang 

lain. Terjadinya respon imun dari tubuh. 

Kepekaan tubuh terhadap benda asing (antigen 0 akan menimbulkan reaksi 

tubuh yang dikenal sebagai Respon imun. Respon imun ini mempunyai dampak 

positif terhadap tubuh yaitu dengan timbulnya suatu proses imunisasi kekebalan 

tubuh terhadap antigen tersebut, dan dampak negatifnya berupa reaksi 

hypersensitifitas. Hypersensitifitas merupakan reaksi yang berlebihan dari tubuh 

terhadap antigen dimana akan mengganggu fungsi sistem imun yang 

menimbulkan efek protektif yaitu merusak jaringan. Proses kerusakan yang paling 

cepat terjadi berupa degranulasi sel dan derifatnya (antara lain sel basofil, set Mast 

dan sel plasma) yang melepaskan mediator-mediatonya yaitu histamin, serotonin, 

bradikinin, SRS=A, lekotrin Eusinohil Chemotactic Factor (ECF) dan sebagainya. 

Reaksi tubuh terhadap pelepasan mediator ini menimbulkan penyakit berupa 

asthma bronchial, rhinitis aIergika, urtikaria, diaree dan bisa menimbulkan shock. 

Secara lambat akan terjadi reaksi kerusakan jaringan berupa sitolisis dari sel-sel 

darah merah sitotokis terhadap organ tubuh seperti ginjal (glomeruloneftitis), 

serum siknesdermatitis kontak, reaksi tuberculin dan sebagainya, rheumatoid 

arthritis. coom dan gell membagi 4 jenis sesitifitas, dimana dapat dilihat apa yang 

terjadi pada sel-sel leukosit. 
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Pada type I (padareaksi anafilaktik) terjadi antigen bergabung dengan IgE 

(imunoglobin tipe E-antibodies tipe E) yang terikat pada mast sel -sel basofil dan 

sel plasma. Reaksi terhadap tubuh terjadi dalam beberapa menit. 

Pada type II (pada reaksi sititoksik) dimana antigen mengikat diri pada 

membran sel, yang pada penggabungan anti gen mengikat IgG atau IgM yang 

bebas dalam cairan tubuh akan menghancurkan sel yang mengikat anti gen 

tersebut. Reaksi ini terdapat pada tranfusi darah, anemia hemolitika. 

Pada Type III (reaksi artrhus) merupakan reaksi anti gen dan antibody 

komplek dimana gen bergabung dengan IgG atau IgM menjadi suatu komplek, 

yang mengikat diri antara lain sel-sel ginjal, paru-paru dan sendi. Terjadilah 

aktifitas dari komplemen (komplemen protein dalam darah) dan pelepasan zat-

toksis. Ditemui pada glomerulo nephritis, serum scness, rheumatk arthritis. 

Type IV (delayed), antigen merupakan sel protein atau sel asing yang 

bereaksi dengan limfosit, limfosit melepaskan mediator aktif yaitu limfokin, 

terjadi reaksi pada kulit, reaksi pada tranplantasi, reaksi tuberculin dan dermatitis 

kontak. 

1. Tahap Sensitasi 

Reaksi awal alergi dimulai dengan respon pengenalan alergen/antigen oleh 

sel darah putih yang dinamai sel makrofag, monosit. Sel tersebut berperan sebagai 

sel penyaji (antigen presenting cells) sel APC dan berada dimukosa (hidung), 

antigen/allergen yang menempel pada permukaan mukosa ditangkap oleh sel 

APC, setelah melalui proses internal dalam sel APC, maka terbentuk fragmen 

pendek peptida imunogenik, selanjutnya terjadi penggabungan dengan molekul 

dalam endoplasmik reticullum sel APC, dan membentuk komplek peptida-

MHC(mayor histocompatibility complex) yang kemudian dipresentasikan 

dipermukaan; kepada salah satu limfosit T yaitu Holper-T cell (klon T-CD4 +, 

dimana Tho), jika selanjutnya tho ini memiliki molekul reseptor spesifik terhadap 

molekul komplek peptide –MHC-II maka akan terjadi penggabungan kedua 

molekul tersebut. 

Akibat selanjutnya sel APC akan melepas sitokin Salah satunya Interkulin 

– I (IL-I),sitokin akan mempengaruhi limfosit jenis T-CD4 + (Tho) yang jika 

sinyal kostimulator (pro-inflamotori second signal) induksinya cukup memadai, 

maka akan terjadi aktivasi dan proliferasi sel Tho menjadi Th2 dan Th1; sel ini 

akan memproduksi sitokin yang mempunyai spectrum luas sebagai molekul 

imunoregulator, antara lain interleukin-3 (IL-3), IL-4, IL-5 dan IL-13. Sitokin IL-

4 dan IL-13 akan ditangkap resepiornya pada permukaan limfisit B istirahat 

(resting B sel), sehingga terjadi aktivasi limfosit B. Limfosit B ini memproduksi 

imunoglobulin E (IgE), sedangkan IL-13 dapat berperan sendiri dalam keadaan 

IL-4 rendah (Naclerio dkk, 1985, Geha, 1988), sehingga molekul IgE akan 

melimpah dan berada di mukosa atau peredaran darah. 

2. Reaksi Alergis 
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Molekul IgE yang beredar dalam sirkulasi darah akan memasuki jaringan 

dan akan ditangkap oleh reseptor IgE yang berada pada permukaan sel 

metacromatik (mastosit atau sel basofil), sel ini menjadi aktif. Apabila dua light 

chain IgE berkonta dengan allergen spesifiknya maka akan terjadi degranulasi 

(pecahnya dinding sel) mastosit/basofil dan akibainya terlepas mediator-mediator 

alergis. Reaksi alergis yang segera terjadi akibat histamin tersebut dinamakan 

reaksi alergi fase cepat (RAFC )yang mencapai puncaknya pada 15-20 menit pada 

paparan alergen dan berakhir pada sekitar 60 menit kemudian. 

Sepanjang RAFC mastosit juga melepaskan molekul-molekul kemotaktik 

(penarik sel darah putih ke organ sasaran). Reaksi alergis fase cepat dapat 

berlanjut terus sebagai reaksi alergi fase lambat (RAFL) sampai 24 bahkan 48 jam 

kemudian (Kaliner 1987. Lichtenstein 1988). Tanda khas RAFL adalah terlihatnya 

pertambahan jenis dan jumlah sel-sel inflamasi yang berakumulasi (berkumpul) di 

jaringan sasaran. 

Sepanjang RAFL (Creticos 1998) sel eosiinofil aktif akan melepas 

berbagai mediator, antara lain basic protein, leukotriens cytokines, Sedangkan 

basofil akan melepas histamin, leukotriens dan cytokines. Disamping itu berbagai 

sel mononuclear akan melepas histamin releasing factors (HRFs) yang akan 

memacu mastosit dan basofil dan melepas histamin lebih banyak lagi. 

Sepanjang reaksi alergi fase cepat (RAFC) dan reaksi alergi fase lambat (RAFL) 

sel-sel inflamasi dilepaskan sebagai prodak protein yang merupakan hasil kenerja 

DNA sel-sel inflamasi tersebut yang dapat dibagi dalam tiga jenis, Gran dkk 

1991;Bocher dkk; Coffman 1994 Schleimer dkk 199. Durham and Till 1998 

Greticos 1998; Nel dkk 1998. 

Mediator-mediator mastosit/basofil dan eosinofil, histamin, prostaglandin, 

Leukotrien, ECFA,(eosinofi chemotactic factorof anaphylactic) NCFA 

(Neutrophil chematactic factor of anaphylactic), dan kinin. Mediator yang berasal 

dari sel eosinofil. PAF,LTB4,C5a kemoaktraktan. LTC4, PAF, ECP. Molekul-

molekul sitokin inductor/stimulator/aktivalator RIA yang terdiri atas, IL-44 dan 

IL-33 yang mempengaruhi limfosit B dalam memproduksi IgE. IL-3 dan IL-4 

mempengaruhi basofil memproduksi histamin. LTs dan sitokin-sitokin. IL-3 dan 

IL-5 mempengaruhi sel eosinofil dalam memproduksi protein-protein basa LTs 

dan sitokin. HRFs yang mempengaruhi mastosit dan basofil melepas histamin 

lebih banyak lagi. IL-4 mempengaruhi epitel, IL-13 mempengaruhii endotel dalam 

memproduksi VCAM (Vascular cell adhesion molecule). Molekul-molekul 

activator/survival sel eosinofil, GM=CSF dan IL-3 IL-3 dan IL-5 (inerleukin-3 

dan interleukin-5). 

Interaksi EOS aktif dan epitel mukosa hidung membentuk IL-8, RNTES 

dan GGM=CSF. Molekul-molekul protein utama produk sel-sel inflamasi, sel 

endotel dan mukosa yang berperan langsung menimbulkan alergi adalah antara 

lain; histamin, leukotrien, prostak landing, kinin, platelet e activating factor 

(PAF), sitokin dan kimokin. Histamin, dapat menggunakan H2 reseptormediated-
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antiinflmnatoriyactivity meliputi inhibisi penglepasan enzin lisosomal neutrfil, 

inhibisi pelepasan histamin dari leukosit perifer, dan aktivasi suppressor T-

lymllocytes (Metcalfe et al, 1981, cit White 1999). Histamin menggunakan 

efeknya pada berbagai sel seperti sel oto polos, neuron, sel-sel kelenjar (endokrin 

dan eksokrin, sel-sel darah, dan sel-sel sistem imun (pearce 1991, cit White 1999), 

Histamin merupakan vasodilator, konstruktor otot polos, stimulsn pennabilitas 

vaskuler yang kuat, stimulan sekresi kelenjar mukosa saluran nafas dansekresi 

kelenjar lambung. (White 1999). Leukotrien diproduksi oleh berbagai sel 

inflanlasi seperti mastosit basofil, eosinofil, neutrofil dan monosit. 

Prostaglandin, berasal dari pecahan arachodonic acid membran sel yang 

paling banyak diproduksi oleh mastosit paru-paru PGD2 (White 1999). Seperti 

kita ketahui bahwa efek biologis dari prostaglandin adalah, memodulasi kontraksi 

otot  polos, penurunan permeabbilitas vaskuler, rasa gatal dan nyeri, dan agregasi 

serta degranulasi platelet. 

Kinin merupakan hormon peptida yang kuat terbentuk de novo dalam 

cairan tubuh dan jaringan sepanjang inflamasi. Tiga jenis-jenis kinin yang penting 

dalam tubuh adalah bredykinin, kallilidin (Iysbradykinin) dan met-lys bradykinin. 

Pada reaksi inflamasi alergi dalam hidung kinin sangat banyak ditemukan. Platelet 

activating factor (PAF) merupakan sebuah ether-linked phospholipid. PAF 

diproduksi oleh mastosit, macrofag dan eosinofil. Aktifitas biologisnya meliputi 

pletelet aktivasi neutrofil,dan kontraksi otot palos, PAF juga merangsang 

akumulasi eosinofil ke permukaan endothelium yang merupakan langkah awal 

pengerahan eosinofil kedalam jaringan. 

PAF memacu eosinofil untuk melepas berbagai protein basa yang 

menyebabkan peningkatan kerusakan mukosa (terutama oleh MBP) dan 

menyebabkan peningkatan ekspresi low-affiniti IgE reseptors pada eosinofil dan 

monosit. PAF banyak dibentuk oleh sel eosinofil yang dapat menarik sel eosinofil 

lainya memasuki jaringan. Sitikin (cytokine) memainkan peran yang penting 

sepanjang reaksi alergi fase lambat, mastosit adalah sumber dari sitokin 

multifungsi (Bradding et al 1996) cit White 1999 antara lain: 

1. Aktifitas sel-sel inflasi (makrofag, selT, sel B dan eosinofil) diatur oleh IL=1, 

IL-4,IL-5, IL-6, TNF- dan GM=CSF. 

2. Pertumbuhan dan proliferasi sel B, dan pertumbuhan sel-T-helfer 

ditingkatkanoleh IL-1. 

3. IL-2 memacu proliferasi limfosit T dan aktivasi Limfosit B 

4. IL- menyebabkan diferensiasi limfosit B menjadi IgE sekresing plasmasel dan 

bersama TNF-@ meninkatkan pengaturan ekpresi high-dan low affinity IgE 

reseptor pada sel-sel APC. 

5. IL-5 menyebabkan aktivasi limfosit B, diferensiasi dan pemanjangan umur 

eosinofil. 

 

2.4.3 Pembentukan Leukosit 
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Diferensiasi dini dari sel stem hemopoietik pluripoten menjadi berbagai 

tipe sel stem commited. Lalu terbentuklah dua silsilh utama dari sel darah putih, 

silsilah mielositik dan limfositik. Silsilah mielositik dimulai dengan mieloblas 

pada bagian kiri dan bagian kanan amapak silsilah limfositik yang dimulai dengan 

limfoblas. 

Granulosit dan monosit hanya ditemukan pada sum-sum tulang. Limfosit 

dan sel plasma terutama diprodksi dalam berbagai organ limfogen, termasuk 

kelenjar limfe, limpa, timus, tinsil, dan berbagai kantong jaringan limfoid dimana 

saja dalam tubuh, terutama dalam sumsum tululang dan plak peyer di awah epitel 

dinding usus. 

Sel darah putih yang dibenttuk dalam sumsum tulang terutama granulosit, 

disimpan dalam sumsum samapai diperlukan di system sirkulasi. Dalam keadaan 

normal granulosit bersirkulasi dalam seluruh darah kira-kira tiga kali jumlah yang 

disimpan dalam sumsum. Jumlah ini sesuai dengan persediaan granulosit selama 

enam hari. 

Megakariosit juga dibentuk dalam sumsum tulang dan merupakan bagian 

dari kelompok meilogenosa dalam sumsum tulang. Megakariosit ini lalu pecah 

dalam sumsum tulang  menjadi fragmen kecil yang dikenal sebagai platelets atau 

trombosit yang selnjutnya masuk kedalam darah. 

 
Gambar 26. Hematopoiesis 

 

 

 

2.4.4 Masa Hidup Leukosit 



52 
 

Masa hidup granulosit sesudah dilepaskan dari sumsum tulang, normalnya 

4-8 jam dalam sirkulasi darah, dan 4- 5 hari berikutnya dalam jaringan. Pada 

keadaan infeksi jaringan yang berat, masa hidup keseluruhan jaringan sering 

berkurang hingga hanya beberapa jam, karena granulosit dengan cepat menuju 

daerah infeksi. 

Monosit juga memiliki masa edar yang singkat, yaitu10-20 jam berda 

dalam darah sebelum mengembara melalui membran kapiler ke dalam jaringan. 

Begitu masuk kedalam jaringan, sel-sel ini membengkak sampai ukkuran menjadi 

besar untuk menjadi makrofag jaringan. Dan dalam bentuk ini, sel-sel tersebut 

dapat hidup berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kecuali bila mereka 

dimusnahkan. Makrofag jaringan ini membentuk dasar bagi system makrofag 

jaringan. 

Limfosit terus menerus memasuki system sirkulasi bersama dengan 

pengaliran limfe dari nodus limfe dan jaringan limfoid lain. Setelah beberapa jam, 

limfosit berjlan kembali ke jaringan dengan cara diapedisis  dan kembali 

memasuki limfe  dan kembali kejaringan limfoid atau ke darah lagi. 

Limfoid  memiliki masa hidup berminggu-minggu, berbulan-bulan, 

bahkan tahunan, tetapi tetap sesuai kebutuhan tubuh kita akan sel tersebut. 

Trombositdalam darah akan diganti kira-kira setiap 10 hari, yang setiap harinya 

terbentuk kira-kira 30.000 trombosit/mikroliter darah. 

 

2.5 Trombosit 

2.5.1 Struktur Trombosit 

Keping darah, lempeng darah, trombosit adalah sel anuclear nulliploid 

(tidak mempunyai nukleus pada DNA-nya) dengan bentuk tak beraturan dengan 

ukuran diameter 2-3 µm yang merupakan fragmentasi dari megakariosit. Keping 

darah tersirkulasi dalam darah dan terlibat dalam mekanisme hemostasis tingkat 

sel dalam proses pembekuan darah dengan membentuk darah beku. Rasio plasma 

keping darah normal berkisar antara 200.000-300.000 keping/mm³, nilai dibawah 

rentang tersebut dapat menyebabkan pendarahan, sedangkan nilai di atas rentang 

yang sama dapat meningkatkan risiko trombosis. Trombosit memiliki bentuk yang 

tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan 

leukosit, dan mudah pecah bila tersentuh benda kasar (annonimous, 2011). 

Keping darah berbentuk bulat atau lonjong. Ukuran keping darah lebih 

kecil daripada sel darah merah. Jumlahnya kurang lebih 300.000 pada tiap 1 mm3 

darah.Keping darah hidupnya singkat, hanya 8 hari. Keping darah berfungsi pada 

proses pembekuan darah (annonimous, 2011). 

Trombosit adalah fragmen atau kepingan-kepingan tidak berinti dari 

sitoplasma megakariosit yang berukuran 1-4 mikron dan beredar dalam sirkulasi 

darah selama 10 hari. Gambaran mikroskopik dengan pewarnaan Wright – 

Giemsa, trombosit tampak sebagai sel kecil, tak berinti, bulat dengan sitoplasma 

berwarna biru-keabu-abuan pucat yang berisi granula merah-ungu yang tersebar 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nulliploid&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Diameter
http://id.wikipedia.org/wiki/Fragmentasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Megakariosit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Darah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemostasis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Koagulasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Trombus
http://id.wikipedia.org/wiki/Plasma_darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendarahan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Trombosis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Eritrosit
http://id.wikipedia.org/wiki/Leukosit
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merata. Jumlah trombosit normal adalah 150.000 – 450.000 per mmk 

darah (Riswanto, 2009).  

Trombosit bukan merupakan suatu sel utuh tapi merupakan fragmen 

sitoplasma megakariosit yang terlepas keluar sel megakariosit. Trombosit berasal 

dari sel megakariosit yang berada dalam sumsum tulang sehingga 

pembentukannya terdapat dalam organ tersebut. Trombosit tidak mempunyai inti 

dan dilengkapi organel dan system enzim sitosol untuk menghasilkan energi dan 

mensintesis produksi sekretorik yang disimpan di granula-granula yang tersebar di 

seluruh sitosolnya. Umur trombosit dalam sirkulasi sekitar 7-10 hari pada 

manusia. Hitung trombosit normal adalah 150.000-400.000/µl darah (Frances K. 

Widmann, 1995; Yuwono, 1998; A.V Hoffbrand, et al., 2005). Diameter 

trombosit rata-rata 1-2 µm dan volume sel rata-rata 5,8 fl (menurut Bambang 

Pernomo, et al. Dalam febrian, 2009). 

Trombopoesis berasal dari sel induk pluripotensial yang berubah menjadi 

megakarioblas kemudian promegakarioblas menjadi megakariosit di dalam 

sumsum tulang. Megakariosit mengalami pematangan dengan replikasi inti 

endometotik yang sinkron, memperbesar volume sitoplasma sejalan dengan 

penambahan lobus inti menjadi kelipatan duanya. Kemudian sitoplasma menjadi 

granuler dan trombosit dilepaskan. Setiap megakariosit menghasilkan sekitar 4000 

trombosit. Interval waktu dari diferensiasi sel induk (stem cell) sampai dihasilkan 

trombosit sekitar membutuhkan sekitar 10 hari pada manusia (A.V. Hoffbrand, et 

al., 2005; Frances K. Widman, 1995). Trombopoesis dipengaruhi oleh hormone 

trombopoetin yang dihasilkan di hati dan ginjal .(Menurut A.V. Hoffbrand, et al. 

Dalam febrian, 2009). 

 
Gambar 27. Mekanisme pembentukan darah 

2.5.2 Mekanisme Pembekuan Darah 
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Ketika kita mengalami luka pada permukaan tubuh, maka tubuh akan 

mengeluarkan darah. Terjadinya pendarahan itu disebabkan oleh sobeknya 

pembuluh darah. Pada keadaan luka yang ringan, setelah beberapa saat darah akan 

berhenti mengalir. Dalam hal ini tubuh kita memiliki keistimewaan bukan? Pada 

saat terjadi luka pada permukaan tubuh, komponen darah, yaitu trombosit akan 

segera berkumpul mengerumuni bagian yang terluka dan akan menggumpal 

sehingga dapat menyumbat dan menutupi luka. Bagaimana hal tersebut dapat 

terjadi? Di dalam darah terdapat protein (trombin) yang larut dalam plasma darah 

yang mengubah fibrinogen (Gambar) menjadi fibrin atau benang-benang. Fibrin 

ini akan membentuk anyaman dan terisi keping darah, sehingga mengakibatkan 

penyumbatan dan akhirnya darah bisa membeku. 

Gambar 28. Mekanisme pembekuan darah 

 

Proses pembekuan darah: 

1. Kulit terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh. Trombosit ikut keluar 

juga bersama darah kemudian menyentuh permukaan-permukaan kasar dan 

menyebabkan trombosit pecah. Trombosit akan mengeluarkan zat (enzim) 

yang disebut trombokinase. 

2. Trombokinase akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah 

protrombin menjadi enzim aktif yang disebut trombin. Perubahan tersebut 

dipengaruhi ion kalsium (Ca²
+
) di dalam plasma darah. Protrombin adalah 

senyawa protein yang larut dalam darah yang mengandung globulin. Zat ini 
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merupakan enzim yang belum aktif yang dibentuk oleh hati. Pembentukannya 

dibantu oleh vitamin K. 

3. Trombin yang terbentuk akan mengubah firbrinogen menjadi benangbenang 

fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin menyebabkan luka akan tertutup 

sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Fibrinogen adalah sejenis protein 

yang larut dalam darah (Annonimous, 2011). 

 

2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka 

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka antara lain: 

1. Koagulasi;  Adanya kelainan pembekuan darah (koagulasi) akan menghambat 

penyembuhan luka sebab hemostasis merupakan tolak dan dasar fase 

inflamasi. 

2. Gangguan sistem Imun (infeksi, virus);  Gangguan sistem imun akan 

menghambat dan mengubah reaksi tubuh terhadap luka, kematian jaringan 

dan kontaminasi. Bila sistem daya tahan tubuh, baik seluler maupun humoral 

terganggu, maka pembersihan kontaminasi dan jaringan mati serta penahanan 

infeksi tidak berjalan baik. 

3. Gizi (kelaparan, malabsorbsi), Gizi kurang juga:  mempengaruhi sistem imun. 

4. Penyakit Kronis;  Penyakit kronis seperti TBC, Diabetes, juga mempengaruhi 

sistem imun. 

5. Keganasan;  Keganasan tahap lanjut dapat menyebabkan gangguan sistem 

imun yang akan mengganggu penyembuhan luka. 

6. Obat-obatan;  Pemberian sitostatika, obat penekan reaksi imun, kortikosteroid 

dan sitotoksik mempengaruhi penyembuhan luka dengan menekan 

pembelahan fibroblast dan sintesis kolagen. 

7. Teknik Penjahitan; Tehnik penjahitan luka yang tidak dilakukan lapisan demi 

lapisan akan mengganggu penyembuhan luka. 

8. Kebersihan diri/Personal Hygiene; Kebersihan diri seseorang akan 

mempengaruhi proses penyembuhan luka, karena kuman setiap saat dapat 

masuk melalui luka bila kebersihan diri kurang. 

9. Vaskularisasi baik proses penyembuhan berlangsung; cepat, sementara daerah 

yang memiliki vaskularisasi kurang baik proses penyembuhan membutuhkan 

waktu lama. 

10. Pergerakan, daerah yang relatif sering bergerak; penyembuhan terjadi lebih 

lama. 

11. Ketegangan tepi luka, pada daerah yang tight (tegang) penyembuhan lebih 

lama dibandingkan dengan daerah yang loose (annonimous, 2009). 

 

2.6 Golongan Darah dan Permasalahannya 

Golongan darah merupakan salah satu penanda genetik yang valid dan 

paling mudah untuk diketahui pada manusia. Mengetahui golongan darah 

seseorang sangatlah penting ketika orang tersebut membutuhkan banyak donor 

http://perawatpskiatri.blogspot.com/2009/03/kanker-payudara.html
http://perawatpskiatri.blogspot.com/2009/03/penjahitan-luka.html
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darah, misalnya pada saat pendarahan dan kecelakaan. Jika salah memberikan 

golongan darah, efeknya adalah kematian. Banyak penelitian telah 

mengungkapkan berbagai jenis penggolongan darah, namun yang paling banyak 

digunakan adalah penggolongan darah sistem ABO dan Rhesus. 

Selain mengetahui tentang apa golongan darah seseorang, mengetahui 

mekanisme transfusi darah adalah sama pentingnya. Transfusi darah berkaitan 

dengan penggumpalan pada darah atau biasa disebut aglutinasi. Jika darah yang 

diberikan benar, maka aglutinasi tidak terjadi. Mengetahui fisiologi darah juga 

membantu dalam transfusi darah. 

Hal yang paling penting dari penggolongan darah ini adalah bagi ibu 

hamil. Mengetahui golongan darah antara ibu dan anak sedini mungkin dapat 

menghindari resiko penyakit yang disebut eritroblastosis foetalis. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui mengenai 

penggolongan darah dan beberapa jenis golongan darah, penyakit akibat golongan 

darah serta mekanisme transfusi darah yang benar. 

 

2.6.1 Penggolongan Darah 

Darah manusia dapat dikelompokkan (digolongkan) berdasarkan atas ada 

tidaknya antigen yang terdapat pada permukaan luar membran sel darah merah 

(eritrosit). Antigen yang dimaksud dinamakan aglutinogen. Antigen sel darah 

merah merupakan suatu bagian berupa glikoprotein atau glikolipid yang bersifat 

genetis. Antigen yang telah dikenali pada sel darah merah yaitu antigen A dan 

antigen B. 

Golongan darah adalah ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya 

perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah 

merah. Dengan kata lain, golongan darah ditentukan oleh jumlah zat (kemudian 

disebut antigen) yang terkandung di dalam sel darah merah.Ada dua jenis 

penggolongan darah yang paling penting, yaitu penggolongan ABO dan Rhesus 

(faktor Rh). Selain sistem ABO dan Rh, masih ada lagi macam penggolongan 

darah lain yang ditentukan berdasarkan antigen yang terkandung dalam sel darah 

merah. Di dunia ini sebenarnya dikenal sekitar 46 jenis antigen selain antigen 

ABO dan Rh, hanya saja lebih jarang dijumpai. 

Salah satunya Diego positif yang ditemukan hanya pada orang Asia 

Selatan dan pribumi Amerika. Dari sistem MN didapat golongan darah M, N dan 

MN yang berguna untuk tes kesuburan. Duffy negatif yang ditemukan di populasi 

Afrika. Sistem Lutherans mendeskripsikan satu set 21 antigen.Dan sistem lainnya 

meliputi Colton, Kell, Kidd, Lewis, Landsteiner-Wiener, P, Yt atau Cartwright, 

XG, Scianna, Dombrock, Chido/ Rodgers, Kx, Gerbich, Cromer, Knops, Indian, 

Ok, Raph dan JMH. 

 

 

a. Sistem Penggolongan Darah ABO 
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Karl Landsteiner, seorang ilmuwan asal Austria yang menemukan 3 dari 4 

golongan darah dalam sistem ABO pada tahun 1900 dengan cara memeriksa 

golongan darah beberapa teman sekerjanya. Percobaan sederhana ini pun 

dilakukan dengan mereaksikan sel darah merah dengan serum dari para donor. 

Hasilnya adalah dua macam reaksi (menjadi dasar antigen A dan B, dikenal 

dengan golongan darah A dan B) dan satu macam tanpa reaksi (tidak memiliki 

antigen, dikenal dengan golongan darah O). Kesimpulannya ada dua macam 

antigen A dan B di sel darah merah yang disebut golongan darah A dan B, atau 

sama sekali tidak ada reaksi yang disebut golongan O. 

Kemudian Alfred Von Decastello dan Adriano Sturli yang masih kolega 

dari Landsteiner menemukan golongan darah AB pada tahun 1901. Pada golongan 

darah AB, kedua antigen A dan B ditemukan secara bersamaan pada sel darah 

merah sedangkan pada serum tidak ditemukan antibodi. 

Gambar 29. Keadaan golongan darah yang ditetesi serum anti-A dan anti-B 

 

Penggolongan darah menurut sistem A, B, O dapat dibedakan atas 4 

macam yaitu: 

- Golongan darah A, bila dalam sel darah merahnya terdapat antigen A. 

Adanya antigen tersebut dikendalikan oleh gen I
A 

.  

- Golongan darah B, bila dalam sel darah merahnya terdapat antigen B. 

Adanya antigen tersebut dikendalikan oleh gen I
B 

.  

- Golongan darah AB, bila dalam sel darah merahnya terdapat antigen A dan 

B, yang masing –masing munculnya dikendalikan oleh gen I
A
 dan I

B
. 

- Golongan darah O, bila dalam sel darah merahnya tidak terdapat antigen A 

dan / atau B. Keadaan ini timbul karena dikendalikan oleh gen I
O 

yang 

bersifat resesif baik terhadap antigen I
A
 maupun I

B
. 
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Tabel 3. Kandungan aglutinogen dan aglutinin pada tiap golongan darah 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Golongan darah manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen dan 

antibodi yang terkandung dalam darahnya, sebagai berikut: 

1. Individu dengan golongan darah A memiliki sel darah merah dengan antigen A 

di permukaan membran selnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen B 

dalam serum darahnya. Sehingga, orang dengan golongan darah A-negatif hanya 

dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah A-negatif atau O-

negatif. 

 

2. Individu dengan golongan darah B memiliki antigen B pada permukaan sel 

darah merahnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serum 

darahnya. Sehingga, orang dengan golongan darah B-negatif hanya dapat 

menerima darah dari orang dengan dolongan darah B-negatif atau O-negatif. 
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3. Individu dengan golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan antigen 

A dan B serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A maupun B. 

Sehingga, orang dengan golongan darah AB-positif dapat menerima darah dari 

orang dengan golongan darah ABO apapun dan disebut resipien universal. 

Namun, orang dengan golongan darah AB-positif tidak dapat mendonorkan darah 

kecuali pada sesama AB-positif. 

 

4. Individu dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen, tapi 

memproduksi antibodi terhadap antigen A dan B. Sehingga, orang dengan 

golongan darah O-negatif dapat mendonorkan darahnya kepada orang dengan 

golongan darah ABO apapun dan disebut donor universal. Namun, orang dengan 

golongan darah O-negatif hanya dapat menerima darah dari sesama O-negatif. 

 

Di dunia ini sebenarnya dikenal sekitar 46 jenis antigen selain antigen 

ABO dan Rh, hanya saja lebih jarang dijumpai. Transfusi darah dari golongan 

yang tidak kompatibel dapat menyebabkan reaksi transfusi imunologis yang 

berakibat anemia hemolisis, gagal ginjal, syok, dan kematian.Hemolisa adalah 

peristiwa keluarnyahemoglobin dari dalam sel darah merah menuju ke cairan 

sekelilingnya.Keluarnya hemoglobin ini disebabkan karena pecahnya membran 

sel darah merah(Eckert, 1978). Ada 2 macam hemolisa yaitu : 

a. Hemolisa osmotik. 

Hemolisa osmotik terjadi karena adanya perbedaan yang besar antaratekanan 

osmosis cairan di dalam sel darah merah dengan cairan disekililing sel darah 

merah. 

 

b. Hemolisa kimiawi 

Pada hemolisa kimiawi, membran sel darah merah dirusak olehmacam-macam 

substansi kimia. Pada dasarnya membran sel darahmerah terutama terdiri dari 

lipida dan protein yang membentuk suatulapisan yang disebut lipoprotein. Jadi 

setiap substansi kimia yang dapatmelarutkan lemak (pelarut lemak) dapat merusak 

atau melarutkanmembran sel darah merah.Kehadiran aglutinin di dalam plasma 

darah sudah ada sejak lahir, namundemikian kadar aglutinin akan berbeda 

menurut umur. 

Kadar maksimum aglutinintercapai pada umur 8 sampai 10 tahun, 

kemudian menurun lagi pada umurberikutnya. Sebagaimana diketahui bahwa 

aglutinin adalah gama globulin dandibuat di dalam sel-sel yang juga 

menghasilkan benda kebal. Globulin merupakanbenda penolak yang dapat 

melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh (Wilson,1986). 

Sedangkan Hemostasis merupakan pristiwa penghentian perdarahan akibat 

putusnya atau robeknya pembuluh darah, sedangkan thrombosis terjadi ketika 

endothelium yang melapisi pembuluh darah rusak atau hilang. Proses ini 
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mencakup pembekuan darah (koagulasi) dan melibatkan pembuluh darah, 

agregasi trombosit serta protein plasma baik yang menyebabkan pembekuan 

maupun yang melarutkan bekuan.Pada hemostasis terjadi vasokonstriksi inisial 

pada pembuluh darah yang cedera sehingga aliran darah di sebelah distal cedera 

terganggu. Kemudian hemostasis dan thrombosis memiliki 3 fase yang sama: 

1. Pembekuan agregat trombosit yang longgar dan sementara pada tempat luka. 

Trombosit akan mengikat kolagen pada tempat luka pembuluh darah dan 

diaktifkan oleh thrombin yang terbentuk dalam kaskade pristiwa koagulasi 

pada tempat yang sama, atau oleh ADP yang dilepaskan trombosit aktif 

lainnya. Pada pengaktifan, trombosit akan berubah bentuk dan dengan adanya 

fibrinogen, trombosit kemudian mengadakan agregasi terbentuk sumbat 

hemostatik ataupun trombos. 

2. Pembentukan jaring fibrin yang terikat dengan agregat trombosit sehingga 

terbentuk sumbat hemostatik atau trombos yang lebih stabil. 

3. Pelarutan parsial atau total agregat hemostatik atau trombos oleh plasmin 

 

Secara umum, golongan darah O adalah yang paling umum dijumpai di 

dunia, meskipun di beberapa negara seperti Swedia dan Norwegia, golongan 

darah A lebih dominan. Antigen A lebih umum dijumpai dibanding antigen B. 

Karena golongan darah AB memerlukan keberadaan dua antigen, A dan B, 

golongan darah ini adalah jenis yang paling jarang dijumpai di dunia.Penyebaran 

golongan darah A, B, O dan AB bervariasi di dunia tergantung populasi atau ras. 

Salah satu pembelajaran menunjukkan distribusi golongan darah terhadap 

populasi yang berbeda-beda. 

Tabel 4. Presentase sistem penggolongan darah ABO 

 

b. Sistem penggolangan darah rhesus (Rh) 

Jenis penggolongan darah lain yang cukup dikenal adalah dengan 

memanfaatkan faktor Rhesus atau faktor Rh. Nama ini diperoleh dari monyet jenis 

Rhesus yang diketahui memiliki faktor ini pada tahun 1940 oleh Karl Landsteiner. 

Seseorang yang tidak memiliki faktor Rh di permukaan sel darah merahnya 

memiliki golongan darah Rh
-
. Mereka yang memiliki faktor Rh pada permukaan 

sel darah merahnya disebut memiliki golongan darah Rh
+
. Jenis penggolongan ini 

seringkali digabungkan dengan penggolongan ABO. Golongan darah O
+
 adalah 

yang paling umum dijumpai, meskipun pada daerah tertentu golongan A lebih 

POPULASI O A B AB 

Suku pribumi Amerika Selatan 100% - - - 

Orang Vietnam 45.0% 21.4% 29.1% 4.5% 

Suku Aborigin di Australia 44.4% 55.6% - - 

Orang Jerman 42.8% 41.9% 11.0% 4.2% 

Suku Bengalis 22.0% 24.0% 38.2% 15.7% 

Suku Saami 18.2% 54.6% 4.8% 12.4% 
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dominan, dan ada pula beberapa daerah dengan 80% populasi dengan golongan 

darah B. 

Berbeda dengan golongan darah ABO, yang di dalam plasmanya 

tidakterdapat anti D, maka orang yang Rh- nya dapat membentuk anti D 

setelahmendapat transfusi darah dari orang yang Rh+ . orang yang Rh+ tidak 

dapatmembentuk anti D, maka dari itu dapat menerima darah dengan aman, baik 

dariorang yang Rh+ atau dari orang yang Rh-. Jadi transfusi darah dari Rh- ke 

Rh
+
selalu dapat dilakukan tanpa mengakibatkan hal yang diinginkan.Faktor Rh

+
 

diturunkan secara dominant, jadi Rh+ dapat berupa Rhesushomozigot (DD) atau 

Rhesus heterozigot (Dd). Rh- tidak mengandungaglutinogen D, sehingga satu-

satunya kemungkinan Rh- adalah homozigot dd(Wulangi, 1993).  

Kira-kira 85 persen dari seluruhorang kulit putih adalah Rh-positif dan 15 

persennya Rh-negatif.Pada orang kulit hitam Amerika, persentase Rh positifnya 

kira-kira 95%,sedangkan pada orang kulit hitam afrika, betul-betul 100%. 

Bila sel darah merah yang mengandung faktor Rh, atau protein sebagai 

hasil pemecahansel darah merah, disuntikkan ke tubuh orang yang darahnya tidak 

memiliki faktor yang sama artinya, pada orang yang Rh negatif- akan terbentuk 

aglutinin anti-Rh dengansangat lambat, konsentrasi maksimum aglutinin akan 

tercapai kira-kira 2 sampai 4 bulankemudian. Respon imun ini untuk sebagian 

besar timbul pada orang-orang tertentudaripada yang lain. Bila berkali-kali 

terpajan dengan faktor Rh, maka orang dengan Rhnegatif akhirnya menjadi sangat 

”peka” terhadap faktor Rh. 

Bila orang dengan Rh-negatif sebelumnya tidak pernah terpajan dengan 

darah Rh-positif,maka transfusi darah Rh-positif ke tubuh orang tersebut tidak 

segera menyebabkanreaksi. Meskipun demikian, pada beberapa orang, 

terbentuklah antibodi anti-Rh dalamjumlah yang cukup selama 2 sampai 4 minggu 

berikutnya, yang menimbulkan aglutinasipada sel-sel transfusi yang masih 

terdapat dalam darah sirkulasi. Sel-sel ini kemudiandihemolisis oleh sistem 

makrofag jaringan. Jadi, timbul reaksi transfusi lambat, walaupunbiasanya ringan. 

Pada transfusi darah Rh-positif selanjutnya pada orang yang sama,dimana ia 

sekarang sudah terimunisasi terhadap faktor Rh, maka reaksi transfusi 

menjadisangat kuat dan dapat menjadi berat seperti reaksi transfusi akibat 

golongan darah A atauB. 

Bila wanita dengan Rh
-
 kawin dengan pria Rh

+
 yang homozigot,semuanya 

anaknya adalah Rh
+
. Bila hal ini terjadi, dapatlah timbul hal yang 

tidakdiinginkan.Telah diketahui, bayi yang masih berada di dalam uterus 

mempunyaijantung dan peredaran darah tersendiri dan sel darahnya juga tidak 

tergantung atautidak berasal dari darah ibunya.Plasenta memungkinkan terjadinya 

pemindahan zat baik dari peredarandarah ibu ke peredaran darah fetus atau 

sebaliknya. Dalam keadaan normal, seldarah merah tidak dapat pindah dari 

peredaran darah yang satu ke yang lain. Biladarah ibu (Rh
-
) yang karena transfusi 

misalnya mengandung anti D, anti D inidapat melalui plasenta menuju ke 
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peredaran darah bayi (Rh
+
). Akibatnya anti Dakan bertemu dengan aglutinogen D 

dan menyebabkan aglutinasi sel darah merahbayi. Bila anti D cukup banyak, bayi 

akan mati. Seandainya bayi yang lahir dapathidup, bayi menderita kekuningan 

yang berat. Keadaan yang demikian itu disebuticterus gravis neonatorum (Wilson, 

1986). 

 

c. Sistem penggolongan darah MN 

Pengelompokan ini didasarkan pada dua molekul spesifik yang terletak 

pada permukaansel darah merah. Orang-orang dengan golongan darah M 

mempunyai satu dari kedua tipemolekul ini dan orang dengan golongan darah N 

mempunyai tipe yang lainnya. GolonganMN dikarakterisasi oleh adanya kedua 

molekul pada sel darah merah.  

Apa yang menjadidasar genetik dari fenotip-fenotip ini? Sebuah lokus gen 

tunggal, dimana dua variasi alelbisa berada, menentukan golongan-golongan 

darah ini. Individu Madalah homozigotuntuk satu alel; individu N adalah 

homozigot untuk alel yang lainnya. Kondisiheterozigot terdapat pada golongan 

MN. Perlu diperhatikan bahwa fenotip MN bukanlahintermediet antara fenotip M 

dan N, tetapi kedua fenotip tersebut secara sendiri-sendiriterekspresikan oleh 

adanya kedua tipe molekul ini pada sel darah merah. 

 

d. Sistem pengolongan darah lainnya 

 Diego positif yang ditemukan hanya pada orang Asia Selatan dan pribumi 

Amerika. 

 Duffy negatif yang ditemukan di populasi Afrika. 

 Sistem Lutherans yang mendeskripsikan satu set 21 antigen. 

 Dan sistem lainnya meliputi Colton, Kell, Kidd, Lewis, Landsteiner-Wiener, 

P, Yt atau Cartwright, XG, Scianna, Dombrock, Chido/ Rodgers, Kx, 

Gerbich, Cromer, Knops, Indian, Ok, Raph dan JMH. 

2.6.2 Transfusi Darah 

Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah atau produk berbasis 

darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lainnya. Transfusi darah 

berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar 

disebabkan trauma, operasi, syok dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel 

darah merah.Singkatnya berdasarkan panduan dari apa yang telah dilakukan oleh 

Landsteiner, pada 1907 sejarah mencatat kesuksesan transfusi darah pertama yang 

dilakukan oleh Dr. Reuben Ottenberg di Mt. Sinai Hospital, New York.Berkat 

keahlian Landsteiner pula banyak nyawa dapat diselamatkan dari kematian saat 

terjadi Perang Dunia I, dimana transfusi darah dalam skala lebih besar mulai 

dilakukan. Kemudian, Karl Landsteiner memperoleh penghargaan Nobel dalam 

bidang Fisiologi dan Kedokteran pada tahun 1930 untuk jasanya menemukan cara 

penggolongan darah ABO. 
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Dalam transfusi darah, kecocokan antara darah donor (penyumbang) dan 

resipien (penerima) adalah sangat penting. Darah donor dan resipien harus sesuai 

golongannya berdasarkan sistem ABO dan Rhesus faktor.Transfusi darah dari 

golongan yang tidak kompatibel dapat menyebabkan reaksi transfusi imunologis 

yang berakibat anemia hemolisis, gagal ginjal, syok, dan kematian. Hemolisis 

adalah penguraian sel darah merah dimana hemoglobin akan terpisah dari 

eritrosit.Pemilik rhesus negatif tidak boleh ditransfusi dengan darah rhesus positif. 

Jika dua jenis golongan darah ini saling bertemu, dipastikan akan terjadi perang. 

Sistem pertahanan tubuh resipien (penerima donor) akan menganggap rhesus dari 

donor itu sebagai benda asing yang perlu dilawan. Di dunia ini, pemilik darah 

rhesus negatif termasuk minoritas. Adapun syarat penerima darah antara lain: 

a. Kulit lengannya harus sehat 

b. Tidak melakukan transfer darah 6 bulan terakhir 

c. Tidak ada riwayat penyakit infeksi 

d. Bukan pecandu alkohol atau narkoba 

e. Tidak menerima imunisasi dalam 2-4 minggu terakhir 

f. Tidak demam 

g. Tidak digigit binatang rabies dalam 1 tahun terakhir 

 

Sedangkan, syarat menjadi pendonor antara lain: 

a. Umur 17 – 60 tahun 

b. Pada usia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor bila mendapat ijin tertulis 

dariorangtua. Sampai usia tahun donor masih dapat menyumbangkan 

darahnya dengan jarakpenyumbangan3 bulan atas pertimbangan dokter. 

c. Berat badan minimum 45 kg 

d. Temperatur tubuh : 36,6 – 37,5o C (oral) 

e. Tekanan darah baik ,yaitu: Sistole = 110 – 160 mm Hg Diastole = 70 –100 

mm Hg 

f. Denyut nadi; Teratur 50 – 100 kali/ menit 

g. HemoglobinWanita minimal = 12 gr % Pria minimal = 12,5 gr % 

h. Jumlah penyumbangan pertahun paling banyak 5 kali, dengan 

jarakpenyumbangan sekurangkurangnya 3 bulan. Keadaan ini harus sesuai 

dengankeadaan umum donor. 

i. Tidak penyakit jantung, paru-paru, ginjal, hati, diabetes, kejang-kejang, 

kanker,penyakit perdarahan. 

j. Tidak hamil, menyusui, atau menstruasi. 

 

Adapun, beberapa perihal seseorang dilarang menjadi pendonor adalah pada 

keadaan: 

 Pernah menderita hepatitis B 

 Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah kontak erat dengan penderita hepatitis 

 Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah transfusi 
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 Dalam jangka waktu 6 bulan sesudah tattoo/tindik telinga 

 Dalam jangka waktu 72 jam sesudah operasi gigi 

 Dalam jangka wktu 6 bulan sesudah operasi kecil 

 Dalam jangka waktu 12 bulan sesudah operasi besar 

 Dalam jangka waktu 24 jam sesudah vaksinasi polio, influenza, 

cholera,tetanus dipteria atau profilaksis 

 Dalam jangka waktu 2 minggu sesudah vaksinasi virus hidup 

parotitisepidemica, measles,tetanus toxin. 

 Dalam jangka waktu 1 tahun sesudah injeksi terakhir imunisasi 

rabiestherapeutic 

 Dalam jangka waktu 1 minggu sesudah gejala alergi menghilang. 

 Dalam jangka waktu 1 tahun sesudah transpalantasi kulit. 

 Sedang hamil dan dalam jangka waktu 6 bulan sesudah persalinan. 

 Sedang menyusui 

 Ketergantungan obat. 

 Alkoholisme akut dan kronik. 

 Sifilis 

 Menderita tuberkulosa secara klinis. 

 Menderita epilepsi dan sering kejang. 

 Menderita penyakit kulit pada vena (pembuluh darah balik) yang 

akanditusuk. 

 Mempunyai kecenderungan perdarahan atau penyakit darah,misalnya, 

defisiensi G6PD, thalasemia, polibetemiavera. 

 Seseorang yang termasuk kelompok masyarakat yangmempunyai resiko 

tinggi untuk mendapatkan HIV/AIDS(homoseks, morfinis, berganti-ganti 

pasangan seks,pemakai jarum suntik tidak steril) 

 Pengidap HIV/ AIDS menurut hasil pemeriksaan pada saat donor darah. 

 

2.7 Kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sel darah 

2.7.1 Anemia 

Anemia (dalam bahasa Yunani: tanpa darah) adalah keadaan saat jumlah 

sel darah merah atau jumlah hemoglobin (protein pembawa oksigen) dalam sel 

darah merah berada di bawah normal. Anemia menyebabkan berkurangnya 

jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah, sehingga 

darah tidak dapat mengangkut oksigen dalam jumlah sesuai yang diperlukan 

tubuh. 

Dalam pengertian klinis, anemia diartikan sebagai kondisi dimana 

konsentrasi hemoglobin atau hematokrit dalam darah kurang dari batas normal. 

Batas normal ini berbeda berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Untuk 

dewasa, laki-laki dikatakan mengalami anemia jika konsentrasi hemoglobin dalam 

darahnya ˂ 14 g/dL atau hematokrit ˂ 42 %. Pada wanita dewasa angkanya untuk 

hemoglobin ˂ 12 g/dL atau hematokrit ˂ 37 %.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_darah_merah
http://id.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Darah
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Mekanisme dasar terjadinya anemia dalam tubuh disebabkan 3 proses 

utama yaitu kurangnya produksi sel darah merah yang sehat, kehilangan sel darah 

merah dalam jumlah besar dan perombakan sel darah merah dalam jumlah besar.  

Berikut ini penyebab umum dari anemia: 

a. Perdarahan hebat, seperti kecelakaan, pembedahan, persalinan, pecah 

pembuluh darah, perdarahan pada hidung, wasir (hemoroid), Ulkus peptikum, 

kanker atau polip di saluran pencernaan, tumor, ginjal atau kandung kemih dan 

pendarahan menstruasi yang sangat banyak. 

b. Berkurangnya pembentukan sel darah merah, karena kekurangan zat besi, 

kekurangan vitamin B12, kekurangan asam folat, kekurangan vitamin C dan 

penyakit kronik. 

c. Meningkatnya penghancuran sel darah merah, karena terjadinya pembesaran 

limpa, kerusakan mekanik pada sel darah merah, reaksi autoimun terhadap sel 

darah merah:  

 Hemoglobinuria nokturnal paroksismal 

 Sferositosis herediter 

 Elliptositosis herediter 

 

 
Gambar 30. Sel darah merah yang hipokrom dapat ditemukan pada anemia 

kurangbesi (defisiensi fe), sickle cells anemia, thalassemia, atau anemia karena 

penyakit kronis. 

 

 
Gambar 31. Makrositik  berarti volume eritrosit lebih besar dari normal  

 

Ditemukan pada penyakit anemia megaloblastik karena kurang vit.B12 

atau asam folat, anemia setelah perdarahan akut, atau anemia karena penyakit hati 

kronik. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuluh_darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Wasir
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ulkus_peptikum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kanker
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Polip&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumor_ginjal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Menstruasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Zat_besi
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_folat
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
http://id.wikipedia.org/wiki/Limpa
http://id.wikipedia.org/wiki/Autoimun
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2.7.2 Hemofilia 

Hemofilia adalah kelainan perdarahan yang disebabkan adanya 

kekurangan salah satu faktor pembekuan darah.Hemofilia terdiri dari 2 jenis dan 

seringkali disebut dengan "The Royal Diseases" atau penyakit kerajaan.Untuk 

kewaspadaan medis, penderita hemofilia harus mengenakan gelang atau kalung 

penanda hemofilia. 

Hemofilia adalah penyakit gangguan pembekuan darah dan diturunkan 

oleh melalui kromoson X. Penyakit ini ditandai dengan perdarahan spontan yang 

berat dan kelainan seni yang nyeri dan menahun.Hemofilia lebih banyak terjadi 

pada laki-laki, karena mereka hanya mempunyai satu kromosom X. Sedang 

perempuan umumnya menjadi pembawa sifat (carrier). Namun perempuan bisa 

juga menderita hemofilia jika pria hemofilia menikah dengan wanita carrier 

hemofilia. Hemofilia dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: 

a. Hemofilia A 

Hemofilia Klasik, jenis hemofilia yang paling banyak kekurangan faktor 

pembekuan pada darah.  

Hemofilia kekurangan Factor VIII, terjadi karena kekurangan faktor 8 (faktor 

VIII) protein pada darah yang menyebabkan masalah pada proses pembekuan 

darah. 

b. Hemofilia B 

Christmas Disease, ; ditemukan untuk pertama kalinya pada seorang bernama 

Steven Christmas asal Kanada.   

Hemofilia kekurangan Factor IX, terjadi karena kekurangan faktor 9 (Factor 

IX) protein pada darah yang menyebabkan masalah pada proses pembekuan 

darah. 

Hemofilia A atau B adalah suatu penyakit yang jarang ditemukan. 

Hemofilia A terjadi sekurang - kurangnya 1 di antara 10.000 orang. Hemofilia B 

lebih jarang ditemukan, yaitu 1 di antara 50.000 orang. Beberapa gejala dan 

pengobatan hemofilia yang bisa dilakukan, yaitu: 

 Apabila terjadi benturan pada tubuh akan mengakibatkan kebiru-biruan 

(pendarahan dibawah kulit). 

 Apabila terjadi pendarahan di kulit luar maka pendarahan tidak dapat 

berhenti.  

 Pendarahan dalam kulit sering terjadi pada persendian seperti siku tangan 

maupun lutut kaki sehingga mengakibatkan rasa nyeri yang hebat. 

Bagi mereka yang memiliki gejala-gejala tersebut, disarankan segera 

melakukan tes darah untuk mendapat kepastian penyakit dan pengobatannya. 

Pengobatan penderita hemofilia berupa Recombinant Factor VIII yang diberikan 

kepada pasien hemofili berupa suntikan maupun tranfusi. 

Pemberian transfusi rutin berupa kriopresipitat-AHF untuk penderita 

hemofilia A dan plasma beku segar untuk penderita hemofilia B. Terapi lainnya 

adalah pemberian obat melalui injeksi. Baik obat maupun transfusi harus 
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diberikan pada penderita secara rutin setiap 7-10 hari. Tanpa pengobatan yang 

baik, hanya sedikit penderita yang mampu bertahan hingga usia dewasa. Karena 

itulah kebanyakan penderita hemofilia meninggal dunia pada usia kanak-kanak 

atau balita. 

Beberapa hal penting yang perlu diketahui antara lain: 

a. Hemofilia adalah penyakit yang tidak populer dan tidak mudah 

didiagnosis.Karena itulah para penderita hemofilia diharapkan mengenakan 

gelang atau kalung penanda hemofilia dan selalu membawa keterangan medis 

dirinya.Hal ini terkait dengan penanganan medis, jika penderita hemofilia terpaksa 

harus menjalani perawatan di rumah sakit atau mengalami kecelakaan.Yang 

paling penting, penderita hemofilia tidak boleh mendapat suntikan kedalam otot 

karena bisa menimbulkan luka atau pendarahan. 

 

b. Penderita hemofilia juga harus rajin melakukan perawatan dan pemeriksaan 

kesehatan gigi dan gusi secara rutin.Untuk pemeriksaan gigi dan khusus, minimal 

setengah tahun sekali, karena kalau giginya bermasalah semisalnya harus dicabut, 

tentunya dapat menimbulkan perdarahan. 

 

c. Mengonsumsi makanan atau minuman yang sehat dan menjaga berat tubuh 

agar tidak berlebihan.Karena berat badan berlebih dapat mengakibatkan 

perdarahan pada sendi-sendi di bagian kaki (terutama pada kasus hemofilia berat). 

 

d. Penderita hemofilia harus menghindari penggunaan aspirin karena dapat 

meningkatkan perdarahan dan jangan sembarang mengonsumsi obat-obatan. 

 

e. Olahraga secara teratur untuk menjaga otot dan sendi tetap kuat dan untuk 

kesehatan tubuh.Kondisi fisik yang baik dapat mengurangi jumlah masa 

perdarahan.Jadi, siapa bilang penderita hemofilia tidak dapat beraktifitas dan 

menjalani hidup layaknya orang normal (Annonimous, 2010). 
 

2.8 Latihan 

Soal: 

 

1) Wacana permasalahan: 

Petunjuk penyelesaian wacana permasalahan dibawah: 

1. Cermatilah wacana permasalahan tersebut! 

2. Lakukanlah klarifikasi istilah dan konsep pada wacana tersebut! 

3. Buatlah rumusan masalahnya! 

4. Analisislah secara rinci permasalah tersebut! 

5. Berikanlah solusi pada  permasalahan tersebut! 
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Dina mahasiswa angkatan 2009 menderita demam dan suhu tubuhnya tinggi. 

Untuk menurunkan suhu tubuhnya dilakukan kompres air hangat oleh ibu 

Dina. Ketika dijenguk, kondisi badan Dina sangat lemas dan kurang bernafsu 

untuk makan. Tetapi dua minggu kemudian, Dina telah sembuh dan kembali 

mengikuti perkuliahan. Pada saat jam istirahat, Dina dan kawan-kawan makan 

di kantin fakultas, dan dia terlihat makan sangat bernafsu, lahap dan banyak 

tidak seperti biasanya. Mengapa saat sakit nafsu makan Dina berkurang dan 

tubuhnya lemas, sedangkan ketika baru sembuh dia makan sangat lahap dan 

banyak? Mekanisme fisiologis apa yang terjadi pada saat tersebut? 

Pertanyaan: 

Menurut anda, berkaitan dengan apa situasi ini ditinjau dari faal darah? 

2) Wacana permasalahan: 

Dita menolong ibunya memasak di dapur. Ketika sedang mengiris bawang, 

tiba-tiba tangannya teriris pisau sehingga telunjuknya mengeluarkan darah. 

Beberapa saat kemudian, darah yang keluar pada luka di telunjuk Dita telah 

berhenti mengalir, padahal Dita tidak menutupi lukanya dengan plaster. 

Pertanyaan: 

Mengapa darah pada telunjuk Dita berhenti mengalir?  

Apakah yang terjadi pada luka di telunjuk Dita tersebut? Proses fisiologis 

apakah yang terjadi pada Dita? 

Menurut Anda, berkaitan dengan apa situasi ini ditinjau dari faal trombosit? 

3) Wacana permasalahan: 

Akhir-akhir ini, ibu Anita merasakan kondisi tubuh yang kurang fit. Ibu Anita 

merasakan lemah, letih dan lesu dan mukanya pucat. Setelah didiagnosis, 

ternyata ibu Anita menderita penyakit kekurangan sel darah merah (eritrosit) 

atau yang dikenal dengan istilah anemia.  

Pertanyaan: 

Apakah hubungan antara eritrosit dengan kondisi tubuh yang lemah?  

Apakah bagian dari eritrosit yang berperan penting dalam pengikatan oksigen? 

Menurut Anda, berkaitan dengan apa situasi ini ditinjau dari faal Hb? 

4) Wacana permasalahan: 

Sepanjang waktu, tubuh kita selalu terpapar oleh mikroorganisme yang 

berbahaya, seperti bakteri, jamur dan virus. Akan tetapi, tubuh kita senantiasa 

dapat berproteksi terhadap berbagai macam patogen sehingga tubuh kita tidak 

selalu menadapatkan penyakit. 

Pertanyaan: 

Bagian darah apakah yang berperan dalam mekanisme fisiologis tersebut? 

Bagaimanakah proses fisiologis tubuh dalam proteksi terhadap kuman 

penyakit? 

Menurut Anda, berkaitan dengan apa situasi ini ditinjau dari faal leukosit? 

5) Wacana permasalahan: 
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Ketika akan berangkat ke kampus, motor yang dikendarai Cinta tiba-tiba 

ditabrak oleh sebuah mobil. Cinta mengalami luka yang cukup serius di bagian 

tangan dan dilarikan ke RS. Dokter yang menangani Cinta mengatakan bahwa 

Cinta harus segera mendapatkan donor darah dari golongan O Rh
 +.

 

Pertanyaan: 

Mengapa Cinta tidak bisa mendapatkan donor darah dari golongan darah lain? 

Menurut Anda, berkaitan dengan apa situasi ini ditinjau dari  faal golongan 

darah? 

 

 

2.9 Rangkuman 

 

 Secara umum darah terdiri atas butir darah (korpuskula) dan plasma darah. 

Butir darah terdiri atas sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit), dan 

keping-keping darah (trombosit). Plasma darah berupa cairan berwarna 

kekuningan sebagai pengangkut dan pelarut berbagai jenis zat di dalamnya.  

 Sel darah merah atau eritrosit berbentuk bikonkaf dengan kandungan 

utama air dan Hemoglobin (Hb). Hb merupakan kompleks dalam sel darah merah 

yang memiliki kemampuan mengikat Oksigen (O2), sehingga menjadikan fungsi 

utama sel darah merah sebagai pengangkut oksigen. Sel darah merah pada 

manusia tidak memiliki inti sel. Setiap sel darah merah hanya berumur kurang 

lebih 120 hari, dan diproduksi terus menerus oleh sumsum tulang merah. Proses 

pembentukan sel darah merah disebut eritropoiesis. Proses ini distimulasi oleh 

hormon eritropoietin (EPO). 

 Sel darah putih atau leukosit tidak memiliki bentuk yang tetap. Sel darah 

putih memiliki inti sel dan memiliki fungsi utama sebagai sistem pertahanan 

tubuh terhadap serangan benda asing. Sel darah putih berdasarkan ada tidaknya 

granula dibagi atas 2 kelompok, yaitu leukosit granuler dan leukosit agranuler. 

Leukosit granuler (bergranula) terdiri atas basofil, eosinofil, dan neutrofil, 

sedangkan leukosit agranuler (tidak bergranula) terdiri atas limposit dan monosit. 

Basifil merupakan leukosit bersifat basa dan mengandung histamin, berperan 

penting peristiwa iritasi pembuluh atau jaringan. Eosinofil berperan dalam 

menghasilkan zat pembunuh larva yang masuk ke jaringan. Neutrofil merupakan 

sel fagosit terhadap berbagai serangan bakteri terhadap jaringan. Limfosit sangat 

berperan dalam membentuk antibodi. Monosit merupakan makrofag bagi sistem 

pertahanan tubuh. 

 Trombosit atau keping-keping darah merupakan lempengan tak berinti 

yang merupakan pecahan atau fragmentasi dari megakariosit. Trombosit memiliki 

fungsi utama dalam proses pembekuan darah. 

 Plasma darah merupakan bagian darah yang berbentuk cair. Di dalamnya 

terdapat protein plasma (albumin, fibrinogen, dan immunoglobulin), ion-ion, sari 
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makanan, dan zat buangan. Plasma ini memiliki fungsi utama sebagai sistem 

transportasi untuk zat-zat yang terlarut di dalamnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 
1. Deskripsi Singkat 

Bab ini mengemukakan  teori-teori yang berhubungan dengan pemahaman konsep 

tentang struktur dan mekanisme sistem sirkulasi dan perbedaan sistem sirkulasi 
pada beberapa jenis hewan.  
 

2. Relevansi 

Bab ini  salah satu bagian utama dalam memenuhi capaian pembelajaran 

matakuliah fisiologi hewan dan manusia untuk menjelaskan mekanisme sistem 
sirkulasi darah dan perbedaan sistem sirkulasi darah pada beberapa jenis 
hewan.  

 

3. Capaian Pembelajaran 

Kemampuan akhir yang harus dicapai mahasiswa mempelajari bab ini adalah 

dapat menjelaskan struktur jantung dan mekanisme kerjanya,  faktor-faktor 
penyebab terjadinya serangan jantung, mekanisme terjadinya serangan 
jantung, proses terjadinya arterosklorosis dan varises, perbedaan antara 
hewan ektotermik dengan hewan endotermik, menganalisa perbedaan 

sistem sirkulasi darah pada beberapa jenis hewan, menjelaskan adaptasi 
fisiologis hewan endotermik terhadap lingkungan dengan suhu moderat 
dan ekstrem., hubungan sebab akibat antara sistem sirkulasi dengan 
termoregulasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB 3 

SISTEM SIRKULASI 
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  SISTEM SIRKULASI 
 

 

3.1 Pendahuluan 

Jantung merupakan kantong darah yang tersusun oleh otot yang kuat. 

Jantung terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri, di antara paru-paru kanan 

dan paru-paru kiri. Massa jantung kurang lebih 300 gram, besarnya sebesar 

kepalan tangan.Jantung adalah salah satu organ vital tubuh yang berfungsi untuk 

memompa darah bersih ke seluruh tubuh dan darah kotor ke paru-paru. Jika terjadi 

gangguan pada jantung maka fungsi pemompaan darah akan terganggu bahkan 

bisa berakibat pada kematian. 

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pola hidup seseorang sangat 

berperan dalam meningkatkan risiko terkena serangan jantung, seperti tekanan 

darah yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, kebiasaan merokok, dan juga 

jarang berolahraga. Sedangkan faktor risiko lainnya dapat berupa gangguan 

diabetes, kegemukan, riwayat keluarga yang terkena penyakit jantung koroner 

(PJK), stres, usia, dan jenis kelamin. Pengendalian terhadap faktor-faktor risiko 

tersebut akan membantu seseorang terhindar dari aterosklerosis dan juga serangan 

jantung. 

 

3.2 Jantung 

3.2.1 Struktur Jantung 

Jantung (cor) adalah sebuah rongga, rongga organ berotot yang memompa 

darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung 

adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem peredaran darah. 

Jantung adalah pusat peredaran darah di dalam dada yang terus menerus 

memompakan darah ke seluruh bagian tubuh selama hidup seseorang. Tugas 

utama jantung adalah memompakan darah merah yang kaya akan oksigen dan 

nutrisi, melalui arteri besar (disebut aorta) ke seluruh bagian tubuh. Bila oksigen 

telah diserap oleh jaringan tubuh, pembuluh darah balik (vena) mengalirkan darah 

yang miskin oksigen dan berwarna biru kembali ke jantung. 

Jantung manusia terbagi atas empat ruangan, yaitu serambi kanan dan 

serambi kiri serta bilik kiri dan bilik kanan. Bagian bilik (ventrikel) jantung 

berdinding lebih tebal dibandingkan serambi (atrium) jantung. Hal ini 

berhubungan dengan fungsinya untuk memompakan darah ke seluruh tubuh 

sehingga harus lebih kuat. Adapun dinding bilik kanan lebih tipis karena 

fungsinya hanya memompakan darah ke paru-paru. Jantung hampir sepenuhnya 

diselubungi oleh paru-paru, namun tertutup oleh selaput ganda yang bernama 

perikardium, yang tertempel pada diafragma. Lapisan pertama menempel sangat 

erat kepada jantung, sedangkan lapisan luarnya lebih longgar dan berair, untuk 

menghindari gesekan antar organ dalam tubuh yang terjadi karena gerakan 

BAB 3 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organ_%28anatomi%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuluh_darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_peredaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Paru-paru
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perikardium&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Diafragma
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memompa konstan jantung. Jantung dijaga di tempatnya oleh pembuluh-

pembuluh darah yang meliputi daerah jantung yang merata/datar, seperti di dasar 

dan di samping. Dua garis pembelah (terbentuk dari otot) pada lapisan luar 

jantung menunjukkan di mana dinding pemisah di antara sebelah kiri dan kanan 

serambi (atrium) dan bilik (ventrikel). 

Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 berdinding tipis disebut atrium 

(serambi) dan 2 berdinding tebal disebut ventrikel (bilik). 

1. Atrium 

a. Atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah rendah oksigen dari 

seluruh tubuh. Kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan melalui 

katub  dan selanjutnya ke paru. 

b. Atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui 4 

buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri melalui 

katub dan selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. 

 Kedua atrium dipisahkan oleh sekat yang disebut septum atrium. 

 

2. Ventrikel 

 Ventrikel merupakan alur alur otot yang disebut trabekula. Alur yang 

menonjol disebut   muskulus papilaris, ujungnya dihubungkan dengan tepi daun 

katub atrioventrikuler oleh serat yang disebut korda tendinae. 

a. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke 

parumelalui arteri pulmonalis. 

b. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan keseluruh 

tubuh melalui aorta. 

 Kedua ventrikel dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventrikel. 

 

  Kemudian, jantung juga terdiri dari beberapa katup, yaitu antara lain: 

1. Katup atrioventrikuler 

 Terletak antara atrium dan ventrikel. Katup yang terletak diantara atrium 

kanan dan ventrikel kanan mempunyai 3 buah daun katup ( trikuspid). 

Sedangkan katup yang terletak diantara atrium kiri dan ventrikel kiri 

mempunyai dua buah daun katup ( Mitral). Memungkinkan darah mengalir 

dari atrium ke ventrikel pada fase diastole dan mencegah aliran balik pada 

fase sistolik. 

 

2. Katup Semilunar 

a. Katup Pulmonal terletak pada arteri pulmonalis dan memisahkan pembuluh 

ini dari ventrikel kanan. 

b. Katup Aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. 

Kedua katup ini mempunyai bentuk yang sama terdiri dari 3 buah daun katup 

yang simetris. Adanya katup ini memungkinkan darah mengalir dari masing-

masing ventrikel ke arteri selama sistole dan mencegah aliran balik pada 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Serambi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilik&action=edit&redlink=1
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waktu diastole. Pembukaan katup terjadi pada waktu masing-masing ventrikel 

berkontraksi, dimana tekanan ventrikel lebih tinggi dari tekanan didalam 

pembuluh darah arteri.   

 

Pembuluh darah koroner jantung terdiri dari: 

1. Arteri 

Arteri dibagi menjadi dua : 

-   Left Coronary Arteri (LCA) : left main kemudian bercabang besar menjadi: left 

 anterior decending arteri(LAD), left circumplex arteri (LCX)  

-  Right Coronary Arteri 

Gambar 32. Struktur jantung manusia 

 

2. Vena: vena tebesian, vena kardiaka anterior, dan sinus koronarius. 

 

 

3.2.2 Cara Kerja Jantung 

Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah 

(disebut diastol). Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar 

dari ruang jantung (disebut sistol). Kedua serambi mengendur dan berkontraksi 

secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara 
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bersamaan. Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak 

karbondioksida (darah kotor) dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena 

berbesar (vena kava) menuju ke dalam ventrikel kanan. Setelah atrium kanan 

terisi darah, dia akan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan.  

Darah dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke 

dalam arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui 

pembuluh yang sangat kecil (kapiler) yang mengelilingi kantong udara di paru-

paru, menyerap oksigen dan melepaskan karbondioksida selanjutnya dialirkan. 

Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke 

atrium kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru dan atrium 

kiri disebut sirkulasi pulmoner. Darah dalam atrium kiri akan didorong menuju 

ventrikel kiri, yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup 

aorta masuk ke dalam aorta (arteri terbesar dalam tubuh). Darah kaya oksigen ini 

disediakan untuk seluruh tubuh, kecuali paru-paru. 

 

3.3 Pembuluh Darah Arteri 

Sistem pembuluh nadi memiliki bagian tekanan yang tinggi pada sistem 

sirkulasi. Tekanan darah biasanya menunjukkan tekanan pada pembuluh nadi 

utama. Tekanan pada saat jantung mengembang dan darah masuk ke jantung 

disebut diastol. Tekanan sistol berarti tekanan darah saat jantung berkontraksi dan 

daeah keluar jantung. Tekanan darah ini dapat diukur dengan tensimeter atau 

sfigmomanometer. Beberapa perihal pembuluh darah arteri antara lain: 

1. Merupakan tempat mengalir darah yang dipompa dari bilik. 

2. Merupakan pembuluh yang liat dan elastis. 

3. Mempunyai tekanan pembuluh yang lebih kuat dari pada pembuluh balik. 

4. Memiliki sebuah katup (valvula semilunaris) yang berada tepat di luar 

jantung. 

5. Pembuluh darah arteri terdiri dari: 

 Aorta yaitu pembuluh dari balik kiri menuju ke seluruh tubuh. 

 Arteriol yaitu percabangan arteri. 

 Pembuluh kapiler, dimana mempunyai diameter yang lebih kecil 

dibandingkan arteri dan vena serta dindingnya terdiri atas sebuah lapisan 

tunggal endomethelium dan sebuah membran basal. 

Dinding pembuluh darah arteri atas 3 lapis yaitu: 

 Lapisan bagian dalam yang terdiri atas endothelium. 

 Lapisan tengah terdiri atas otot polos dengan serat elastic. 

 Lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat serat elastic. 

 Anatomi dinding pembuluh nadi. Lapisan terluar disebut tunika adventitia 

yang tersusun dari jaringan penyambung. Di lapisan selanjutnya terdapat 

tunika media yang tersusun atas otot polos dan jaringan elastis. Lapisan 

terdalam adalah tunika intima yang tersusun atas sel endothelial. Darah 

mengalir di dalam pada lumen. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Paru-paru
http://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan_darah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diastol&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistol&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tensimeter&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sfigmomanometer
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunika_adventitia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaringan_penyambung&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunika_media&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Otot_polos&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tunika_intima&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sel_endothelial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Lumen
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Gambar 33. Histologi arteri 

Terdapat beberapa jenis pembuluh nadi pada tubuh: 

1. Arteri pulmonaris, Pembuluh ini membawa darah yang telah dideoksigenasi 

yang baru saja dialirkan dari paru-paru. 
2. Arteri sistemik, Arteri sistemik membawa darah menuju arteriol dan 

kemudian ke pembuluh kapiler, di mana zat nutrisi dan gas ditukarkan. 

Ciri-ciri arteri yang sehat yaitu fleksibel, kuat dan elastis. Lapisan 

permukaan dalamnya licin sehingga darah dapat mengalir tanpa batasan. Tetapi, 

suatu waktu, terlalu banyak tekanan pada arteri dapat menyebabkan dinding 

pembuluh darah menjadi tebal dan kaku, akhirnya akan membatasi darah yang 

mengalir ke organ dan jaringan. Proses ini disebut arteriosclerosis atau pengerasan 

pembuluh arteri. 

 

3.4 Pembuluh Darah Vena 

3.4.1 Pengertian Pembuluh Darah Vena 

Vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari sistemik kembali 

ke jantung (atrium dextra), kecuali v.pulmonalis yang berasal dari paru menuju 

atrium sinistra. Semua vena-vena sistemik akan bermuara pada vena cava 

superior dan vena cava inferior.  

Vena merupakan pembuluh darah yang mengembalikan darah dari seluruh 

tubuh ke jantung sehingga dinamakan pula pembuluh balik. Vena mempunyai tiga 

lapisan seperti arteri tetapi mempunyai lapisan otot polos yang lebih tipis, kurang 

kuat dan mudah kempes (kolaps). 

Vena dilengkapi dengan katup vena yang berfungsi mencegah aliran balik 

darah ke bagian sebelumnya karena pengaruh gravitasi. Katup vena berbentuk 

lipatan setengah bulat yang terbuat dari lapisan dalam vena yaitu lapisan 

endotelium yang diperkuat oleh jaringan fibrosa.Pembuluh balik (vena) yaitu 

pembuluh yang mengangkut darah dari seluruh organ tubuh menuju ke jantung. 

Ciri-ciri pembuluh vena adalah :  

1. Dinding Pembuluh Tipis, tidak elastis 

http://id.wikipedia.org/wiki/Paru-paru
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arteriol&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembuluh_kapiler&action=edit&redlink=1
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2. Dekat dengan permukaan tubuh (tipis kebiru-biruan) 

3. Aliran darah Menuju jantung 

4. Denyut tidak terasa 

5. Katup Disepanjang pembuluh 

6. Bila ada luka darah tidak memancar 

Gambar 34. Struktur pembuluh darah 

 

Tabel 5. Perbedaan antara arteri dan vena  

 
 

3.4.2 Macam-macam Pembuluh Darah Vena 

a. Vena yang masuk ke jantung 

Vena Kava Superior, merupakan vena besar yang menerima darah dari 

bagian atas leher dan kepala yang di bentuk oleh persatuan dua vena 

brakhiosefalika yang masuk ke dalam. atrium dektra. Vena azigos bersatu pada 

permukaan posterior vena kava superior sebelum masuk ke pericardium. 



78 
 

Vena kava inferior, menerima darah dari alat-alat tubuh bagian bawah, 

menembus sentrum tendineum setinggi vertebrae thorakalis, dan masuk ke bagian 

terbawah atrium dekstra. 

Vena Pulmonalis. Dua vena pulmonalis yang meninggalkan paru-paru 

membawa darah teroksigenasi (banyak mengandung oksigen) dan masuk ke 

atrium sinistra. 

 

b. Vena yang bermuara pada vena kava superior 

Vena yang berawal tepat di belakang angulus mandibulare dan menyatu 

dengan vena aurikularis posterior lalu turun melintasi m.sternoklaido mastoideus 

tepat di atas clavikula dan menembuh fasia servikalis profunda dan mencurahkan 

isinya ke vena sublavia. Cabang-cabangnya yaitu: vena aurikularis posterior, vena 

retromandibularis menerima darah dating dari mandibularis, vena jugularis 

eksterna posterior yang mengurus bagian kulit kepala dan leher bergabung dengan 

vena jugularis eksterna, vena supraskapularis menerima darah dari otot bahu 

bagian atas, dan vena jugularis anterior, berawal tepat di bawah dagu, menyatu 

turun ke leher diatas insisura jugularis, berjalan ke bawah 

m.sternoklaidomastoideus dan mencurahkan isisnya ke vega jugularis eksterna. 

 

1. Vena kulit kepala 

- Vena trokhlearis dan vena supraorbitalis, menyatu pada tepi medial orbita 

membentuk vena fasialis. 

- Vena temporalis supervisalis, bercabang dengan vena maskilaris dalam 

substansi glandula parotis membentuk vena retromandibularis. 

- Vena aurikularis posterior, bergabung vena retromandibularis dibawah 

grandula parotis membentuk vena jugularis eksterna. 

- Vena oksipitalis, bermusara ke dalam pleksus venosus suboksipitalis dan 

mencurahkan isinya ke dalam vena vertebralis, vena oksipitalis dan vena 

jugularis interna.Vena kulit kepala bebas beranastomosis dengan sinus 

vena-vena intracranial. 

 

2. Vena wajah 

- Vena fasialis, terbentuk pada sudut medial mata, menyatu dengan vena 

supraorbitalis dan vena supratroklearis, dan berhubungan dengan vena 

oftalmika superior melalui vena supraorbitalis dengan perantara vena 

oflatmika superior, vena fasialis di hubungkan dengna sinus kavernosus. 

Vena ini menyilang di atas glandula submandibular dan bermuara ke 

dalam vena jugularis. 

- Vena profunda fasialis bergabung dengan sinus kavernosus melalui vena 

oftalmika superior. 

- Vena transversa fasialis bergabung dengan vena temporalis superfisialis di 

dalam glandula parotis 
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- Vena pterigoideus, merupakan jalinan vena yang mengelilingi 

m.pterigoideus menampung vena-vena sesuai dengan cabang-cabang 

maksilaris yang bermuara kedalam vena maksilaris, vena fasilaris, vena 

lingualis, dan vena oftalmika superior 

- Vena maksilaris bergabung vengan vena fasialis melalui vena fasialis 

profunda, bergabung dengan vena temporalis superfisialis membentuk 

vena retro mandibularis. 

- Vena fasualis, meninggalkan wajah, menyilang margo inferior korpus 

mandibularis, bergabung dengan retromandibularis, dan bermuara ke 

dalam vena jugularis interna. 

- Vena lingualis, bergabung dengan vena profunda linguae membentuk vena 

komitans dan bermuara pada vena jugularis interna 

- Vena oftalmika superior berhubungan dengan vena fasialis, vena oftalmika 

inferior bergabung melalui visura orbitalis inferior dan bermuara ke dalam 

sinus kavernosus. 

 

3. Vena tonsil dan palatum. 

- Vena palatine eksterna turun dari palatum mole bergabung dengan pleksus 

venosus varingeus menembus m. konstiktor faringeus superior bergabung 

dengan v. palatine, v. faring dan v. fasialis. 

- Vena ini bermuara ke pleksus venosus faringeus dan bermuara ke jugularis 

interna. 

 

4. Vena pada punggung. 

- Vena pada punggung memberikan darah dari struktur punggung 

membentuk pleksus majemuk yang tersebar sepanjang kolumna vertebralis 

dari cranium sampai ke koksigis. 

- Pleksus venosus vertebralis eksternus terletak diluar kolumna vertebralis 

dan mengelilinginya. 

- Pleksus venosus vertebralis internus terletak didalam kanalis vertebralis. 

- Kedua pleksus ini saling berhubungan dengan vena-vena leher, toraks, dan 

pelvis. 

- Pada bagian atas berhubungan dengan sinus oksipitalis dan basilaris dalam 

kavum kranii. 

- Pleksus internus bermuara pada vena intervertebralis, interkostalis, 

lumbalis dan sakralis. 

 

c. Vena yang bermuara ke vena kava interna 

1. Vena torasika interna, bersatu membentuk pembuluh darah tunggal dan 

mengalirkan darah ke vena brakhiosefalika. 
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2. Vena dinding anterior dan lateral abdomen. Darah vena dikumpulkan ke 

jalinan vena-vena dari umbilicus dan dailirkan ke vena aksilaris melalui vena 

torakalis lateralis danke bawah vena femoralis melalui vena epigastrika 

superfisialis. 

- Vena safena magna menghubungkan jalinan vena melalui umbilicus 

sepanjang ligamentum terres hepatis ke vena porta dan membentuk 

anastomosis vena porta dengan vena sistemik yang penting. 

- Vena epigastrika superior, vena epigastrika inferior, dan vena sirkum 

fleksa ileum profundus mengalirkan darah ke vena iliaka eksterna. 

- Vena interkostalis posterior mengalirkan darah ke vena azigos dan 

lumbalis mengalirkan darah ke vena kafa inferior. 

 

3. Vena lambung.  

Vena yang mengalirkan darah ke sirkulasi portal vena gastric sinistra dan 

vena gastrika dekstra langsung ke vena porta. Vena gastroepiploika sinistra 

lalu bermuara ke vena lienalis dan vena gastroepiploika dekstra bermuara ke 

vena mesenterika superior. 

 

4. Vena dinding posterior abdomen. 

Vena kava inferior mengalirkan sebagian besar darah dari tubuh di bawah 

diafragma ke atrium kanan jantung. Dibentuk oleh persatuan vena iliaka 

kommunis dan berjalan ke atas sisi kanan aorta menembus sentrum tendinium 

diafragma setinggi vertebrae torasika ke-8, memasukan darahnya ke atrium 

kanan jantung, dan menerima cabang dari vena mesenterika inferior, vena 

lienalis, vena mesentrika superior, dan vena porta. 

- Vena mesentrika inferior merupakan cabang dari sirkulasi portal mulai 

pertengahan anus vena rektalis superior berjalan ke atas anus bersatu 

dengan vena lienalis di belakang pancreas, menerima cabang sesuai 

dengan cabang arterinya. 

- Vena lienalis : cabang dari sirkulasi portal mulai dari hilus limpa oleh 

persatuan vena gastrika dan vena gastroepiploika berjalan ke kanan dalam 

ligamentum lienorenalis berjalan ke belakang pancreas bersatu dengan 

vena mesentrikan superior untuk membentuk vena porta, vena mesenterika 

inferior dan vena dari pancreas bermuara pada vena lienalis. 

- Vena mesentrika superior merupakan cabang dari sirkulasi portal, mulai 

dari perbatasan ileosekalisberjalan ke atas dinding posterior abdomen dan 

dalam pangkal mesenterium usus halus bersatu dengan vena lienalis untuk 

membentuk vena porta. 

- Vena porta merupakan vena yang penting, panjangnya 5 cm, di bentuk di 

belakang pancreas oleh persatuan vena mesenterika superior dan vena 

lienalis.vena porta berjalan ke atas dan kanan duodenum dan masuk ke 

omentum minus. Sirkulasi portal mulai sebagai pleksus kapiler dalam 
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organ yang merupakan tempat darah dialirkan ke luar berakhir dengan 

pengosongan darahnya ke dalam siunusoid dalam hati. Vena porta 

mengalirkan darah dari pencernaan bagian bawah esophagus sampai 

pertengahan atas anus, dari pancreas, kandung empedu, duktus koledukus, 

dan limpa. 

 

d. Anastomis portal sistemik 

1. Sepertiga bawah esophagus. Ramus esofagea dari vena gastrika sinistra 

(cabang vena porta) beranastomosis dengan vena esofagea mengalir ke vena 

azigos. 

2. Pertengahan atas anus vena rektalis superior (cabang vena porta), 

mengalirkan darah dari setengah atas anus beranastomosis dengan vena 

rektalis media dan inferior merupakan cabang dari vena iliaka interna dan 

vena pudenda. 

3. Vena paraumbilikus, menghubungkan cabang kiri vena porta dengan vena 

superfisialdi dinding anterior abdomen, berjalan dalam ligamentumfalsiformi 

dan ligamentum terres hepatis. 

4. Vena-vena kolon asendens, desendens, duodenum, pancreas, dan hati (cabang 

vena porta), beranastomosis dengan vena renalis, vena lumbalis dan vena 

frenika. 

5. Vena ovarika, berasal dari ovarium setinggi vertebra lumbalis ke-1 dan 

mengalirkan darah ke vena kava inferior. 

 

e. Vena dinding pelvis 

1. V. Iliaka eksterna, mulai dari belakang ligamentum inguinal sebagai lanjutan 

v. Femorlis, berjalan sepanjang sisi media a. Femoralis bersatu dengan v. 

Iliaka interna untuk membentuk v. Iliaka kommunis menerima darah dari v. 

Epigastrika inverior dan v. Sirkumfleksa ilium profundus. 

2. V. Iliaka interna, terbentuk dari penggabungan cabang-cabang a. Iliaka 

interna, v. Vaginalis, dan v.udenda interna yang berjalan ke atas bersatu 

dengan v. Iliaka eksterna membentuk v. Iliaka kommunis. 

3. V. Sakralis media bermuara pada v. Iliaka kommunis sinistra. 

 

f. Vena ekstremitas superior 

1. Jalinan v. Superfisialis ditemukan pada dorsum manus, jalinan vena ini 

mengalir ke atas, dilateral masuk ke v.sefalika dan bagian medial masuk ke v. 

Basilika, dan memutar menuju permukaan anterior lengan bawah. Vena ini 

berjalan ke atas menuju lengan atas. 

2. V. Sefalika, berakhir dengan menembus fasia profunda pada trigonum 

deltoidpektorale dan bermuara pada v.aksilaris. 

3. V. Basilika, dari dorsum manus sisi medial lengan bawah menembus fasia 

profunda, sekitar pertengahan lengan atas bercabang v.kubitis medialis yang 
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menghubungkan v. Basilika dengan v. Sefalika pada fossa kubiti yang 

bermuara ke v. Aksilaris. 

 

g. Vena ekstremitas inferior 

1. V. Superfisialis tungkai bawah adalah v. Safena magna dan v. Parva yang 

berjalan ke atas dengan cabangnya. 

2. V. Safena magna mengangkut darah dari ujung medial arkus venosus dorsalis 

pedis berjalan naik di depan maleolus medialis berjalan ke belakang lutut 

melalui sisi medial paha pada fasia profunda bergabung dengan v. Femoralis, 

berhubungan dengan v. Safena parva berjalan ke belakang lutut. V. Perforans 

menghubungkan v. Safena magna dengan v. Profunda sepanjang sisi medial 

betis. Pada hiatus safenus di fasia profunda, v. Safena magna mempunyai 

cabang tiga, yaitu: 

 V. Sirkumfleksa ilium superfisialis, 

 V. Epigastrika superfisialis, dan 

 V. Pudenda interna superfisialis 

3. V. Aksesoria bergabung dengan vena utama dan pada pertengahan paha 

bermuara pada v. safena. 

4. V. Safena parva. Vena ini banyak memiliki katup, timbul dari bagian lateral 

arkus venosus dorsalis pedis, naik ke belakang maleolus lateralis, menembus 

fasia profunda, berjalan di antara m. Gastroknemius bagian bawah fossa 

poplitea, dan berakhir dalam v.poplitea. vena ini memiliki cabang-cabang, 

yaitu: 

 V. Kommunikantes dengan profunda pedis dan 

 Cabang-cabang anastomotik yang bergabung dengan vena safena magna. 

5. Poplitea dibentuk oleh penyatuan vena kommunikantes dari a.tibialis anterior 

dan posterior pada batas bawah m. Popliteus yang terletak pada sisi lateral 

dan berjalan melalui lubang m.adduktor magnus menjadi v. Femoralis. 

6. Femoralis merupakan lanjutan dari vena poplitea menaiki paha pada sisi 

lateral, berakhir pada sisi medial dan meninggalkan paha berjalan ke belakang 

ligamentum inguinal menjadi v. Iliaka eksterna. Vena ini memiliki cabang-

cabang,yaitu: 

- V. Safena magna, 

- V. Sirkumfleksa, dan 

- V. Pudenda eksterna. 

7. V. Obturatoria menampung cabang-cabang dari a. Agturatoria dan 

mencurahkan isinya ke dalam v. Iliaka interna. 

 

h. Mekanisme aliran pembuluh darah vena kembali ke jantung 

Pada kapiler terdapat spingter prakapiler mengatur aliran darah ke kapiler dibagi 

menjadi dua, yaitu: 
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- Bila spingter prakapiler berelaksasi maka kapiler-kapiler yang bercabang 

dari pembuluh darah utama membuka dan darah mengalir ke kapiler. 

- Bila spingter prakapiler berkontraksi, kapiler akan tetutup dan aliran darah 

yang melalui kapiler tersebut akan berkurang. 

Pada vena, bila otot berkontraksi maka vena akan terperas dan kelopak 

yang terdapat pada jaringan akan bertindak sebagai katup satu arah yang menjaga 

agar darah mengalir hanya menuju ke jantung. 

 

3.4.3 Sirkulasi Pembuluh Darah Vena 

Darah mengalir melalui pembuluh darah termasuk vena, karena kegiatan 

pompa jantung. Meskipun begitu, ternyata vena juga dibantu oleh denyut jantung, 

Peningkatan intratorak negative selama respirasi dan kontraksi otot skeletal yang 

mengompres vena. Tekanan pada venula adalah 12-18 mmHg. Pada vena yang 

lebih besar diluar torak, nilai bisa turun sampai dengan 5,5 mmHg. Tekanan pada 

vena besar di pintu masuk atrium kanan (central venous pressure) rata-rata 

sebasar4,6 mmHg, tetapi berfluktuasi tergantung respirasi dan kerja jantung.  

Tekanan vena perifer, sebagaimana tekanan arterial, dipengaruhi oleh 

gravitasi. Saat aliran darah mengalir dari venula ke vena besar, kecepatan rata-

ratanya akan meningkat mengingat luas penampang cross sectional pembuluh 

berkurang. Pada vena besar, kecepatan aliran darah hanya seperempat dari aorta, 

yaitu sekitar 10 cm/s. 

 
Gambar 35. Pompa darah oleh otot 

a. Pompa Otot 

Pada tungkai, vena dikelilingi oleh otot skelet dan kontraksi otot 

tersebut selama aktifitas akan mengompresi vena. Selain itu, pulsasi dari arteri 

didekatnya juga bisa mengompresi vena. Pada posisi berdiri dan tenang (tidak 

ada aktifitas tambahan), tekanan vena pada ankle adalah 85-90 mmHg. 

Timbulnya genangan darah pada vena kaki akan menguranginya 

pengembaliannya ke jantung sehingga kardiak outputnya menurun, bahkan bisa 

menyebabkan orang pingsan. 

Kontraksi ritmik otot tungkai selama berdiri akan menurun kan tekanan 

vena menjadi kurang dari 39 mmHg dengan menggerakkan darah menuju 

jantung. Pada pasien yang mengalami vena varises, pergerakan darah tersebut 
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akan berkurang karena katupnya tidak kompeten. Meskipun begitu, kontraksi 

otot tetep menghasilkan pergerakan darah ke jantung karena resistensi vena 

yang lebih besar mengarah ke jantung adalah kurang dari resistensi darah kecil 

yang jauh dari jantung. 

 

b. Efek Aktivitas Pernapasan pada Pengembalian Vena 

Adanya aktivitas pernafasan menyebabkan tekanan dalam rongga dada 

menjadi 5 mmHg, kurang dari tekanan atmosfer. Sementara itu, saat system 

vena mengembalikan darah ke jantung dari bagian bawah tubuh, darah akan 

melewati rongga dada dan terekspos dengan tekanan tersebut. Karena sistem 

venadari tungkai dan abdomen mendapatkan tekanan atmosfer normal, 

terjadilah gradient tekanan antara vena di dada disebut sebagai respiratory 

pump. 

 

3.5 Pembuluh Darah Kapiler 

3.5.1 Pengertian Pembuluh Darah Kapiler 

Pembuluh darah kapiler ialah pembuluh darah terkecil di tubuh yang 

menghubungkan arteriola dan venula, dan memungkinkan pertukaran air, oksigen, 

karbon dioksida, serta nutrien dan zat kimia sampah antara darah dan jaringan di 

sekitarnya. 

Tugas pembuluh darah kapiler adalah mengalirkan oksigen, zat makanan, 

hormon dan zat-zat lain yang terkandung dalam darah dan yang diperlukan untuk 

hidup ke segenap sel di seluruh bagian tubuh. Jika jarak sel lebih dari 50 

mikrometer jauhnya dari jalur yang dilalui seutas pembuluh kapiler (1 mikrometer 

= 1000 milimeter), maka sel itu tak dapat menikmati layanan yang disediakan 

oleh pembuluh kapiler tersebut. Dengan kata lain, sel-sel yang berjarak 50 

mikrometer atau lebih jauhnya dari pembuluh kapiler takkan mendapat jatah 

„makanan‟, dan akan mati kelaparan. 

Inilah mengapa tubuh manusia diciptakan dengan jaringan pembuluh darah 

kapiler yang melingkupi seluruh bagian tubuh.Manusia sehat memiliki sekitar 5 

miliar pembuluh kapiler. Jika seluruhnya dibentangkan, panjang keseluruhan 

pembuluh ini akan mencapai sekitar 950 kilometer. 

Oleh karena itu, perlu kita mengetahui tentang kapiler,bagaimana struktur, 

fungsi, proses serta kelainan yang diakibatkan pecahnya pembuluh kapiler. 

 

3.5.2 Sistem Pembuluh Darah Kapiler 

Ketebalan atau garis tengah sehelai pembuluh kapiler ini berkisar antara 

3-5 mikrometer, atau 0,003-0,005 milimeter. Andaikan tebal rambut kita adalah 

sepersepuluh milimeter, maka kita perlu membelah sehelai rambut menjadi 20 

atau 30 helai searah panjangnya (sebagaimana kita membelah bambu) untuk 

mendapatkan rambut setipis pembuluh kapiler tersebut. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuluh_darah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arteriola&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Venula&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
http://id.wikipedia.org/wiki/Nutrien
http://id.wikipedia.org/wiki/Darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan
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Jika jarak sel lebih dari 50 mikrometer jauhnya dari jalur yang dilalui 

seutas pembuluh kapiler (1 mikrometer = seperseribu milimeter), maka sel itu tak 

dapat menikmati layanan yang disediakan oleh pembuluh kapiler tersebut. Dengan 

kata lain, sel-sel yang berjarak 50 mikrometer atau lebih jauhnya dari pembuluh 

kapiler takkan mendapat jatah „makanan‟, dan akan mati kelaparan. 
Inilah mengapa tubuh manusia diciptakan dengan jaringan pembuluh 

darah kapiler yang melingkupi seluruh bagian tubuh. Manusia yang sehat 

memiliki sekitar 5 miliar pembuluh kapiler. Jika seluruhnya dibentangkan, 

panjang keseluruhan pembuluh ini akan mencapai sekitar 950 kilometer. Ini 

kurang lebih sejauh panjang pulau Jawa. Pada sejumlah hewan menyusui, terdapat 

sekitar 3.000 pipa kapiler dalam satu sentimeter persegi jaringan otot. Jika Anda 

mampu menggulung sepuluh ribu utas pembuluh kapiler terkecil dalam tubuh 

manusia, maka bundelan yang dihasilkan akan setebal arang pensil(Latif, Irfani. 

2009). 
Pembulun darah kapiler adalah Pembuluh darah halus, yang langsung 

berhubungan dengan jaringan tubuh. Pada pembuluh darah kapiler terdapat 

hubungan antara pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. 
Pembuluh darah kapiler tersusun atas satu lapis sel pipih satu 

lapisan.Semua jaringan tubuh berhubungan langsung dengan kapiler darah, 

sehingga proses pertukaran menjadi lebih efisien.Pertukaran material dalam 

pembuluh darah kapiler ke sel terjadi melalui mekanisme difusi, dan sistem 

transport aktif. 
Venula merupakan pembuluh darah kapiler dari vena dan arteriola 

merupakan pembuluh darah kapiler dari arteri. 

 

Gambar 36. Bentuk hubungan arteri dengan vena yang disatukan oleh kapiler 

Kapiler adalah satu-satunya tempat terjadinya pertukaran zat antara darah 

dan jaringan. Kapiler merupakan pembuluh ideal untuk difusi sesuai Hukum Fick 

(kecepatan difusi melintasi suatu membran tergantung pada besar gradien 

konsentrasi, permeabilitas membran terhadap zat, luas permukaan membran 

tempat difusi berlangsung, berat molekul zat, dan jarak yang harus ditempuh oleh 

difusi. 
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1. Zat-zat hanya perlu menempuh jarak yang pendek karena dinding kapiler tipis 

dan diameternya kecil, dimana: 

 Ketebalan kapiler hanya 1µm, atau sama dengan 1/100 tebal rambut 

manusia. 

 Setiap kapiler sangat sempit(jarak antara endotelnya)  

 Percabangan kapiler yang luas, bahkan tidak ada sel yang letaknya lebih 

jauh dari 0,01 cm dari suatu kapiler. 

2. Kapiler terdistribusi sedemikian luas, sehingga luas permukaan total sangat 

besar. Darah yang terkandung dalam kapiler hanya 5 % dari darah total, 

karena luas yang begitu besar lebih mudah tersebar). Analogi: menyebar cat ke 

lantai yang datar dan luas, terlihat bahwa lapisan catnya sangat tipis karena 

tersebar dengan sangat luas (dengan volume yang sedikit). 

3. Darah mengalir lebih lambat di kapiler, karena percabangan kapiler yang 

luas. Kecepatan aliran darah berbanding terbalik dengan luas potongan 

melintang total. Pada saat kapiler-kapiler menyatu membentuk vena, luas 

potongan berkurang sehingga darah mengalir lebih cepat untuk kembali ke 

jantung. 

4. Difusi juga bergantung pada permeabilitas dinding kapiler. Sebagian besar 

kapiler mempunyai taut antarsel dan pori-pori (kecuali pada sel otak, tautnya 

sangat erat). Sehingga memungkinkan zat-zat larut air yang kecilmudah 

lewat. Sedangkan zat-zat lipofilik yang kecil bisa langsung menembus 

membaran kapiler dengan larut pada sawar lipid bilayer.(Annonimous, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. (a)  Arah aliran darah pada pembuluh kapiler (b) Gambaran bentuk 

memanjang dari pembuluh kapiler 
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Gambar 38.(a) Gambaran penampang memanjang arah tranaportasi zat pada 

pembuluh kapiler (b) Gambaran penampang melintang transport 

silang zat yang keluar maupun yang masuk pada pembuluh 

kapiler contoh dari bentuk arteri dan vena. 

3.5.3 Fungsi Pembuluh Darah Kapiler 
Pembuluh kapiler mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah: 

- Pertukaran zat Oksigen dan zat-zat makanan dimasukkan ke dalam sel melalui 

pembuluh kapiler. Zat-zat ini digunakan sel untuk memperoleh energi dengan 

cara pembakaran. 
- Menghubungkan ujung pembuluh nadi yang terkecil dan berhubungan 

langsung dengan sel-sel tubuh. 
- Mengangkut zat-zat sisa pembakaran (oleh pembuluh kapiler yang 

berhubungan dengan pembuluh balik. 
 

3.5.4 Sistem Pembuluh Darah Kapiler 
a.  Aliran darah melalui hamparan kapiler 

Setiap saat, hanya sekitar 5%-10% kapiler tubuh yang mengandung darah 

yang mengalir didalamnya. Akan tetapi, karena setiap jaringan mempunyai begitu 

banyak kapiler, maka setiap bagian tubuh dialiri darah sepanjang waktu. Kapiler 

dalam otak, jantung, ginjal dan hati umumnya terisi dengan darah hingga 

mencapai kapasitas maksimumnya. 

Mekanisme relaksasi dan kontraksinya pembuluh kapiler bergantung pada 

otot polos yang dikontrol oleh sinyal saraf dan hormin, mengatur distribusi darah 

dalam hamparan kapiler. Dalam satu mekanisme, kontraksi lapisan otot polos 

dalam dindingarteriola menyempitkan arteriola sehingga mengurangi aliran darah 

yang melaluinya menuju hamparan kapiler. Ketika lapisan otot tersebut 

berelaksasi, arteriol berdilatasi, sehingga memungkinkan darah memasuki kapiler. 
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Dalam mekanisme yang lain, cincin otot polos yang disebut sfingter prakapiler 

karena berada pada pintu masuk hamparan kapiler, berfungsi mengatur aliran 

darah antara arteriola dan venula. 

Gambar 39. Aliran darah pada pembuluh kapiler yang selalu dikontrol oleh  

sfingter kapiler 

Suplai darah ke hamparan kapiler bervariasi sesuai lokasi karena darah 

dialirkan dari satu tujuan ke tujuan lain. Setelah makan, misalnya, arteriola dalam 

dinding pencernaan akan mengalami dilatasi, sfingter kapiler berelaksasi, dan 

saluran pencernaan menerima banyak aliran darah. 

 

b. Pertukaran zat kapiler 

Transfer zat-zat yang sangat penting antara darah dan cairan intertisisal 

yang menggenangi sel-sel berlangsung melintasi dinding endotelium tipis kapiler. 

Beberapa zat bisa dibawa melewati sel endotelium dalam bentuk vesikula yang 

terbentuk melalui endositosis pada salah satu sisi sel itu dan kemudian 

membebaskan isinya melalui eksositosis pada sisi yang berlawanan: zat-zat yang 

lain hanya sekedar berdifusi antara darah dan cairan intertisial. Molekul kecil, 

seperti oksigen dan karbondioksida, berdifusi menuruni gradien konsentrasi 

melewati membran sel-sel endotelium. Difusi dapat juga terjadi melalui celah 

antara sel-sel yang bersebelahan. Akan tetapi, transpor melalui celah tersebut 

sebagian besar terjadi melalui aliran masal (bulk flow), yaitu pergerakan cairan 

akibat adanya tekanan. Tekanan hidrostatik (tekanan darah) didalam kapiler 

mendorong cairan (air dan zat terlarut kecil seperti gula, garam, oksigen dan urea) 

melalui celah kapiler. Sel-sel darah yang tersuspensi dalam darah dan sebagian 

protein yang terlarut dalam darah terlalu besar ukurannya untuk bisa melewati 

endotelium dengan mudah sehingga masih berada dalam kapiler. 
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Gambar 40. Filtrasi pada pembuluh kapiler darah sistemik 

Cairan mengalir keluar dari kapiler pada ujung hulu didekat arteriola, 

tetapi memasuki kembali bagian muara di dekat venula. Sekitar 85% cairan yang 

meninggalkan darah pada ujung arteri hamparan kapiler masuk kembali ke darah 

dari cairan intertisial yang terdapat di ujung vena, dan 15% sisa cairan yang hilang 

dari kapiler akhirnya kembali ke darah melalui pembuluh sistem limfatik 

(Campbell, 2004 : 51). 

Gambar 41. Hubungan pembuluh darah kapiler dan kelenjar limfa 

c. Transpor Zat pada Pembuluh Kapiler 

Pertukaran antara darah dan jaringan di sekitarnya melalui dinding kapiler 

berlangsung melalui: 
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1. Difusi pasif, mengikuti penurunan gradien konsentrasi, mekanisme primer 

pertukaran zat-zat terlarut. 

2. Bulk flow, suatu proses ultrafiltrasi-reabsorpsi. 

Apabila tekanan di dalam kapiler melebihi tekanan di luar, cairan 

terdorong ke luar yang dikenal dengan ultrafiltrasi. Jika tekanan mengarah ke 

dalam, terjadi perpindahan cairan ke kapiler melalui pori-pori, disebut dengan 

reabsorpsi. 4 gaya yang mempengaruhi adalah: 

- Tekanan darah kapiler (Pc) 

- Tekanan osmotik koloid plasma(πp) 

- Tekanan hidrostatik cairan interstitium (PIF) 

- Tekanan osmotik koloid cairan interstitium (πIF) 

Jadi, netto tekanan = tekanan ke luar kapiler –tekanan ke dalam 

= (Pc+πIF) – (πp+ PIF) 

Tekanan pertukaran netto akan bernilai positif apabila yang terjadi 

ultrafiltrasi. Jika netto tekanan negatif maka yang terjadi adalah reabsorpsi. Dalam 

pertukaran dengan sistem ini tidak ada energi lokal yang bekerja. Secara 

prinsipnya, reabsorpsi dan filtrasi yang terjadi akan berlangsung setara di seluruh 

panjang kapiler. Ketika sfingter prakapiler membuka, maka terjadi kenaikan 

tekanan filtrasi. Begitu juga sebaliknya, apabila sfingter prakapiler tertutup akan 

terjadi reabsorpsi. 

Pertukaran zat-zat yang terlarut secara individual sebanarnya sebagian 

besar terjadi karena difusi pasif. Mekanisme bulk flow sangat penting dalam 

mekanisme pengaturan distribusi cairan ekstraselular. 

Gambar 42. Bentuk sayatan membujur pembuluh kapiler 

 

Darah mengalir melewati jaringan pembuluh darah yang panjang dan 

rumit. Semakin mendekati ujungnya, garis tengahnya semakin menyempit, 

sehingga membentuk pembuluh darah yang halus (kapiler). Jika darah hendak 

melewati saluran yang semakin menyempit di ujungnya tanpa tersumbat atau 

terhambat, darah pastilah harus cair (encer). Syarat ini telah terpenuhi berkat 

rendahnya tingkat kekentalan air, yang membentuk 95% bagian dari plasma 

darah. Menurut profesor Michael Denton, pakar biologi molekuler Universitas 
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Otago, Selandia Baru, jika air sedikit saja lebih kental dari yang sekarang, maka 

sistem peredaran darah akan menjadi sama sekali tidak berguna. 

Sistem kapiler akan bekerja hanya jika cairan yang dipompa melalui pipa-

pipa penyusunnya mempunyai kekentalan sangat rendah. Kekentalan rendah itu 

penting karena laju aliran berbanding terbalik dengan kekentalan. Dari sini, 

mudah dipahami bahwa jika kekentalan air bernilai hanya beberapa kali lebih 

tinggi daripada yang sekarang, memompa darah lewat sebuah pembuluh kapiler 

akan memerlukan tekanan amat tinggi, dan hampir semua sistem peredaran akan 

tidak dapat bekerja. Jika kekentalan air sedikit saja lebih tinggi dan jika kapiler 

terkecil yang digunakan bergaris tengah 10, bukannya 3 mikrometer, maka 

kapiler-kapiler ini akan harus menempati semua bagian jaringan otot agar 

memberikan cukup persediaan oksigen dan glukosa. Jika ini yang terjadi, maka 

pastilah perancangan bentuk-bentuk kehidupan tingkat tinggi akan tidak mungkin 

atau sangat dibatasi. Jadi, tampaknya kekentalan air haruslah mirip seperti yang 

sekarang ini jika harus berperan sebagai sarana penyokong kehidupan. (Michael 

Denton, Nature‟s Destiny:How The Laws of Biology Reveal Purpose in the 

Universe, New York: The Free Press, 1998, h. 35-36). 
Pada kapiler terdapat spingter prakapiler mengatur aliran darah ke kapiler,   

dimana: 

a. Bila spingter prakapiler berelaksasi maka kapiler-kapiler yang bercabang dari 

pembuluh darah utama membuka dan darah mengalir ke kapiler. 

b. Bila spingter prakapiler berkontraksi, kapiler akan tertutup dan aliran darah 

yang melalui kapiler tersebut akan berkurang. 

 

3.6 Sistem Sirkulasi pada Hewan 

Fisiologi merupakan suatu mekanisme fungsi dalam tubuh yang 

memungkinkan suatu organisme untuk dapat bertaha hidup pada lingkungan. 

Berbagai hewan telah mengadaptasikan fisiologisnya terhadap perubahan 

lingkungan maupun lingkungan asli tempat ia hidup. Perbandingan adaptasi 

fisologi pada berbagai hewan merupakan suatu kajian yang menarik untuk 

dibahas. Misalnya adaptasi kadal pada lingkungan dengan kondisi yang berbeda 

seperti pada daerah empat musim. Kondisi fisiologis organ katak pada musim 

panas akan berbeda pada musim dingin atau bisa dikatakan adapatasi fisiologis 

temporer.  Begitu juga pada kadal yang habitat aslinya adalah gurun, akan terjadi 

perubahan fisiologis secara permanen. Hubungan sebab akibat antara lingkungan 

dengan kondisi internal organisme tersebutlah yang mengharuskan organisme 

tersebut melakukan adaptasi fisiologis.  

Studi fisiologi komparatif khusunya pada vertebrata sangat penting untuk 

dipelajari dalam usaha konservasi atau pelestarian fauna. Misalnya pada spesies 

yang hampir punah seperti panda, menciptakan lingkungan dengan kondisi 

fisiologis yang sesuai dapat membuat panda tersebut bertahan hidup. 
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Berdasarkan jenis cairan yang diedarkan, sistem peredaran darah 

dibedakan menjadi dua macam, yakni sistem peredaran darah dan sistem limfatik 

(peredaran getah bening). Berdasarkan cara peredarannya, sistem sirkulasi ada 2 

macam/ yaitu: sistem peredaran darah terbuka pada limfa, dan sistem peredaran 

darah tertutup pada darah. Sistem peredaran darah pada vertebrata berbeda dengan 

sistem peredaran darah pada invertebrata dalam hal ada tidaknya pusat koordinasi 

peredaran. pada invertebrata dijumpai suatu pusat koordinasi peredaran. 

 
Gambar 43. Sistem sirkulasi terbuka dan tertutup 

 

Sistem peredaran darah vertebrata terdiri dari jantung, arteri, vena, kapiler, 

dan darah. Jantung adalah pusat peredaran. Jantung yang tersusun oleh otot yang 

kuat memiliki kontraksi yang ritmik (teratur); biasa kita sebut detak atau denyut. 

Dengan kekuatan kontraksinya, jantung mampu mendorong darah meninggalkan 

jantung.  Arteri dan vena dapat dijumpai pada hewan vertebrata. Pembuluh darah 

yang meninggalkan jantung disebut arteri (nadi). Selanjutnya, arteri bercabang-

cabang di seluruh bagian tubuh menjadi arteri yang halus dan disebut kapiler. 

Darah dari seluruh tubuh akan kembali melalui venula (pembuluh balik 

kapiler) kemudian menuju ke vena (pembuluh balik yang lebih besar) dan 

akhirnya kembali ke jantung. Plasma darah vertebrata tak berwarna dan 

mengandung sel darah merah (eritrosit). Pada umumnya eritrosit vertebrata 

berbentuk oval dan berinti. Akan tetapi, eritrosit pada mamalia berbentuk 

bikonkaf dan tidak berinti. Sel darah putih (leukosit) ada beberapa macam dan 

masing-masing mempunyai tugas khusus. 

Selain itu, terdapat juga keping-keping darah (trombosit). Eritrosit 

berwarna merah karena adanya hemoglobin yang berperan dalam pengikat O2, 

pada sistem pernapasan. Plasma darah berberfungsi membawa sari-sari makanan, 

sampah metabolisme, hasil proses sekresi, dan beberapa gas. Pada hewan 
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vertebrata, vena yang membawa darah meninggalkan lambung dan usus disebut 

vena porta karena membawa darah ke susunan kapiler yang lain. Bila kapiler yang 

dituju adalah kapiler dalam hati (hepar) maka vena ini disebut vena porta 

hepatika. Pada umumnya vertebrata tingkat rendah memiliki vena portal renalis 

(ginjal). Sistem peredaran getah bening (sistem limfatik) berperan dalam 

pertahanan tubuh dan pengembalian plasma dari jaringan - jaringan. 

 

3.6.1 Sistem Peredaran Darah pada Pisces 

Sistem peredaran darah pada ikan terdiri dari: jantung beruang dua, yaitu 

sebuah bilik (ventrikel) dan sebuah serambi (atrium). Jantung terletak dibawah 

faring di dalam rongga pericardium , yaitu bagian dari rongga tubuh yang terletak 

dianterior (muka). selain itu, terdapat organ sinus venosus, yaitu struktur 

penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang 

depan jantung. 

Darah ikan tampak pucat dan relative sedikit bila dibanding dengan 

vertebrata darat. Plasma darah mengandung sel darah merah yang berinti dan sel 

darah putih. Lien (limpa) sebagai bagian dari sistem peredaran terdapat di dekat 

lambung dan dilengkapi dengan pembuluh-pembuluh limpa. 

Pada proses peredaran darah, darah dari seluruh tubuh yang mengandung 

CO2 kembali ke jantung melalui vena dan berkumpul di sinus venosus kemudian 

masuk ke serambi. Selanjutnya, darah dari serambi masuk ke bilik dan dipompa 

menuju insang melewati konus arterious, aorta ventralis, dan empat pasang arteri 

aferen brakialis. Pada arteri aferen brakialis, Oksigen diikat oleh darah, 

selanjutnya menuju arteri eferen brakialis dan melalui aorta dorsalis darah 

diedarkan ke seluruh tubuh. Di jaringan tubuh, darah mengikat CO2 Dengan 

adanya sistem vena, darah dikemballikan dari bagian kepala dan badan menuju 

jantung. Vena yang penting misalnya: vena cardinalisposterior dan vena cardinalis 

posterior (membawa darah dari kepala dan badan), vena porta hepatika (membawa 

darah dari tubuh melewati hati),vena porta renalis (membawa darah dari tubuh 

melewati ginjal). Peredaran darah pada ikan disebut peredaran darah tunggal 

karena darah hanya satu kali melewati jantung. 

 

3.6.2 Sistem Peredaran Darah pada Katak  

Sistem peredaran darah pada katak terdiri dari, jantung beruang tiga, arteri, 

vena, sinus, venosus, kelenjar limfa, dan cairan limfa.darah katak tersusun dari 

plasma darah yang terang (cerah) dan berisi sel-sel darah (korpuskula), yakni sel-

sel darah merah, sel darah putih dan keeping sel darah.Jantung katak terdiri dari: 

1. Sebuah bilik yang berdinding tebal dan letaknya disebelah posterior. 

2. Dua buah serambi , yakni serambi kanan (atrium dekster) dan serambi kiri 

(atrium sinister). 

3. Sinus venosus yang berbentuk segitiga dan terletak disebelah dorsal dari 

jantung. 
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4. Trunkus arteriosus berupa pembuluh bulat yang keluar dari bagian dasar 

anterior bilik. 

Untuk mencegah berbaliknya, aliran darah, di antara serambi dan bilik 

terdapat katup (valve), sedangkan antara serambi kanan dan kiri terdapat sekat 

(septum). Di dalam trunkus arteriosus terdapat katup spiralis. Darah yang 

mengandung CO2, dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui vena kava 

(pembuluh balik tubuh). Darah ini mula-mula berkumpul di sinus venosus, dan 

kemudian karena adanya kontraksi maka darah akan masuk serambi kanan. pada 

saat itu, darah yang mengandung O2, yang berasal dari paru-paru masuk ke 

serambi kiri. Bila kedua serambi berkontraksi maka darah akan terdorong ke 

dalam bilik. Dalam bilik terjadi sedikit percampuran darah yang kaya O2 dan 

miskin O2. 

Untuk selanjutnya, darah yang kaya O2 dalam bilik dipompa melalui 

trunkus arteriosus menuju arteri hingga akhirnya sampai di arteri yang sangat 

kecil (kapiler) diseluruh jaringan tubuh. Dari seluruh jaringan tubuh, darah akan 

kembali kejantung melewati pembuluh balik yang kecil (venula) dan kemudian ke 

vena dan akhirnya ke jantung, sementara itu, darah yang miskin dipompa keluar 

melewati arteri konus tubular.Pada katak dikenal adanya sistem porta , yaitu suatu 

sistem yang dibentuk oleh pembuluh balik (vena) saja. 

 

3.6.3 Sistem Peredaran Darah pada Reptilia 

Sistem peredaran darah pada reptilian lebih maju bila dibandingkan 

dengan sistem peredaran amfibi karena adanya pemisahan darah yang beroksigen 

dan tidak beroksigen dalam jantung. Jantung reptilia terletak di rongga dada di 

bagian depan ventral. Jantung terdiri dari sinus venosus, serambi kiri dan serambi 

kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan. Pada umumnya, diantara dua bilik terdapat 

sekat (septum) yang tidak sempurna, kecuali pada buaya. Pada buaya sekat 

tersebut hamper sempurna dan terdapat foramen panizzae, yaitu lubang yang 

terdapat pada tempat pertemuan arteri sistemik kanan dan kiri. Arteri sistemik 

merupakan arteri yang berasal dari jantung menuju keaorta. 

Darah dari vena masuk ke jantung melalui sinus venosus, menuju ke 

serambi kanan kemudian ke bilik kanan. Darah yang berasal dari paru-paru, 

melalui arteria pulmonalis, masuk ke serambi kiri kemudian ke bilik kiri. Dari 

bilik kiri, darah dipompa keluar melalui sepasang arkus aortikus. Dua arkus 

aortikus ini lalu menghubungkan diri menjadi satu membentuk aorta dorsalis yang 

mensuplai darah ke alat-alat dalam, ekor, dan alat gerak belakang. Dari seluruh 

jaringan tubuh, darah menuju ke vena, kemudian menuju sinus venosus dan 

kembali ke jantung. 

Sistem peredaran darah pada reptil tidak bisa disamaratakan dalam satu 

model. Ini tidak begitu mengherankan mengingat keragaman morfologi, fisiologi 

dan perilaku yang ditemukan di dalam superkelas ini. Kita dapat membagi model 
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jantung reptile ke dalam tiga pola; pola Squamata, pola Varanid, dan pola 

Crocodilian. 

a. Pola Squamata 

Pola ini ditandai dengan tiga ruang jantung (2 atria dan 1 ventrikel 

jantung). Atrium kanan menerima darah miskin oksigen lalu diteruskan ke cavum 

venosum ventrikel. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru lalu 

diteruskan ke cavum arteriosum. Kontraksi ventricular pada pola ini adalah 

tunggal, yang mana akan berakibat pada tercampurnya darah miskin oksigen dan 

darah kaya oksigen. 

 

b. Pola Varanid 

Kelompok kadal-kadalan/Varanida biasanya memiliki tingkat metabolism 

yang lebih tinggi dari reptile lainnya dan memilliki sedikit perbedaan struktur 

jantung. Pola ini memiliki karakteristik berjantung tiga ruang tetapi cavum 

venosum-nya lebih kecil dari pada cavum venosum pada pola Squamata. Selain 

itu peredaran darahnya ganda. Perbedaan ini mengurangi resiko pencampuran dari 

darah kaya oksigen dan darah miskin oksigen. Namun pencampuran masih dapat 

terjadi dalam beberapa keadaan. 

 

 

 

Gambar 44. Sirkulasi darah pada reptilia pola squamata (A) dan varanid (B) 

 

c. Pola Crocodilian 

Pola ini merupakan karakteristik dari Crocodilian. Jantungnya terdiri dari 

empat ruangan (dua atria dan dua ventrikel), tetapi terdapat saluran sempit, yaitu 
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foramen Panizza, yang menghubungkan dua arteri utama (arteri kanan dan arteri 

kiri). Dua system arteri ini muncul dari ruang ventrikel yang berbeda (arteri kiri 

dari ventrikel kanan, dan arteri kanan dari ventrikel kiri). Ini memberikan 

kesempatan bagi paru-paru untuk melakukan anoxia (mengurangi suplai oksigen 

pada jaringan tubuh) pada kondasi tertentu, misalnya ketika menyelam dalam air. 

Menurut para penyelam sukarelawan, buaya dapat diam dalam air selama 10-15 

menit. 

Ketika buaya sedang bersembunyi dari mangsanya, kemampuan menyelam 

ini bisa lebih lama lagi, sekitar 30 menit atau lebih. Eksperimen menunjukkan 

bahwa kebanyakan buaya sebenarnya dapat bertahan di bawah air hingga 2 jam 

jika dalam keadaan tertekan. Darah miskin oksigen dari tubuh di terima oleh 

atrium kanan dan di transport ke ventrikel kanan. Dari sana darah dipompa ke 

paru-paru dan kembali ke atrium kiri. Darah kaya akan oksigen ini kemudia di 

pompa oleh ventrikel kiri menuju seluruh tubuh. 

 

Gambar 45. Sirkulasi darah pada reptilian pola crocodillian. 
 

Walaupun sistem arteri kiri berasal dari ventrikel kanan, darah ini tersuplai 

oleh oksigen dari darah kaya oksigen di ventrikel kiri melalui foramen panizza. 

Karena tekanan dalam system sirkulasi lebih tinggi dari sirkulasi paru-paru. Katup 

pada basal system arteri kiri tetap tertutup untuk menjaga darah tetap terpisah. 

Ketika buaya menyelam, tekanan udara terbentuk dalam paru-paru, menurunkan 

aliran pada sistem paru-paru. Ini menurunkan jumlah darah yang mengalir ke 

paru-paru dan output dari ventrikel kanan langsung masuk ke sistem arteri kiri. 

Dengan cara ini, buaya mampu mencegah aliran darah ke paru-paru jika tidak 

diperlukan. 
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Salah satu cara untuk mengelompokkan karakteristik hewan adalah dengan 

menekankan pada sumber panas utama panas tubuhnya. Seekor hewan ektotermik 

memanaskan tubuhnya terutama dengan cara menyerap panas dari sekelilingnya. 

Jumlah panas yang ia peroleh dari metabolismenya sendiri umumnya dapat 

diabaikan. Sebagian besar  invertebrata, ikan, amfibia, dan reptil adalah 

ektotermik. Sebaliknya, seekor hewan endotermik mendapatkan sebagian besar 

atau semua panas tubuhnya dari metabolismenya sendiri. Mamalia, burung, 

beberapa ikan dan sejumlah besar serangga adalah endotermik. Banyak diantara 

hewan endotermik mempertahankan suhu lingkungan internalnya yang hampir 

konstan meskipun suhu sekelilingnya berfluktuasi.  

 

Gambar 46. Hubungan antara suhu tubuh dengan suhu lingkungan pada hewan 

endotermik dan ektotermik. 

 

Akan tetapi, suhu tubuh yang konstan tidak membedakan endotermik dari 

ektotermik. Sebagai contoh, banyak ikan laut dan invertebrata ektotermik 

menempati air dengan suhu yang sedemikian stabilnya sehingga suhu tubuhnya 
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bervariasi kurang dari variasi suhu tubuh manusia dan hewan endotermik lainnya. 

Selain itu, istilah berdarah panas dan berdarah dingin adalah menyesatkan. Ketika 

duduk dibawah matahari, banyak kadal, yang merupakan hewan ektotermik, 

mempunyai suhu tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh 

mamalia. 

Seperti yang diperlihatkan oleh contoh ini, istilah endotermik dan 

ektotermik tidak didasarkan pada suhu tubuh tetapi oleh sumber panas tubuh itu 

sendiri. Akan tetapi, bahkan pembedaan antara sumber panas lingkungan versus 

panas metabolik tidaklah mutlak. Banyak serangga dan beberapa ikan 

mempertahankan panas metaboliknya untuk menghangatkan bagian tertentu 

tubuhnya, seperti toraks, di mana terletak otot yang digunakan dalam lokomosi; 

dan burung dan mamalia yang merupakan endotermik, bisa menambah panas 

tubuhnya dengan cara berjemur di bawah matahari. 

Baik hewan ektotermik maupun endotermik mengatur suhu tubuhnya 

dengan menggunakan beberapa kombinasi dari empat kategori umum adaptasi, 

yaitu: 

1. Penyesuaian laju pertukaran panas antara hewan dan sekelilingnya.  

Insulasi tubuh, seperti rambut, bulu, dan lemak yang terletak persis di 

bawah kulit, mengurangi kehilangan panas dari tubuh hewa. Mekanisme lain yang 

mengatur pertukaran panas umumnya melibatkan adaptasi sistem sirkulasi. 

Sebagai contoh, banyak hewan endotermik dan beberapa hewan ektotermik dapat 

mengubah jumlah darah yang mengalir ke kulitnya. Peningkatan aliran darah 

umumnya disebabkan oleh vasodilatasi, yaitu peningkatan diameter pembuluh 

darah superfisial (pembuluh darah yang berada dekat permukaan tubuh). Sinyal 

saraf umumnya menyebabkan otot dinding pembuluh darah berelaksasi, dan lebih 

banyak darah mengalir ke pemnuluh itu. Ketika hal ini terjadi, lebih banyak panas 

yang dipindahkan ke lingkungan melalui konduksi, konveksi dan radiasi. 

Penyesuaian sebaliknya, yaitu vasokonstriksi, menurunkan aliran darah dan 

hilangnya panas dengan menurunkan diameter pembuluh darah superfisial. 

Jenis adaptasi lain yang mengubah pertukaran panas adalah suatu 

pengaturan arteri dan vena yang disebut sebagai penukar panas lawan-arus 

(countercurrent heat exchanger). Pertukaran panas melalui lawan-arus sangat 

penting dalam pengontrolan hilangnya panas pada banyak hewan endotermik. 

Sebagai contoh, mamalia laut dan banyak burung menghadapi banyak 

permasalahan karena kehilangan sejumlah besar panas dari anggota tubuhnya. 

arteri yang membawa darah yang hangat menuruni kaki burung atau sirip lumba-

lumba atau paus berada sangat dekat dengan vena yang mengirimkan darah 

dengan arah yang berlawanan, kembali menuju tubuh. Pengaturan lawan-arus ini 

memudahkan pemindahan panas dari arteri ke vena di sepanjang pembuluh darah 

itu. Dekat dengan ujung kaki atau sirip, di mana darah dalam arteri telah 

didinginkan sampai ke suhu jauh dibawah suhu tubuh hewan itu, arteri masih 

tetap dapat memindahkan panas bahkan kedalam darah yang lebih dingin di vena 
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sebelahnya (ingat bahwa panas dihantarkan dari benda yang lebih hangat ke benda 

yang lebih dingin). Darah vena dapat terus menyerap  panas karena selalu 

melewati darah arteri yang semakin lama semakin hangat yang mengalir dengan 

arah yang berlawanan. Ketika darah vena mendekati pusat tubuh, darah tersebut 

hampir sehangat tubuh bagian dalam, dan meminimalkan kehilangan panas 

sebagai akibat penyediaan darah ke bagian tubuh yang terendam dalam air dingin. 

Pada beberapa spesies, darah dapat memasuki tungkai baik melalui penukar panas 

atau melalui pembuluh yang dialihkan di sekitar penukar panas itu. Jumlah relatif 

darah yang memasuki tungkai melalui kedua jalur yang berbeda itu sungguh 

bervariasi sehingga mengatur laju kehilangan panas. 

Gambar 47. Pertukaran panas secara lawan-arus (countercurrent) 

 

2. Pendinginan melalui kehilangan panas evaporatif.  

Hewan endotermik dan ektotermik terestrial kehilangan air melalui 

pernapasannya dan melalui kulit. Jika kelembaban udara cukup rendah, air akan 

menguap dan hewan akan kehilangan panas dengan cara pendinginan melalui 

evaporasi. Evaporasi dari sistem respirasi dapat ditingkatkan dengan cara panting 

(menjulurkan lidah ke luar). Pendinginan melalui evaporasi pada kulit dapat 

ditingkatkan dengan cara berendam atau berkeringat. 
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3. Respons perilaku. 

Banyak hewan dapat menigkatkan atau menurunkan hilangnya panas 

tubuh dengan cara berpindah tempat. Mereka akan berjemur di bawah terik 

matahari atau pada batu panas selama musim dingin; menemukan tempat sejuk 

dan lembab atau masuk ke dalam lubang didalam tanah pada musim panas; atau 

bahkan bermigrasi ke tempat yang lebih sesuai. 

 

4. Pengubahan laju produksi panas metabolik. 

Kategori keempat adaptasi termoregulasi ini hanya berlaku bagi hewan 

endotermik, khususnya mamalia dan unggas. Amfibia dan reptilia umunya adalah 

hewan ektotermik dengan laju metabolisme yang relatif rendah yang hanya sedikit 

berpengaruh pada suhu tubuh normal. Kisaran suhu optimum bagi amfibia sangat 

bervariasi seiring dengan variasi spesies. Sebagai contoh, spesies salamander yang 

sangat berkerabat dekat mempunyai suhu tubuh yang rata-rata berkisar antara 7
o
C 

hingga 25
o
C. Amfibia menghasilkan panas sangat sedikit, dan sebagian besar dari 

mereka kehilangan panas dengan sangat cepat melalui evaporasi dari permukaan 

tubuhnya, sehingga hewan tersebut sangat sulit untuk mengontrol suhu tubuh. 

Akan tetapi, adaptasi perilaku memungkinkan amfibia untuk mempertahankan 

suhu tubuhnya di dalam suatu kisaran yang memuaskan selama sebagian besar 

waktu, misalnya dengan cara berpindah ke lokasi di mana panas matahari tersedia 

atau ke dalam air. Ketika sekelilingnya terlalu panas, hewan akan mencari 

lingkungan yang lebih sejuk, seperti daerah teduh. Beberapa amfibia seperti 

bullfrog, dapat memvariasikan jumlah mukus yang disekresikan dari 

permukaannya, yang merupakan suatu respon fisiologis yang mengatur 

pendinginan melalui evaporasi. 

Reptilia menghangatkan tubuh terutama dengan cara daptasi perilaku. 

Reptilia mencari-cari tempat hangat, mengarahkan diri ke arah sumber panas 

untuk meningkatkan pengambilan panas dan memperluas permukaan tubuh yang 

terpapar ke sumber panas. Akan tetapi, reptilia tidak hanya sekedar 

memaksimalkan pengambilan panas; reptilia berperilaku agar benar-benar dapat 

mengatur suhu tubuhnya di dalam suatu kisaran teertentu. Sebagai contoh, jika 

cahaya matahari terlalu hangat, seekor kadal akan duduk secara bergantian di 

bawah matahari dan di bawah naungan atau membalik tubuh ke arah lain, 

sehingga mengurangi luas permukaan yang terpapar matahari. Dengan mencari 

tempat yang sesuai, banyak reptilia mempertahankan suhu tubuh yang sangat 

stabil.  

Beberapa reptilia juga mempunyai adaptasi fisiologis yang mengatur 

hilangnya panas. Sebagai contoh, pada iguana laut, yang hidup di Kepulauan 

Galapagos, panas tubuh dikonservasi atau dihemat melalui vasokonstriksi 

superfisial, yang mengalihkan lebih banyak darah ke bagian tengah tubuh ketika 

hewan itu berenang dalam lautan dingin. Beberapa reptilia merupakan hewan 

endotermik selama waktu singkat. Sebagai contoh, ketika mengerami telur, ular 
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piton betina meningkatkan laju metabolismenya dengan cara menggigil, sehingga 

membangkitkan cukup panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya 5
o
-7

o
C di 

atas suhu udara sekitarnya. 

Dengan mengacu pada suatu variabel lingkungan tertentu, organisme dapat 

dikelompokkan sebagai regulator (pengatur), yang mempertahankan lingkungan 

internal yang mendekati konstan di atas kisaran kondisi eksternal, atau konformer 

(penyesuai), yang membiarkan lingkungan internalnya bervariasi mengikuti 

variasi eksternal. Beberapa spesies dapat mengubah cara pengaturannnya dalam 

lingkungan yang berlainan. Anollis cristatellus, kadal kecil di Puerto Rico, 

melakukan termoregulasi secara perilaku pada habitat terbuka, dimana kadal 

tersebut dapat berjemur ketika cahaya matahari cerah. Akan tetapi, ia akan 

menjadi termokonformer (penyesuaian dengan suhu) dibawah naungan hutan 

tempat dimana berjemur menjadi jarang. 

Hewan ektotermik maupun endotermik dapat hidup pada daerah yang 

memiliki suhu hangat atau diatasnya, seperti hutan tropis, padang rumput hingga 

gurun; karena kelebihan panas dapat dikeluarkan dari tubuh ke lingkungan 

melalui mekanisme yang telah disebutkan diatas. Lingkungan dengan sumber 

panas yang memadai dapat menunjang kehidupan hewan ektotermik dan 

endotermik. 

Namun pada lingkungan dengan sumber panas yang tidak memadai atau 

bisa dikatakan tidak ada, seperti pada daerah kutub, hanya hewan endotermik 

sajalah yang umumnya dapat bertahan hidup. Contohnya adalah beruang kutub, 

singa laut dan burung pinguin. Walaupun tidak ada sumber panas, hewan ini dapat 

mempertahankan suhu tubuh internalnya yang berasal dari panas metabolik, 

sehingga suhu tubuhnya tetap hangat. Sedangkan hewan ektotermik jarang 

dijumpai pada daerah kutub karena sumber panas tubuhnya adalah sumber panas 

eksternal berupa cahaya matahari, panasnya tidak cukup untuk ambil bagian 

dalam penghangatan suhu tubuh, sehingga hewan ektotermik terestrial seperti 

amfibia dan reptil tidak dapat bertahan hidup pada daerah kutub. Namun 

invertebrata ektotermik akuatik seperti udang, dapat bertahan hidup karena suhu 

perairan di bawah lempengan es lebih hangat daripada suhu udara. 

 

3.6.4 Sistem Peredaran Darah pada Aves 

Untuk mempelajari peredaran darah pada aves, kita ambil contoh 

peredaran darah burung. Peredaran darah burung tersusun oleh jantung sebagai 

pusat peredaran darah, darah, dan pembuluh-pembuluh darah. Darah pada burung 

tersusun oleh eritrosit berbentuk oval dan berinti. 

Jantung burung berbentuk kerucut dan terbungkus selaput perikardium. 

Jantung terdiri dari dua serambi yang berdinding tipis serta dua bilik yang 

dindingnya lebih tebal. Pembuluh-pembuluh darah dibedakan atas arteri dan vena. 

Arteri yang keluar dari bilik kiri ada tiga buah, yaitu dua arteri anonim vang 

bercabang lagi menjadi arteri - arteri vang memberi darah ke bagian kepala, otot 
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terbang, dan anggota depan; dan sebuah aorta vang merupakan sisa dari arkus 

aortikus vang menrlju ke kanan (arkus aortikus yang menuju ke kiri rnereduksi). 

pembuluh nadi ini kemudian melingkari bronkus sebelah kanan dan membelok ke 

arah ekor menjadi aorta dorsalis (pembuluh nadi punggung). Pembuluh nadi yang 

keluar dari bilik kana hanya satu, yakni arteri pulmonis (pembuluh nadi paru -

paru), yang kemudian bercabang menuju paru-paru kiri dan kanan.Pembuluh balik 

(vena) dibedakan atas: 

1. Pembuluh balik tubuh bagian atas (vena kava superior); vena ini membawa 

darah dari kepala,anggota depan, dan anggota otot-otot pektoralis menuju 

jantung. 

2. Pembuluh balik tubuh bagian bawah (vena kava inferior); membawa darah dari 

bagian bawah tubuh ke jantung. 

3. Pembuluh balik yang datang jari paru - paru (pulmo) kanan dan paru – paru kiri 

serta membawa darah menuju serambi kiri jantung. 

 

3.6.5 Sistem Peredaran Darah pada Mammalia 

Gambar 48. Perbandingan sistem peredaran darah pada ikan, amfibia dan mamalia 

 

Sistem peredaran darah mamalia terdiri atas darah,pembuluh darah, serta 

jantung. Darah mamalia terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah, yaitu sel darah 

merah(eritrosit), sel darah putih(leukosit),dan keping darah (trombosit). Di dalam 

sel darah merah terdapat pigmen protein pengikat oksigen dan karbon 

dioksida,yaitu hemoglobin.sel darah putih terdiri dari leokosit granulosit (netrofil, 

eosinofil, basofil) dan leokosit agranulosit (monosit,limfosit). Trombosit berfungsi 

membekukan darah.Di dalam sorum terdapat zat anti bodi (kekebalan). 

Pembuluh darah meliputi pembuluh nadi dan pembuluh balik, peredaran 

darah mamalia tergolong peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung sebagai alat 

pompa sekaligus alat isap, memiliki 4 ruang yang sempurna, pada sekat antara 

serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula trikuspidalis,sedangkan antara 

serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bikuspidalis (kantup mitral). Keadaan 
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jantung saat mengempis(kontraksi) di sebut sistol dan saat mengendur (relaksi) di 

sebut diastol. 

Peredaran darah mamalia merupakan peredaran darah tertutup karena 

darah yangdialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan darah 

mengalir melewatijantung sebanyak dua kali gambar sistem peredaran darah 

mamalia. Berdasarkan sirkuit aliran darah, sistem peredaran pada mamalia 

dibedakan menjadi: 

1. Peredaran darah kecil: 

Aliran darah : bilik kanan–>arteri pulmonalis–>pulmo–>vena pulmonalis–> 

serambi kiri. 

2. Peredaran darah besar 

Aliran darah : bilik kiri–>aorta–>arteri–>kapiler–>vena atas dan bawah–

>serambi kanan 

 

Darah selalu mengalir di dalam pembuluhnya. Selain darah ada pula suatu 

cairan yang mengalir di seluruh jaringan tubuh, namun tidak selalu mengalir 

dalam pembuluh. Cairan ini disebut cairan limfa atau cairan getah bening. Cairan 

limfa mengandung sel darah putih, fibrinogen, dan keping darah yang ketiganya 

berfungsi dalam proses pembekuan darah dan mencegah infeksi. Cairan limfa 

masuk ke dalam pembuluh limfa. Berbeda dengan pembuluh darah yang memiliki 

peredaran tertutup, pembuluh limfa memiliki peredaran terbuka. Alasannya, 

pembuluh limfa merupakan pembuluh kecil yang ujungnya terbuka. Terdapat dua 

pembuluh limfa besar dalam tubuh mamalia, yaitu pembuluh limfa kanan dan 

pembuluh limfa kiri. Pembuluh limfa kanan berfungsi mengumpulkan limfa yang 

berasal dari jantung, dada, paru-paru, kepala, leher, dan lengan bagian atas. 

Pembuluh limfa kiri berfungsi mengumpulkan limfa yang berasal dari bagian-

bagian tubuh yang tidak masuk ke dalam pembuluh limfa kanan. 

Cairan limfa dari kedua pembuluh limfa ini masuk ke pembuluh balik 

untuk dibawa ke jantung. Di bagian tubuh tertentu, misalnya di ketiak, leher, dan 

pangkal paha, pembuluh limfa membentuk simpul yang disebut nodus limfa. Jika 

ada bagian tubuh yang terluka, limfa dari kelenjar yang terdekat dengan luka 

tersebut akan bereaksi dan membengkak. Selain sistem peredaran darah, mamalia 

juga mempunyai sistem peredaran getah bening (limfa) yang keduanya berperan 

dalam sistem transportasi. Sistem limfa berkaitan erat dengan sistem peredaran 

darah. Sistem limfa terdiri dari cairan limfa, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa. 

Fungsi sistem peredaran getah bening adalah sebagai berikut. 

1. Untuk sistem pertahanan tubuh. 

2. Mengangkut kembali cairan tubuh, cairan plasma darah, sel darah putih yang 

berada di luar pembuluh darah, dan mengangkut lemak dari usus ke dalam 

sistem peredaran darah 
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Gambar 49. Sistem peredaran darah pada mamalia (manusia) 

Cairan limfa mengandung sel-sel darah putih yang berfungsi mematikan 

kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Cairan ini keluar dari pembuluh 

darah dan mengisi ruang antarsel sehingga membasahi seluruh jaringan tubuh. 

Pembuluh limfa mempunyai banyak katup dan terdapat pada semua jaringan 

tubuh, kecuali pada sistem saraf pusat. Pembuluh limfa dibedakan menjadi dua 

macam yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Pembuluh limfa 

kanan berfungsi menampung cairan limfa yang berasal dari daerah kepala, leher 

bagian kanan, dada kanan, dan lengan kanan. Pembuluh ini bermuara pada vena 

yang berada di bawah selangka kanan. Pembuluh limfa kiri berfungsi menampung 

getah bening yang berasal dari daerah kepala, leher kiri, dada kiri, dan lengan kiri 

serta tubuh bagian bawah. Pembuluh ini bermuara pada vena di bawah selangka 

kiri. 

Kelenjar limfa berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih dan menjaga 

agar tidak terjadi infeksi lebih lanjut. Kelenjar limfa terdapat di sepanjang 

pembuluh limfa, terutama terdapat pada pangkal paha, ketiak, dan leher. Alat 

tubuh yang mempunyai fungsi yang sama dengan kelenjar limfa yaitu limpa dan 
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tonsil. Limpa merupakan sebuah kelenjar yang terletak di belakang lambung dan 

berwarna ungu. 

 

3.7 Kelainan dan Penyakit yang Berhubungan dengan Sistem Sirkulasi 

3.7.1 Serangan Jantung 

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab tingginya angka 

kematian di Indonesia maupun didunia. Serangan jantung (jantung koroner) kini 

tak hanya menyerang usia tua tapi juga orang-orang muda. Serangan jantung ini 

bukan datang tiba-tiba karena sebelum serangan itu muncul sudah ada tanda-tanda 

yang disampaikan tubuh. Tapi tanda-tanda ini memang sering diabaikan orang. 

Serangan jantung adalah suatu keadaan dimana secara tiba-tiba terjadi 

pembatasan atau pemutusan aliran darah ke jantung, yang menyebabkan otot 

jantung (miokardium) mati karena kekurangan oksigen. 

a. Faktor Penyebab Serangan Jantung 

1. Tekanan darah tinggi  

Menurut WHO, tekanan darah normal pada orang dewasa adalah 

maksimum 140/90 mmHg. Apabila tekanan darah seseorang di atas nilai tersebut 

pada beberapa kali pengukuran di waktu yang berbeda, maka orang tersebut dapat 

dikatakan menderita hipertensi. Penderita hipertensi memiliki risiko yang lebih 

besar untuk terkena serangan jantung dan stroke. Tekanan darah tinggi yang 

berlangsung lama adalah salah satu penyebab sakit jantung. Tekanan darah tinggi 

(hipertensi) dapat melukai dinding arteri dan memungkinkan kolesterol LDL 

memasuki saluran arteri dan meningkatkan penimbunan plak. 

 
Gambar 50. Bentuk jantung yang terkena serangan jantung 

 

 

http://kumpulan.info/sehat/artikel-kesehatan/48-artikel-kesehatan/189-mengatasi-penyakit-jantung-dan-serangan-jantung.html
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2. Kadar kolesterol yang tinggi 

Kolesterol yang tinggi dalam darah akan mempercepat terjadinya 

aterosklerosis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadar kolesterol yang 

tinggi merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan terjadinya penyakit 

jantung koroner. Perlu diketahui, kadar kolesterol yang baik bagi orang dewasa 

adalah tidak lebih dari 200 mg/dl. Mereka yang memiliki kadar kolesterol 240 

mg/dl memiliki risiko dua kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner 

dibandingkan mereka yang kolesterolnya di bawah 200 mg/dl. Kelebihan berat 

meningkatkan tekanan darah dan ketidaknormalan jumlah lemak. Menghindari 

atau mengobati obesitas (kegemukan) adalah cara utama untuk menghindari 

diabetes. Diabetes kemudian akanmeningkatkan resiko penyakit jantung koroner. 

Hati hati dengan berat badan.Penyebab penyakit jantung bisa karena masalah 

berat badan dan makanan. 

Makanan dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi seperti sea food, 

kuning telur, susu jenuh, dan es krim ternyata dapat meningkatkan kolesterol 

dalam darah. Sedangkan minyak ikan, minyak jagung, dan minyak bunga 

matahari merupakan bahan makanan yang baik untuk kolesterol karena mampu 

meningkatkan kolesterol baik (HDL) dalam darah. Jenis lemak lainnya dalam 

darah yaitu trigliserida. Kadar trigliserida yang baik adalah kurang dari 200 mg/dl. 

Trigliserida berasal dari lemak jenuh hewani dan nabati seperti kacang-kacangan, 

santan, coklat, nasi, roti, dan gula.  

 

3. Kebiasaan merokok  

Mereka yang mempunyai kebiasaan merokok sangat berisiko untuk 

terkena penyakit jantung koroner karena:  

a) Merokok dapat mempercepat terjadinya aterosklerosis melalui iritasi pada 

dinding pembuluh darah sehingga memudahkan terjadinya endapan 

kolesterol. 

b) Menurunkan kadar kolesterol "baik" (HDL). 

c) Mempermudah terjadinya pembekuan darah yang dapat menyumbat 

pembuluh darah dan mengakibatkan serangan jantung.  

Para perokok juga membuat mereka yang ikut menghirup asapnya 

beresiko mengalami masalah pada jantung. Penelitian menyebutkan  bahwa 

orang-orang yang tidak merokok yang tinggal dengan para perokok memiliki 

tambahan resiko penyakit serangan jantung. 

 

4. Faktor penyakit diabetes (kencing manis) 

Para penderita penyakit diabetes dapat mengalami penyakit jantung akibat 

komplikasi.Para penderita diabetes harus memperhatikan kesehatan karena bisa 

berdampak penyebab penyakit jantung. 
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5. Faktor usia dan jenis kelamin 

Seorang wanita di bawah usia 50 tahun memiliki resiko lebih rendah 

dibandingkan dengan Pria / laki-laki pada kelompok usia yang sama. Tetapi 

setelah mengalami menopause, resiko seorang wanita bertambah karena 

penurunan dari hormon estrogen yang bersifat melindungi. Jadi Salah satu 

penyebab Penyakit jantung adalah Faktor usia dan kelamin. 

 

6. Faktor keturunan dari keluarga 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika terdapat riwayat gangguan 

jantung dalam keluarga baik dari keluarga wanita atau keluarga pria, keturunan 

mereka lebih cenderung mengembangkan problem yang serupa yaitu penyakit 

jantung. 

 

7. Faktor gaya hidup kurang olah raga 

Orang-orang yang kurang olah raga memiliki resiko serangan jantung yang 

lebih tinggi.Mereka menghabiskan sebagian besar dari hari mereka tanpa aktif 

secara fisik dan tidak berolahraga dengan teratur.Dan resikonya menurun di antara 

mereka yang berolahraga dengan teratur.Jalan-jalan santai selama 20 hingga 30 

menit sebanyak tiga atau empat kali seminggu dapat menurunkan resiko serangan. 

Olahraga dengan teratur dapat meningkatkan kemampuan jantung untuk 

memompa dan dapat menurunkan kadar kolesterol serta menurunkan tekanan 

darah. Jangan karena kita keasyikan malas olah raga menjadi penyebab sakit 

jantung. 

 

8. Stres/emosi berlebihan 

Berdasarkan penelitian, stres dapat menyebabkan penyempitan arteri dan 

ini menurunkan aliran darah.Penyempitan yang berarti bahkan dapat terlihat pada 

arteri yang terkena penyakit ringan. Penelitian lain mengesankan bahwa stres 

berat dapat menyebabkan pecahnya dinding arteri yang memicu serangan jantung.  

 

b. Proses Serangan Jantung 

Serangan jantung, atau dalam istilah medisnya disebut infark miokardium, 

terjadi ketika pembuluh darah yang membawa darah ke jantung tidak dapat 

melaksanakan tugasnya lagi yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan sehingga 

aliran darah ke jantung terganggu. Otot jantung tidak mendapatkan suplai darah 

dari darah yang terdapat dalam keempat biliknya. Sebaliknya, otot organ yang 

tidak pernah berhenti bekerja mendapatkan suplai darah sendiri secara khusus 

melalui pembuluh darah yang disebut arteri koroner. Tidak seperti arteri normal 

yang mendapatkan pasokan darah mereka ketika jantung sedang berkontraksi 

(disebut sistol), arteri jantung mendapatkan pasokan darahnya ketika sedang 

dalam keadaan relaksasi (disebut diastol). Jika arteri-arteri yang bertugas 

memberikan suplai darah ini tersumbat atau pecah, darah tidak bisa lagi bisa 
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mencapai bagian dari organ tersebut untuk memberikan persediaan oksigen dan 

nutrisi.  

 
Gambar 51. Aliran darah pada jantung 

 

c. Penyebab Terganggunya Pasokan Darah ke Jantung  

Ketika sebuah gumpalan, yang disebut embolus, mengalir memasuki arteri 

koroner, mereka akan menyumbat arteri tersebut. Emboli bisa berasal dari 

beberapa sumber yang berbeda. Plak kolesterol yang menempel pada bagian 

dalam arteri suatu saat dapat terlepas dan membentuk emboli. Darah yang 

membeku dalam peredaran darah dari seluruh tubuh juga dapat menjadi emboli 

dan menyumbat arteri koroner. Bahkan, dalam kasus yang sangat langka, benda 

asing juga bisa masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan penyumbatan 

aliran darah. Bekuan darah sendiri bisa datang dari beberapa sumber yang 

berbeda. Kondisi jantung tertentu, seperti fibrilasi atrium atau flutter atrium, 

dikenal dapat membuat darah mengental dan menggumpal. Duduk untuk jangka 

waktu yang lama, seperti pada perjalanan pesawat yang panjang, juga dapat 

menyebabkan gumpalan darah terbentuk di kaki yang dapat melakukan perjalanan 

ke dalam jantung anda. Apapun penyebab embolusnya, semuanya akan 

menyebabkan masalah yang sama, yaitu pembuluh darah menjadi tersumbat. Cara 

lain arteri dapat berhenti untuk memberikan darah ke bagian-bagian jantung yang 

memerlukan adalah ketika arteri tersebut pecah. Skenario ini juga dapat terjadi 

karena berbagai sebab. Sebagai contoh, tekanan darah tinggi dapat melebihi titik 

elastisitas arteri sehingga ketika arteri tidak lagi kuat menahan tekanannya, ia 

akan pecah. Dinding arteri sendiri dapat menjadi lemah dan membentuk 

aneurisma yang dapat suatu waktu pecah dengan mudah (seperti selang atau karet 

ban dengan tonjolan di dalamnya). 
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Hal terakhir yang bisa menyebabkan darah berhenti mengalir adalah ketika 

arteri koroner tiba-tiba mengalami spasme (kejang). Hal ini akan menyebabkan 

arteri menyempit dan menutup sehingga membatasi aliran darah. Meskipun hal ini 

dapat terjadi pada saat istirahat dan pada orang tanpa masalah jantung yang 

signifikan, penyebab paling umum dari masalah ini adalah obat-obatan. Apapun 

penyebabnya, baik itu gumpalan emboli, pecahnya pembuluh darah, atau spasme 

pembuluh darah, semuanya akan berakibat tidak adanya darah yang sampai ke 

otot jantung. Setelah darah berhenti mencapai jaringan, terjadi proses yang 

menyakitkan yaitu iskemia (kematian jaringan karena tidak mendapat oksigen).  

 

d. Gejala Serangan Jantung  

Beberapa gejala umum yang mungkin menjadi tanda bahwa anda sedang 

mengalami serangan jantung adalah nyeri dada, tekanan di dada (seperti jika ada 

seseorang sedang duduk di dada anda), sesak napas, mual, muntah, dan 

berkeringat yang bukan disebabkan oleh suhu udara yang panas atau setelah 

melakukan aktivitas fisik. Namun, jika memiliki gejala-gejala tersebut tidak selalu 

berarti mengalami serangan jantung. Ada banyak kondisi jantung lain yang dapat 

menyebabkan gejala-gejala tersebut. Seperti misalnya angina yang menyebabkan 

penurunan sementara pasokan oksigen ke jantung dan karena itu juga 

menyebabkan nyeri dada. Ada juga banyak penyebab terkait non-jantung untuk 

gejala ini. 

 

e. Menjaga Kesehatan Jantung 

Bagi yang belum pernah merasakan serangan jantung, sebaiknya lakukan 

pencegahan sedini mungkin dengan menjaga kesehatan jantung. Upaya menjaga 

kesehatan jantung tersebut antara lain: 

1) Menurunkan kolesterol 

Dengan diet yang cermat, kadar kolesterol dapat turun 10-20 persen, namun 

jika harus diturunkan lebih dari itu, biasanya dikombinasikan dengan 

pemberian obat-obatan oleh dokter. 

2) Memperbaiki makanan 

Mengubah jenis makanan yang bisa dimakan tidaklah mudah, namun 

penting untuk mengurangi risiko terulangnya serangan jantung. Beberapa 

langkah untuk makan secara sehat antara lain:  

 Kurangi jumlah lemak dalam makanan anda. 

 Gantilah lemak dari hewan dan susu dengan minyak sayur. 

 Makanlah buah dan sayuran segar paling sedikit 5 porsi sehari. 

 Teruskan diet mengurangi berat badan yang wajar, bila perlu. 

 Perbanyak makanan kaya serat seperti roti gandum, beras merah, dan 

sereal untuk sarapan. 
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3) Berhenti merokok 

Anda harus berhenti merokok sama sekali. Bila hanya mengurangi jumlahnya 

atau mengubah jenisnya, risikonya hampir tidak berkurang. 

4) Mengurangi Stres 

5) Berhenti Konsumsi Alkohol 

Berhenti mengkonsumsi alkohol dapat menurunkan risiko terkena penyakit 

jantung, stroke, dan gangguan fungsi hati (liver). 

6) Olahraga Teratur 

Penelitian di Amerika dan Eropa menunjukan bahwa olahraga teratur (20 

menit, 2-3 kali semingu) berhasil menurunkan risiko penyakit jantung koroner. 

 

f. Pengobatan serangan jantung  

Pengobatan serangan jantung adalah dengan: 

 Obat untuk melarutkan gumpalan darah yang memblokir arteri koroner. 

 Angioplasty dan implantasi stent: prosedur untuk membuka arteri koroner yang 

tersumbat dengan menggunakan balon di titik penyempitan. Setelah arteri 

terbuka, tabung logam khusus yang dapat menggelembung (stent) ditempatkan 

agar tetap terbuka. 

 Operasi bypass: operasi di mana aliran darah dialihkan dari area penyempitan 

di arteri koroner Anda. 

 Penggunaan obat jangka panjang : untuk menurunkan risiko gangguan jantung 

lebih lanjut. Obat-obatan ini mungkin mencakup dosis kecil aspirin reguler, 

obat penurun kolesterol, beta-blocker dan penghambat ACE (angiotensin-

converting enzyme). 

 Defibrilator implan jantung (ICD):  perangkat kecil yang kadang-kadang 

ditanam di dekat jantung untuk mengelola irama jantung abnormal (aritmia) 

yang mungkin terjadi setelah serangan jantung. 

3.7.2 Aterosklerosis 
Aterosklerosis berasal dari kata athero dalam bahasa Yunani (athera) suatu 

bentuk gabung yang menunjukan degenerasi lemak atau hubungan dengan 

atheroma.Sedangkan skelosis dalam bahasa Yunani adalah indurasi dan 

pengerasan, Seperti pengerasan sebagian peradangan, pembentukan jaringan ikat 

atau meningkat atau penyakit zat inersisial. 

Aterosklerosis bisa terjadi pada arteri di otak, jantung, ginjal, organ vital 

lainnya dan lengan serta tungkai.Jika aterosklerosis terjadi di dalam arteri yang 

menuju ke otak (arteri karotid), maka bisa terjadi stroke.Jika terjadi di dalam 

arteri yang menuju ke jantung (arteri koroner), bisa terjadi serangan jantung. 

Pembentukan ini meyebabkan plak, pengubahan bentuk vaskuler, 

obstruksi luminal akut dan kronis, kelainan aliran darah, pengurangan suplai 

oksigen pada organ atau bagian tubuh tertentu. Plak terbentuk dari lemak, 

kolesterol, kalsium, dan subtansi lain yang di temukan dalam darah.Plak terbentuk 

http://ehsablog.com/sistem-saraf-pusat.html
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di bagian dalam arteri, dan pada saatnya dapat membatasi aliran darah. Ada dua 

jenis plak:yaitu stabil dan keras serta tidak stabil dan lembut. 

Plak yang keras menyebabkan pengerasan dan penebalan dinding 

pembuluh darah. Plak yang lembut lebih memungkinkan untuk pecah dan terlepas 

dari dinding pembuluh darah dan masuk aliran darah.Hal ini dapat menyebabkan 

penggumpalan darah yang dapat secara parsial atau total memblok aliran darah di 

dalam arteri.Ketika hal ini terjadi, organ yang disuplai oleh arteri yang terblok 

akan kekurangan nutrisi dan oksigen. Aklibatnya sel organ tersebut akan mati atau 

menderita kerusakan yang parah. 
a) Proses Terjadinya Aterosklerosis 

Proses aterosklerosis diawali pada masa kanak-kanak dan manifes secara 

klinis pada usia menengah dan lanjut. Proses ini terutama mengenai arteri-arteri 

berukuran sedang. Dalam fase pertumbuhannya, lesi-lesi aterosklerosis dibagi 

menjadi: 

1) Fatty streak 

 Lesi ini mulai tumbuh pada masa kanak-kanak, makroskopik berbentuk 

bercak berwarna kekuningan, yang terdiri dari sel-sel yang disebut foam 

cells.Sel-sel ini ialah sel-sel otot polos dan makrofag yang mengandung lipid, 

terutama dalam bentuk ester cholesterol. 

2) Fibrous plaque 

 Lesi ini berwarna keputihan dan sudah menonjol ke dalam lumen 

arteri.Fibrous plaque berisi sejumlah besar sel-sel otot polos dan makrofag 

yang berisi cholesterol dan ester cholesterol, di samping jaringan kolagen dan 

jaringan fibrotik, proteoglikan, dan timbunan lipid dalam sel-sel jaringan 

ikat.Fibrous plaque biasanya mempunyai fibrous cap yang terdiri dari otot-

otot polos dan sel-sel kotagen.Di bagian bawah fibrous plaque terdapat daerah 

nekrosis dengan debris dan timbunan ester cholesterol. 

3) Complicated lesion 

Lesi ini merupakan bentuk lanjut dari ateroma, yang disertai kalsifikasi, 

nekrosis, trombosis, dan ulserasi.Dengan membesarnya ateroma, dinding 

arteri menjadi lemah, sehingga menyebabkan okiusi arteri. 

Aterosklerosis bermula ketika sel darah putih yang disebut monosit, 

berpindah dari aliran darah ke dalam dinding arteri dan diubah menjadi sel-sel 

yang mengumpulkan bahan-bahan lemak. Pada saatnya, monosit yang terisi lemak 

ini akan terkumpul, menyebabkan bercak penebalan di lapisan dalam arteri. Setiap 

daerah penebalan (yang disebut plak aterosklerotik atau ateroma) yang terisi 

dengan bahan lembut seperti keju, mengandung sejumlah bahan lemak, terutama 

kolesterol, sel-sel otot polos dan sel-sel jaringan ikat.Ateroma bisa tersebar di 

dalam arteri sedang dan arteri besar, tetapi biasanya mereka terbentuk di daerah 

percabangan, mungkin karena turbulensi di daerah ini menyebabkan cedera pada 

dinding arteri, sehingga disini lebih mudah terbentuk ateroma. 



112 
 

Arteri yang terkena aterosklerosis akan kehilangan kelenturannya dan 

karena ateroma terus tumbuh, maka arteri akan menyempit. Lama-lama ateroma 

mengumpulkan endapan kalsium, sehingga menjadi rapuh dan bisa pecah.Darah 

bisa masuk ke dalam ateroma yang pecah, sehingga ateroma menjadi lebih besar 

dan lebih mempersempit arteri.Ateroma yang pecah juga bisa menumpahkan 

kandungan lemaknya dan memicu pembentukan bekuan darah (trombus). 

Selanjutnya bekuan ini akan mempersempit bahkan menyumbat arteri, atau 

bekuan akan terlepas dan mengalir bersama aliran darah dan menyebabkan 

sumbatan di tempat lain (emboli). 

Riwayat alamiah ateroklerosis dapat dimulai sejak masa kanak-kanak 

dengan terbentuknya garis lemak (fatty streaks), lalu plak fibrosa, dan menyusul 

klasifikasi. Kekakuan pembuluh darah ini pada gilirannya dapat menyebabkan 

gangguan lanjut sesuai organ yang diserangnya. 

 

Gambar 52. Proses aterosklerosis 
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Gambar 53. Mekanisme penyempitan arteri 

b) Faktor Risiko Aterosklerosis 

Banyak faktor yang secara umum berkaitan dengan risiko peningkatan 

proses atheroklerosis, seperti kebiasaan merokok, kolesterol tinggi, penyakit DM, 

kegemukan, dan kekurangan olahraga. Faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan 

proses terjadinya aterosklerosis dapat dibagi atas: 

1. Faktor yang tidak dapat diinterverensi 

- Genetik/riwayat keluarga 
 Riwayat keluarga merupakan salah satu faktor risiko yang kuat untuk 

terjadinya penyakit aterosklerosis.Alasan utama bahwa aterosklerosis merupakan 

penyakit komplek dengan faktor genetik dan lingkungan terlibat sebagai etiologi. 

- Umur 
 Aterosklerosis merupakan penyakit yang mengikuti pertambahan umur 

dan seluruh faktor-faktor yang menyertainya, umur mempunyai hubungan yang 

kuat.Fatty streak muncul di aorta pada akhir faktor awal umur seseorang dan 

terdapat progresi pengerasan dari aterosklerosis pada sebagian besar arteri dengan 

bertambahnya umur. 

- Jenis kelamin 
Penyakit aterosklerotik secara umum sedikit terjadi pada perempuan, 

namun perbedaan tersebut menjadi sedikit menonjol pada faktor akhir terutama 

masa menopause. Hal ini dimungkinkan karena faktor esterogen bersifat sebagai 

pelindung. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan metabolisme. 

- Anatomi coronaria (percabangan anatomi coronaria dan collateralnya) 
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- Profil lipoprotein 

- Faktor metabolik 
 

2. Faktor risiko yang dapat diintervensi 
- Rokok 

Risiko penyakit jantung iskemik meningkat 3-5x lipat pada laki-laki usia 

faktor 5 yang merokok diatas 15 batang/hari. Terdapat beberapa bukti yang 

menyatakan bahwa risiko lebih berhubungan dengan jumlah batang rokok 

daripada lamanya merokok. Dan tidak ada bukti yang menyatakan rokok filter 

atau jenis yang lain mengurangi faktor risiko. Metaanalisis dari 18 studi 

epidemologis pada perokok pasif dapat meningkatkan risiko terjadinya 

ateosklerosis sebanyak 20-30 %, juga pada kanker faktor pernafasan dan penyakit-

penyakit yang berhubungan dengan merokok. 

- Hipertensi 

Risiko terjadinya penyakit jantung koroner dua kali lipat pada pasien 

hipertensi.Hipertensi kurang menunjukkan risiko penyakit jantung iskemik pada 

populasi risiko rendah seperti pada faktor berkembang, dimana hipertensi 

berhubungan dengan stroke hemoragik dan gagal ginjal. 

- Obesitas 

  Obesitas adalah suatu keadaan dimana ditemukan adanya kelebihan lemak 

dalam tubuh. 

- Hiperkolesterolimia 

- Hiperglisemia (DM) 

Individu dengan DM mudah terjadi penyakit yang berhubungan dengan 

aterosklerosis, dan diyakini bahwa lebih dari dua pertiga kematian pasien DM 

akibat penyakit arterial. Pada satu penelitian (helsinki policeman study) untuk 

setiap faktor risiko dan pada setiap tingkatan risiko, angka kematian penyakit 

jantung koroner 3x lipat lebih tinggi pada pasien DM daripada individu normal. 

 

3. Faktor perilaku 

- Kurang gerak (sedentary) 

- Stress 

- Jenis Personality (Tipe A dan B). 
Aterosklerosis semata faktor arti dan ancaman kesehatan yang berbahaya. 

Yang jelas bahwa aterosklerosis adalah awal dari kebanyakan penyakit jantung 

yang akan berlanjut. Karena itu, aterosklerosis harus dicegah terhadap akibat 

lanjutnya. Adapun akibat lanjut dari arterosklerosis adalah berbagai macam sesuai 

dengan target organ yang senang diserang. 
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c) Gejala Aterosklerosis 
Sebelum terjadinya penyempitan arteri atau penyumbatan mendadak, 

aterosklerosis biasanya tidak menimbulkan gejala. Gejalanya tergantung dari 

lokasi terbentuknya, sehingga bisa berupa gejala jantung, otak, tungkai atau 

tempat lainnya. Jika aterosklerosis menyebabkan penyempitan arteri yang sangat 

berat, maka bagian tubuh yang diperdarahinya tidak akan mendapatkan darah 

dalam jumlah yang memadai, yang mengangkut oksigen ke jaringan. Gejala awal 

dari penyempitan arteri bisa berupa nyeri atau kram yang terjadi pada saat aliran 

darah tidak dapat mencukupi kebutuhan akan oksigen. Contohnya, selama berolah 

raga, seseorang dapat merasakan nyeri dada (angina) karena aliran oksigen ke 

jantung berkurang atau ketika berjalan, seseorang merasakan kram di tungkainya 

(klaudikasio interminten) karena aliran oksigen ke tungkai berkurang. 

Yang khas adalah bahwa gejala-gejala tersebut timbul secara perlahan, 

sejalan dengan terjadinya penyempitan arteri oleh ateroma yang juga berlangsung 

secara perlahan. Tetapi jika penyumbatan terjadi secara tiba-tiba (misalnya jika 

sebuah bekuan menyumbat arteri), maka gejalanya akan timbul secara mendadak. 

 

3.7.3 Varises 

Pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang letaknya berada 

dekat dengan permukaan kulit.Pada kondisi tertentu pembuluh darah vena dapat 

mengalami penebalan. Hal ini berbeda dengan pembuluh darah arteri yang lebih 

sering mengalami penyempitan. Penebalan pada pembuluh darah vena  disebut 

dengan varises. Varises terlihat seperti urat-urat halus kebiru-biruan dan berkelok-

kelok yang pada umumnya menyembul pada seputaran betis belakang. 

Menebalnya pembuluh darah vena (varises) disebabkan karna lumpuhnya katup-

katup vena sejak lahir kemudian ditambah dengan bertambahnya beban pembuluh 

vena. Berikut ini ada beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya varises: 

faktor keturunan, kehamilan, kurang gerak, merokok, terlalu banyak berdiri,  

menderita kolesterol tinggi dan kencing manis, dan kebiasaanmemakai sepatu hak 

tinggi. 

Aliran darah dari kaki ke jantung sangat melawan gravitasi bumi, karena 

itu pembuluh darah harus kuat, begitu juga dengan dinamisasi otot disekitarnya. 

Katup atau klep pada pembuluh darah vena bertugas menahan darah yang 

mengalir ke jantung agar tidak keluar kembali. Katup yang rusak membuat darah 

berkumpul di dalam dan menyebabkan gumpalan yang mengganggu aliran 

darah.Lumpuhnya katup-katup vena ini mengakibatkan aliran darah yang 

seharusnya mengalir lancar ke arah jantung, mengalami hambatan dan terjadi arus 

balik sebagian aliran darah dalam pembuluh darah vena, sehingga pembuluh darah 

vena melebar dan berkelok-kelok. Umumnya vena bagian dalam jarang terkena 

varises, karena terlindung oleh otot-otot skelet. 

Berdasarkan analisis keterangan diatas maka diketahui bahwa timbulnya 

tonjolan-tonjolan kebiruan pada betis bu vani disebabkan karna pelebaran pada 
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pembuluh darah vena. Penebalan pada pembuluh darah ini disebabkan karna 

lumpuhnya katup-katup pembuluh vena .Pada wacana diketahui bahwa pada masa 

mudanya bu vani tidak menderita varises tetapi pada masa dewasanya ditemukan 

adanya varises. Seperti yang telah dijelaskan diatas, timbulnya varises tidak hanya 

disebabkan oleh faktor keturunan atau faktor gen saja, tetapi juga dipicu oleh 

bertambahnya beban pada pembuluh vena misalnya pada saat hamil, 

kebiasaanmemakai sepatu hak tinggi, terlalu banyak berdiri atau aktifitas lainnya 

yang menyebabkan bertambahnya beban pembuluh vena.  

Berikut ini adalah mekanisme terbentuknya varises, kurangnyaelastisitas 

dinding pembuluh vena menyebabkan pembuluh vena melemah dan tak sanggup 

mengalirkan darah ke jantung sebagaimana mestinya.Aliran darah dari kaki ke 

jantung sangat melawan gravitasi bumi, karena itu pembuluh darah harus kuat, 

begitu juga dengan dinamisasi otot disekitarnya.Rusaknya katup-katup vena ini 

mengakibatkan aliran darah yang seharusnya mengalir lancar ke arah jantung, 

mengalami hambatan dan terjadi arus balik sebagian aliran darah dalam pembuluh 

darah vena, sehingga pembuluh darah vena melebar dan berkelok-kelok 

membentuk tonjolan kearah permukaan kulit. 

a) Penyebab varises 

Berkurangnya elastisitas dinding pembuluh vena yang menyebabkan pembuluh 

vena melemah dan tak sanggup mengalirkan darah ke jantung sebagaimana 

mestinya. Aliran darah dari kaki ke jantung sangat melawan gravitasi bumi, 

karena itu pembuluh darah harus kuat, begitu juga dengan dinamisasi otot 

disekitarnya. 

Rusaknya katup pembuluh vena, padahal katup atau klep ini bertugas menahan 

darah yang mengalir ke jantung agar tidak keluar kembali. Katup yang rusak 

membuat darah berkumpul di dalam dan menyebabkan gumpalan yang 

mengganggu aliran darah. 

 

b) Pemicu varises 

- Faktor keturunan 

 Varises biasanya terjadi saat dewasa akibat perubahan hormon dan 

bertambahnya berat badan. Varises yang terjadi di usia muda, kemungkinan 

besar disebabkan faktor keturunan. 

- Kehamilan  

Meningkatnya hormon progesteron dan bertambahnya berat badan saat hamil 

yang kaki semakin terbebani, akibatnya aliran darah dari kaki, tungkai, 

pangkal paha dan perut bagian bawah pun terhambat. 

- Kurang gerak 

Gaya hidup perkotaan yang kurang gerak, menyebabkan otot sekitar 

pembuluh darah vena tidak mampu memompa darah secara maksimal. 

- Merokok  
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Kandungan zat berbahaya dalam rokok membuat pembuluh darah menjadi 

kaku dan terjadi penyempitan, sehingga dinding pembuluh tidak elastis lagi. 

- Terlalu banyak berdiri  

Berdiri terlalu lama membuat kaki terlalu berat menahan tubuh dan 

memperparah beban kerja pembuluh vena dalam mengalirkan darah. Bila 

profesi Anda mengharuskan banyak berdiri, usahakan untuk tidak berdiri 

dengan posisi statis (diam), tapi tetap bergerak. Misalnya dengan berjalan di 

tempat, agar otot tungkai dapat terus bekerja memompa darah ke jantung. 

- Menderita kolesterol tinggi dan kencing manis  

Kedua jenis penyakit ini berhubungan erat dengan masalah peredaran darah, 

kelainan pembuluh darah dan kegemukan yang memicu terjadinya varises. 

- Memakai sepatu hak tinggi 

Hak sepatu yang terlalu tinggi membuat gerak otot tumit yang berfungsi 

membantu kerja pembuluh darah, menjadi tidak maksimal. 

 

c) Gejala terjadinya varises 

Mula-mula kaki dan tungkai terasa berat, diikuti otot yang mudah pegal, 

kaku, panas dan sakit di seputar kaki maupun tungkai. Biasanya rasa sakit 

dirasakan menjelang malam, akibat tidak lancarnya aliran darah.Mudah kram, 

meski kaki dalam kondisi santai. Muncul pelebaran pembuluh darah rambut yang 

mirip jaring laba-laba (spider navy). Perubahan warna kulit (pigmentasi) di 

seputar mata kaki, akibat tidak lancarnya aliran darah. Kadang diikuti dengan luka 

di sekitar mata kaki yang sulit sembuh. Kaki bengkak (edema) karena adanya 

pembendungan darah. Perubahan pada pembuluh vena luar, misalnya di betis 

bagian belakang tampak urat kebiru-biruan dan berkelok-kelok. Keadaan ini 

merupakan gejala varises kronis. 

 

d) Mengatasi Varises 

1. Varises jenis spider navy. 

  Varises ini tergolong ringan, biasanya akibat suhu yang terlalu panas atau 

dingin, terpapar sinar matahari terus menerus, sedang hamil, faktor keturunan, 

kebiasaan makanan sarat rempah dan pedas, serta pengobatan hormonal. 

Varises jenis ini bisa terjadi di beberapa tempat, yaitu di wajah, pangkal lengan, 

paha, daerah lutut, pergelangan kaki dan tumit. Terapi yang digunakan biasanya 

dengan memakai sinar laser, sehingga pembuluh darah mengering. Ada juga 

terapi alat listrik dengan memasukkan zat tertentu ke dalam kulit, untuk 

mengecilkan atau mengerutkan pembuluh darah. 

 

2. Varises dalam kulit. 

  Varises ini terjadi pada pembuluh vena yang halus dan tipis di dalam kulit 

bagian kaki. Mengobatinya, dokter memberi obat-obatan yang menguatkan 



118 
 

dinding vena dan memperlancar aliran darah, atau menggunakan stocking khusus 

varises. 

Stocking ini berfungsi menekan pembuluh vena sehingga otot dan dinding vena 

bisa kembali bekerja maksimal. Stocking mampu mencegah, mengurangi gejala 

awal, dan rasa sakit penderitanya meski hanya temporer.  

 

3. Varises Reticular Varicose Veins 

  Varises ini adalah varises yang lebih parah, karena terjadi di pembuluh 

vena bawah kulit. Untuk mengobatinya, dokter akan melakukan beberapa tahap: 

- Memberi obat yang diminum untuk menguatkan dinding vena dan 

melancarkan peredaran darah. Memberikan suntikan zat iritasi ke dalam 

pembuluh darah yang rusak atau melebar. Obat tersebut akan membentuk 

jaringan ikat sekaligus menutup aliran darah, sehingga pembuluh darah vena 

akan menyempit. Darah akan mencari „jalan lain‟ melalui pembuluh vena 

yang normal. 

- Setelah disuntik, Anda harus menggunakan stocking varises dan tidak boleh 

menggunakan sepatu hak tinggi. Olahraga yang dianjurkan adalah jalan kaki, 

berenang dan joging, agar otot kaki mampu berkontraksi dengan baik. 

 

4. Varises kronis 

Varises tahap ini akan memperlihatkan pembuluh darah yang berkelok-

kelok di betis. Bila suntik tidak membuahkan hasil, maka harus dilakukan 

pembedahan guna memotong pembuluh vena yang rusak sehingga aliran darah 

kembali normal. 

 

3.7.4 Memar 

Memar atau lebam adalah suatu jenis cedera pada jaringan biologis karena 

kerusakan kapiler darah yang menyebabkan darah merembes pada jaringan 

sekitarnya yang biasanya ditimbulkan oleh tumbukan benda tumpul.Memar ini 

menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit.Bila terjadi 

pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan didaerah yang terbatas disebut 

hematoma. 

Memar dapat menimbulkan rasa sakit tapi umumnya tidak berbahaya. 

Memar kadang dapat menimbulkan akibat serius, menyebabkan suatu bentuk yang 

lebih mengancam jiwa yang dikenal dengan nama hematoma dan dapat pula 

dikaitkan dengan cedera lain yang lebih serius misalnya patah tulang atau 

pendarahan dalam. Memar kecil mudah dikenali karena karakteristik warna biru 

atau ungunya beberapa hari setelah terjadinya cedera.Nyeri pada memar biasanya 

ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai 

berat.Adapun memar yang mungkin terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, 

tangan, dada, perut dan kaki.Benturan yang keras pada kepala dapat 
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mengakibatkan memar dan memungkinkan luka sayat. Beberapa penyebab 

memar, diantaranya: 

- Cedera kecelakaan 

- Kekerasan fisik 

- Jatuh 

- Gangguan pendarahan 

- Hemofilia 

- Gangguan kekebalan tubuh 

- Anemia aplastik 

- Pendarahan pada pembuluh darah 

Macam-macam bentuk memar, diantaranya:  

a) Memar otak (gegar otak) 

Bila otak manusia terbentur sangat keras pada tengkorak, ia bisa 

mengalami memar. Prosesnya dimulai ketika kantung pertama dari tiga kantung 

plindung otak terkoyak. Darah mengalir keluar dari otak dan masuk ke dalam 

kantung kedua. Kejadiannya seperti membungkus puding dengan 3 kantung dan 

pudingnya robek. Jadi puding yang bergumpal-gumpal itu keluar dan 

terperangkap di kantung kedua.Orang yang mengalami pendarahan otak bisa 

pingsan atau hilang kesadaran dalam jangka waktu yang lama. 

 
Gambar 54. Bentuk memar berupa geger otak 

b) Memar kulit 

Ini yang paling sering terjadi.Sepetak kulit seukuran perangko bisa dijejali 

olehpembuluh darah halus sepanjang sekitar satu meter.Bila pembuluh-pembuluh 

darah itu terbentur, mereka pecah dan meneteskan darah ke lapisan-lapisan kulit 

terbawah. Lapisan kulit paling atas sama sekali tidak memiliki pembuluh darah. Ia 

bertugasmenjaga agar darah jangan sampai merembes keluar. Kalau darah sampai 

keluar, namanya luka.Kadang-kadang luka bisa juga dikelilingi oleh memar. 
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Gambar 55. Memar kulit 

c) Memar mata (mata panda atau periorbital ecchymosis) 

Peri- artinya sekeliling, orbital merujuk 

pada mata.Ecchymosis adalah yang terjadi 

bila darah lolos dari pembuluh menuju ke 

jaringan di sekitarnya.Mata sendiri tidak 

benar-benar berubah menjadi ungu atau 

biru, hanya kulit di sekitar mata itulah yang 

berubah warna.Kadang pembuluh darah 

halus di mata bisa pecah dan membuat 

mata jadi merah. 

Gambar 56. Memar mata 

d) Memar kuku (subungual hematoma) 

Sub berarti "di bawah" dan ungual artinya berkaitan dengan cakar, atau 

kuku. Hematoma adalah bengkak darah (istilah ini sering banget dipake di film2 

seperti CSI untuk menunjukkan sebab kematian, biasanya Hematoma yang terjadi 

di otak atau organ dalam).Contohnya ketika tanganmu terjepit pintu atau terpukul 

dengan palu.Kuku sendiri tidak memar, yang mengeluarkan darah adalah kulit di 

bawah kuku.Masalah dengan memar ini adalah tekanan, tekanan menyebabkan 

rasa sakit. 

http://1.bp.blogspot.com/_nre9tJMdwyE/TJGanRuEkjI/AAAAAAAAD54/D0sxSjwbsfY/s1600/memar4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_nre9tJMdwyE/TJGanC8YNpI/AAAAAAAAD5w/CBiA2w796vg/s1600/memar3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_nre9tJMdwyE/TJGanRuEkjI/AAAAAAAAD54/D0sxSjwbsfY/s1600/memar4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_nre9tJMdwyE/TJGanC8YNpI/AAAAAAAAD5w/CBiA2w796vg/s1600/memar3.jpg
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Gambar 57. Memar kuku 

Cara mengatasi memar: 

1. Untuk mempercepat proses penyembuhan (memar kulit), bungkusan es batu 

adalah salah satu cara yang efektif pada hari pertama. Bungkusan es tersebuat 

bisa agan tempelkan langsung ke kulit.Setelah lewat hari pertama, 

hangatkanlah bagian itu. 

2. Krim vitamin K atau krim arnica bisa membantu menghilangkan memar lebih 

cepat. Meskipun memar di bagian bawah tubuh (misalnya : kaki) biasanya 

lebih lambat sembuh dibanding memar di lengan. 

3. Bebat memar di kaki dengan perban elastis akan menghentikan pendarahan 

dengan lebih cepat, sehingga tidak jadi terlalu parah. 

4. Untuk memar kuku, ini cara yang jarang digunakan, yaitu dengan cara 

mengeluarkan tekanan dari bawah kuku. Biasanya dokter akan menggunakan 

jarum panas untuk membuat lubang kecil di bawah kuku, sehingga darah 

dapat mengalir keluar. Akan tetapi cara ini sebaiknya tidak dicoba bagi 

mereka yang memakai kuku palsu, karena panas dari jarum dapat membuat 

kuku palsu itu ikut terbakar. 

Pengobatan Alami: 

1. Konsumsi vitamin K atau alfafa bentuk tablet. Ini untuk membuka 

penyumbatan darah. 

2. Konsumsi vitamin C untuk mencegah memar akibat penebalan dinding 

pembuluh darah. Vitamin C menolong memulihkan masalah kulit dan 

pendarahan dalam. 

3. Campur cabe rawit dan vaseline dengan perbandingan 1:5. Campur, 

dinginkan dan oleskan sekali sehari. 

4. Pipihkan kubis lalu taruh pada luka memar. Kubis mengandung zat anti 

peradangan. 

5. Daun peterseli memiliki beberapa vitamin yang akan bekerja sebagai terapi 

luka. Tumbuk daun peterseli lalu oleskan pada luka hingga memar biru atau 

hitamnya hilang. 

http://4.bp.blogspot.com/_nre9tJMdwyE/TJGan3qJEjI/AAAAAAAAD6A/GWKN2viZJvk/s1600/memar5.jpg
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Penuaan menyebabkan mudah terjadinya memar pada lanjut usia. 

Kebanyakan memar terjadi saat pembuluh darah kecil (kapiler) yang berada di 

permukaan kulit rusak karena terpukul atau terluka. Saat ini terjadi, darah akan 

keluar dari pembuluh darah dan muncul sebagai tanda biru kehitaman. Akhirnya 

tubuh akan mereabsorbsi darah tersebut dan tanda akan hilang. Beberapa orang, 

terutama wanita lebih mudah menjadi memar. Saat mulai tua beberapa faktor 

dapat meningkatkan terjadinya memar, termasuk: 

1. Rentannya kapiler. 

Dengan berjalannya waktu, jaringan yang menopang pembuluh akan 

melemah dan dinding kapiler akan menjadi rentan dan mudah pecah. 

2. Penipisan kulit. 

Dengan pertambahan usia, kulit akan menjadi lebih tipis dan kehilangan 

beberapa lapisan lemak yang melindungi pembuluh darah. Terlalu banyak 

paparan sinar matahari juga banyak mempengaruhi kulit.  

Umumnya, semakin keras benturan maka akan semakin besar memar yang 

terjadi. Bagaimanapun, bila Anda mudah memar, sedikit benturan saja (meski 

tanpa disadari) dapat menyebabkan perubahan warna. Anggota badan yang sering 

memar adalah kaki dan tangan (Nandelz, 2009). 

 

3.8 Latihan 

Soal: 

1. Wacana permasalahan: 

Ketika sedang berolahraga, Pak Heru tiba-tiba terkena serangan jantung (heart 

attack) dan akibatnya Pak Heru meninggal dunia, padahal sebelumnya kondisi 

Pak Heru baik-baik saja.  

Pertanyaan: 

Mengapa pak Heru bisa terkena serangan jantung dan mekanisme Fisiologis 

apakah yang terjadi dalam tubuh Pak Heru? 

Menurut Anda, berkaitan dengan apa situasi ini ditinjau dari faal jantung? 

 

2. Wacana Permasalahan: 

Bu Dini mengalami ganggguan dalam sistem peredaran darahnya. Setelah 

diperiksa, dokter mendiagnosis Bu Dini bahwa dia terkena penyakit 

Arterosklerosis.  

Pertanyaan: 

Petunjuk penyelesaian wacana permasalahan dibawah: 

1. Cermatilah wacana permasalahan tersebut! 

2. Lakukanlah klarifikasi istilah dan konsep pada wacana tersebut! 

3. Buatlah rumusan masalahnya! 

4. Analisislah secara rinci permasalah tersebut! 

5. Berikanlah solusi pada  permasalahan tersebut! 
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Menurut anda, mengapa Bu Dini bisa terkena penyakit tersebut? 

Bagian pembuluh manakah terdapatnya penyakit itu? Mengapa? 

 

3. Wacana Permasalahan: 

Pada bagian permukaan betis Bu Vani, terdapat tonjolan-tonjolan dan kelihatan 

seperti berwarna kebiruan, padahal ketika muda tidak terdapat tonjolan 

tersebut. 

Pertanyaan: 

Penyakit apakah yang dialami oleh Bu Vani?  

Bagian pembuluh darah manakah terdapatnya penyakit itu? dan jelaskan 

mekanismenya! 

Menurut kamu, berkaitan dengan apa situasi ini? 

 

4. Wacana Permasalahan: 

Dodo mempunyai orang tua yang telah lanjut usia bernama Bu Ani. Akibat 

fisiknya yang lemah, suatu hari Bu Ani terjatuh dan kakinya terhempas ke 

lantai. Setelah beberapa hari kemudian,  kaki Bu Ani terlihat berwarna kebiru-

biruan. Bu Ani bingung mengapa hal itu bisa terjadi. 

Peratanyaan: 

Menurut Anda, mengapa setelah mengalami benturan, kaki Bu Ani terlihat 

kebiru-biruan ditinjau dari pembuluh darah kapiler? 

Apakah ada hubungannya keadaan tersebut dengan usia Bu Ani yang telah 

lanjut? 

 

5. Wacana Permasalahan: 

Dibandingkan dengan hewan amfibia, reptil sudah lebih baik beradaptasi di 

lingkungan terestrial. Reptil dapat ditemukan hampir di seluruh permukaan 

bumi, mulai dari hutan tropis hingga gurun pasir. Namun demikian, reptil tidak 

dijumpai di daerah kutub. 

Pertanyaan: 

Mengapa reptil tidak dijumpai di daerah kutub? 

Bagaimanakah fisiologi dari reptil tersebut? 

Menurut kamu, berkaitan dengan apa situasi ini? 

 

3.9 Rangkuman 

 Untuk dapat beredar ke seluruh tubuh, darah membutuhkan sistem 

sirkulasi atau peredaran darah. Sistem sirkulasi utama terdiri dari jantung dan 

pembuluh. Jantung merupakan organ utama dalam sebagai pemompa darah dalam 

sistem sirkulasi. Berdasarkan jumlah ruang di dalamnya, jantung ada yang terdiri 

atas 2 ruang (pada kelompok pisces), 3 ruang (pada kelompok ampibia), dan 4 
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ruang (pada kelompok reptilia, aves, dan mamalia). Bagian jantung yang 

menerima darah dari luar disebut atrium atau serambi, sedangkan bagian jantung 

yang memompa darah keluar dari jantung disebut ventrikel atau bilik. 

 Pembuluh darah merupakan saluran yang menghubungkan satu bagian 

tubuh dengan bagian tubuh lainnya sehingga dapat dicapai oleh darah, dan 

pembuluh pula yang memastikan darah tidak keluar ke jaringan tubuh, kecuali sel 

darah putih. Pembuluh darah terdiri atas aorta, arteri, arteriol, kapiler, venula, 

vena, dan vena cava.  

 Berdasarkan tempat beredarnya darah, sistem peredaran dibagi 2, yaitu 

peredaran darah tertutup dan peredaran darah terbuka. Pada sistem peredaran 

darah tertutup, darah selalu beredar dan berada di dalam sistem pembuluh, 

sedangkan sistem peredaran darah terbuka, dalam peredarannya darah tidak selalu 

berada di dalam pembuluh darah. Hampir semua hewan memiliki sistem 

peredaran darah tertutup, kecuali kelompok serangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

BAB 4 
Nutrisi &  

sisTem pencernaan 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
1. Deskripsi Singkat 

Bab ini mengemukakan  teori-teori yang berhubungan dengan pemahaman konsep 

tentang penguraian nutrisi dalam mekanisme sistem pencernaan pada manusia dan 

beberapa jenis hewan. 

 
2. Relevansi 

Bab ini  salah satu bagian utama dalam memenuhi capaian pembelajaran matakuliah 

fisiologi hewan dan manusia untuk menjelaskan menjelaskan penguraian nutrisi dalam 

mekanisme sistem pencernaan pada manusia dan beberapa jenis hewan. 

 

3. Capaian Pembelajaran 

Kemampuan akhir yang harus dicapai mahasiswa mempelajari bab ini adalah dapat 

menjelaskan pengertian, fungsi, struktur dan proses pencernaan karbohidrat, protein 

dan lipid pada manusia, mendemonstrasikan uji bahan makanan yang mengandung 

karbohidrat, protein dan lipid, menjelaskan jalur-jalur metabolisme karbohidrat, 

protein dan lipid, jenis-jenis dan sistem kerja implus yang terjadi pada manusia, 

perbedaan mekanisme sistem pencernaan pada vertebrata seperti ikan, amfibi, reptil, 

aves, ruminansia dan juga pada manusia. 
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NUTRISI DAN SISTEM PENCERNAAN 
 

 

4.1 Pendahulun 

Karbohidrat ('hidrat dari karbon', hidrat arang) atau sakarida (dari bahasa 

Yunani, sákcharon, berarti "gula") adalah segolongan besar senyawa organik yang 

paling melimpah di bumi. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh 

makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar (misalnya glukosa), cadangan 

makanan (misalnya pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan), dan materi 

pembangun (misalnya selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan dan jamur). 

Pada proses fotosintesis, tetumbuhan hijau mengubah karbon dioksida menjadi 

karbohidrat. 

Secara biokimia, karbohidrat adalah polihidroksil-aldehida atau 

polihidroksil-keton, atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila 

dihidrolisis. Karbohidrat mengandung gugus fungsikarbonil (sebagai aldehida 

atau keton) dan banyak gugus hidroksil. Pada awalnya, istilah karbohidrat 

digunakan untuk golongan senyawa yang mempunyai rumus (CH2O)n, yaitu 

senyawa-senyawa yang n atom karbonnya tampak terhidrasi oleh n molekul air. 

Namun demikian, terdapat pula karbohidrat yang tidak memiliki rumus demikian 

dan ada pula yang mengandung nitrogen, fosforus, atau sulfur. 

Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana terdiri dari satu molekul 

gula sederhana yang disebut monosakarida, misalnya glukosa, galaktosa, dan 

fruktosa. Banyak karbohidrat merupakan polimer yang tersusun dari molekul gula 

yang terangkai menjadi rantai yang panjang serta dapat pula bercabang-cabang, 

disebut polisakarida, misalnya pati, kitin, dan selulosa. Selain monosakarida dan 

polisakarida, terdapat pula disakarida (rangkaian dua monosakarida) dan 

oligosakarida (rangkaian beberapa monosakarida).Diantara karakteristik yang 

membedakan manusia dengan mahluk lainnya adalah kemampuan 

mempertahankan postur tubuhnya yang bisa tegak dan bergerak yang diatur oleh 

sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal tersebut bekerja membuat 

gerakan dan tindakan yang harmoni sehingga manusia menjadi seorang yang 

bebas dan mandiri. Sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang/kerangka, otot, 

tulang rawan (cartilago), ligamen, tendon, fascia, bursae dan persendian. 

Indera ini berkenaan dengan respons-respons sensoris yang diperkirakan 

berasal dari organ-organ tubuh bagian dalam (organ internal) seperti perut, 

pencernaan, hati, jantung, kandung kecing dan genitalia. Pengalaman operasi 

bertahun-tahun menunjukkan bahwa tanpa mempergunakan zat-zat pembius. Alat 

alat percernaan dapat dipotong tampa menimbulkan rasa sakit. Atas dasar ini 

pernah diduga bahwa organ-organ internal itu tidak mengakibatkan respons-

respons sensoris. Tetapi eksperimen laboratorium PUSAT PENGEMBANGAN 

BAHAN AJAR-UMB terhadap menunjukan bahwa organ-organ internal benar-

BAB 4 
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benar merespons terhadap rangsang-rangsang panas, dingin dan menegangnya 

dinding-dinding. 

Selanjutnya diketahui bahwa sensasi-sesansi yang berasal dari organ-organ 

visceral itu tidak terlokalisir secara tepat seperti halnya indera-indera pendengar, 

pengecap atau keseimbangan. Karena tidak pastinya asal berbagai sensasi visceral 

itu, para psikolog ragu-ragu apakah visceral itu dapat digolongkan sebagai organ-

organ sensoris yang sebenarnya. Terlepas dari itu, viscera benar-benar merespons 

terhadap rangsang-rangsang tertentu dan mencatat sensasi-sensasi tubuh yang 

karakteristik yang mempengaruhi gairah seksual tidak ayal lagi berasal dari organ-

organ internal. Keringnya tenggorokan mengakibatkan sensasi haus dan lapar. 

Tekanan isi perut pada dinding-dinding perut besar menandakan panggilan buang 

air besar 

Oleh karena itu, melalui makalah ini kita dapat mengetahui bagaimana 

impuls lapar, haus dan buang air besar. Makalah ini juga dibuat untuk 

pembelajaran bagi mahasiswa terutama mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi, 

tentang impuls lapar, haus dan buang air besar. 

Selain itu makalah ini dibuat sebagai pemenuhan tugas kelompok dari 

mata kuliah Fisiologi Hewan dan juga untuk mempelajari lebih dalam fenomena-

fenomena yang terjadi pada kehidupan  sehari-hari. 

 

4.2 Karbohidrat 

Karbohidrat ('hidrat dari karbon', hidrat arang) atau sakarida (dari bahasa 

Yunani, sákcharon, berarti "gula") adalah segolongan besar senyawa organik yang 

paling melimpah di bumi. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi dalam tubuh 

makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar (misalnya glukosa), cadangan 

makanan (misalnya pati pada tumbuhan dan glikogen pada hewan), dan materi 

pembangun (misalnya selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan dan jamur). 

Pada proses fotosintsesis, tetumbuhan hijau mengubah karbon dioksida menjadi 

karbohidrat. 

Secara biokimia, karbohidrat adalah polihidroksil-aldehida atau 

polihidroksil-keton, atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila 

dihidrolisis. Karbohidrat mengandung gugus fungsikarbonil (sebagai aldehida 

atau keton) dan banyak gugus hidroksil. Pada awalnya, istilah karbohidrat 

digunakan untuk golongan senyawa yang mempunyai rumus (CH2O)n, yaitu 

senyawa-senyawa yang n atom karbonnya tampak terhidrasi oleh n molekul air. 

Namun demikian, terdapat pula karbohidrat yang tidak memiliki rumus demikian 

dan ada pula yang mengandung nitrogen, fosforus, atau sulfur. 

Bentuk molekul karbohidrat paling sederhana terdiri dari satu molekul 

gula sederhana yang disebut monosakarida, misalnya glukosa, galaktosa, dan 

fruktosa. Banyak karbohidrat merupakan polimer yang tersusun dari molekul gula 

yang terangkai menjadi rantai yang panjang serta dapat pula bercabang-cabang, 

disebut polisakarida, misalnya pati, kitin, dan selulosa. Selain monosakarida dan 
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polisakarida, terdapat pula disakarida (rangkaian dua monosakarida) dan 

oligosakarida (rangkaian beberapa monosakarida). 

 

4.2.1 Jenis-jenis Karbohidrat 

a. Karbohidrat kompleks 

- Polisakarida 

Polisakarida merupakan polimer monosakarida, mengandung banyak 

satuan monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Hidrolisis lengkap 

dari polisakarida akan menghasilkan monosakarida. Glikogen dan amilum 

merupakan polimer glukosa. Berikut beberapa polisakarida terpenting. 

1) Selulosa 

  Selulosa merupakan polisakarida yang banyak dijumpai dalam dinding sel 

pelindung seperti batang, dahan, daun dari tumbuh-tumbuhan. Selulosa 

merupakan polimer yang berantai panjang dan tidak bercabang. Suatu molekul 

tunggal selulosa merupakan polimer rantai lurus dari 1,4‟-β-D-glukosa. Hidrolisis 

selulosa dalam HCl 4% dalam air menghasilkan D-glukosa.  

 
Gambar 58. Struktur selulosa 

  Dalam sistem pencernaan manusia terdapat enzim yang dapat 

memecahkan ikatan α-glikosida, tetapi tidak terdapat enzim untuk memecahkan 

ikatan β-glikosida yang terdapat dalam selulosa sehingga manusia tidak dapat 

mencerna selulosa. Dalam sistem pencernaan hewan herbivora terdapat beberapa 

bakteri yang memiliki enzim β-glikosida sehingga hewan jenis ini dapat 

menghidrolisis selulosa. Contoh hewan yang memiliki bakteri tersebut adalah 

rayap, sehingga dapat menjadikan kayu sebagai makanan utamanya. Selulosa 

sering digunakan dalam pembuatan plastik. Selulosa nitrat digunakan sebagai 

bahan peledak, campurannya dengan kamper menghasilkan lapisan film 

(seluloid). 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Oligosakarida&action=edit&redlink=1
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2) Pati/amilum 

Pati terbentuk lebih dari 500 molekul monosakarida. Merupakan polimer 

dari glukosa. Pati terdapat dalam umbi-umbian sebagai cadangan makanan pada 

tumbuhan. Jika dilarutkan dalam air panas, pati dapat dipisahkan menjadi dua 

fraksi utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Perbedaan terletak pada bentuk 

rantai dan jumlah monomernya. 

Amilosa adalah polimer linier dari α-D-glukosa yang dihubungkan dengan 

ikatan 1,4-α. Dalam satu molekul amilosa terdapat 250 satuan glukosa atau lebih. 

Amilosa membentuk senyawa kompleks berwarna biru dengan iodium. Warna ini 

merupakan uji untuk mengidentifikasi adanya pati.  

 
Gambar 59. Struktur amilosa 

 

Molekul amilopektin lebih besar dari amilosa. Strukturnya bercabang. 

Rantai utama mengandung α-D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4'-α. 

Tiap molekul glukosa pada titik percabangan dihubungkan oleh ikatan 1,6'-α. 

 

 
Gambar 60. Struktur amilopektin 

 

Hidrolisis lengkap pati akan menghasilkan D-glukosa. Hidrolisis dengan 

enzim tertentu akan menghasilkan dextrin dan maltosa.  

Polisakarida atau pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang 

tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Pati 

merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan 

kelebihan glukosa (sebagai produk fotosintesis) dalam jangka panjang. Hewan 
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dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting. Pati 

tersusun dari dua macam karbohidrat, amilosa dan amilopektin, dalam komposisi 

yang berbeda-beda. Amilosa memberikan sifat keras (pera) sedangkan amilo 

pektin menyebabkan sifat lengket. Amilosa memberikan warna ungu pekat pada 

tes iodin sedangkan amilopektin tidak bereaksi. Penjelasan untuk gejala ini belum 

pernah bisa tuntas dijelaskan. 

Selulosa (C6H10O5)n adalah polimer berantai panjang polisakarida 

karbohidrat, dari beta-glukosa. Selulosa merupakan komponen struktural utama 

dari tumbuhan dan tidak dapat dicerna oleh manusia. 

Glikogen (pati otot) adalah sejenis polisakarida yang fungsi utamanya 

adalah sebagai penyimpan energi cadangan bagi sel hewan. Glikogen adalah 

polimer dengan monomer penyusunnya adalah glukosa. Fungsi senyawa ini dapat 

dianalogikan dengan pati. Secara struktural, glikogen serupa dengan salah satu 

penyusun pati, amilopektin, namun lebih rapat percabangannya. Apabila pada 

amilopektin percabangan terjadi setiap 24 hingga 30 satuan glukosa, pada 

glikogen percabangan terjadi setiap 8 hingga 12 satuan. 

 

b. Karbohidrat sederhana 

- Disakarida 

  Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari 2 molekul monosakarida, 

yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Ikatan glikosida terbentuk antara atom C 

1 suatu monosakarida dengan atom O dari OH monosakarida lain. Hidrolisis 1 

mol disakarida akan menghasilkan 2 mol monosakarida. Berikut ini beberapa 

disakarida yang banyak terdapat di alam.  

1) Maltosa 

  Maltosa adalah suatu disakarida dan merupakan hasil dari hidrolisis parsial 

tepung (amilum). Maltosa tersusun dari molekul α-D-glukosa dan β-D-glukosa. 

 

Gambar 61. Struktur maltosa 

Dari struktur maltosa, terlihat bahwa gugus -O- sebagai penghubung 

antarunit yaitu menghubungkan C 1 dari α-D-glukosa dengan C 4 dari β-D-

glukosa. Konfigurasi ikatan glikosida pada maltosa selalu α karena maltosa 

terhidrolisis oleh α-glukosidase. Satu molekul maltosa terhidrolisis menjadi dua 

molekul glukosa. 
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2) Sukrosa 

Sukrosa terdapat  dalam gula tebu dan gula bit. Dalam kehidupan sehari-

hari sukrosa dikenal dengan gula pasir. Sukrosa tersusun oleh molekul glukosa 

dan fruktosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,2 –α. 

Sukrosa terhidrolisis oleh enzim invertase menghasilkan α-D-glukosa dan 

β-D-fruktosa. Campuran gula ini disebut gula inversi, lebih manis daripada 

sukrosa.  

Jika kita perhatikan strukturnya, karbon anomerik (karbon karbonil dalam 

monosakarida) dari glukosa maupun fruktosa di dalam air tidak digunakan untuk 

berikatan sehingga keduanya tidak memiliki gugus hemiasetal. 

Akibatnya, sukrosa dalam air tidak berada dalam kesetimbangan dengan 

bentuk aldehid atau keton sehingga sukrosa tidak dapat dioksidasi. Sukrosa bukan 

merupakan gula pereduksi.  

Hidrolisis dari laktosa dengan bantuan enzim galaktase yang dihasilkan 

dari pencernaan, akan memberikan jumlah ekivalen yang sama dari α-D-glukosa 

dan β-D-galaktosa. Apabila enzim ini kurang atau terganggu, bayi tidak dapat 

mencernakan susu. Keadaan ini dikenal dengan penyakit galaktosemia yang biasa 

menyerang bayi. 

 

 

Gambar 62. Struktur sukrosa 

- Monosakarida 

Monosakarida merupakan jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari 1 

gugus cincin dan tidak bisa lagi dihidrolisa. Monosakarida larut di dalam air dan 

rasanya manis, sehingga secara umum disebut juga gula. Contoh dari 

monosakarida yang banyak terdapat di dalam sel tubuh manusia adalah glukosa, 

fruktosa dan galaktosa. Di alam, glukosa banyak terkandung di dalam buah-

buahan, sayuran dan juga sirup jagung. Fruktosa dikenal juga sebagai gula buah 

dan merupakan gula dengan rasa yang paling manis. Di alam fruktosa banyak 

terkandung di dalam madu (bersama dengan glukosa), dan juga terkandung 

diberbagai macam buah-buahan. Sedangkan galaktosa merupakan karbohidrat 

hasil proses pencernaan laktosa sehingga tidak terdapat di alam secara bebas. 

Selain sebagai molekul tunggal, monosakarida juga akan berfungsi sebagai 
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molekul dasar bagi pembentukan senyawa karbohidrat kompleks pati (starch) atau 

selulosa. 

Monosakarida kebanyakan tidak berwarna, padat kristalin (manis). Dengan 

beberapa pengecualian (misalnya deoksiribosa atau gula amino), monosakarida 

memiliki rumus kimia umum : (CH2O)n. 

  Struktur monosakarida ada yang ditulis dalam bentuk rantai lurus, ada pula 

dalam bentuk cincin. Monosakarida yang memiliki lima atau lebih atom 

karbonnya biasanya berada dalam struktur cincin, di mana gugus karbonil 

membentuk ikatan kovalen dengan atom oksigen dari gugus hidroksil pada atom 

karbon lainnya. Struktur cincin piranosa (turunan dari piran) terbentuk karena 

aldehida bereaksi dengan alkohol dan membentuk senyawa turunan yang disebut 

hemiasetal. Reaksi ini terjadi antara atom karbon aldehida no 1 dengan gugus 

hidroksil bebas pada atom karbon ke-5 sehingga terbentuk struktur cincin 

bersudut 6. Hanya aldosa yang memiliki 5 atau lebih atom karbon yang dapat 

membentuk cincin piranosa yang stabil. Ada pula reaksi yang membentuk cincin 5 

sudut beranggotakan lima furan yang disebut furanosa. Pada ketoheksosa gugus 

hidroksil pada atom karbon 5 bereaksi dengan gugus karbonil pada atom karbon 2, 

membentuk cincin furanosa yang mengandung suatu ikatan hemiaketal. 

Penggambaran struktur piranosa dan furanosa karbohidrat biasanya dilakukan 

dengan menggunakan proyeksi Haworth. Pinggir cincin yang dekat dengan 

pembaca ditulis lebih tebal. Cincin piranosa terdapat dalam dua bentuk yaitu 

bentuk kapal dan bentuk kursi. Bentuk yang paling umum adalah bentuk kursi 

karena bentuk ini lebih stabil daripada bentuk kapal. 

Tata nama monosakarida tergatung dari gugus fungsional yang dimiliki 

dan letak gugus hidroksilnya. Monosakarida yang mengandung gugus aldehida 

digolongkan sebagai aldosa, sedangkan yang mengandung gugus keton disebut 

ketosa. Monosakarida dengan enam atam C disebut heksosa, misalnya glukosa, 

fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida yang mempunyai lima atom C disebut 

pentosa misalnya xilosa, arabinosa, dan ribosa. 

Monosakarida mengandung salah satu dari gugus fungsi keton atau 

aldehida. Struktur siklik secara umum untuk menampilkan struktur siklik 

monosakarida adalah dengan menggunakan proyeksi Haworth. Isomerisme 

Biasanya digunakan sistem D,L. huruf D yang terlihat pada nama gula seperti D-

Glukosa merupakan singkatan dari dekstro, dan L dari kata Levo. Biasanya huruf 

D atau L ditulis didepan nama gula sederhana. Bentuk L merupakan bayangan 

cermin dari bentuk D. pemberian nama D atau L, berdasarkan penulisan rumus 

bangun gliseraldehid menurut Fischer. Beberapa monosakarida penting Glukosa. 

Glukosa disebut juga gula anggur karena terdapat dalam buah anggur, gula darah 

karena terdapat dalam darah atau dekstrosa karena memutarkan bidang polarisasi 

kekanan. Glukosa merupakan monomer dari polisakarida terpenting yaitu amilum, 

selulosa dan glikogen. Glukosa merupakan senyawa organik terbanyak. terdapat 
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pada hidrolisis amilum, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Beberapa sifat 

monosakarida, yaitu: 

- semua monosakarida zat padat putih, mudah larut dalam air.  

- larutannya bersifat optis aktif.  
- larutan monosakarida yg baru dibuat mengalami perubahan sudut putaran 

disebut mutarrotasi. 
- contoh larutan alfaglukosa yang baru dibuat mempunyai putaran jenis + 113` 

akhirnya tetap pada + 52,7`.  
- umumnya disakarida memperlihatkan mutarrotasi, tetapi polisakarida tidak.  
- semua monosakarida merupakan reduktor sehingga disebut gula pereduksi. 
- Reaksi dengan basa dan asam.  
  Apabila glukosa dilarutkan ke dalam basa encer, beberapa jam kemudian 

dihasilkan campuran yang terdiri dari fruktosa, manosa, dan sebagian glukosa 

semula. Sedangkan, dalam basa encer, monosakarida sangat stabil, tetapi jika 

aldoheksosa dipanaskan dalam asam kuat, akan mengalami dehidrasi dan 

diperoleh bentuk hidroksimetil furtural. Dalam bentuk yang sama, pentose juga 

akan berubah menjadi bentuk furtural. 

- Gula pereduksi 

Sebagian karbohidrat bersifat gula pereduksi. Sifat gula pereduksi ini 

disebabkan adanya gugus aldehida dan gugus keton yang bebas, sehingga dapat 

mereduksi ion-ion logam. Gugus aldehida pada aldoheksosa mudah teroksidasi 

menjadi asam karboksilat dalam pH netral oleh zat pengoksidasi atau enzim. 

Dalam zat pengoksidasi kuat, gugus aldehida dan gugus alkohol primer akan 

teroksidasi membentuk asam dikarboksilat atau asam ardalat. Gugus aldehida atau 

gugus keton monosakarida dapat direduksi secara secara kimia menjadi gula 

alkohol, misalnya D-sorbito yang berasal dari D-glukosa. 

- Pembentukan glikosida 

Monosakarida dapat membentuk glikosida dan asetal. Jika gugus hidroksil 

pada sebuah molekul gula bereaksi dengan hidroksil dari hemiasetal atau 

hemiaketal molekul gula yang lain, maka akan terbentuk glikosida yang disebut 

disakarida. Ikatan ini dinamakan ikatan glikosida yang berfungsi untuk 

menghubungkan sejumlah besar unit monosakarida menjadi polisakarida. 

- Pembentukan ester 

  Semua monosakarida atau polisakarida dapat terasetilasi oleh asam asetat 

anhidrida yang berlebihan membentuk O-asetil-α-D-glukosa. Gugus asetil yang 

berikatan secara ester ini bisa dihidrolisis oleh asam atau basa. Sifat ini sering 

juga digunakan untuk penentuan struktur karbohidrat. Senyawa ester yang penting 

dalam dalam metabolisme adalah ester fosfat. 

- Fenilosazon dan Osazon 

  Monosakarida dapat bereaksi dengan larutan fenil hidrazin dalam suasana 

asam pada suhu 100oC, membentuk ozazon. Senyawa ini tidak larut dalam air dan 
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mudah mengkristal. Glukosa, fruktosa, dan manosa akan menghasilkan fenolsazon 

yang sama, selanjutnya, akan terbentuk asazon yang berwarna, mengkristal secara 

khas, dan dapat digunakan untuk menentukan jenis karbohidrat. 

1) Glukosa 

  Terkadang orang menyebutnya gula anggur ataupun dekstrosa. Banyak 

dijumpai di alam, terutama pada buah-buahan, sayur-sayuran, madu, sirup jagung 

dan tetes tebu. Di dalam tubuh glukosa didapat dari hasil akhir pencemaan 

amilum, sukrosa, maltosa dan laktosa. Glukosa dijumpai di dalam aliran darah 

(disebut Kadar Gula Darah) dan berfungsi sebagai penyedia enersi bagi seluruh 

sel-sel dan jaringan tubuh. Pada keadaan fisiologis Kadar Gula Darah sekitar 80-

120 mg %. Kadar gula darah dapat meningkat melebihi normal disebut 

hiperglikemia, keadaan ini dijumpai pada penderita Diabetes Mellitus. Glukosa 

merupakan suatu aldoheksosa, disebut juga dekstrosa karena memutar bidang 

polarisasi ke kanan. Glukosa merupakan komponen utama gula darah, menyusun 

0,065- 0,11% darah kita. Glukosa dapat terbentuk dari hidrolisis pati, glikogen, 

dan maltosa. Glukosa sangat penting bagi kita karena sel tubuh kita 

menggunakannya langsung untuk menghasilkan energi. Glukosa dapat dioksidasi 

oleh zat pengoksidasi lembut seperti pereaksi Tollens sehingga sering disebut 

sebagai gula pereduksi. 

 

 

 

 

  

 

 (A) (B) (C) 

Gambar 63. (a) D-glukosa (b) β-D-glukosa (c) α-D-glukosa 

2) Galaktosa 

 Galaktosa merupakan suatu aldoheksosa. Monosakarida ini jarang terdapat 

bebas di alam. Umumnya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa, yaitu 

gula yang terdapat dalam susu. Galaktosa mempunyai rasa kurang manis jika 

dibandingkan dengan glukosa dan kurang larut dalam air. Seperti halnya glukosa, 

galaktosa juga merupakan gula pereduksi.  
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 (A) (B) (C) 

Gambar 64. (a) D-galaktosa (b) β-D-galaktosa (c) α-D-galaktosa 

3) Fruktosa 

Fruktosa adalah suatu heksulosa, disebut juga levulosa karena memutar 

bidang polarisasi ke kiri. Merupakan satu-satunya heksulosa yang terdapat di 

alam.  Fruktosa merupakan gula termanis, terdapat dalam madu dan buah-buahan 

bersama glukosa. Fruktosa dapat terbentuk dari hidrolisis suatu disakarida yang 

disebut sukrosa. Sama seperti glukosa, fruktosa adalah suatu gula pereduksi. 

Fruktosa merupakan salah satu dari tiga gula darah penting bersama dengan 

glukosa dan galaktosa, yang bisa langsung diserap oleh tubuh. Fruktosa 

ditemukan oleh kimiawan Perancis Augustin-Pierre Dubrunfaut pada tahun 1847. 

Fruktosa murni rasanya sangat manis, warnanya putih, berbentuk kristal padat, 

dan sangat mudah larut dalam air. Fruktosa ditemukan pada tanaman, terutama 

pada madu, pohon buah, bunga, beri dan sayuran. Di tanaman, fruktosa dapat 

berbentuk monosakarida dan/atau sebagai komponen dari sukrosa. Sukrosa 

merupakan molekul disakarida yang merupakan gabungan dari satu molekul 

glukosa dan satu molekul fruktosa. 

 

  

   

 

 

 

 

 (a) (b) Struktur Siklis 

Gambar 65. (a) Struktur terbuka (b) Struktur siklis 

 

4.2.2 Pencernaan Karbohidrat pada Manusia 
Proses pencernaan karbohidrat pada manusia terjadi melalui dua tahap, 

yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan 

mekanik adalah proses perubahan molekul yang berukuran besar menjadi 

berukuran kecil, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot 
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lambung. Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan molekul-melokul bahan 

organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi 

bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. 

Pada proses pencernaan makanan, karbohidrat mengalami metabolisme 

berupa proses hidrolisis (penguraian dengan menggunakan molekul air) di dalam 

mulut, lambung, maupun usus. Proses pencernaan karbohidrat terjadi dengan 

menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. 

a. Mulut 
Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses 

pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah (air liur). Di dalam rongga mulut, 

pencernaan karbohidrat  terjadi dengan dua tahap, yaitu pencernaan secara 

mekanik dan pencernaan secara kimiawi. 

Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan hingga makanan menjadi halus. 

Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih 

cepat dan efisien.Gigi dapat dibedakan atas empat macam, yaitu gigi seri, gigi 

taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Secara umum, gigi 

manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu mahkota gigi (korona), leher gigi (kolum), 

dan akar gigi (radius). 

Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan 

membantu mendorong makanan (proses penelanan). Selain itu, lidah juga 

berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, pahit, asam dan 

asin. 

Kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur (saliva). Kelenjar ludah 

dalam rongga mulut ada tiga pasang, yaitu: 

- Kelenjar parotis, terletak dibawah telinga 

- Kelenjar submandibularis, terletak di rahang bawah 

- Kelenjar sublingualis, terletak di bawah lidah. 

Air liur (saliva) mengandung enzim ptialin atau amilase yang akan 

mengubah amilum (polisakarida) menjadi maltosa. Air liur memiliki pH netral. 

Karena mengandung air yang tinggi (98%), air liur juga berfungsi untuk 

membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh 

mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer. 

 

Proses penelanan makanan: 

Setelah makanan di dalam mulut kita kunyah, makanan mengalami 

perubahan bentuk yang disebut bolus. Proses penelanan makanan diawali ketika 

lidah terangkat sehingga menekan makanan yang telah kita kunyah ke langit-

langit lunak (tekak). Sementara itu, saluran pernafasan tertutup secara refleks 

sehingga mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan. Langit-langit lunak 

terangkat, menutup rongga hidung, sedangkan lidah tetap menekan langit-langit 

dan menutup rongga mulut. Epiglotis terangkat menutup lubang ke arah saluran 
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pernafasan. Pada saat itu, esofagus melebar sehingga makanan dapat masuk ke 

dalam esofagus. 

Pencernaan karbohidrat dimulai di mulut. Bola makanan yang diperoleh 

setelah makanan dikunyah bercampur dengan ludah yang mengandung enzim 

amilase (sebelumnya dikenal sebagai ptialin). Amilase  menghidrolisis pati atau 

amilum menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana, yaitu dekstrin. Bila berada di 

mulut cukup lama, sebagian diubah menjadi disakarida maltosa. Enzim amilase 

ludah bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral. Bolus yang ditelan 

masuk ke dalam lambung. 

 

b. Esofagus 
Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan 

lambung. Esofagus berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah 

dari mulut menuju lambung. Jadi, pada esofagus tidak terjadi proses pencernaan. 

Otot esofagus dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga 

mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan esofagus ini disebut 

sebagai gerak peristalsis. Gerak ini terjadi karena otot yang memanjang dan 

melingkari dinding esofagus mengkerut secara bergantian. Jadi gerak peristalsis 

merupakan gerak kembang kempis esofagus untuk mendorong makanan masuk ke 

dalam lambung. 

 

Gambar 66. Gerak peristalsis pada esofagus 

 

c. Lambung 

Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga 

perut. Lambung terdiri dari tiga bagian yaitu: bagian atas (kardiak), bagian tengah 

yang membulat (fundus), dan bagian bawah (pilorus).  

Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, 

dan menyerong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi. Akibat 

kontraksi otot lambung, makanan teraduk dengan baik sehingga akan bercampur 

merata dengan getah lambung. Hal ini menyebabklan makanan di dalam lambung 

berbentuk seperti bubur yang disebut kim. 
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Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk dimulai dari daerah kardiak 

sampai daerah pilorus. Gerak mengaduk terjadi terus menerus baik pada saat 

lambung berisi  makanan maupun pada saat lambung kosong. 

Akibat gerakan peristaltik, kim terdorong ke bagian pilorus. Di pilorus 

terdapat sfingter yang merupakan jalan masuknya kim dari lambung menuju ke 

usus halus. Gerakakn peristalsis tersebut menyebabkan sfingter pilorus 

mengendur dalam waktu yang sangat singkat sehingga kim masuk ke usus halus 

sedikit demi sedikit. 

d. Intestinum (usus halus) 

Intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat 

terjadinya proses pencernaan yang paling panjang.  Usus halus terdiri dari tiga 

bagian, yaitu usus dua belas jari (duodenum), usus kosong (jejenum), dan usus 

penyerap (illium). 

Pada usus dua belas jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran 

empedu. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung  enzim-enzim 

sebagai berikut: 

- Amilopsin (amilase pankreas), yaitu enzim yang mengubah zat tepung 

(amilum) menjadi gula yang lebih sederhana (maltosa). 

- Steapsin (lipase pankreas), yaitu enzim yang mengubah lemak menjadi asam 

lemak dan gliserol. 

- Tripsinogen yang  belum aktif diaktifkan menjadi tripsin, yaitu enzim yang 

mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida dan asam amino yang siap 

diserap oleh usus. 

  Selain enzim dari pankreas, dinding usus halus juga menghasilkan getah 

usus halus yang mengandung enzim-enzim sebagai berikut: 

- Maltase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa 

- Laktase, berfungsi mengubah laktoasa menjadi glukosa dan fruktosa 

- Tripsin, berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino 

- Enterokinase, berfungsi mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. 

Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan 

berbagai enzim pencernaan. Karbohidrat dicerna menjadi glukosa. Lemak dicerna 

menjadi asam lemak dan gliserol, dan protein dicerna menjadi asam amino. 

Pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim disakarida yang 

dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus berupa maltase, sukrase, dan laktase. 

Hidrolisis disakarida oleh enzim-enzim ini terjadi di dalam mikrovili dan 

monosakarida yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

Maltosa         
Maltase

                2 mol glukosa 

Sakarosa         
Sukrase

                1 mol glukosa + 1 mol fruktosa 

Laktosa            
 Laktase                  

1 mol glukosa + 1 mol galaktosa 

Monosakarida (glukosa, fruktosa, dan galaktosa) kemudian diabsorpsi 

melalui sel epitel usus halus dan diangkut oleh sistem sirkulasi darah melalui vena 
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porta. Bila konsentrasi monosakarida di dalam usus halus atau pada mukosa sel 

cukup tinggi, absorpsi dilakukan secara pasif atau fasilitatif. Tapi, bila konsentrasi 

turun, absorpsi dilakukan secara aktif melawan gradien konsentrasi dengan 

menggunakan energi dari ATP dan ion natrium. 

 

e. Usus Besar 

Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa, bersama 

dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar 

terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini mampu membusukkan sisa makanan, 

bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K yang berperan penting dalam proses 

pembekuan darah. 

Sisa makanan dalam usus besar masih banyak mengandung air. Karena 

tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. 

Penyerapan kembali merupakan fungsi penting dari usus besar. 

Usus besar terdiri dari bagian yang naik yaitu mulai dari usus buntu 

(apendiks), bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Perjalanan 

makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara empat sampai lima jam. 

Namun, di usus besar makanan dapat disimpan sampai 24 jam. 

Dalam waktu 1-4 jam setelah selesai makan, pati non-karbohidrat atau 

serat makanan dan sebagian kecil pati yang tidak dicernakan masuk ke dalam usus 

besar. Sisa-sisa pencernaan ini merupakan substrat potensial untuk difermentasi 

oleh mikroorganisma di dalam usus besar. Substrat potensial lain yang 

difermentasi adalah fruktosa, sorbitol, dan monomer lain yang susah dicernakan, 

laktosa pada mereka yang kekurangan laktase, serta rafinosa, stakiosa, verbaskosa, 

dan fruktan. 

Produk utama fermentasi karbohidrat di dalam usus besar adalah 

karbondioksida, hidrogen, metan dan asam-asam lemak rantai pendek yang mudah 

menguap, seperti asam asetat, asam propionat dan asam butirat. 

f. Anus 

Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan 

peristalsis menuju ke rektum (poros usus). Gerakan peristalsis ini dikendalikan 

oleh otot polos. Akan tetapi, paada saat buang air besar otot sfingter di anus 

dipengaruhi oleh otot lurik. Jadi, proses defekasi dilakukan dengan sadar, yaitu 

dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya 

otot sfingter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat 

terdorong ke luar anus. 

 

4.2.3 Uji Karbohidrat 

a) Uji Molisch 

  Uji Molisch adalah uji umum untuk karbohidrat. Pereaksi molisch yang 

terdiri dari α-naftol dalam alkohol akan bereaksi dengan furfural tersebut 

membentuk senyawa kompleks berwarna ungu yang disebabkan oleh daya 
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dehidrasi asam sulfat pekat terhadap karbohidrat. Uji ini bukan uji spesifik untuk 

karbohidrat, walalupun hasil reaksi yang negatif menunjukkan bahwa larutan yang 

diperiksa tidak mengandung karbohidrat. Terbentuknya cincin ungu menyatakan 

reaksi positif. 

Prosedur: 

  Masukkan 2 ml larutan yang akan diperiksa ke dalam tabung reaksi, 

tambahkan 2 tetes pereaksi Molisch, campur dengan baik, kemudian dengan hati-

hati dan perlahan tambahkan melalui dinding tabung 2 ml asam sulfat pekat. 

Lakukan tes terhadap larutan 1% glukosa, galaktosa, laktosa, dan sukrosa. 

Hasil: 

- Glukosa 1% cincin ungu (+) 

- Galaktosa 1% cincin ungu (+) 

- Laktosa 1% cincin ungu (+) 

- Sukrosa 1% cincin ungu (+) 

  Uji umum untuk karbohidrat adalah uji Molisch. Apabila larutan 

karbohidrat diberi beberapa tetes pelarut Molisch (alfa naftol dalam etanol) 

kemudian ditambah asam sulfat pekat secukupnya sehingga terbentuk 2 lapisan 

cairan, maka pada bidang batas kedua lapisan tersebut akan terbentuk cincin ungu 

yang disebut kwnoid. Semua larutan gula yang diuji pada test Molisch ini dapat 

dioksidasi karena test molisch adalah test umum untuk karbohidrat. Apabila 

larutan gula yang diberi pereaksi ini dipanaskan terlalu lama maka dapat 

menyebabkan cincin ungu terjadi lebih cepat. 

b) Uji Seliwanoff 

Uji Seliwanoff merupakan uji spesifik untuk karbohidrat yang 

mengandung gugus keton atau disebut juga ketosa. 

Dasarnya adalah perubahan fruktosa oleh asam panas menjadi levulinat 

dan hidroksimetilfurfural yang selanjutnya berkondensasi dengan resorsinol 

membentuk senyawa berwarna merah. 

Prosedur: 

Masukkan 0,5 mL larutan yang akan diperiksa ke dalam tabung reaksi. 

Tambahkan 5 mL pereaksi Seliwanoff, campur dan letakkan tabung di dalam 

penangas air mendidih selama 60 detik, dan perhatikan warna yang terbentuk. 

Percobaan dilakukan menggunakan larutan 1% glukosa, fruktosa dan sukrosa. 

Hasil: 

- Glukosa 1% Bening (–) 

- Fruktosa 1% Merah (mereduksi) (+) 

- Sukrosa 1% Merah (mereduksi) (+) 

Uji Seliwanoff dapat dipakai untuk membedakan sukrosa dari fruktosa. 

Fruktosa mempunyai gugus keton, sedangkan sukrosa merupakan disakarida yang 

terdiri dari glukosa dan fruktosa. Gugus aldehid dari sukrosa yang bereaksi 

dengan pereaksi Seliwanoff, sehingga percobaan yang terjadi lebih lambat, 
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dibandingkan dengan fruktosa. Warna larutan yang dihasilkan oleh sukrosa lebih 

muda dibandingkan fruktosa. 

 

c) Uji Benedict 

Uji Benedict merupakan uji umum untuk karbohidrat yang memiliki gugus 

aldehid atau keton bebas. Larutan tembaga alkalis akan direduksi oleh gula yang 

mempunyai gugus aldehid atau keton bebas dengan membentuk kuprooksida yang 

berwarna. Gula pereduksi beraksi dengan pereaksi menghasilkan endapan merah 

bata (Cu2O). Pada gula pereduksi terdapat gugus aldehid dan OH laktol. OH 

laktol adalah OH yang terikat pada atom C pertama yang menentukan karbohidrat 

sebagai gula pereduksi atau bukan. 

Prosedur: 

Masukkan 2.5 ml larutan Benedict ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 4 

tetes larutan yang akan diperiksa. Campur dan tempatkan semua tabung di dalam 

penangas air mendidih selama lima menit. Dinginkan perlahan-lahan dan 

perhatikan apakah terbebtuk endapan dan bagaimana warna endapan tersebut. 

Lakukan percobaan ini dengan menggunakan larutan 1% glukosa, fruktosa, 

laktosa, sukrosa dan amilum. 

Hasil: 

- Glukosa 1% 5‟=Endapan merah bata (+++) 

- Fruktosa 1% 1‟=Kuning,5‟=endapan merah bata (++) 

- Laktosa 1% 5‟=endapan merah bata (+) 

- Sukrosa 1% Tidak terbentuk endapan (-)  

- Amilum 1% Tidak terbentuk endapan (-) 

Persamaan reaksi: 

O O 

|| || 

R — C — H + Cu2+ [o] R — C — OH + Cu2O ↓ (merah bata) 

OH- 

1. Larutan tembaga alkalis akan direduksi oleh gula yang mempunyai gugus 

aldehid dengan kuprooksida yang berwarna merah bata. 

2. Dari percobaan diperoleh hasil positif pada larutan glukosa, laktosa dan 

fruktosa. Sedangkan amilum dan sukrosa memberikan hasil negatif terhadap 

uji ini, karena amilum merupakan polisakarida dan juga karena gugus 

aldehidnya terikat kuat satu sama lain dan panjang sehingga tidak dapat 

bereaksi dengan pereaksi. Sukrosa tidak dapat mereduksi sebab tidak 

mempunyai OH-laktol (OH yang terikat pada atom C pertama), sehingga 

gugus O-nya sudah terikat pada atom C glukosa dan fruktosa dan membentuk 

sukrosa yang bergugus keton. 
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d) Uji barfoed 

Uji ini untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Pada percobaan 

ini, karbohidrat direduksi pada suasana asam. Disakarida juga akan memberikan 

hasil positif bila didihkan cukup lama hingga terjadi hidrolisis. 

Prosedur:  

Masukkan ke dalam tabung reaksi 1 mL larutan Barfoed dan 1 mL larutan 

yang akan diperiksa. Panaskan dalam penangas air mendidih selama satu menit 

atau lebih, sampai terlihat adanya reduksi. Lakukan percobaan ini dengan larutan 

1% glukosa, galaktosa, laktosa dan sukrosa. 

Hasil: 

- Glukosa 1% 1‟=endapan merah bata (+) 

- Galaktosa 1% 1‟=endapan merah bata (+) 

- Laktosa 1% Tidak terbentuk endapan (–) 

- Sukrosa 1% Tidak terbentuk endapan (–) 

Larutan gula yang dioksidasi adalah larutan glukosa 1% dan galaktosa 1%. 

Bila larutan dipanaskan terlalu lama akan menyebabkan disakarida terhidrolisis 

menjadi monosakarida, maka akan memberikan hasil uji positif terhadap test 

Barfoed. Test ini untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Hasil positif 

ditandai dengan larutan biru dan bagian bawah terdapat endapan kemerahan. 

 

e) Uji Tollens 

  Uji ini untuk positif terhadap karbohidrat pentose yang membedakannya 

dengan heksosa. 

Prosedur: 

  Panaskan 2 ml pereaksi dengan 5 tetes larutan yang akan diperiksa dalam 

penangas air mendidih. Reaksi positif bila timbul warna merah anggur. Percobaan 

dilakukan menggunakan larutan 1% Arabinosa, glukosa dan gummi arabikum. 

Hasil: 

- Arabinosa 1% Merah anggur (++) 

- Glukosa 1% Kuning(bagian bawah) (–) 

- Gummi Arabikum 1% Merah anggur (+) 

  Larutan gula yang memberikan hasil positif adalah arabinosa dan gummi 

arabikum, karena keduanya merupakan gula pentosa, sedangkan glukosa 

merupakan gula heksosa, sehingga memberikan hasil yang negatif. 

 

f) Uji Iodin 

  Uji iodine digunakan untuk menunjukkan adanya polisakarida. Amilum 

dengan iodine dapat membentuk kompleks biru. Amilopektin dengan iodin akan 

memberi warna merah ungu, sedangkan dengan glikogen dan dekstrin akan 

membentuk warna merah coklat. 

 

g) Uji Fehling 
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  Uji Fehling digunakan untuk menunjukkan adanya karbohidrat pereduksi 

(monosakarida, laktosa, maltosa, dll. Uji positif ditandai dengan warna merah 

bata. 

 

4.2.4 Jalur-jalur metabolisme karbohidrat 

  Terdapat beberapa jalur metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis, oksidasi 

piruvat, siklus asam sitrat, glikogenesis, glikogenolisis serta glukoneogenesis. 

a) Glikolisis 

Glikolisis adalah katabolisme glukosa yang berlangsung di dalam sitosol semua 

sel, menjadi: 

1. asam piruvat, pada suasana aerob (tersedia oksigen) 

2. asam laktat, pada suasana anaerob (tidak tersedia oksigen) 

Secara rinci, tahap-tahap dalam lintasan glikolisis adalah sebagai berikut (pada 

setiap tahap, lihat dan hubungkan dengan Gambar Lintasan detail metabolisme 

karbohidrat): 

Glukosa mengalami fosforilasi menjadi glukosa-6 fosfat dengan dikatalisir oleh 

enzim heksokinase atau glukokinase pada sel parenkim hati dan sel Pulau 

Langerhans pancreas. ATP diperlukan sebagai donor fosfat dan bereaksi sebagai 

kompleks Mg-ATP. Satu fosfat berenergi tinggi digunakan, sehingga hasilnya 

adalah ADP. (-1P) 

      Mg
2+ 

Glukosa + ATP       glukosa 6-fosfat + ADP 

1. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi Fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim 

fosfoheksosa isomerase. Enzim ini hanya bekerja pada anomer -glukosa 6-

fosfat. 

-D-glukosa 6-fosfat -D-fruktosa 6-fosfat 

2. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi Fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim 

fosfofruktokinase. ATP menjadi donor fosfat, sehingga hasilnya adalah ADP.(-

1P) 

-D-fruktosa 6-fosfat + ATP  D-fruktosa 1,6-bifosfat 

3.  Fruktosa 1,6-bifosfat dipecah menjadi gliserahdehid 3-fosfat dan dihidroksi aseton 

fosfat. Reaksi ini dikatalisir oleh enzim aldolase (fruktosa 1,6-bifosfat aldolase).  

D-fruktosa 1,6-bifosfat D-gliseraldehid 3-fosfat + dihidroksiaseton fosfat 

 

4. Gliseraldehid 3-fosfat dapat berubah menjadi dihidroksi aseton fosfat dan 

sebaliknya (reaksi interkonversi). Reaksi bolak-balik ini mendapatkan katalisator 

enzim fosfotriosa isomerase. 

D-gliseraldehid 3-fosfat  dihidroksiaseton fosfat 

5. Gliseraldehid 3-fosfat dioksidasi menjadi 1,3-bifosfogliserat dengan bantuan 

enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Dihidroksi aseton fosfat bisa diubah 

menjadi gliseraldehid 3-fosfat maka juga dioksidasi menjadi 1,3-bifosfogliserat. 
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D-gliseraldehid 3-fosfat + NAD
+
 + Pi 1,3-bifosfogliserat + NADH + H

+ 

Atom-atom hidrogen yang dikeluarkan dari proses oksidasi ini dipindahkan 

kepada NAD
+
 yang terikat pada enzim. Pada rantai respirasi mitokondria akan 

dihasilkan tiga fosfat berenergi tinggi. (+3P). 

6. Pada 1,3 bifosfogliserat, fosfat posisi 1 bereaksi dengan ADP menjadi ATP 

dibantu enzim fosfogliserat kinase. Senyawa sisa yang dihasilkan adalah 3-

fosfogliserat.  

1,3-bifosfogliserat + ADP  3-fosfogliserat + ATP 

7. 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat 

mutase.  

8. 2-fosfogliserat diubah menjadi fosfoenol piruvat (PEP) dengan bantuan enzim 

enolase. Enolase dihambat oleh fluoride. Enzim ini bergantung pada Mg
2+ 

atau 

Mn
2+

. 

2-fosfogliserat  fosfoenol piruvat + H2O 

9. Fosfat pada PEP bereaksi dengan ADP menjadi ATP dengan bantuan enzim 

piruvat kinase. Enol piruvat yang terbentuk dikonversi spontan menjadi keto 

piruvat.  

Fosfoenol piruvat + ADP  piruvat + ATP 
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Gambar 67.  Lintasan detail  glikolisis (dipetik dari: Murray dkk. Biokimia 

Harper) 

 

10. Jika tak tersedia oksigen (anaerob), tak terjadi reoksidasi NADH melalui 

pemindahan unsur ekuivalen pereduksi. Piruvat akan direduksi oleh NADH 

menjadi laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase. 

Piruvat + NADH + H
+
 L(+)-Laktat + NAD

+ 

Dalam keadaan aerob, piruvat masuk mitokondria, lalu dikonversi menjadi 

asetil-KoA, selanjutnya dioksidasi dalam siklus asam sitrat menjadi CO2.  

 

Pada glikolisis aerob, energi yang dihasilkan terinci sebagai berikut: 
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- hasil tingkat substrat     :+ 4P 

- hasil oksidasi respirasi     :+ 6P 

- jumlah       :+10P 

- dikurangi untuk aktifasi glukosa dan fruktosa 6P : - 2P 

 + 8P 

Pada glikolisis anaerob, energi yang dihasilkan terinci sebagai berikut: 

- hasil tingkat substrat     :+ 4P 

- hasil oksidasi respirasi  :+ 0P 

- jumlah       :+ 4P 

- dikurangi untuk aktifasi glukosa dan fruktosa 6P : - 2P 

 + 2P 

 

b) Oksidasi piruvat 

  Dalam jalur ini, piruvat dioksidasi (dekarboksilasi oksidatif) menjadi 

Asetil-KoA, yang terjadi di dalam mitokondria sel. Jalur ini merupakan 
penghubung antara glikolisis dengan siklus Kreb’s. Jalur ini juga merupakan 

konversi glukosa menjadi asam lemak dan lemak dan sebaliknya dari senyawa 

non karbohidrat menjadi karbohidrat. 

  Rangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam lintasan oksidasi piruvat adalah 

sebagai berikut: 

1. Dengan adanya TDP (thiamine diphosphate), piruvat didekarboksilasi 

menjadi hidroksietil TDP terikat oleh komponen kompleks enzim piruvat 

dehidrogenase. Produk sisa yang dihasilkan adalah CO2. 

2. Hidroksietil TDP bertemu dengan lipoamid teroksidasi, suatu kelompok 

prostetik dihidroksilipoil transasetilase untuk membentuk asetil lipoamid, 

selanjutnya TDP lepas. 

3. Selanjutnya dengan adanya KoA-SH, asetil lipoamid akan diubah menjadi 

asetil KoA, dengan hasil sampingan berupa lipoamid tereduksi. 

4. Siklus ini selesai jika lipoamid tereduksi direoksidasi oleh flavoprotein yang 

mengandung FAD, pada kehadiran dihidrolipoil dehidrogenase. Flavoprotein 

tereduksi dioksidasi oleh NAD
+
, sehingga memindahkan ekuivalen pereduksi 

kepada rantai respirasi. 

Piruvat + NAD
+
 + KoA  Asetil KoA + NADH + H

+
 + CO2 
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c) Siklus asam sitrat 

Siklus asam sitrat juga sering disebut sebagai siklus Kreb‟s atau siklus asam 

trikarboksilat dan berlangsung di dalam mitokondria. Siklus asam sitrat 

merupakan jalur akhir bersama oksidasi karbohidrat, lipid dan protein. 

Siklus asam sitrat merupakan rangkaian reaksi katabolisme asetil KoA yang 

menghasilkan energi dalam bentuk ATP. 

Selama proses oksidasi asetil KoA, terbentuk ekuivalen pereduksi berbentuk 

hidrogen atau elektron. Unsur ekuivalen pereduksi ini kemudian memasuki rantai 

respirasi (proses fosforilasi oksidatif) menghasilkan ATP. Pada keadaan tanpa 

oksigen (anoksia) atau kekurangan oksigen (hipoksia) terjadi hambatan total pada 

siklus tersebut. 

 

Gambar 68. Lintasan oksidasi piruvat (dipetik dari: Murray dkk. Biokimia Harper) 
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Gambar 69.  Siklus asam sitrat sebagai jalur bersama metabolisme 

karbohidrat,lipid dan protein (dipetik dari: Murray dkk. Biokimia 

Harper) 
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Gambar 70.  Lintasan detail Siklus Kreb‟s (dipetik dari: Murray dkk. Biokimia 

Harper) 
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Reaksi-reaksi pada siklus asam sitrat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kondensasi asetil KoA dengan oksaloasetat membentuk sitrat, dikatalisir sitrat 

sintase. 

Asetil KoA + Oksaloasetat + H2O  Sitrat + KoA 

2. Sitrat dikonversi menjadi isositrat oleh enzim akonitase (akonitat hidratase) yang 

mengandung besi Fe
2+

. Konversi berlangsung dalam 2 tahap, yaitu: dehidrasi 

menjadi sis-akonitat dan rehidrasi menjadi isositrat. 

 

 

3. Isositrat mengalami dehidrogenasi menjadi oksalosuksinat dibantu enzim isositrat 

dehidrogenase, yang bergantung NAD
+
. 

Isositrat + NAD
+
 Oksalosuksinat –ketoglutarat + CO2 + NADH + H

+
 

Kemudian terjadi dekarboksilasi menjadi –ketoglutarat yang juga dikatalisir 

oleh enzim isositrat dehidrogenase. Mn
2+

 atau Mg
2+

 berperan penting dalam reaksi 

dekarboksilasi. 

4. –ketoglutarat mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi suksinil KoA dengan 

bantuan kompleks –ketoglutarat dehidrogenase, dengan kofaktor misalnya TDP, 

lipoat, NAD
+
, FAD serta KoA. 

–ketoglutarat + NAD
+
 + KoA  Suksinil KoA + CO2 + NADH + H

+
 

5. Suksinil KoA berubah menjadi suksinat dengan bantuan suksinat tiokinase 

(suksinil KoA sintetase). 

Suksinil KoA + Pi + ADP  Suksinat + ATP + KoA 

6. Suksinat mengalami dehidrogenasi menjadi fumarat dengan peran suksinat 

dehidrogenase yang mengandung FAD. 

Suksinat + FAD  Fumarat + FADH2 

7. Fumarat mendapatkan penambahan air menjadi malat dengan bantuan enzim 

fumarase (fumarat hidratase)  

Fumarat + H2O  L-malat 

8. Malat mengalami hidrogensi menjadi oksaloasetat dengan katalisator malat 

dehidrogenase, suatu reaksi yang memerlukan NAD
+
. 

L-Malat + NAD
+
 oksaloasetat + NADH + H

+ 

Dengan demikian rincian energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat adalah: 

1. Tiga molekul NADH, menghasilkan  : 3 X 3P  =  9P 

2. Satu molekul FADH2, menghasilkan : 1 x 2P  =  2P 

3. Pada tingkat substrat       =  1P 

Jumlah          = 12P 

Sitrat Sis-akonitat 

(terikat enzim) 

Isositrat 

H2O H2O 
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Satu siklus Kreb‟s akan menghasilkan energi 3P + 3P + 1P + 2P + 3P  = 12P. 

Kalau kita hubungkan jalur glikolisis, oksidasi piruvat dan siklus Kreb‟s, akan 

dapat kita hitung bahwa 1 mol glukosa jika dibakar sempurna (aerob) akan 

menghasilkan energi dengan rincian sebagai berikut: 

1. Glikolisis     :  8P 

2. Oksidasi piruvat (2 x 3P)  :  6P 

3. Siklus Kreb‟s (2 x 12P)  : 24P 

Jumlah    : 38P 

 

d) Glikogenesis  

Tahap pertama metabolisme karbohidrat adalah pemecahan glukosa 

(glikolisis) menjadi piruvat. Selanjutnya piruvat dioksidasi menjadi asetil KoA. 

Akhirnya asetil KoA masuk ke dalam rangkaian siklus asam sitrat untuk 

dikatabolisir menjadi energi. 

Proses di atas terjadi jika kita membutuhkan energi, misalnya untuk 

berpikir, mencerna makanan, bekerja dan sebagainya. Jika jumlah glukosa 

melampaui kebutuhan, maka dirangkai menjadi glikogen untuk cadangan 

makanan melalui proses glikogenesis. 

Glikogen merupakan simpanan karbohidrat dalam tubuh dan analog 

dengan amilum pada tumbuhan. Glikogen terdapat didalam hati (sampai 6%) dan 

otot jarang melampaui jumlah 1%. Tetapi karena massa otot jauh lebih besar 

daripada hati, maka besarnya simpanan glikogen di otot  bisa mencapai tiga 

sampai empat kali lebih banyak. Seperti amilum, glikogen merupakan polimer -

D-Glukosa yang bercabang. 

Glikogen otot adalah sumber heksosa untuk proses glikolisis di dalam otot 

itu sendiri. Sedangkan glikogen hati adalah simpanan sumber heksosa untuk 

dikirim keluar guna mempertahankan kadar glukosa darah, khususnya di antara 

waktu makan. Setelah 12-18 jam puasa, hampir semua simpanan glikogen hati 

terkuras. Tetapi glikogen otot hanya terkuras setelah seseorang melakukan 

olahraga yang berat dan lama. 

Rangkaian proses terjadinya glikogenesis digambarkan sebagai berikut: 

1. Glukosa mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat (reaksi yang lazim 

terjadi juga pada lintasan glikolisis). Di otot reaksi ini dikatalisir oleh 

heksokinase sedangkan di hati oleh glukokinase. 

2. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat dalam reaksi dengan bantuan 

katalisator enzim fosfoglukomutase. Enzim itu sendiri akan mengalami 

fosforilasi dan gugus fosfo akan mengambil bagian di dalam reaksi reversible 

yang intermediatnya adalah glukosa 1,6-bifosfat. 

Enz-P + Glukosa 6-fosfat Enz + Glukosa 1,6-bifosfat  Enz-P + Glukosa 1-

fosfat 



152 
 

3. Selanjutnya glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat (UTP) untuk 

membentuk uridin difosfat glukosa (UDPGlc). Reaksi ini dikatalisir oleh enzim 

UDPGlc pirofosforilase. 

UTP + Glukosa 1-fosfat  UDPGlc + PPi 

 

Gambar 71. Uridin difosfat glukosa (UDPGlc) (dipetik dari: Murray dkk. 

Biokimia Harper) 

 

4. Hidrolisis pirofosfat inorganic berikutnya oleh enzim pirofosfatase inorganik 

akan menarik reaksi kea rah kanan persamaan reaksi. 

5. Atom C1 pada glukosa yang diaktifkan oleh UDPGlc membentuk ikatan 

glikosidik dengan atom C4pada residu glukosa terminal glikogen, sehingga 

membebaskan uridin difosfat. Reaksi ini dikatalisir oleh enzim glikogen 

sintase. Molekul glikogen yang sudah ada sebelumnya (disebut glikogen 

primer) harus ada untuk memulai reaksi ini. Glikogen primer selanjutnya dapat 

terbentuk pada primer protein yang dikenal sebagai glikogenin. 

UDPGlc + (C6)n UDP + (C6)n+1 

Glikogen       Glikogen 

Residu glukosa yang lebih lanjut melekat pada posisi 14 untuk 

membentuk rantai pendek yang diaktifkan oleh glikogen sintase. Pada otot 

rangka glikogenin tetap melekat pada pusat molekul glikogen, sedangkan di 

hati terdapat jumlah molekul glikogen yang melebihi jumlah molekul 

glikogenin. 
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Gambar 72.  Lintasan glikogenesis dan glikogenolisis (dipetik dari:Murray dkk. 

Biokimia Harper) 

6. Setelah rantai dari glikogen primer diperpanjang dengan penambahan glukosa 

tersebut hingga mencapai minimal 11 residu glukosa, maka enzim pembentuk 

cabang memindahkan bagian dari rantai 14 (panjang minimal 6 residu 

glukosa) pada rantai yang berdekatan untuk membentuk rangkaian 16 

sehingga membuat titik cabang pada molekul tersebut. Cabang-cabang ini 

akan tumbuh dengan penambahan lebih lanjut 1glukosil dan pembentukan 

cabang selanjutnya. Setelah jumlah residu terminal yang non reduktif 

bertambah, jumlah total tapak reaktif dalam molekul akan meningkat sehingga 

akan mempercepat glikogenesis maupun glikogenolisis. 

 

 

Tahap-tahap perangkaian glukosa demi glukosa digambarkan pada bagan berikut. 
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Gambar 73. Biosintesis glikogen (dipetik dari: Murray dkk. Biokimia Harper) 

 

Tampak bahwa setiap penambahan 1 glukosa pada glikogen dikatalisir 

oleh enzim glikogen sintase. Sekelompok glukosa dalam rangkaian linier dapat 

putus dari glikogen induknya dan berpindah tempat untuk membentuk cabang. 

Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah enzim pembentuk cabang (branching 

enzyme). 

 

e) Glikogenolisis 

  Jika glukosa dari diet tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka glikogen 

harus dipecah untuk mendapatkan glukosa sebagai sumber energi. Proses ini 

dinamakan glikogenolisis. Glikogenolisis seakan-akan kebalikan dari 

glikogenesis, akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Untuk memutuskan ikatan 

glukosa satu demi satu dari glikogen diperlukan enzim fosforilase. Enzim ini 

spesifik untuk proses fosforolisis rangkaian 14 glikogen untuk menghasilkan 

glukosa 1-fosfat. Residu glukosil terminal pada rantai paling luar molekul 

glikogen dibuang secara berurutan sampai kurang lebih ada 4 buah residu glukosa 

yang tersisa pada tiap sisi cabang 16. 

(C6)n + Pi (C6)n-1 + Glukosa 1-fosfat 

    Glikogen      Glikogen 

Glukan transferase dibutuhkan sebagai katalisator pemindahan unit 

trisakarida dari satu cabang ke cabang lainnya sehingga membuat titik cabang 

16 terpajan. Hidrolisis ikatan 16 memerlukan kerja enzim enzim pemutus 

cabang (debranching enzyme) yang spesifik. Dengan pemutusan cabang tersebut, 

maka kerja enzim fosforilase selanjutnya dapat berlangsung. 
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Gambar 74.  Tahap-tahap glikogenolisis (dipetik dari: Murray dkk. Biokimia 

Harper) 

 

f) Glukoneogenesis 

  Glukoneogenesis terjadi jika sumber energi dari karbohidrat tidak tersedia 

lagi. Maka tubuh adalah menggunakan lemak sebagai sumber energi. Jika lemak 

juga tak tersedia, barulah memecah protein untuk energi yang sesungguhnya 

protein berperan pokok sebagai pembangun tubuh. 

Jadi bisa disimpulkan bahwa glukoneogenesis adalah proses pembentukan 

glukosa dari senyawa-senyawa non karbohidrat, bisa dari lipid maupun protein. 

Secara ringkas, jalur glukoneogenesis dari bahan lipid maupun protein dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Lipid terpecah menjadi komponen penyusunnya yaitu asam lemak dan gliserol. 

Asam lemak dapat dioksidasi menjadi asetil KoA. Selanjutnya asetil KoA 

masuk dalam siklus Kreb‟s. Sementara itu gliserol masuk dalam jalur 

glikolisis.  

2. Untuk protein, asam-asam amino penyusunnya akan masuk ke dalam siklus 

Kreb‟s. 
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Gambar 75.  Ringkasan jalur glukoneogenesis (dipetik dari: Murray dkk. 

Biokimia Harper) 
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Gambar 76.  Lintasan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein. Perhatikan 

jalur glukoneogenesis yaitu masuknya lipid dan asam amino 

kedalam lintasan (dipetik dari: Murray dkk. Biokimia Harper)  
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Gambar 77.  Glukoneogenesis dari bahan protein. Dalam hal ini protein telah 

dipecah menjadi berbagai macam asam amino (dipetik dari: Murray 

dkk. Biokimia Harper) 

 

Secara ringkas, jalur-jalur metabolisme karbohidrat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Glukosa sebagai bahan bakar utama metabolisme akan mengalami glikolisis 

(dipecah) menjadi 2 piruvat jika tersedia oksigen. Dalam tahap ini dihasilkan 

energi berupa ATP.  

2. Selanjutnya masing-masing piruvat dioksidasi menjadi asetil KoA. Dalam 

tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. 

3. Asetil KoA akan masuk ke jalur persimpangan yaitu siklus asam sitrat. Dalam 

tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. 
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4. Jika sumber glukosa berlebihan, melebihi kebutuhan energi kita maka 

glukosa tidak dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa 

(disebut glikogen). Glikogen ini disimpan di hati dan otot sebagai cadangan 

energi jangka pendek. Jika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, 

maka karbohidrat harus dikonversi menjadi jaringan lipid sebagai cadangan 

energi jangka panjang. 

5. Jika terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka 

glikogen dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa mengalami glikolisis, 

diikuti dengan oksidasi piruvat sampai dengan siklus asam sitrat. 

6. Jika glukosa dari diet tak tersedia dan cadangan glikogenpun juga habis, 

maka sumber energi non karbohidrat yaitu lipid dan protein harus digunakan. 

Jalur ini dinamakan glukoneogenesis (pembentukan glukosa baru) karena 

dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang 

selanjutnya mengalami katabolisme untuk memperoleh energi. 

 

 

Gambar 78. Siklus karbohidrat 

 

4.3 Protein 

Protein memainkan peran utama dalam memastikan kesehatan tubuh. Ada 

tak terhitung fungsi protein dalam tubuh. Fungsi utama protein termasuk 

membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, regulasi proses tubuh dan 

pembentukan enzim dan hormon. Protein membantu dalam pembentukan antibodi 
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yang memungkinkan tubuh untuk melawan infeksi. Protein berfungsi sebagai 

pemasok energi utama. Ada jenis khas protein, masing-masing melakukan fungsi 

yang unik dalam tubuh. Protein membentuk bagian utama dari tubuh Anda, di 

samping air. 

 Komposisi protein dalam tubuh adalah seperti otot yang berisi sekitar 1 / 3 

protein, tulang tentang bagian 1 / 5 dan kulit terdiri dari 1 / 10 bagian. Bagian 

lainnya adalah protein dalam jaringan tubuh dan cairan lainnya. Bahkan darah 

manusia pun mengandung banyak protein. Selain itu, molekul hemoglobin tidak 

lain adalah protein. 

 Tubuh kita membutuhkan protein untuk tujuan pemeliharaan dan 

pertumbuhan yang sehat. Kebutuhan mengonsumsi lebih banyak protein terutama 

pada bayi, anak-anak, wanita hamil dan pasien yang baru pulih dari sakitnya. Ada 

“kerusakan protein” yang terjadi secara konstan dalam tubuh dan ini menjelaskan 

alasan mengapa kita perlu mengkonsumsi protein setiap hari secara teratur. 

Merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa Anda memiliki asupan 

protein harian dalam jumlah sesuai yang disarankan, sehingga hal ini dapat 

membantu meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh Anda. 

 

4.3.1 Fungsi protein 

 Fungsi protein di dalam tubuh kita sangat banyak, bahkan banyak dari 

proses pertumbuhan tubuh manusia dipengaruhi oleh protein yang terkandung di 

dalam tubuh kita. 

 

a) Sebagai enzim 

Hampir semua reaksi biologis 

dipercepat atau dibantu oleh suatu 

senyawa makromolekul spesifik yang 

disebut enzim, dari reaksi yang sangat 

sederhana seperti reaksi transportasi 

karbon dioksida sampai yang sangat 

rumit seperti replikasi kromosom. 

Protein besar peranannya terhadap 

perubahan-perubahan kimia dalam 

sistem biologis. 

Gambar 79. Ikatan substrat pada enzim 

 

Bagaimana enzim bekerja? 

Secara sederhana kerja enzim dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 
Pertama-tama enzim (E) bergabung dengan substrat (S) dalam reaksi dapat balik, 

membentuk kompleks enzim-substrat (ES). Reaksi ini berlangsung relative cepat. 

http://rinioktavia19942.files.wordpress.com/2011/07/21.jpg
http://rinioktavia19942.files.wordpress.com/2011/07/1.jpg
http://rinioktavia19942.files.wordpress.com/2011/07/21.jpg
http://rinioktavia19942.files.wordpress.com/2011/07/1.jpg
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Kompleks ES kemudian terurai dalam reaksi dapat balik kedua, yang lebih 

lambat, menghasilkan produk (P) dan enzim bebas (E). 

 

b) Alat pengangkut dan penyimpan 

 
Gambar 80. Kurva pengikatan oksigen hemoglobin dan mioglobin 

Hemoglobin juga mengangkut H
+
 dan CO2,  selain membawa oksigen dari 

paru-paru ke jaringan, hemoglobin juga membawa H
+
 dan CO2 dari jaringan ke 

paru-paru dan ginjal untuk dieksresikan. Dalam sel, bahan bakar organic 

dioksidasi oleh mitokondria membentuk  CO2 , air dan zat- lain. Pembentukan 

CO2 meningkatkan kadar H
+ 

di dalam jaringan karena hidrasi CO2 menghasilkan 

H2CO3, suatu asam lemah yang terdisosiasi membentuk H
+
dan HCO3

-
. 

Banyak molekul dengan MB kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau 

dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya hemoglobin mengangkut 

oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. 

Pengatur pergerakan Protein merupakan komponen utama daging, gerakan otot 

terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. 

 

c) Penunjang mekanis 

Kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya 

kolagen, suatu protein berbentuk bulat panjang dan mudah membentuk serabut. 

Pertahanan tubuh atau imunisasi Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk 

antibodi, yaitu suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau 

mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, 

dan sel- sel asing lain. 

 

 

 

 

http://rinioktavia19942.files.wordpress.com/2011/07/5.jpg


162 
 

d) Media perambatan impuls syaraf 

Protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor, misalnya 

rodopsin, suatu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau 

cahaya pada sel-sel mata. 

 

e) Pengendalian pertumbuhan 

Protein ini bekerja sebagai reseptor (dalam bakteri) yang dapat 

mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter 

bahan. 

 

f) Protein juga berfungsi sebagai hormon 

Hormon adalah hasil sekresi kelenjar-kelenjar spesifik yang akan bekerja 

pada sel-sel di dekatnya dalam suatu jaringan tertentu, di samping pada sel di 

mana dia disintesis. 

- Growth Hormon (Hormon Pertumbuhan) 

 GH merupakan hormon esensial bagi pertumbuhan post natal dan untuk 

metabolism normal karbohidrat, lipid, dan mineral. Kekurangan hormone ini 

dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada bayi. 

- Insulin 

 Insulin berfungsi dalam pengaturan kadar glukosa dalam tubuh. 

Gambar 81. Tempat insulin dalam tubuh 

 

Pankreas manusia mensekresikan 40-50 unit insulin perhari oleh sel-sel B 

pada pulau langerhans. Peningkatan konsentrasi glukosa dlam plasma merupakan 

factor fisiologik yang penting yang megatur sekresi insulin. Kadar ambang sekresi 

insulin adalah kadar glukosa puasa plasma (80-100 mg/dl) dan respons max: 300-

500 mg/dl. 

http://rinioktavia19942.files.wordpress.com/2011/07/6.jpg
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Segera setelah mengkonsumsi makanan kaya kalori, glukosa, asam lemak 

dan amino menuju ke hati. Insulin dilepaskan untuk merespons konsentrasi 

glukosa darah yang tinggi. Sebagian glukosa dibawa ke otak dan sebagian lagi ke 

jaringan otot dan jaringan lemak. Dalam hati, kelebihan glukosa dioksidasi 

menjadi asetil-koA yang digunakan untuk mensintesa asam lemak untuk dibawa 

sebagai triasilgliserol menuju jaringan otot dan jaringan lemak. NADPH yang 

penting untuk sintesa lemak juga dihasilkan melalui oksidasi glukosa . Kelebihan 

asam amino diubah menjadi piruvat dan asetil koA, yang juga digunakan dalam 

sintesa lemak. Lemak dari makanan bergerak melalui system limfatik, dari usus ke 

jaringan otot dan jaringan lemak. 

- Paratiroid Hormon (PTH) 

PTH memulihkan konsentrasi kalsium ECF dengan bekerja langsung pada 

tulang dan ginjal dan secara tidak langsung pada mukosa intestinal. 

Fungsi: 

1. Meningkatkan laju disolusi tulang yang menggerakkan Ca
2+

 ke dalam cairan 

ekstrasel. 

2. Mengurangi bersihan/eksresi Ca lewat ginjal. 

3. Meningkatkan efisiensi absorpsi Ca dalam intestinum. 

 

g) Protein Kontraktil 

Banyak protein yang berperan sebagai filamen, kabel, lembaran 

penyanggah untuk memberikan struktur biologi atau kekuatan. Massa serat otot 

yang segar disusun 75% dari air dan lebih dari 20% protein. Dua protein utama 

otot adalah aktin dan miosin. 

Aktin (G-aktin) monomerik (globuler) merupakan protein dengan BM 

43.000 yang menyusun 25% berat protein otot. Pada kekuatan ion yang fisiologik 

dan dengan adanya magnesium, G-aktin melakukan polimerisasi non kovalen 

hingga terbentuk filament heliks ganda tak larut yang dinamakan F-aktin. Serabut 

F-aktin mempunyai tebal 67 nm dengan lereng atau struktur berulang setiap 35,5 

nm. 

Miosin turut menyusun 55% berat protein otot dan membentuk filamen 

tebal. Miosin merupakan molekul heksamer asimetrik dengan berat molekul 

460.000. Miosin mempunyai bagian fibrosa yang terdiri atas 2 buah heliks yang 

saling terpilin dan masing-masing heliks tersebut memiliki regio globuler yang 

terikat dengan salah satu ujung heliks. Molekul heksamer terdiri atas satu pasang 

rantai berat dan dua pasang rantai ringan. 

 

Bagaimana hidrolisis ATP dapat menghasilkan gerakan yang makroskopik? 

Kontraksi otot terdiri atas pengikatan dan pelepasan secara siklus bagian region 

globuler myosin dengan filament F-aktin. Interaksi ini menyebabkan filament 

aktin dan miosin saling bergeser satu sama lain. Energi dipasok oleh ATP yang 
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terhidrolisis. Siklus biokimiawi kontraksi otot terdiri atas 5 tahap, seperti tampak 

pada gambar 4, yaitu: 

1) Miosin sendiri dapat menghidrolisis ATP dan Pi, namun tidak dapat 

melepaskan produk hasil hidrolisis ini. 

2) Miosin yang mengandung ADP dan Pi dapat berputar bebas dengan sudut 

yang besar untuk menentukan lokasi dan mengikat F-aktin sehingga 

membentuk sudut sekitar 90
0
 dengan sumbu serabut otot. 

3) Interaksi di atas menggalakkan pelepasan ADP dan Pi dari kompleks aktin-

miosin. Karena bentuk energy yang paling rendah untuk ikatan aktomiosin 

adalah 45
0
, myosin mengubah sudutnya dengan menarik aktin (10-15 nm) kea 

rah pusat sarkomer. 

4) Molekul ATP yang baru akan terikat dengan kompleks miosin-F-aktin. 

5) Miosin-ATP punya afinitas yang jelek terhadap aktin sehingga kaput miosin 

(ATP) dilepaskan dari F-aktin. Tahap terakhir ini merupakan tahap relaksasi 

yaitu proses yang sangat bergantung pada pengikatan ATP dengan kompleks 

aktin-miosin. 

 

h) Protein Struktural 

α-Keratin adalah protein serat utama yang dibuat oleh sel epidermis. α-

Keratin memberikan perlindungan eksternal bagi vertebrata. Protein ini menyusun 

hampir seluruh berat kering dari rambut, wol, sayap, kuku, cakar, duri, sisik, 

tanduk, kuku kuda, kulit penyun. 

Fibrinogen dan Trombin adalah protein yang terlibat dalam proses 

hemostatis. Hemostatis adalah peristiwa penghentian perdarahan yang terjadi 

setelah terputusnya keutuhan vaskuler. 

 

i) Protein Nutrien dan Penyimpan 

Protein nutrien dan penyimpan terdapat pada: 

- Biji tumbuhan menyimpan protein nutrient yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan embrio tanaman. Contohnya: protein biji gandum, jagung, dan 

beras. 

- Ovalbumin, protein nutrient pada putih telur. 

- Kasein, protein utama pada susu 

 

4.3.2 Senyawa Penyusun Protein 

Pada dasarnya protein tersusun atas unsur karbon (C), hidrogen (H), 

oksigen (O), nitrogen (N), dan kadang-kadang mengandung belerang (S) atau 

fosfor (P). Unsur-unsur ini tersusun dalam struktur dasar penyusun protein. 

Protein dapat diperoleh dari berbagai sumber bahan makanan. Berdasarkan 

asalnya, protein dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 
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a. Protein hewani, berasal dari hewan. Umumnya mengandung protein yang 

lengkap, terdapat pada ikan, daging, susu, telur, larva serangga, lebah, 

belalang, laron, kepompong, dan lainlain. 

b. Protein nabati, berasal dari tumbuh-tumbuhan. Protein nabati terdapat pada 

kacang-kacangan, sayuran, dan biji-bijian. Pada umumnya protein nabati 

mengandung protein yang tidak lengkap, kecuali pada kacang-kacangan yaitu 

kedelai. 

 

4.3.3 Proses Pencernaan Protein pada Tubuh 

Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi 

hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan.Enzim-enzim yang bekerja pada 

proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, 

karboksipeptidase, dan aminopeptidase. 

Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi oleh 

dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk 

dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan 

oleh jaringan dan sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin (gugus 

yang mengandung N) di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan 

deaminasi protein. Cermatilah skema berikut, untuk dapat memahami proses 

metabolisme protein dalam tubuh. 

 

Gambar 82. Skema metabolisme protein 

Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga bila kelebihan akan 

segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein 

yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni dan yang tidak 

mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 

gram protein dapat menghasilkan energi 4,2 kalori. Kelebihan protein dalam 

tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja 

http://2.bp.blogspot.com/-607f0X7r-00/TjZ9TVb8BYI/AAAAAAAAAsg/mEdqgyvvayA/s1600/pencernaan+protein.jpg
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organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan 

mengeluarkannya melalui air seni. 

Tubuh manusia adalah kesatuan yang sangat kompleks dari berbagai 

sistem. Di dalam sistem tubuh manusia tersebut, tentu terjadi berbagai reaksi 

kimia yang alamiah. Beberapa reaksi kimia tersebut biasanya berlangsung dengan 

sangat cepat. Kecepatan proses reaksi dalam tubuh manusia tersebut dipengaruhi 

oleh zat yang membantu atau berperan dalam reaksi kimia itu sendiri. Zat ini 

menjadi sangat penting. Jika zat ini tidak ada, berbagai reaksi kimia dalam tubuh 

manusia tidak dapat terjadi. Zat penting ini disebut fermen atau lebih dikenal 

masyarakat dengan sebutan enzim. 

Protein bersama karbohidrat dan lemak merupakan sumber energi bagi 

tubuh. protein tersusun dari molekul-molekul yang disebut asam amino. Di dalam 

tubuh mamalia, asam amino terbagi menjadi dua bagian yaitu asam amino 

esensial dan non esensial. Asam 1 amino esensial ialah asam amino yang tidak 

dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino esensial dapat disintesis oleh tubuh, 

namun demikian tetap diperlukan asupan dari makanan untuk menjaga 

keseimbangan asam amino tersebut di dalam tubuh. 

 

Tabel 6. Daftar Protein Esensial dan Non-esensial  

Essential amino acids Non-essential amino acids 

Histidine Alanine 

Isoleucine Arginine 

Leucine Aspartate 

Lysine Asparagine 

Methionine Cysteine 

Phenylalanine Glutamate 

Threonine Glutamine 

Tryptophan Glycine 

Valine Proline 

Serine 

Tyrosine 

 

Manusia memakan banyak protein untuk menggantikan protein endogen. 

Kelebihan asam amino tidak dapat disimpan dan oleh karena itu mengalami 

katabolisme. Rantai karbon asam amino mengalami proses katabolisme yang 

diubah menjadi CO2, H2O dan energi (ATP) melalui siklus asam sitrat dan rantai 

pernafasan. Jalur katabolisme merupakan beberapa proses dengan zat antara. 

Beberapa jalur sangat panjang (contohnya triptophan) sementara yang lainnya 

pendek (contohnya alanin). Beberapa jalur asam amino menunjukkan hasil akhir 

produk katabolisme utama. 
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Setiap asam amino didegradasi menjadi piruvat atau zat siklus asam sitrat 

lainnya dan dapat menjadi prekrusor sintesis glukosa di hepar yang disebut 

glikogenik atau glukoneogenik. Untuk beberapa asam amino seperti tirosin dan 

fenilalanin, hanya sebagian dari rantai karbonnya yang digunakan untuk 

mensintesis glukosa karena sisa rantai karbon diubah menjadi asetil koa yang 

tidak dapat digunakan untuk sintesis glukosa. 

 

Gambar 83. Jalur metabolisme asam amino dalam siklus asam sitrat 

 

Perubahan Asam-asam Amino Menjadi Piruvat  

a) Triptofan  

Definisi Triptofan 

Triptofan (C11H12N2O2) merupakan asam amino esensial yang bersifat 

hidrofobik dengan berat molekul 204,23. Nama lain dari triptofan adalah 2- 

amino-3-(1H-Indol-3-yl)-propionic acid. Terdapat dua isomer yaitu D-triptofan 

dan L-triptofan, dimana hanya hanya L-triptofan yang terdapat dalam protein 

mamalia. Triptofan diperlukan untuk sintesis serotonin. Selain itu, triptofan juga 

diperlukan untuk pembentukan asam nikotinat (niasin), vitamin B kompleks di 
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dalam tubuh. Tetapi biasanya laju pembentukan niasin tidak mencukupi untuk 

tubuh, sehingga tetap diperlukan intake niasin dari makanan. Dewasa muda 

memerlukan intake triptofan 7 mg per hari per kg. Triptofan terdapat di dalam 

daging sapi, unggas dan ikan, nasi merah dan kacang-kacangan. Peningkatan 

asupan triptofan dapat meningkatkan keinginan untuk tidur. Defisiensi triptofan 

menyebabkan prilaku agresif 

 

Gambar 84. Molekul triptofan. 

Metabolisme triptofan 

Sintesis triptofan dapat dilakukan oleh bakteri maupun tanaman. Jalur 

biosintesis dimulai dari pembentukan chorismate, yang juga merupakan precursor 

asam amino esensial aromatik tirosin dan fenilalanin. Chorismate disintesis 

melalui beberapa langkah dimulai dari fosfoenolpiruvat dan gula eriythrose 4-

fosfat. Inhibisi pada jalur ini merupakan target herbisida pada ilmu tanaman yang 

hanya ditemukan pada tanaman namun tidak pada hewan. Dua langkah terakhir 

dikatalisis oleh dua subunit triptofan sintase dihubungkan oleh tube-like 

connection. 
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Gambar 85. Biosintesis triptofan dalam tanaman dan bakteri. 

 Proses katabolisme triptofan pada manusia merupakan penguraian seluruh 

atom karbon pada rantai samping maupun pada cincin aromatik menjadi 

senyawaantara amfiolik melalui lintasan kinurenin-antranilat. Enzim triptofan 

oksigenase (triptofan pirolase) mengkatalisis reaksi pemutusan cincin indol 

dengan penyatuan dua atom dari molekul oksigen sehingga terbentuk senyawa 

Nformilkinurenin. Enzim oksigenase yang merupakan metaloprotein besi pofirin, 

dapat diinduksi dalam hati oleh kortikosteroid adrenal dan triptofan. Sebagian 

enzim yang baru disintesis ini akan berada dalam bentuk laten yang memerlukan 

pengaktifan. Triptofan juga menstabilkan enzim oksigenase terhadap reaksi 

penguraian proteolitik. Triptofan oksigenase dihambat secara umpan balik oleh 

derivat asam nikotinat, termasuk NADPH. Pengeluaran hidrolitik gugus formil 

pada N-formilkinurenin yang dikatalisis oleh enzim kinurenin formilase pada hati 

akan menghasilkan senyawa kinurenin. Kinurenin dapat mengalami deaminasi 

lewat reaksi transaminasi. Senyawa 2-amino-3-hidroksi benzoil piruvat yang 

dihasilkan akan kehilangan air dan penutupan cincin yang terjadi secara spontan 

akan membentuk kinurenat. 

Metabolisme selanjutnya kinurenin akan melibatkan konversi senyawa ini 

menjadi 3-hidroksikinurenin yang kemudian menjadi 3-hidroksiantranilat. 

Hidroksilasi memerlukan oksigen molekuler dalam reaksi yang tergantung 

NADPH dan serupa dengan reaksi hidroksilasi fenilalanin. Hidroksilasi triptofan 

menjadi 5-hidroksitriptofan dikatalisis selanjutnya oleh enzim tirosin hidroksilase 

hati. Dekarboksilase selanjutnya akan membentuk serotonin (5-hidroksitriptamin). 
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Katabolisme serotonin diawali oleh oleh reaksi deaminase oksidatif yang 

dikatalisis enzim monoamin oksidase menjadi senyawa 5-hidroksiindolasetat 

(Gambar 5).  Senyawa ini pada manusia diekskresikan dalam urin (2-8 mg/dL). 

Triptofan membentuk sejumlah derivat indol tambahan. Ginjal mamalia, hati dan 

bakteri dalam feses manusia dapat mengadakan dekarboksilasi triptofan menjadi 

triptamin yang kemudian bisa teroksidasi menjadi senyawa inol-3 asetat. Hasil 

utama katabolisme triptofan dalam urin yang normal adalah senyawa 5- 

hidroksiindolasetat dan indol-3 asetat. 

Peran Triptofan di dalam Tubuh 

5-Hidroksi Triptopfan (5-HTP) adalah prekursor serotonin yang akan 

meregulasi beberapa proses vital tubuh meliputi tidur, stabilitas emosional dan 

sensitivitas nyeri. Ketika kadar serotonin menurun drastis, dapat terjadi gejala 

ansietas, insomnia bahkan gangguan obsesif-kompulsif dan keinginan bunuh diri. 

Para ahli percaya kadar serotonin yang tidak adekuat berperan dalam 

meningkatkan nafsu makan. Orang gemuk yang menginginkan makanan kaya 

karbohidrat biasanya menunjukkan kadar serotonin yang rendah. Memakan 

suplemen 5-HTP setengah sampai satu jam sebelum makan dapat “mematikan” 

keinginan untuk makan. Oleh karena itu, 5-HTP dapat digunakan sebagai bagian 

dalam produk penurun berat badan. 

5 HTP dapat digunakan untuk mengatasi kecanduan. Berbagai zat adiktif 

seperti rokok, tembakau, kafein dan beberapa narkotika meningkatkan kadar 

serotonin. Ketika tidak memakai zat adiktif dalam jangka waktu yang lama, kadar 

serotonin akan menurun drastis, sehingga menyebabkan ansietas. Pemberian 5-

HTP dapat menstabilkan kadar serotonin dan mengurangi efek withdrawal 

symptom. Selain itu, 5-HTP juga digunakan sebagai obat anti depresan alternatif 

dalam perawatan depresi. 

Sindrom Tourrete adalah gangguan neurologis berupa gangguan 

koordinasi motorik meliputi terus menerus mengedipkan mata, muscle twitches, 

dan lain-lain serta koprolalia dan echolalia. Riwayat penyakit ini pada umumnya 

terdapat pada pasien yang mengkonsumsi L triptofan. Penyebab utamanya belum 

diketahui, namun berhubungan dengan serotoninergic nervous system. 

 

b) Tirosin 

Definisi Tirosin 

Tirosin adalah asam amino esensial, yang juga merupakan asam amino 

aromatic yang berasal dari hidroksilasi fenilalanin. Tirosin bersifat hidrofobik, 

namun lebih larut dalam air dibandingkan fenilalanin. Hidroksil fenol tirosin lebih 

bersifat asam dibandingkan hidroksil alipatik serin maupun treonin dengan pKa 

sekitar 9,8 dalam polipeptida. Sebagai kelompok ionisasi lainnya, pKa tergantung 

dari lingkungan treonin. Tirosin yang terdapat di permukaan protein secara umum 

mempunyai pKa yang lebih rendah dibandingkan dengan yang di dalam protein. 

Tirosin menyerap radiasi ultraviolet dan berperan dalam absorbansi spectrum 
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protein. Kehilangan tirosin hanya 1/5 dari triptofan pada 280 nm, sehingga sangat 

berperan terhadap absorbansi UV. 

 

Gambar 86. Molekul tirosin. 

Terdapat fakta bahwa radikal bebas dapat terbentuk pada protein dan 

tirosin merupakan asam amino yang sering dilaporkan sebagai tempat 

pembentukan radikal bebas. Banyak enzim yang menggunakan radikal tirosil 

(hasil dari oksidasi satu elektron tirosin) untuk mekanisme katalitik. Namun di sisi 

lain, radikal tirosil dapat berbahaya bila tidak terkontrol, contohnya ketka 

peroksida bereaksi denganprotein heme. Ketika satu elektron dilepas dari tirosin, 

radikal kation dibentuk, dimana pada pH fisiologis akan segera menghasilkan 

oksigen proton. 

 

Metabolisme Tirosin 

 Tirosin merupakan hasil katabolisme dari fenilalanin karena itu merupakan 

asam amino esensial. Tirosin dapat menjadi non esensial jika terjadi hambatan 

dalam perubahan fenilalanin. Proses ini melibatkan berbagai hal yaitu produksi 

asam organkc, kebutuhan terhadap kofaktor dan gangguan metabolism bawaan 

pada beberapa prosesnya. Tetrahidrobiopterin merupakan kofaktor yang diubah 

menjadi dihidrobiopterin dan proses ini diimbangi dengan NADPH melalui 

dihidrobiopterin reduktase. Tetrahidrobiopterin juga merupakan kofaktor 

hidroksilasi tirosin menjadi L-Dopa dalam sintesis katekolamin (contohnya 

norefineprin dan epinefrin) atau memberi pigmen pada beberapa sel. Pada 

beberapa sel, tirosin mengalami transaminasi menjadid p-hidroksifenilpiruvat 

yang selanjutnya diubah menjadi fumarat dan asetil koa. Pada kromafin sel 

medulla ginjal dan sel syaraf, tirosin diubah menjadi L-dopa untuk membentuk 

katekolamin dan pada sel kulit, L-dopa dapat menjadi precursor pembentukan 

pigmen 
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Gambar 87. Hidroksilasi fenilalanin menjadi tirosin 

 

Gambar 88. Jalur perubahan tirosin menjadi epinefrin 

Proses degradasi tirosin terjadi di dalam hati. Proses ini dimulai dengan 

pemindahan gugus amino tirosin ke α-ketoglutarat oleh enzim tirosin-glutamat 

aminotransferase. Enzim ini spesifik untuk tirosin dan fenilalanin. Tirosin lain 
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mengalami transaminasi melalui enzim aspartat transaminase yang juga dapat 

beraksi dengan aspartat fenilalanin dan triptofan. Zat intermediate yang terbentuk 

adalah 4-hidroksilfenilpiruvat yang kemudian dioksidasi menjadi asam 

homogentisat oleh vitamin C. Reaksi ini dioksidasi oleh 4-hidroksifeni lpiruvat 

dioksigenase. Struktur cincin homogentisat dapat dipecah dan unit linear C8 

didegradasi dalam dua reaksi menjadi fumarat dan asetoasetat. 

Peran Tirosin di dalam Tubuh. 

Tirosin terutama digunakan untuk mengobati depresi karena tirosin 

merupakan prekursor neurotransmitter yang berperan dalam menghantarkan 

impuls saraf dan penting untuk mencegah depresi. Di sisi lain, penelitian 

menunjukkan wanita sehat yang mengalami pengurangan tirosin menunjukkan 

penurunan mood (Leyton et al, 1999). Penelitian lain pada laki-laki yang sehat 

menunjukkan hasil yang sama. 

Tirosin juga dapat meningkatkan ketahanan manusia terhadap anxietas dan 

stress akibat kelelahan. Hal ini dibuktikan dengan pemberian tirosin tambahan 

menghasilkan peningkatan performan pada subjek penelitian (Avraham et al, 

2001). Bersama dengan triptofan, tirosin digunakan untuk mengobati kecanduan 

kokain (Tutton et al, 1993). 

 

c) Sistein 

Definisi sistein 

Sistein (C3H7NO2S) adalah asam amino yang mempunyai gugus sulfhidril 

(SH) yang bersifat hidrofilik dengan berat molekul 121,15. Bila dipaparkan pada 

udara, akan membentuk sistin, dimana dua molekul sistein akan dihubungkan 

dengan ikatan disulfida. Satu molekul air akan terbentuk dari setiap satu 

pembentukan sistin. Sistein terdapat banyak di dalam keju, unggas ikan dan 

produk buncis. 

Gambar 89. Metabolisme sistein 
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Metabolisme Sistein 

Pembentukan sistein adalah hasil perubahan homosistein menjadi 

sistationin oleh enzim sistationin-β-sintase. Selanjutnya sistationin diubah menjadi 

sistein melalui enzim sistationase. Sistein akan diubah menjadi pirufat dan sulfat, 

dimana sulfat akan diekskresikan dalam urin. Α-ketobutirat mengalami oksidasi 

dekarboksilasi menjadi propionil Koa (3 karbon asam lemak) di dalam reaksi yang 

memerlukan NAD yang juga menghasilkan oksigen. Propionil Koa akan 

mengalami metabolisme menjadi suksinil Koa yang juga merupakan hasil 

akhirsuksinil Koa. 

 

d) Asam Aspartat 

Definisi Asam Aspartat 

Asam aspartat (C4H7N1O4), yang kadang juga disebut sebagai 2- amino-

asam suksinat merupakan asam amino α yang memiliki muatan yang ditemukan 

dalam protein. Pada mamalia, asam aspartat merupakan asam amino non esensial, 

yang artinya asam amino ini sudah terdapat di dalam tubuh dengan proses sintesis 

di hepar sehingga tidak diperlukan asupan dari makanan. Di alam, aspartat banyak 

terdapat dalam tumbuhan, khususnya tauge. Isolasi aspartat pertama kali diambil 

dari legumin dalam biji tanaman pada tahun 1868. Asam amino ini, bersama 

dengan asam glutamat bersifat asam. Aspartat memiliki peran penting sebagai 

asam umum dalam pusat enzim aktif, menjaga solubilitas dan karakter ion protein. 

Protein dalam serum berfungsi juga untuk mempertahankan keseimbangan 

pH tubuh. asam amino yang bermuatan, termasuk aspartat terlibat secara luas 

dalam proses buffer protein. Aspartat adalah alanin, dimana satu gugus β 

hydrogen digantikan dengan gugus karboksil. pKa β karboksil aspartat dalam 

polipeptida adalah sekitar 4.0. Aspartat terdapat dalam sejumlah proses 

metabolisme (tabel 2). Aspartat terlibat dalam titik kontrol biosintesis pirimidin 

(1), reaksi transaminasi (2), interkonversi dengan aspargin (3,4). Jalur 

metabolisme yang menghasilkan AMP (5), dalam siklus urea (2,8), biosintesis de 

novo IMP dan sebagai prekrusor sejumlah asam amino seperti homosistein, 

treonin dan isoleusin. Selain itu asam aspartat juga terlibat dalam malat aspartat 

shuttle. 

 

4.3.4 Reaksi Metabolisme Asam Amino 

a. Transaminasi 

Transaminasi adalah proses perubahan asam amino menjadi jenis asam 

amino lain. Proses transaminasi didahului oleh perubahan asam amino menjadi 

bentuk asam keto, secara skematik digambarkan sebagai berikut: Transaminasi 

terjadi pada berbagai jaringan. Selain itu, transaminasi juga terjadi di dalam 

sirkulasi darah akibat adanya kerusakan pada jaringan karena proses patologik, 

sebagai contoh SGOT (serum glutamic-oxaloacetic transaminase) yang 
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meningkat akibat infark miokard (kerusakan otot jantung karena adanya sumbatan 

pembuluh darah yang mensuplai kebutuhan otot jantung). 

 

 

b. Deaminasi oksidatif 

Deaminasi oksidatif adalah proses pemecahan (hidrolisis) asam amino 

menjadi asam keto dan ammonia (NH4
+
), secara skematik digambarkan sebagai 

berikut: Deaminasi menghasilkan 2 senyawa penting yaitu senyawa nitrogen dan 

nonnitrogen. 

Senyawa nonnitrogen yang mengandung gugus C, H, dan O selanjutnya 

diubah menjadi asetil Co-A untuk sumber energi melalui jalur siklus Kreb‟s atau 

disimpan dalam bentuk glikogen. Senyawa nitrogen dikeluarkan lewat urin setelah 

diubah lebih dahulu menjadi ureum (diagram 2). Proses deaminasi kebanyakan 

terjadi di hati, oleh karena itu pada gangguan fungsi hati (liver) kadar NH3 

meningkat. Pengeluaran (ekskresi) urea melalui ginjal dikeluarkan bersama urin. 

 
 

c. Sintesis Urea 

1) Pembentukan Karbamoil fosfat 

Disintesis dalam mitokondria dengan enzim sintetase kabamoil fosfat 

(irreversible). Hiperamonemia kongenital tipe I (kerusakan enzim diatas) 

timbul gejala, yaitu muntah dan keterlambatan psikomotor dan kadar 

glutamin meningkat. 

2) Pembentukan Sitrulin 

Dalam mitokondria dengan enzim transkarbamoilase ornitin (irreversible) 

Kerusakanenzim ini menimbulkan penyakit Hiperamonemia kongenital tipe 
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II, dengan gejala seperti diatas dan ditemukannya metabolit pirimidin dalam 

urine. 

3) Pembentukan Arginosuksinat  

Diperlukan enzim sintetase arginosuksinat. Kerusakan enzim ini 

menimbulkan sitrulinuria. 

4) Pembentukan Arginin  

Bantuan enzim argino-suksinase. Kerusakan enzim menimbulkan 

Arginonosuksinat asidemia. 

5) Pembentukan Urea 

Dibantu oleh enzim arginase. 

Kelima reaksi diatas terjadi dalam suatu siklus urea dan kemudian urea 

dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal. Kegagalan ginjal akan menimbulkan suatu 

keadaan yang disebut dengan uremia. 

Gambar 90. Reaksi sintesis urea 
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4.3.5 Uji Protein 

Untuk menguji kadar protein dalam suatu makanan dapat diguanakan dua 

uji bahan makanan yaitu: 

a) Uji Biuret 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 91. Skema uji biuret 

Biuret merupakan reagen yang dapat menunjukkan keberadaan protein 

pada suatu bahan makanan.Warna dasar lauran biuret adalah biru. Adapun cara 

kerja dari uji biuret ini adalah: 

Tambahkan 2 ml larutan biuret  kedalam larutan putih telur. Apabila terjadi 

perubahan warna larutan putih telur menjadi ungu bearti di dalam telur terkandung 

protein. 

 

 

b) Uji Millon 

Warna dasar larutan millon adalah ungu. 

Cara kerja dalam uji protein ini adalah: 

Tambahkan 2 ml larutan millon kedalan 2 ml larutan putih telur kemudian larutan 

dipanaskan  dalam air hingga mendidih. Apabila terjadi perubahan warna pada 

larutan menjadi warna merah maka dalm putih telur terkandung protein. 

 

Gambar 92. Skema uji millon 

 

4.4 Lipid 

Lipid mengacu pada golongan senyawa hidrokarbon alifatik nonpolar dan 

hidrofobik.Karena nonpolar, lipid tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi 

larut dalam pelarut nonpolar, seperti alkohol, eter atau kloroform.Fungsi biologis 

http://2.bp.blogspot.com/_W8CnB6T2vbM/SaSqUTby6EI/AAAAAAAAAQM/AWj6h8FMAHc/s1600-h/hasil+biuret.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_W8CnB6T2vbM/SaNsTcre7TI/AAAAAAAAAOc/IVKf1bN_eME/s1600-h/biuret.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_W8CnB6T2vbM/SaSoK3GFXmI/AAAAAAAAAP0/BvifD3gzhLg/s1600-h/millon.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_W8CnB6T2vbM/SaSqUTby6EI/AAAAAAAAAQM/AWj6h8FMAHc/s1600-h/hasil+biuret.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_W8CnB6T2vbM/SaNsTcre7TI/AAAAAAAAAOc/IVKf1bN_eME/s1600-h/biuret.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_W8CnB6T2vbM/SaSoK3GFXmI/AAAAAAAAAP0/BvifD3gzhLg/s1600-h/millon.bmp
http://2.bp.blogspot.com/_W8CnB6T2vbM/SaSqUTby6EI/AAAAAAAAAQM/AWj6h8FMAHc/s1600-h/hasil+biuret.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_W8CnB6T2vbM/SaNsTcre7TI/AAAAAAAAAOc/IVKf1bN_eME/s1600-h/biuret.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_W8CnB6T2vbM/SaSoK3GFXmI/AAAAAAAAAP0/BvifD3gzhLg/s1600-h/millon.bmp
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terpenting lipid di antaranya untuk menyimpan energi, sebagai komponen 

struktural membran sel, dan sebagai pensinyalan molekul. 

Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses dehidrogenasi 

endotermal rangkaian hidrokarbon. Lipid bersifat amfifilik, artinya lipid mampu 

membentuk struktur seperti vesikel, liposom, atau membran lain dalam 

lingkungan basah. Lipid biologis seluruhnya atau sebagiannya berasal dari dua 

jenis subsatuan atau "blok bangunan" biokimia: gugus ketoasil dan gugus 

isoprena. Dengan menggunakan pendekatan ini, lipid dapat dibagi ke dalam 

delapan kategori: asil lemak, gliserolipid, gliserofosfolipid, sfingolipid, 

sakarolipid, dan poliketida (diturunkan dari kondensasi subsatuan ketoasil); serta 

lipid sterol dan lipid prenol (diturunkan dari kondensasi subsatuan isoprena). 

Meskipun istilah lipid kadang-kadang digunakan sebagai sinonim dari 

lemak.Lipid juga meliputi molekul-molekul seperti asam lemak dan turunan-

turunannya (termasuk tri-, di-, dan monogliserida dan fosfolipid, juga metabolit 

yang mengandung sterol, seperti kolesterol. Meskipun manusia dan mamalia 

memiliki metabolisme untuk memecah dan membentuk lipid, beberapa lipid tidak 

dapat dihasilkan melalui cara ini dan harus diperoleh melalui makanan. 

 

4.4.1 Fungsi Lipid 

Ada beberapa fungsi lipid di antaranya: 

1) Sebagai penyusun struktur  membran sel. 

Dalam hal ini lipid berperan sebagai barier untuk sel dan mengatur aliran 

material-material. 

2) Sebagai cadangan energi. 

Lipid disimpan sebagai jaringan adipose. 

3) Sebagai hormon dan vitamin. 

Hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu 

regulasi proses-proses biologis. 
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4.4.2 Struktur Lipid 

 

Gambar 93. Struktur lipid 

 

Struktur beberapa lipid umum. Di bagian atas adalah asam oleat dan 

kolesterol. Struktur bagian tengah adalah trigliserida yang terdiri dari rantai oleoil, 

stearoil, dan palmitoil yang melekat pada kerangka gliserol. Di bagian bawah 

adalah fosfolipid yang umum, fosfatidilkolina. 

 

4.4.3 Macam-Macam Lipid 

Terdapat beberapa jenis lipid yaitu: 

- Asam lemak, terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh  

- Gliserida, terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida 

- Lipid kompleks, terdiri atas lipoprotein dan glikolipid 

- Non gliserida, terdiri atas sfingolipid, steroid dan malam 

 

a) Asam lemak 

Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang. Adapun 

rumus umum dari asam lemak adalah: 

CH3(CH2)nCOOH    atau     CnH2n+1-COOH 

Rentang ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai dengan C24. Ada dua macam 

asam lemak yaitu:  

1. Asam lemak jenuh (saturated fatty acid) 

Asam lemak ini tidak memiliki ikatan rangkap 

2. Asam lemak tak jenuh (unsaturated fatty acid)  

Asam lemak ini memiliki satu atau lebih ikatan rangkap 

http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_oleat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
http://id.wikipedia.org/wiki/Trigliserida
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_oleat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stearat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Palmitat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Gliserol
http://id.wikipedia.org/wiki/Fosfolipid
http://id.wikipedia.org/wiki/Lesitin
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Gambar 94. Struktur asam lemak jenuh 

 

Gambar 95. Struktur asam lemak tak jenuh 

 

Tabel 7. Asam-asam lemak yang penting bagi tubuh  

Simbol 

Numerik 

Nama 

Umum 
Struktur Keterangan 

14:0 Asam 

miristat 

CH3(CH2)12COOH Sering terikat dengan 

atom N terminal dari 

membran plasma 

bergabung dengan 

protein sitoplasmik 

16:0 Asam 

palmitat 

CH3(CH2)14COOH Produk akhir dari 

sintesis asam lemak 

mamalia 

16:1
D9

 Asam 

palmitoleat 

CH3(CH2)5C=C(CH2)7C

OOH 

  

18:0 Asam 

stearat 

CH3(CH2)16COOH    

18:1
D9

 Asam oleat CH3(CH2)7C=C(CH2)7C

OOH  

  

18:2
D9,12

 Asam 

linoleat 

CH3(CH2)4C=CCH2C=C

(CH2)7COOH 

Asam lemak esensial 

18:3
D9,12,15

 Asam 

linolenat 

CH3CH2C=CCH2C=CC

H2C=C(CH2)7COOH 

Asam lemak esensial 

20:4
D5,8,11,

14
 

Assam 

arakhidonat 

CH3(CH2)3(CH2C=C)4(C

H2)3COOH 

Prekursor untuk sintesis 

eikosanoid 
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 (a) (b) (c) 

Gambar 96. (a) Asam stearat, (b) Asam arakhidonat, (c) Asam oleat                                

 

b) Gliserida netral (lemak netral) 

Gliserida netral adalah ester antara asam lemak dengan gliserol.Fungsi 

dasar dari gliserida netral adalah sebagai simpanan energi (berupa lemak atau 

minyak). Setiap gliserol mungkin berikatan dengan 1, 2 atau 3 asam lemak yang 

tidak harus sama. Jika gliserol berikatan dengan 1 asam lemak disebut 

monogliserida, jika berikatan dengan 2 asam lemak disebut digliserida dan jika 

berikatan dengan 3 asam lemak dinamakan trigliserida. Trigliserida merupakan 

cadangan energi penting dari sumber lipid. 

 

 

Gambar 97. Struktur trigliserida sebagai lemak netral 

Apa yang dimaksud dengan lemak (fat) dan minyak (oil)? Lemak dan 

minyak keduanya merupakan trigliserida. Adapun perbedaan sifat secara umum 

dari keduanya adalah: 

1. Lemak 

- Umumnya diperoleh dari hewan 

- Berwujud padat pada suhu ruang 

- Tersusun dari asam lemak jenuh 

2. Minyak  

- Umumnya diperoleh dari tumbuhan 

- Berwujud cair pada suhu ruang 

- Tersusun dari asam lemak tak jenuh 
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c) Fosfogliserida (fosfolipid) 

Lipid dapat mengandung gugus fosfat.Lemak termodifikasi ketika fosfat 

mengganti salah satu rantai asam lemak. Penggunaan fosfogliserida adalah: 

1. Sebagai komponen penyusun membran sel  

2. Sebagi agen emulsi 

 
Gambar 98. Struktur dari fosfolipid 

 

 
Gambar 99. Fosfolipid bilayer (lapisan ganda) sebagai penyusun membran sel 

 

d) Lipid kompleks 

 Lipid kompleks adalah kombinasi antara lipid dengan molekul lain. 

Contoh penting dari lipid kompleks adalah lipoprotein dan glikolipid. Lipoprotein 

merupakan gabungan antara lipid dengan protein. 
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Gambar 100.  Gabungan lipid dengan protein (lipoprotein) merupakan contoh dari 

lipid kompleks 

 

 Ada 4 kelas mayor dari lipoprotein plasma yang masing-masing tersusun 

atas beberapa jenis lipid, yaitu: 

 

Gambar 101. Perbandingan komposisi penyusun 4 kelas besar lipoprotein 

1. Kilomikron 

 Kilomikron berfungsi sebagai alat transportasi trigliserid dari usus ke jaringan 

lain, kecuali ginjal 

2. VLDL (very low - density lypoproteins) 

 VLDL mengikat trigliserid di dalam hati dan mengangkutnya menuju jaringan 

lemak 

3. LDL (low - density lypoproteins) 

 LDL berperan mengangkut kolesterol ke jaringan perifer 

4. HDL (high - density lypoproteins) 

 HDL mengikat kolesterol plasma dan mengangkut kolesterol ke hati. 
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Gambar 102. Ilustrasi peran masing-masing dari 4 kelas besar lipoprotein 

 

e) Lipid non gliserida 

Lipid jenis ini tidak mengandung gliserol.Jadi, asam lemak bergabung 

dengan molekul-molekul non gliserol.Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah 

sfingolipid, steroid, kolesterol dan malam. Sifongolipid adalah fosfolipid yang 

tidak diturunkan dari lemak.Penggunaan primer dari sfingolipid adalah sebagai 

penyusun selubung mielin serabut saraf. Pada manusia, 25% dari lipid merupakan 

sfingolipid. 

 
Gambar 103. Struktur kimia sfingomielin (perhatikan 4 komponen penyusunnya) 

 

Selain fosfolipid, kolesterol merupakan jenis lipid yang menyusun 

membran plasma.Kolesterol juga menjadi bagian dari beberapa hormon. 

Kolesterol berhubungan dengan pengerasan arteri. Dalam hal ini timbul plaque 

pada dinding arteri, yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah karena arteri 

menyempit, penurunan kemampuan untuk meregang. Pembentukan gumpalan 

dapat menyebabkan infark miokard dan stroke. 



185 
 

 

Gambar 104. Struktur dasar dari kolesterol 

 

Gambar 105. Kolesterol merupakan bagian dari membran sel 

Beberapa hormon reproduktif merupakan steroid, misalnya testosteron dan 

progesteron. 

 

Gambar 106. Progesteron dan testosteron 

Steroid lainnya adalah kortison. Hormon ini berhubungan dengan proses 

metabolisme karbohidrat, penanganan penyakit arthritis rematoid, asthma, 

gangguan pencernaan dan sebagainya. 

 

Gambar 107. Kortison 

 

Malam/lilin (waxes) tidak larut di dalam air dan sulit dihidrolisis. Malam 

sering digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit, rambut dan lain-lain. 

Malam merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang. 
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Gambar 108. Ester antara asam lemak dengan alkohol membentuk malam 

 

4.4.4 Pencernaan Lipid 

a) Mulut 

Proses pencernaan manusia berawal di dalam rongga mulut. Dalam mulut 

terdapat kelenjar air liur yang mensekresikan liur. Liur mengandung beberapa 

enzim yang digunakan dalam proses pencernaan,salah satunya yaitu enzim lipase. 

Enzim lipase lingual disekresikan oleh permukaan dorsal lidah (kelenjar 

ebner).Akan tetapi, sejumlah penyelidikan menunjukkan bahwa enzim tersebut 

tidak mempunyai arti bermakna pada amnesia jika dibandingkan dengan tikus 

atau mencit yang lipase lingualnya merupakan satu-satunya enzim lipase 

prodeudenal. 

 

b) Lambung 

Proses pencernaan lipid pertama kali dilakukan di lambung. Lambung 

mensekresikan getah lambung yaitu cairan jernih bewarna kuning pucat yang 

mengandung HCl 0,2-0,5% dengan pH sekitar 1,0. Getah lambung terdiri atas 97-

99% air.Sisanya berupa musin (lendir) serta garam anorganik dan enzim 

pencernaan yaitu, pepsin renin serta lipase. Enzim lipase inilah yang akan 

mencerna makanan yang mengandung lemak. 

Panas lambung merupakan faktor penting untuk mencairkan massa lemak 

yang berasal dari makanan den proses emulsifikasinya terjadidenagn bantuan 

kontraksi peristaltik. Lambung menyekresikan lipase lambung (lipase gastrik) 

yang pada manusia merupakan lipase prodeudenal utama.Lipase lingualdan 

gastrik memulai pencernaan lemak dengan menghidrolisis triasilgliserol yang 

mengandung asam lemak rantai pendek. Pada umumnya asam lemak tak jenuh 

rantai panjang untuk membentuk terutama asam lemak bebas dan 1,2-

diasilgliserol dengan ikatan sn-3 ester sebagai tempat hidrolisis utamanya. Enzim 

ini hancur pada pH rendah, tetapi bekerja aktif setelah makan karena kerja 

pendaparan yang dimiliki protein makanan di dalam lambung. Nilai optimum pH 

yang dimiliki cukup luas yaitu sekitar 3,0-6,0. 

Lipase prodeudenal berperan penting selama periode neonatal, yaitu pada 

seaat aktivitas lipase pankreas masih rendah sementara lemak susu harus dicerna. 

Akibat waktu retensi selama 2-4 jam di dalam lambung, sekitar 30% triasilgliserol 

makanan dapat diserap pada selang waktu tersebut, sebaian besar pada satu jam 

pertama. Lemak susu mengandung asam lemak rantai sedang dan pendek yang 

cenderung mengalami esterifikasi pada posisi sn-3. Oleh sebab itu, lemak susu 
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merupakan substrat yang baik bagi enzim lipase gastrik. Asam lemak hidrofilik 

rantai pendek dan sedang yang dilepas akan diserap melalui dinding lambung dan 

masuk ke vena porta, sementara asam lemak rantai panjang larut di dalam droplet 

lemak dan terus melintas ke deudenum. 

 

c) Usus 

Asam lemak rantai panjang yang tidak diserap oleh dinding lambung akan 

melintas menuju ke deudenum bersama dengan kimus (isi lambung) yang lainnya. 

Setelah masuk ke deudenum, isi lambung akan diemulsikan dengan garam 

empedu dan getah pankreas yang disekresikan masing-masing dari empedu dan 

dari pankreas. Di dalm usus inilah ynag nantinya akan menguraikan asam lemak 

yang belum dapat diabsorbsi sehingga nantinya sapat diabsorbai di lumen usus. 

Lipase pankreas mula-mula akan menyerang hubungan (link) esrer primer 

triasilgliserol. Lipase pankreas bekerja pada antarmuka (interface) air minyak 

droplet lipid yang teremulsi halus dan terbentuk akibat gerak agitasi mekanik di 

dalam ususadanya produk hasil kerja lipase lingual dan gastrik, yaitu garam 

empedu, kolipase (protein di dalam getah pankreas), fosfolipid, dan fosfolipase 

A2 (juga terdapat dalam getah pankreas). 

Kemunculan asam-asam lemak bebas akibat kerja lipase lingual dan 

gastrik memfasilitasi hidrolisis oleh lipase pankreas, khususnya hidrolisis 

triasilgliserol susu. Fosfolipase A2 dan kolipase disekresikan dalam bentuk–pro 

dan membutuhkan pengaktifan ikatan peptida spesifik oleh hidrolisis triptik. 

Pengaktifan prolipase terjadi dengan pengeluaran pentapeptida dari ujung terminal 

amino. Pentaamino inilah yang bekerja sebagai sinyal atas rasa kenyang untuk 

lipid dan diberi nama enterostatin. 

Karena sulitnya ikatan ester sekunder di dalm triasilgliserol dihidrolisis 

oleh lipase pankreas, -pencernaan triasilgliserol berlangsung dengan pengeluaran 

bagian terminal asam lemak untuk mrnghasilkan 2-monoasilgliserol. Mengingat 

bagian asam lemak ini berangkai melalui suatu ikatan ester sekunder, agar terjadi 

hidrolisis sempurna, pengeluarannya memerlukan reaksi isomerasi menjadi ikatan 

ester primer. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang berjalan cukup lambat, 

akibatnya 2-monoasilgliserol menjadi produk akhir utama dari pencernaan 

triasilgliserol dan hanya seperemat jumlah triasilgliserol yang dikonsumsi dipecah 

menjadi asam lemak dan gliserol. 

 

4.4.5 Proses Absorbsi Lipid 

Transport bahan yang diserap oleh usus terjadi melalui dua lintasan: 

1. sistem portal hepatik yang berjalan langsung menuju hati dan mengangkut 

nutrien larut air. 

2. Pembuluh limfe, yang menuju darah melalui duktus torasikus dan mengangkut 

nutrien yang larut dalam lemak. 
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4.4.6 Produk Pencernaan Lemak Diserap dari Misel Garam Empedu 

Senyawa 2-monoasilgliserol, asam lemak, dan sejumlah kecil senyawa 1-

monoasilgliserol meninggalkan fase minyak pada emulsi lipid dan berdifusi ke 

dalm misel yang bercampur serta liposom yang terdiri dari garam empedu, 

fosfatidil kolin, dan kolesterol, dilapisi getah empedu.Karena bersifat larut air, 

misel memungkinkan produk pencernaan diangkut melewati lingkungan akeosa 

lumen usus menuju brush border sel mukosa tempat produk tersebut diserap ke 

dalam epitel usus. Garam empedu berlanjut mengalir ke dalam ileum., tempat 

sebagian besar darinya diserap ke dalam sirkulasi enterohepatik oleh suatu 

transport aktif. 

Di dalam dinding usus, senyawa 1-monoasilgliserol lebih lanjut di 

hidrolisis lagi hingga menghasilkan gliserol bebas dan asam lemak. Proses 

hidrolisis ini dilaksanakan oleh lipase yang berbeda dari lipase pankreas. Senyawa 

2-monoasilgliserol akan diubah kembali menjadi triasilgliserol melalui lintasan 

monoasilgliserol. Penggunaan asam lemak untuk resintesis triasilgliserol pertama-

tama membutuhkan konversi asam lemak menjadi asil-KoA oleh enzim asil-KoA 

sintetase.Triasilgliserol rantai pendek dan sedang dapat diserap dalam bentuk 

seperti ini dan kemudian dihidrolisis oleh enzim gliserol ester hidrolase. 

Sistesis triasilgliserol kemungkinan besar terjadi di dalam mukosa usus 

melalui cara yang serupa denagn yang terjadi di dalam jaringan lain. 

Lisopospolipid yang diserap juga akan mengalami reasilasi dengan asil KoA 

untuk mrnghasilkan kembali fosfolipid dan ester kolesteril. 

Gliserol bebas yang dilepas di dalam lumen usus tidak digunakan kembali, 

tetapi melintas langsung ke dalam vena porta.Meskipun demikian, gliserol yang 

dilepas di dalam sel usus dapat digunakan kembali untuk sintesis triasilgliserol 

setelah diaktifkan menjadi gliserol 3-fosfat oleh ATP. Dengan demikian, semua 

asam lemak rantai panjang yang diserap oleh sel mukosa dinding usus akan 

digunakan pada pembentukan kembali asilgliserol, khususnya triasilgliserol. 

Triasilgliserol setelah disintesis di dalam mukosa usus, sedikitpun tidak 

diangkut di dalam darah vena porta. Sebaliknya sebagian besar lipid yang diserap, 

termasuk fosfolipid, ester kolesteril , kolesterol dan vitamin larut-lemak akan 

membangaun kilomikron yang membentuk suatu cairan seterti susu, kilus (chyle), 

yang dikumpulkan oleh pembuluh limfa regio abdomen dan dilewatkan ke dalam 

darah sistemik melalui duktus torasikus. 

Sebagian besar asam lemak yang diserap dengan panjang lebih dari 10 

atom karbon, terlepas dari bentuknya ketika diserap.Ditemukan sebagai asam 

lemak teresterifikasi di dalm cairan limf duktus torasikus.Asam lemak dengan 

rantai lebih pendek daripada 10-12 atom karbon diangkut dalam darah vena porta 

sebagai asam lemak tak teresterifikasi (asam lemak bebas).Salah satu penyebab 

mengapa hal ini terjadi karena enzim asil KoA sintetase bersifat spesifik untuk 

asam lemak dengan 12 atom karbon atau lebih. Sebagian asam lemak rantai 

pendek atau sedang yang terdapat dalam camp[uran triasilgliserol mungkin dapat 
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diserap sebagai 2-monoasilgliserol dan memasuki duktus torasikus melalui 

lintasan monoasilgliserol. 

Di antara sterol-sterol nabati (fitosterol), tidak satupun yang diserap dari 

dalam usus kecuali ergosterol aktif (provitamin D). 

 

4.4.7 Oksidasi Asam Lemak 

Asam lemak yang ada di dalam tubuh banyak mengalami oksidasi dalam 

β-oksidasi menjadi asetil KoA.Oksidasi asam lemak ini terjadi di dalam 

mitokondria. 

Untuk memasuki mitokondria, asam-asam lemak pertama-tama harus 

diubah menjadi suatu bentuk asil-KoA oleh aksi tiokinase dan ATP dalam 

mikrosom atau pada permukaan mitokondria.Untuk asam-asam lemak rantai 

panjang, biasanya harus diubah terlebih dahulu menjadi asilkarnitin supaya dapat 

masuk menembus membran mitokondria. 

Sesampainya di dalam mitokondria, barulah asam lemak dapat dioksidasi. 

Semua proses ini mulai dari masuk ke dalam mitokondria hingga mengalami 

oksidasi terjadi dalam 3 tahap.Sistem β-oksidasi pada asam lemak melibatkan 3 

tahap, yaitu: 

- Aktivasi asam lemak yang terjadi di sitoplasma 

- Transport asam lemak ke dalam mitokondria 

- Proses β-oksidasi di dalam matriks mitokondria 

Asam lemak diaktifkan menjadi bentuk asil KoA oleh tiokinase atau Asil 

KoA sintetase (tiokinase).Reaksi ini terjadi dalam dua langkah dan membutuhkan 

ATP, KoA dan Mg
2+

. Asam lemak bereaksi dengan ATP membentuk asiladenilat 

yang kemudian bergabung dengan KoA untuk menghasilkan asil KoA.Dalam 

proses aktivasi ini dibutuhkan 2 fosfat berenergi tinggi karena ATP akan diubah 

menjadi pirofosfat (PPi).Enzim inorganik pirofosfatase menghidrolisis PPi 

menjadi fosfat (Pi) dan proses ini bersifat irreversibel.Aktivasi asam lemak ini 

umumnya terjadi di retikulum endoplasma, peroksisom dan membran luar 

mitokondria.Sebab pada daerah-daerah ditemukan enzim asil KoA sintetase yang 

berfungsi mengaktifkan asam lemak.Dalam aktivasi asam lemak ada yang harus 

diperhatikan. Yaitu panjang rantai asam lemak yang akan diaktivaskan. Apakah 

asam lemak tersebut berantai panjang (10-20 karbon), medium (4-12 karbon) 

ataupun berantai pendek. 

Asil KoA (asam lemak yang sudah diaktifkan) yang berantai panjang tidak 

dapat menembus membran mitokondria dengan mudah.Oleh karena itu, Asil KoA 

berantai panjang akan diubah dulu menjadi asilkarnitin oleh karnitin 

parmitoiltransferase-I (karnitin asiltransferase-I) yang ada di sitoplasma agar 

dapat masuk ke dalam mitokondria. 

Semua proses ini terjadi dalam 4 tahap, yaitu: 

- Grup Asil pada asilKoA ditransfer ke karnitin yang dibantu oleh karnitin 

asiltransferase-I. Pada tahap ini asilKoA akan diubah menjadi Asilkarnitin. 
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- Asilkarnitin akan dibawa masuk menembus membran mitokondria sampai ke 

matriks oleh protein carrier. 

- Karnitin asiltransferase-II (yang berada di membran dalam mitokondria) akan 

mengkonversi asilkarnitin menjadi asilKoA kembali sedangkan karnitin akan 

dilepas. 

- Karnitin akan dilepaskan ke sitoplasma untuk digunakan kembali. 

Setiap siklus β-oksidasi akan membebaskan dua unit karbon asetil KoA 

dan terjadi dalam 4 urutan reaksi. Oksidasi: Asil KoA mengalami dehidrogenasi 

oleh FAD-dependent flavoenzim, asilKoA dehidrogenase. Ikatan double dibentuk 

antara karbon α dan β. Hidrasi: Enoil KoA hidratase menghidrasi ikatan double 

tadi sehingga membentuk β-hidroksiasil KoA. Oksidasi: Dalam tahap ini akan 

dihasilkan β-ketoasil KoA. Pemecahan (cleavage): Reaksi terakhir β-oksidasi 

akan membebaskan 2 karbon asetil KoA dari asil KoA. Pada jalur β-oksidasi, 

asam lemak yang jumlah atom karbonnya ganjil, akan membentuk asetil KoA 

hingga tersisa sebuah residu tiga karbon (propionil KoA). Propionil KoA ini akan 

diubah menjadi suksinil KoA yang siap memasuki siklus asam sitrat. 

 

4.4.8 Biosintesis Asam Lemak  

Karbohidrat dan asam amino yang dikonsumsi berlebihan akan dikonversi 

menjadi asam lemak dan disimpan sebagai triasilgliserol. Proses ini (selanjutnya 

kita sebut sintesis asam lemak) paling banyak terjadi di hati, ginjal, jaringan 

adiposa dan kelenjar mamaria. Dalam proses ini, asetil KoA bertindak sebagai 

substrat langsung atau bahan utamanya, sedangkan palmitat sebagai produk 

akhirnya. Sintesis asam lemak melibatkan asetil KoA dan NADPH.Asetil KoA 

disini berfungsi sebagai sumber atom karbon sementara NADPH berperan sebagai 

bahan pendukungnya saja. Sintesis asam lemak terjadi dalam 3 proses yang 

diantaranya: 

- Produksi asetil KoA dan NADPH 

- Pembentukan Malonil KoA dari asetil KoA 

- Reaksi kompleks sintesis asam lemak 

Asetil KoA dan NADPH merupakan syarat paling penting dalam sintesis 

asam lemak. Asetil KoA diproduksi di dalam mitokondria melalui oksidasi asam 

lemak dan piruvat, asam amino dan juga dari badan keton. Seperti yang sudah di 

atas sebelumnya, bagaimana oksidasi asam lemak dapat menyediakan asetil KoA 

di dalam mitokondria. Dimulai dari proses yang terjadi di sitoplasma sampai ke 

dalam mitokondria. Asetil KoA yang dihasilkan tersebutlah yang menjadi salah 

satu sumber bahan untuk sintesis asam lemak ini. Sedangkan sumber asetil KoA 

yang diperoleh dari piruvat disediakan oleh piruvat dehidrogenase. Piruvat yang 

masuk ke dalam mitokondria akan diubah menjadi asetil KoA dan oksaloasetat. 

Piruvat dehidrogenase akan merubah piruvat menjadi asetil KoA sedangkan 

piruvat karboksilase mengubah piruvat menjadi oksaloasetat. Sedangkan bahan 
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NADPH dapat diperoleh dari jalur pentosa fosfat dan bisa juga dari NADPH yang 

dihasilkan enzim malat. 

Kemudian, untuk memulai proses sintesis asam lemak, asetil KoA akan 

bergabung terlebih dahulu dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Asetil KoA 

harus diubah dulu menjadi sitrat karena asetil KoA tidak mampu menembus 

membran mitokondria. Sitrat yang baru saja dibentuk mampu dengan bebas 

menembus membran mitokondria sampai ke sitoplasma. Di sitoplasma sitrat ini 

akan dipecah oleh sitrat liase menjadi asetil KoA dan oksaloasetat. 

Pada tahap ini, oksaloasetat diteruskan hingga membentuk malat 

sedangkan asetil KoA dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu pembentukan 

malonil KoA dari asetil KoA. Comparison of Energy Yields and Oxygen 

Consumption for Fats vs. Ketones vs. Carbohydrates: 

- 1 NADH = 3 ATP 

- 1 FADH2 = 2 ATP 

 

Pembentukan Malonil KoA  

Asetil KoA dikarboksilasi menjadi malonil KoA oleh asetil KoA 

karboksilase. Malonil KoA nantinya akan mendonor 2 unit karbon untuk 

ditambahkan ke rantai asam lemak yang sedang tumbuh pada kompleks asam 

lemak sintase. Proses pembentukan ini membutuhkan vitamin biotin. Reaksi ini 

terjadi dalam dua tahap: karboksilasi biotin yang membutuhkan ATP dan 

pembentukan malonil KoA dengan pemindahan gugus karboksil ke asetil KoA. 

Saat asetilKoA karboksilase diaktifkan kadar malonil KoA akan 

meningkat. Saat sintesis asam lemak berlangsung, malonil KoA akan 

menginhibisi oksidasi asam lemak agar asam lemak yang akan terbentuk nantinya 

tidak langsung dioksidasi. 

 

Kompleks Asam Lemak Sintase  

Asam lemak sintase merupakan enzim besar yang terdiri dari dimer yang 

identik, yang masing-masing subunitnya (monomer) memiliki tujuh aktivitas 

enzim asam lemak sintase pada rantai polipeptida. Setiap monomernya berberat 

molekul 240.000 dan memiliki sebuah protein pembawa asil (ACP, acyl carrier 

protein). 

Fungsi ACP dalam sintesis asam lemak adalah bertindak sebagai suatu 

karier perantara.Segmen ACP memiliki sebuah residu 4- fosfopanteteinil yang 

berasal dari pemutusan koenzim A. Kedua subunit tersebut tersusun (kepala ke 

leher). Salah satu subunit bergandengan dengan gugus fosfopanteteinil sulfhidril 

sedangkan subunit yang lainnya bergandengan dengan sisteinil sulfhidril. 

Pada proses ini, gugus asetil dari asetil KoA akan dipindahkan ke gugus 

fosfopanteteinil sulfhidril ACP pada satu subunit, dan kemudian ke gugus siteinil 

sulfhidril pada subunit yang lainnya. 
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Gugus malonil dari malonil Ko A kemudian melekat ke gugus 

fosfopanteteinil sulfhidril ACP pada subunit pertama. Gugus asetil dan malonil 

berkondensasi sehingga menyebabkan pelepasangugus karboksil malonil sebagai 

karbondioksida. Kemudian sebuah rantai α-keto asil (C4) akan melekat pada 

gugus fosfopanteteinil sulfhidril. 

 

Catatan:  

Malonil KoA mampu menghambat kerja oksidasi lemak dengan 

menginhibisi Karntinasiltransferase-I yang berperan membawa asam lemak rantai 

panjang ke dalam mitokondria dari sitoplasma.Secara otomatis, asam lemak gagal 

dibawa masuk ke dalam mitokondria sehingga oksidasi asam lemak tidak 

terjadi.Mekanisme ini berfungsi untuk mencegah asam lemak yang baru terbentuk 

langsung mengalami oksidasi. 

Pemindahan gugus asetil dari asetil KoA ke ACP dikatalisis oleh enzim 

asetil KoA-ACP transasilase. Sedangkan pemindahan gugus malonil dari malonil 

KoA ke ACP dibantu oleh enzim malonil KoA-ACP transasilase 

Gugus malonil (dari malonil KoA) dan gugus asetil (dari asetil KoA) 

melekat pada gugus fosfopanteteinil sulfhidril ACPRantai asil lemak 4-karbon 

tersebut kemudian dipindahkan\ ke gugus sisteinil sulfhidril dan kemudian 

bergaung dengan sebuah gugus malonil. 

Urutan reaksi ini terus menerus dilakukan sehingga panjang rantai 

mencapai 16 karbon (palmitat). Dalam tahap ini, palmitat dibebaskan.Selanjutnya 

palmitat dapat mengalami desaturasi atau pemanjangan rantai. Asetoasetil KoA 

merupakan kondensasi antara dua molekul asetil KoA, sedangkan HMG KoA 

merupakan gabungan antara asetoasetil KoA dan satu molekul asetil KoA. 

Ketogenesis 

Asetoasetat, β-hidroksibutirat (D-3-hidroksibutirat), dan aseton merupakan 

senyawa-senyawa keton yang sangat penting bagi tubuh. Apabila laju oksidasi 

asam lemak tinggi, hati akan memproduksi banyak asetoasetat dan β-

hidroksibutirat. Proses ketogenesis ini terjadi di dalam matriks mitokondria 

dengan asetil KoA sebagai bahan utamanya. Asetil KoA yang dibentuk dari 

oksidasi asam lemak, piruvat, atau beberapa asam amino merupakanBprekursor 

badan keton. 

Proses ketogenesis terjadi melalui tahap-tahap berikut: 

- Dua mol asetil KoA hasil β-oksidasi bergabung dan membentuk asetoasetil 

KoA yang dikatalisis oleh enzim tiolase. 

- Asetoasetil KoA yang baru saja terbentuk akan bergabung dengan molekul 

asetil KoA yang lain untuk membentuk β-hidroksi β-metil glutaril BKoA 

(HMG-KoA). 

- HMG-KoA dipecah menjadi asetoasetat dan melepas asetil KoA oleh HMG-

KoA liase. 
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- Asetoasetat secara spontan dapat mengalami dekarboksilasi sehingga 

membentuk aseton yang termasuk salah satu senyawa keton. 

- Kemudian asetoasetat juga dapat tereduksi menjadi β-hidroksibutirat. 

Asetoasetil KoA merupakan kondensasi antara dua molekul asetil KoA 

sedangkan HMG KoA merupakan gabungan antara asetoasetil KoA dan satu 

molekul asetil KoA. 

Sintesis Triasilgliserol 

Sintesis triasilgliserol paling sering terjadi di hati dan di sel lemak. 

Triasilgliserol merupakan ester dari gliserol dan asam lemak. Di hati gliserol 3 

fosfat dapat diperoleh dari fosforilasi gliserol dan dari glikolisis. Gliserol yang ada 

di hati difosforilasi oleh enzim gliserol kinase. Sayangnya jaringan adiposa tidak 

memiliki enzim gliserol kinase ini sehingga pasokan gliserol 3 fosfat di jaringan 

adiposa hanya diperoleh dari jalur glikolisis. 

Pada gambar diatas, jalur glikolisis dimulai dari bahan glukosa hingga 

menjadi bentuk DHAP (Dalam gambar tersebut jalur glikolisis hanya ditampilkan 

secara singkat, tidak dipaparkan secara jelas). Dihidroksiaseton fosfat (DHAP) 

selanjutnya direduksi oleh gliserol 3 fosfat. Dehidrogenase menjadi gliserol 3 

fosfat. Proses selanjutnya dapat diterangkan dengan tahap-tahap berikut: 

- Gliserol 3-fosfat yang sudah tersedia (baik dari fosforilasi gliserol maupun 

dari jalur glikolisis) akan ditambahkan dengan grup asil. 

- Proses ini dikatalisis oleh gliserol 3-fosfat asiltransferase sehingga akan 

membentuk asam lisofosfatidat. 

- Grup asil lainnya akan ditambahkan pada asam lysofosfatdat untuk 

membentuk asam fosfatidat. Proses ini juga dikatalisis oleh enzim 

asiltransferase. Asam fosfatidat mengalami defosforilasi danmenghasilkan 

diasilgliserol. 

- Diasilgliserol bergabung dengan grup asil yang lain yang dikatalisis oleh 

asiltransferase hingga membentuk triasilgliserol. 

- Tiga asam lemak yang ditemukan di triasilgliserol bukanlah asam lemak yang 

sama. 

Pada karbon 1 ditemukan asam lemak jenuh (misal asam palmitat), 

sedangkan pada karbon 2 dan 3 dapat ditemukan asam lemak tidak jenuh (misal 

asam oleat). 

 

4.5 Impuls 

Indera ini berkenaan dengan respons-respons sensoris yang diperkirakan 

berasal dari organ-organ tubuh bagian dalam (organ internal) seperti perut, 

pencernaan, hati, jantung, kandung kecing dan genitalia. Pengalaman operasi 

bertahun-tahun menunjukkan bahwa tanpa mempergunakan zat-zat pembius. Alat 

alat percernaan dapat dipotong tampa menimbulkan rasa sakit. Atas dasar ini 

pernah diduga bahwa organ-organ internal itu tidak mengakibatkan respons-

respons sensoris. Tetapi eksperimen laboratorium PUSAT PENGEMBANGAN 
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BAHAN AJAR-UMB terhadap menunjukan bahwa organ-organ internal benar-

benar merespons terhadap rangsang-rangsang panas, dingin dan menegangnya 

dinding-dinding. 

Selanjutnya diketahui bahwa sensasi-sesansi yang berasal dari organ-organ 

visceral itu tidak terlokalisir secara tepat seperti halnya indera-indera pendengar, 

pengecap atau keseimbangan. Karena tidak pastinya asal berbagai sensasi visceral 

itu, para psikolog ragu-ragu apakah visceral itu dapat digolongkan sebagai organ-

organ sensoris yang sebenarnya. Terlepas dari itu, viscera benar-benar merespons 

terhadap rangsang-rangsang tertentu dan mencatat sensasi-sensasi tubuh yang 

karakteristik yang mempengaruhi gairah seksual tidak ayal lagi berasal dari organ-

organ internal. Keringnya tenggorokan mengakibatkan sensasi haus dan lapar. 

Tekanan isi perut pada dinding-dinding perut besar menandakan panggilan buang 

air besar. 

Oleh karena itu melalui makalah ini kita dapat mengetahui bagaimana 

impuls lapar, haus dan buang air besar. Makalah ini juga dibuat untuk 

pembelajaran bagi mahasiswa terutama mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi, 

tentang impuls lapar, haus dan buang air besar. 

Selain itu makalah ini dibuat sebagai pemenuhan tugas kelompok dari 

mata kuliah Fisiologi Hewan dan juga untuk mempelajari lebih dalam fenomena-

fenomena yang terjadi pada kehidupan  sehari-hari. 

 

4.5.1 Impuls Lapar 

a) Fisiologi selera makan manusia 

Fisiologi pengambilan makanan pada manusia, atau lebih sederhana 

dikenal sebagai selera makan, merupakan suatu hal yang kompleks dan 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut antara lain sistem saraf, endokrin, 

psikososial dan faktor lainnya. Terkadang faktor-faktor tersebut saling tumpang 

tindih, sehingga untuk mudahnya maka akan dibahas secara terpisah. Walaupun 

demikian tetap sebagai satu kesatuan. 

Lapar adalah sensasi keinginan terhadap makanan dan berhubungan 

dengan efek fisiologis lain, seperti kontraksi ritmis pada lambung dan rasa gelisah 

sehingga menuntut ketersediaan makanan yang adekuat. Selera makan adalah 

hasrat untuk makan, dan sangat berguna dalam menentukan kualitas dan kuantitas 

makanan yang akan dimakan. Kenyang adalah sensasi yang dirasakan jika 

keinginan untuk makan telah dipenuhi. 

 

b) Regulasi sistem saraf dan biokimia terhadap pengambilan makanan 

Sistem saraf berperan besar dalam fisiologi selera makan. Ada banyak 

daerah pada otak yang merupakan pusat-pusat selera makan, serta saraf-saraf tepi 

yang merupakan saraf untuk menyampaikan sinyal dari jaringan ke sistem saraf 

pusat dan sebaliknya. 
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Hipotalamus adalah pusat pengendali selera makan terbesar. Ada dua 

daerah pada hipotalamus yang merupakan pusat penting: nukleus lateralis dan 

nukleus ventromedial. Nukleus lateralis terletak di setiap sisi lateral hipotalamus 

dan berperan sebagai pusat lapar. Nukleus ini bekerja dengan cara mendorong sel 

saraf motorik untuk mencari makanan. Stimulasi di daerah ini akan menyebabkan 

makan dalam jumlah banyak (hiperfagia), sedangkan destruksi di daerah ini 

menyebabkan kehilangan selera makan, yang dapat berujung pada kehilangan 

berat badan, massa otot, dan penurunan metabolisme tubuh. Sedangkan nukleus 

ventromedial adalah pusat kenyang. Stimulasi di daerah ini akan menyebabkan 

perasaan kenyang sehingga tidak mau makan (afagia), sebaliknya destruksi di 

daerah ini akan menyebabkan hasrat untuk makan yang berlebih dan dapat 

berakibat obesitas. 

Daerah lain pada otak yang berperan dalam pengaturan selera makan 

adalah nukleus paraventrikular, nukleus dorsomedial, dan nukleus arkuata pada 

hipotalamus. Lesi pada nukleus paraventrikular mengakibatkan makan dalam 

jumlah berlebih, sedangkan lesi pada nukleus dorsomedial menyebabkan tidak 

mau makan. Adapun nukleus arkuata merupakan daerah di mana hormon-hormon 

berpusat dan dikoordinasikan untuk  mengatur pengambilan makanan. 

Batang otak juga berperan dalam pengambilan makanan. Dalam hal ini 

batang otak lebih ke arah mekanisme makan, seperti sekresi air liur, menjilat, 

mengunyah, menelan dll. 

 

Gambar 109. Hipotalamus 
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Adapun daerah lain pada otak yang berperan dalam pengambilan makanan 

adalah amygdala dan korteks prefrontalis. Keduanya berperan dalam pengindraan 

bau makanan. Lesi pada amygdala dapat meningkatkan selera makan namun dapat 

juga menurunkannya, bergantung kepada daerah lesi itu sendiri. Salah satu efek 

penting dari kerusakan di daerah amygdala adalah “kebutaan psikis”, di mana 

penderita mengalami kendala selera makan parsial dan tidak bisa menentukan 

jenis/kualitas makanan yang dimakannya. 

Pada daerah-daerah yang telah disebutkan di atas, neurotransmitter dan 

hormon memegang peranan penting. Substansi biokimia tersebutlah yang 

menentukan apakah selera makan akan dihambat (kenyang) atau dicetuskan 

(lapar). Untuk itu dikenal pengkategorian sebagai berikut: (1) Substansi 

orexigenic yaitu substansi yang mencetuskan rasa lapar dan (2) substansi 

anorexigenic yang menghambat selera makan (dengan kata lain, kenyang) 

(Tobing, 2011). 

 

c) Faktor-faktor yang mengatur jumlah asupan makanan 

Pengaturan jumlah asupan makanan dapat dibagi menjadi: 

4.10.5.1 Pengaturan jangka pendek, yang terutama mencegah perilaku 

makan yang berlebihan di setiap waktu makan. 

- Pengisian saluran cerna menghambat perilaku makan. 

Bila saluran cerna teregang, terutama lambung dan duodenum, sinyal inhibisi 

yang teregang akan dihantarkan terutama melalui nervus vagusn untuk 

menekan pusat makan,sehingga nafsu makan berkurang. 

- Faktor hormonal saluran cerna menghambat perilaku makan 

Kolesistokinin terutama dilepaskan sebagai respon terhadap lemak yang 

masuk ke duodenum dan memiliki efek langsung ke pusat makan untuk 

mengurangi perilaku makan lebih lanjut. 

Selain itu,adanya makanan dalam usus akan merangsang usus tersebut 

mensekresikan peptide mirip glucagon, yang selanjutnya akan meningkatkan 

sekresi insulin terkait glukosa dan sekresi dari pancreas, yang keduanya 

cendrung untuk menekan nafsu makan. 

- Ghrelin, suatu hormone gastrointestinal meningkatkan perilaku makan. 

Kadar Ghrelin meningkat disaat puasa, meningkat sesaat sebelum makan, dan 

menurun drastic setelah makan yang mengisyaratkan bahwa hormone ini 

mungkin berperan untuk meningkatkan nafsu makan. 

- Reseptor mulut mengukur jumlah asupan makanan 

Berkaitan dengan perilaku makan, seperti mengunyah, salivasi, menelan, dan 

mengecap yang akan “mengukur” jumlah makanan yang masuk, dan ketika 

sejumlah makan telah masuk, maka pusat makan dihipotalamus akan 

dihambat. 

4.10.5.2 Pengaturan jangka panjang, yang terutama berperan untuk 

mempertahankan energi yang disimpan di tubuh dalam jumlah normal. 
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- Efek kadar glukosa, as.amino, dan lipid dalam darah terhadap rasa lapar dan 

perilaku makan. 

- Penurunan kadar gula dalam darah akan menimbulkan rasa lapar, yang 

menimbulkan suatu perilaku yang disebut teori glukostatik pengaturan rasa 

lapar dan perilaku makan, teori lipostatik dan teori aminostatik. 

- Peningkatan kadar glukosa darah akan meningkatkan kecepatan bangkitan 

neuron glukoreseptor di pusat kenyang di nucleus ventro medial dan 

paraventrikulat hipotalamus. 

- Peningkatan kadar gula juga secara bersamaan menurunkan bangkitan neuron 

glukosensitif di pusat lapar hipotalamus lateral. 

- Pengaturan suhu dan asupan makan. 

Saat udara dingin, kecendrungan untuk makan akan meningkat. 

Gambar 110. Pengaturan energi di dalam tubuh 

 

- Sinyal umpan balik dari jaringan adipose mengatur asupan makanan. 

Lapar dapat terjadi karena adanya stimulasi dari suatu faktor lapar, yang akan 

mengirimkan impuls tersebut ke pusat lapar di otak, yakni hipotalamus bagian 

lateral, tepatnya di nucleus bed pada otak tengah yang berikatan serat 

pallidohypothalamus. Otak inilah yang akan menimbulkan rasa lapar pada 

manusia. Setelah tubuh mendapat cukup nutrisi yang ditentukan oleh berbagai 

faktor, maka akan mengirim impuls ke pusat kenyang yakni di nucleus 

ventromedial di hipotalamus. Kemudian tubuh akan merasa puas akan makan, 

sehingga kita akan berhenti makan. 

 

d) Beberapa faktor yang mempengaruhi rasa lapar pada manusia adalah: 

1. Hipotesis Lipostatik 
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   Leptin yang terdapat di jaringan adiposa akan menghitung atau mengukur 

persentase lemak dalam sel lemak di tubuh, apabila jumlah lemak tersebut 

rendah, maka akan membuat hipotalamus menstimulasi kita untuk merasa 

lapar dan makan. 

2. Hipotesis Hormon Peptida pada Organ Pencernaan 

  Makanan yang ada di dalam saluran gastrointestinal akan merangsang 

munculnya satu atau lebih peptida, contohnya kolesitokinin. Kolesitokinin 

berperan dalam menyerap nutrisi makanan. Apabila jumlah kolesitokinin 

dalam GI rendah, maka hipotalamus akan menstimulasi kita untuk memulai 

pemasukan makanan ke dalam tubuh. 

3. Hipotesis Glukostatik 

Rasa lapar pun dapat ditimbulkan karena kurangnya glukosa dalam darah. 

Makanan yang kita makan akan diserap tubuh dan sari-sarinya (salah satunya 

glukosa)akan dibawa oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh, jika dalam 

darah kekurangan glukosa,maka tubuh kita akan memerintahkan otak untuk 

memunculkan rasa lapar dan biasanya ditandai dengan pengeluaran asam 

lambung. 

4. Hipotesis Termostatik 

Apabila suhu dingin atau suhu tubuh kita di bawah set point, maka 

hipotalamus akan meningkatkan nafsu makan kita. Teori produksi panas yang 

dikemukakan oleh Brobeck menyatakan bahwa manusia lapar saat suhu 

badannya turun, dan ketika naik lagi, rasa lapar berkurang. Inilah salah satu 

yang bisa menerangkan mengapa kita cenderung lebih banyak makan di 

waktu musim hujan/dingin. 

5. Neurotransmitter 

Neurotransmitter ada banyak macam, dan mereka berpengaruh terhadap 

nafsu makan. Misalnya saja, adanya norepinephrine dan neuropeptida Y akan 

membuat kita mengkonsumsi karbohidrat. Apabila adanya dopamine dan 

serotonine, maka kita tidak mengkonsumsi karbohidrat. 

6. Kontraksi di Duodenum dan Lambung 

Kontraksi yaitu kontraksi yang terjadi bila lambung telah kosong selama 

beberapa jam atau lebih. Kontraksi ini merupakan kontraksi peristaltik yang 

ritmis di dalam korpus lambung. Ketika kontraksi sangat kuat, kontraksi ini 

bersatu menimbulkan kontraksi tetanik yang kontinius selama 2-3 menit. 

Kontraksi juga dapat sangat ditingkatkan oleh kadar gula darah yang rendah. 

Bila kontraksi lapar terjadi tubuh akan mengalami sensasi nyeri di bagian 

bawah lambung yang disebut hunger pangs (rasa nyeri mendadak waktu 

lapar. Hunger pans biasanya tidak terjadi sampai 12 hingga 24 jam sesudah 

makan yang terakhir. Pada kelaparan, hunger pangs mencapai intesitas 

terbesar dalam waktu 3-4 hari dan kemudian melemah secara bertahap pada 

hari-hari berikutnya. 
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7. Psikososial 

Rasa lapar tidak dapat sepenuhnya hanya dijelaskan melalui komponen 

biologis. Sebagai manusia, kita tidak dapat mengesampingkan bagian 

psikologis kita, komponen belajar dan kognitif (pengetahuan) dari lapar. Tak 

seperti makhluk lainnya, manusia menggunakan jam dalam rutinitas 

kesehariannya, termasuk saat tidur dan makan. Penanda waktu ini juga 

memicu rasa lapar. 

Bau, rasa, dan tekstur makanan juga memicu rasa lapar. Warna makanan 

juga memperngaruhi rasa lapar. Stres juga dapat berpengaruh terhadap nafsu 

makan, tetapi ini bergantung pada masing-masing individu. 

Kebiasaan juga mempengaruhi rasa lapar. Seperti orang normal yang biasa 

makan 3 kali sehari bila kehilangan 1 waktu makan, akan merasa lapar pada 

waktunya makan walaupun sudah cukup cadangan zat gizi dalam jaringan-

jaringannya. 

Saat berenang, tubuh akan menggunakan energi sebesar 500 kalori per 

jamnya. Semakin lama berenang makan jumlah energi yang terpakai pun 

semakin besar. Hal ini akan menurunkan kadar gula didalam tubuh. 

Penurunan kadar gula dalam darah akan menimbulkan rasa lapar, yang 

menimbulkan suatu perilaku yang disebut teori glukostatik pengaturan rasa 

lapar dan perilaku makan, teori lipostatik dan teori aminostatik. 

Penurunan kadar glukosa darah akan menurunkan kecepatan bangkitan 

neuron glukoreseptor di pusat kenyang di nucleus ventromedial dan 

paraventrikulat hipotalamus. 

Penurunan kadar gula juga secara bersamaan meningkatkan bangkitan 

neuron glukosensitif di pusat lapar hipotalamus lateral. 

Akibat penundaan lapar adalah terjadi kontraksi peristaltic yang ritmis di 

korpus lambung , ketika kontraksi berturut – turut tersebut sangat kuat, 

kontraksi – kontraksi ini menimbulkan kontraksi tetanik yang continue dan 

kadang berlangsung selama 2 sampai 3 menit. Kontraksi ini sangat meningkat 

ketika kadar gula darah lebih rendah dari normal. Kontraksi ini dapat 

menimbulkan rasa nyeri ringan di bagian bawah lambung, disebut Hunger 

Pans. Hunger pans tidak terjadi sampai waktu 12 sesudah masuknya makanan 

terakhir. Selain jika penundaan ini belangsung dalam waktu yang lebih lama 

maka akan terjadi metabolic lemak dan protein untuk menggantikan kadar 

gula yang turun (Olyn, 2009). 

 

4.5.2 Impuls Haus 

a) Pusat rasa haus di sistem saraf pusat 

Daerah yang sama di sepanjang dinding anteroventral dari ventrikel ketiga 

yang meningkatkan pelepasan ADH juga merangsang rasa haus. Terdapat suatu 

daerah kecil yang terletak anterolateral dari nukleus preoptik, yang bila 

distimulasi secara listrik, menyebabkan kegiatan minum dengan segera dan 
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berlanjut selama rangsangan berlangsung. Semua daerah ini bersama-sama disebut 

pusat rasa haus. 

Neuron-neuron di pusat rasa haus memberi respon terhadap penyuntikan 

larutan garam hipertonik dengan cara merangsang perilaku minum. Sel-sel ini 

hampir berfungsi sebagai osmoreseptor untuk mengaktivasi mekanisme rasa haus, 

dengan cara yang sama saat osmoreseptor merangsang pelepasan ADH. 

Peningkatan osmolaritas cairan serebrospinal di ventrikel ketiga memberi 

pengaruh yang pada dasarnya sama, yaitu menimbulkan keinginan untuk minum. 

Organum vaskulosum lamina terminalis yang terletak tepat di bawah permukaan 

ventrikel pada ujung inferior daerah AV3V, agaknya ikut memperantarai respons 

tersebut. 

 

b) Stimulus terhadap rasa haus 

Salah satu yang terpenting beberapa stimulus rasa haus yang diketahui 

adalah peningkatan osmolaritas cairan ekstrasel, yang menyebabkan dehidrasi 

intrasel di pusat rasa haus, yang akan merangsang sensasi rasa haus. Kegunaan 

respon ini sangat jelas: membantu mengencerkan cairan ekstrasel dan 

mengembalikan osmolaritas ke keadaan normal. 

Penurunan volume cairan ekstrasel dan tekanan arteri juga merangsang 

rasa haus melalui suatu jalur yang tidak bergantung pada jalur yang distimulasi 

oleh peningkatan osmolaritas plasma. 

Kekeringan pada mulut dan membran mukosa eksofagus dapat 

mendatangkan sensasi rasa haus. Akibatnya, seseorang yang kehausan dapat 

segera melepaskan dahaganya setelah dia minum air, walaupun air tersebut belum 

diabsorbsi dari saluran pencernaan dan belum memberi efek terhadap osmolaritas 

cairan ekstrasel. 

Stimulus gastrointestinal dan faring memengaruhi timbulnya rasa haus. 

Contohnya, pada binatang yang memiliki esofagus ke arah eksterior, sehingga air 

tidak pernah diabsorbsi ke dalam darah, kelegaan yang terjadi setelah minum 

hanya bersifat sebagian, walaupun kelegaan itu bersifat sementara. Akan tetapi, 

penurunan sensasi rasa haus melalui mekanisme gastrointestinal atau faringeal 

hanya bertahan singkat; keinginan untuk minum hanya dapat dipuaskan 

sepenuhnya bila osmolaritas plasma dan/atau volume darah kembali normal 

(Annonimous, 2010). 

 

4.5.3 Defekasi (Buang Air Besar) 

Buang air besar (biasanya disingkat menjadi BAB) atau defekasi adalah 

suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran berupa tinja 

atau feses melalui anus yang telah disimpan sementara dalam rectum, baik 

berbentuk padat atau setengah-padat yang berasal dari sistem pencernaan mahkluk 

hidup. Lubang anus terdiri atas otot sfingter yang berupa otot polos di bagian 

dalam dan otot lurik dibagian bawah. 
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Adapun mekanisme reflex buang air besar adalah sebagai berikut: 

1. Bila pergerakan massa mendorong feses masuk ke dalam rectum, segera timbul 

keinginan untuk defekasi, termasuk refleks kontraksi rectum dan relaksasi 

sfingter anus. 

2. Pendorongan massa feses yang terus menerus melalui anus dicegah oleh 

konstriksi tonik dari (1)sfingter ani internus, penebalan otot sirkular sepanjang 

beberapa sentimeter yang terletak tepat di sebelah dalam anus, dan (2) sfingter 

ani eksternus, yang terdiri dari otot lurik volunteer yang mengelilingi sfingter 

internus dan meluas ke sebelah distal. 

Gambar 111. Kontraksi rektum saat defikasi 

 

Biasanya, defekasi ditimbulkan oleh refleks defekasi. Satu dari refles-

refleks ini adalah Refleks Intrinsik yang diperantarai oleh sistem saraf enteric 

setempat di dalam dinding rectum. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Bila 

feses memasuki rectum, distensi dinding rectum menimbulkan sinyal-sinyal 

aferen yang menyebar melalui pleksus mienterikus untuk menimbulkan 

gelombang peristaltic di dalam kolon desenden, sigmoid, dan rectum, mendorong 

feses kea rah anus. Sewaktu gelombang peristaltic mendekati anus, sfingter ani 

eksternus juga dalam keadaan sadar, dan berelaksasi secara volunter pada waktu 

yang bersamaan, terjadilah defekasi. 

Refleks defekasi mienterik intrinsic yang berfungsi dengan sendirinya 

secara normal bersifat relative lemah. Agar menjadi efektif dalam menimbulkan 

defekasi, refleks biasanya harus diperkuat oleh refleks defekasi jenis lain, yaitu 

refleks defekasi parasimpatis yang melibatkan segmen sacral medulla spinalis. 

Bila ujung-ujung saraf dalam rectum dirangsang, sinyal-sinyal dihantarkan 

pertama ke dalam medulla spinalis dan kemudian secara refleks kembali ke kolon 

desenden, sigmoid, rectum dan anus melalui serabut-serabut saraf parasimpatis 

dalam nervus pelvikus. Sinyal-sinyal parasimpatis ini sangat memperkuat 

gelombang peristaltik dan juga merelaksasikan sfingter ani internus, dengan 

demikian mengubah refleks defekasi mienterik intrinsic dari suatu usaha yang 
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lemah menjadi suatu proses defekasi yang kuat, yang kadang efektif dalam 

mengosongkan usus besar sepanjang jalan dari fleksura splenikus kolon sampai ke 

anus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 112. Refleks defekasi 

 

Sinyal-sinyal defekasi yang masuk ke medulla spinalis menimbulkan efek-

efek lain, seperti mengambil nafas dalam, penutupan glottis, dan kontraksi otot-

otot dinding abdomen untuk mendorong isi feses dari kolon turun ke bwah dan 

pada saat yang bersamaan menyebabkan dasar pelvis mengalami relaksasi ke 

bawah dan menarik ke luar cincin anus untuk mengeluarkan feses. 

Bila keadaan memungkinkan untuk defekasi, refleks defekasi secara sadar 

dapat diaktifkan dengan mengambil napas dalam untuk menggerakkan diafragma 

turun ke bawah dan kemudian mengontraksikan otot-otot abdomen untuk 

meningkatkan tekanan dalam abdomen, jadi mendorong isi feses ke dalam rectum 

untuk menimbulkan refleks-refleks yang baru. Refleks-refleks yang ditimbulkan 

dengan cara ini hampir tidak seefektif seperti refleks yang timbul secara alamiah, 

karena alasan inilah orang yang terlalu sering mengambat refleks alamiahnya 

cenderung mengalami konstipasi. Selama buang air besar, otot dada, diafragma, 

otot dinding abdomen, dan diafragma pelvis  menekan saluran cerna. Pernapasan 

juga akan terhenti sementara ketika paru-paru menekan diafragma dada ke bawah 

untuk memberi tekanan. Tekanan darah meningkat dan darah yang dipompa 

menuju jantung meninggi. 

Buang air besar dapat terjadi secara sadar dan tak sadar. Kehilangan 

kontrol dapat terjadi karena cedera fisik (seperti cedera pada otot sphinkter anus), 

radang, penyerapan air pada usus besar yang kurang (menyebabkan diare, 

kematian, dan faktor faal dan saraf) (Fitriana, farida, 2010). 
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4.6 Sistem Pencernaan pada Vertebrata 

Nutrisi merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nutrisi ini yang 

selanjutnya akan dirombak menjadi bahan bakar dan zat pembangung lainnya 

sehingga suatu organisme dapat melakukan fungsi kehidupannya dengan baik. 

Berbagai cara telah diadaptasikan oleh makhluk hidup untuk mengoptimalkan 

pengambilan nutrisi dari lingkungannya, tidak terkecuali hewan. Perbedaan nutrisi 

juga membuat suatu adaptasi yang berbeda dalam sistem pencernaan hewan.Dasar 

dari terjadinya perbedaan ini adalah suatu tema utama dalam biologi, yaitu 

struktur menentukan fungsi. Hal inilah yang akan dikaji dalam makalah ini, yaitu 

mengenai perbedaan sistem pencernaan pada berbagai hewan, terutama vertebrata 

serta kaitannya dengan lingkungan tempat hewan tersebut mengambil nutrisinya. 

 

4.6.1 Sistem Pencernaan pada Pisces 

a) Tractus Digestivus (Saluran Pencernaan) 

- Cavum Oris 

  Pada rongga mulut pisces terdapat lingua atau lidah yang bentuknya kaku 

dan tidak bisa digerakkan yang terdapat pada dasar mulut dan tidak mengeluarkan 

kelenjar saliva hanya ada sel mucus atau sel lendir. Terdapat gigi-gigi kecil yang 

berbentuk kerucut pada geraham bawah.Terdapat Glandula Mukosa atau kelenjar 

lendir yang berfungsi untuk mempermudah jalannya makanan.Terdapat organ 

pengecap yang sering menyelimuti lidah yang berfunsi sebagai penyeleksi 

makanan. Pada rongga mulut pisces juga terdapat organ palatin yang terletak pada 

langit-langit bagian belakang, dan merupakan penebalan dari lapisan mukosa. 

Organ ini terdiri dari lapisan otot dan serat kolagen dan berfungsi sebagai proses 

penelanan makanan dan membantu membuang kelebihan air pada makanan yang 

dimakan. 

 

- Faring 

Pada faring ini berfungsi sebagai penyaring makanan.tetapi pada faring 

kadang kala masih ditemukan organ pengecap, jika ada meterial yang bukan 

makanan maka material tersebut akan dibuang melalui celah insang. 

 

- Esofagus 

  Esofagus mempunyai bentuk kerucut, pendek seperti pipa, dan terdapat 

dibelakang insang.Pada organ ini mengandung lender yang berfungsi untuk 

membantu penelanan makanan. 

 

- Lambung 

  Lambung pada ikan mempunyai dua fungsi, selain sebagai penampung 

makanan, lambung juga sebagai pencerna makanan. Pada ikan yang tidak 

berlambung, fungsi penampung makanan digantikan oleh usus depan yang 

dimodifikasi menjadi kantung yang membesar atau sering disebut lambung palsu. 
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Seluruh Permukaan lambung ditutupi oleh sel mucus yang mengandung 

mukopolisakarida yang agak asam dan berfungsi sebagai pelindung dinding 

lambung dari kerja asam klorida.Pada lambung juga mempunyai sel-sel penghasil 

cairan gastric yang terletak dibagian bawah dari lapisan epithelium yang berfungsi 

untuk mensekresikan peptin dan asam klorida.  

Proses pencernaan di lambung dilakukan ada yang kimiawi dan ada pula 

pencernaan secara mekanik juga dilkukan di lambung. Pada ikan hebivora 

contohnya ikan ini menggerus makanan pada lambung, lambung tersebut sering 

disebut gizard atau lambung khusus. 

Di dalam lambung ini akan terjadi proses pencernaan protein, lemak, dan 

karbohidrat. Pencernaan protein di lambung akan mengalami denaturasi oleh kerja 

HCl dan dihidrolisis oleh enzim pepsin, sehingga protein menjadi peptid. 

Pencernaan protein, lemak dan karbohidrat di lambung merupakan tahap awal, 

tetapi secara intensif dilakukan di usus. Sedangkan pada ikan yang tidak 

mempunyai lambung, pencernaan protein dilakukan pad usu depan oleh enzim 

protease. 

 

- Pylorus 

  Pilorus merupakan segmen yang terletak antara lambung dan usus depan. 

Pada segmen ini berfungsi sebagi pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke 

segmen usus. 

 

- Intestinum 

Bagian ini merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan atau 

tractus digesti. Pada bagian depan usus ini ada yang terdapat dua saluran dan ada 

yang satu saluran. Dua saluran tersebut yaitu saluran yang berasal dari kantong 

empedu (ductus choledochus) dan saluran yang berasal dari pancreas. Sedangkan 

yang hanya mempunyai satu saluran pada depan lambung ini, karena pancreas 

pada ikan tertentu tersebut menyebar pada organ hati. Jadi, hanya terdapat satu 

saluran yaitu ductus choledochus. Lapisan mukosa usus tersusun oleh selapis sel 

epithelium dengan bentuk prismatic. Pada lapisan ini terdapat tonjolan-tonjolan 

atau prisma atau villi yang membentuk seperti sarang tawon pada usus bagian 

depan dan akan lebih beraturan pad usus bagian belakang.  

Bentuk sel yang umum ditemukan di epithelium usus adalah sel enterosit 

dan sel mukosit.Sel enterosit merupakan sel yang permukaan atasnya mengarah ke 

rongga usus.sel ini adalah sel yang paling dominan, yang jumlahnya akan semakin 

meningkat kearah bagian belakang usus. Sel enterosit memiliki tonjolan kecil atau 

mikrovilli kecil yang berperan dalam penyerapan makanan. Sel mukosit atau 

sering disebut sel penghsil lender. Sel mukosit merupakan sel yang berbentuk 

seperti piala, pada permukaan sel ini juga terdapat mikrovilli. Lendir ini berfungsi 

sebagai pelumas dan pelindung dinding usus. 
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Perbedaan intestinum pada ikan tiap jenis ikan terletak pada bentuknya. 

Ikan jenis herbivora memiliki usus yang menggulung dan panjang. Sedangkan 

untuk ikan omnivore memiliki usus yang hampir sama dengan herbivora tetapi 

lebih pendek. Sedangkan untuk ikan karnivora memiliki usus pendek dan tidak 

menggulung. 

 

- Rectum 

 Rectum merupakan segmen saluran pencernaan yang paling terujung.Segmen 

ini berfungsi sebagai penyerap air dan ion.Sedangkan pada larva ikan, selain 

sebagai penyerap air dan ion, rectum juga sebagai penyerap protein. 

 

- Anus 

 Anus merupakan ujung saluran pencernaan. Pada ikan bertulang sejati anus 

terletak disebelah depan saluran genital. 

 

b) Glandula Digestoria 

- Hepar 

 Hepar adalah organ penting yang mensekresikan bahan untuk proses 

pencernaan. Organ ini berwarna merah kecoklatan yang tersusun oleh sel-sel hati 

atau hepatosit. Organ ini terletak dibagian depan rongga badan dan mengelilingi 

usus. Hepar pada ikan terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus dorsal, lobus dexter dan 

lobus sinister. Pad sel-sel lemak atau hepatosit akan membentuk asam empedu 

yaitu asam yang berasal dari kolesterol, yakni asam kholik, asam 

khenodesoksikholik, asam desoksikholik. Selanjutnya nanti akan terbentuk garam 

empedu. Dan Garam empedu ini yang berperan melarutkan lemak dalam air. 

- Vesica Fellea 

  Vesica vellea disebut juga kandung empedu, organ ini terletak disekitar 

hati dan berwarna hijau kebiruan.organ ini berfungsi menampung cairan empedu. 

jika kekurangan cairan empedu dapat menurunkan kecernaan lemak dan 

kekurangan vitamin-vitamin yang hanya larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, 

E, K. 

 

- Pankreas 

  Pankreas terletak berdekatan dengan usus depan dan lambung. Saluran 

pankreati ini bermuara pada usus depan. Warnanya kekuning-kuningan.Pada 

pancreas ini mempunyai dua tipe sel, yang pertama adalah sel eksokrin yang 

berfungsi untuk mensistesis enzim.Hasil utama pancreas eksokrin adalah enzim-

enzim pencernaan, seperti protease, amylase, khitinase, dan lipase. Sel yang kedua 

adalah sel endokrin yang berfungsi untuk mensistesis hormon. 
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Gambar 113. Anatomi Saluran Percernaan pada Osteichtyes 

 

4.6.2 Sistem Pencernaan pada Amfibi 

a) Tractus Digestivus  

- Cavum Oris 

Rahang atas 

  Pada cavum oris ini terdapat lingua yang berbentuk bifida yang berfungsi 

untuk menangkap mangsa, pada lingua ini disokong oleh apparatus hyodeus. 

  Organ ini juga terdapat Dentes yang terletak pada dua bagian tepat. yang 

pertama pada tepi maxilla yang berderet panjang dan yang kedua pada suatu 

bidang kecil pada vomer dan memenuhinya. Giginya tersebut berbentuk conus 

atau kerucut, tidak memiliki pulpa atau jaringan syaraf dan melekat pada tulang. 

Giginya tersebut berfungsi untuk memegang mangsa. Dimana; (1) Premaxillare 

disebelah anterior, (2) Maxillare terletak ditengah, (3) Palatum, terdapat susunan 

cilia yang berfungsi untuk menimbulkan aliran cairan-cairan mulut pada 

permukaan dinding cavum oris. (4) Pterygoid, mempunyai 3 cabang, kearah 

anterior, medial, dan lateroposterior. 

Rahang Bawah 

Pada rahang bawah amphibi hanya terdiri oleh duah buah tulang, yaitu 

osteo dentarium dan osteo angulo sphlenium. Esophagus, berbentuk saluran 

pendek. 

 

- Ventrikulus 

 Pada organ ini berbentuk seperti kantung, bila terisi makanan akan menjadi 

lebih lebar. Ventrikulus terdiri dari dua saluran, pertama adalah cardia yang 

berfungsi sebagai tempat masuknya esophagus, dan yang ketiga pylorus yang 

berbentuk lubang untuk menuju intestinum.Pada dinding ventriculus ini terdapat 

http://1.bp.blogspot.com/-FK3LRAVN8Vs/Ta2h8h8swaI/AAAAAAAAACQ/ZRrE7QCJwjA/s1600/sistem+pencernaan+ikan.jpg
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kelenjar pencernaan makanan yang menghasilkan pepsin dan HCL.Pemasukan 

makanan dari ventrikulus ke duodenum diatur oleh m. sphincter pylory. 

 

- Intestinum tenue 

 Intestinum tenue terdiri dari: 

a) Duodenum atau usus dua belas jari bagian usus ini kaya dengan sel-sel piala 

yang menghasilkan mucus, disini makanan diabsorbsi masuk kedalam 

systema portae hepatis, yaitu susunan venae yang membawa hasil-hasil 

pencernaan dari intestinum ke hepar sebelum kembali ke cor. 

b) Jejunum  

c) Ileum 

 

- Intestinum crassum 

 Bagian terakhir dari organ ini disebut rectum, dan akan menuju ke kloaka. 

 

- Kloaka 

 Organ ini merupakan ujung dari saluran pencernaan atau muara dari saluran 

pencernaan.Organ ini sebenarnya mempunyai tiga fungsi, selain sebagi muara 

pencernaan, organ ini juga sebagai rongga kelamin dan rongga urin. 

 

b) Glandula Digestoria 

- Hepar 

Organ ini berwarna merah kecoklatan dan mengeluarkan empedu berwarna 

kehijauan.Hepar pada amphibi memepunyai dua lobus yaitu lobus sinister dan 

lobus dexter.Pada hepar ini menghasilkan empedu atau bilus.Empedu ini 

dihasilkan terus-menerus, selanjutnya ditimbun disuatu kantong emepdu atau 

disebut vesica felea.Melalui ductus choledochus empedu dicurahkan ke 

duodenum. 

- Pancreas 

Berwarna kekuningan, melekat diantara lambung dan duodenum. Organ 

ini menghasilkan enzim dan hormone yang bermuara pada duodenum. Kelenjar 

ini mempunyai dua fungsi yaitu sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. 

Pada Kelenjar eksokrin ini berfungsi sebagai penghasil enzim-enzim pencernaan 

makanan yang dikeluarkan melalui ductus pancreaticus ke dalam duodenum. 
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Gambar 114. Sistem pencernaan pada Amphibia 

4.6.3 Sistem Pencernaan pada Reptil 

Sebagaimana pada ikan dan amfibi, sistem pencernaan makanan pada 

reptil meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan.Reptil umumnya 

karnivora (pemakan daging). Secara berturut-turut saluran pencernaan pada reptil 

meliputi: 

a) Tractus Digestivus 

- Cavum Oris 

Cavum oris pada bagian maxilla terdapat choanae primer atau sebuah 

liang), dentes atau gigi pada tiap-tiap species dentes berbeda struktur giginya, 

pada gigi kadal mempunyai gigi bersulcus yang berbentuk conus pada kadal 

biasanya tidak terdapat dentes palatin.. Pada ular mempunyai gigi pada bagian 

maxilla, platinum, dan ptyrigoid, pad umunya gigi tersebut panjang , padat dan 

runcing. berbeda lagi pad crocodile yang mempunyai gigi umumnya besar dan 

terdapat pada premaxilla, maxilla, dan mandibula. Palatum atau langit-langit yang 

membentuk lipatan longitudinal, Choanae sekunder, Ostium tubae auditivae. 

Sedangkan pada bagian mandilbula terdapat faring rima glottidis atau celah suara 

dan lingua bifidia yang terletak pada dasar mulut yang melekat pada tulang lidah 

atau os hyoideum, dan maksud dari bifidia adalah bercabang. 

- Esofagus 

- Ventrikulus 
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Pada organ ini mempunyai muscular yang tebal dan berbentuk silindris. 

Khusus pada ular, proses makanan pertama kali dicerna pada organ ini. 

- Intestinum tenue 

Alat penggantung pada organ ini disebur mesenterium. 

- Cecum 

Organ ini merupakan batas dari intestinum tenue dan intestinum crassum. 

- Intestinum crassum 

Intestinum crassum terdiri dari dua organ lagi yaitu rectum dan 

kloaka.Alat penggantungnya disebut mesorectum. 

- Rektum dan kloaka 

Pada reptilia lautan dalam, selain sebagai alat pengeluaran akhir, kloaka 

juga berfungsi sebagai alat bantu pernapasan. 

 

b) Glandula Digestoria 

- Hepar 

  Hepar pada retil terdapat dua lobus, yaitu lobus dexter dan lobus sinister 

Pada hepar ini menghasil empedu. 

- Vesica fellea 

  Vesica felea atau kandung empedu terletak pada sebelah kanan hati. 

- Pancreas 

  Pancreas pada reptile terletak diantara ventrikulus dan duodenum. 

warnanya kekuningan. 

Gambar 115. Sistem pencernaan pada Reptil 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-0_H7nSVpYiw/Ta2mWH7e_JI/AAAAAAAAACY/i-8ugE3n6wY/s1600/reproduksi-reptil1.jpg+w=320&h=141.jpg
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4.6.4 Sistem Pencernaan pada Aves 

a. Traktus Digestivus 

- Paruh, merupakan modifikasi dari gigi. 

- Cavum Oris, terdiri atas rahang atas yang merupakan penghubung antara 

rongga mulut dan tanduk. 

- Faring, berupa saluran pendek. 

- Esofagus, pada burung terdapat pelebaran pada bagianini disebut tembolok, 

berperan sebagai tempat penyimpanan makanan yang dapat diisi dengan cepat. 

- Lambung, terdiri atas: (1) Proventrikulus (lambung kelenjar), banyak 

menghasilkan enzim pencernaan, dinding ototnya tipis; (2) Ventrikulus 

(lambung pengunyah/empedal), ototnya berdinding tebal. Pada burung 

pemakan biji-bijian terdapat kerikil dan pasir yang tertelan bersama makanan 

vang berguna untuk membantu pencernaan. 

- Intestinum, terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada kloaka. 

Usus halus pada burung terdiri dari duodenum, jejunum dan ileum. 

- Rektum dan kloaka 

 

b. Glandula Digestoria 

Kelenjar pencernaan burung meliputi: hati, kantung empedu, dan pankreas. 

Pada burung merpati tidak terdapat kantung empedu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 116. Sistem pencernaan pada Aves 

http://www.anakunhas.com/wp-content/uploads/2011/07/saluran-pencernaan-burung-01.jpg
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4.6.5 Sistem Pencernaan pada Ruminansia 

Hewan ruminansia (memamah biak) adalah hewan herbivora murni, 

contohnya sapi, kerbau, dan kambing. Disebut hewan memamah biak karena 

memamah atau mengunyah makanannya sebanyak dua fase.Pertama saat makanan 

tersebut masuk ke mulut.Makanan tersebut tidak dikunyah hingga halus dan terus 

ditelan. Selang beberapa waktu makanan tersebut dikeluarkan kembali ke mulut 

untuk dikunyah sampai halus. Makanan hewan ruminansia berupa rumput atau 

tumbuhan. Sel tumbuhan tersusun dari bahan selulosa yang sulit dicerna.Oleh 

karena jenis makanan tersebut, hewan ruminansia mempunyai sistem pencernaan 

dengan struktur khusus yang berbeda dengan hewan karnivora dan omnivora. 

Traktus Digestivus 

Saluran pencernaan hewan ruminansia terdiri atas organ-organ berikut: 

- Cavum Oris 

Sapi, misalnya, mempunyai susunan gigi sebagai berikut: 

3 3 0 0 0 0 0 0 Rahang atas 

M P C I I C P M Jenis gigi 

3 3  0 4 4 0 3 3 Rahang bawah  

I = insisivus = gigi seri 

C = kaninus = gigi taring 

P = premolar = geraham depan 

M = molar = geraham belakang 

Berdasarkan susunan gigi di atas, terlihat bahwa sapi (hewan ruminansia) 

tidak mempunyai gigi seri bagian atas dan gigi taring, tetapi memiliki gigi 

geraham lebih banyak dibandingkan dengan manusia sesuai dengan fungsinya 

untuk mengunyah makanan berserat, yaitu penyusun dinding sel tumbuhan yang 

terdiri atas 50% selulosa. Gigi yang terdapat dalam rongga mulut hewan 

ruminansia berbeda dengan mamalia lain dalam hal berikut. 

 Gigi seri (insisivus) mempunyai bentuk yang sesuai untuk menjepit makanan 

berupa tetumbuhan seperti rumput. 

 Gigi taring (caninus) tidak berkembang. 

 Gigi geraham belakang (molare) berbentuk datar dan lebar. Makanan yang 

direnggut dengan bantuan lidah secara cepat dikunyah dan dicampur dengan air 

liur dalam mulut, kemudian ditelan masuk ke dalam lambung melalui esofagus. 
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Gambar 117. Perbandingan demtisi pada karnivora, herbivora dan omnivore 

- Esofagus 

Esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan 

lambung. Di sini tidak terjadi proses pencernaan. Esofagus pada sapi sangat 

pendek dan lebar, serta lebih mampu membesar (berdilatasi). Esofagus berdinding 

tipis dan panjangnya bervariasi, diperkirakan sekitar 5 cm. 

- Lambung 

  Lambung mempunyai peranan penting untuk menyimpan makanan 

sementara yang akan dikunyah kembali (kedua kali). Selain itu, pada lambung 

juga terjadi proses pembusukan dan peragian. Lambung Ruminansia terdiri atas 

empat ruangan, yaitu: 

 rumen (perut besar/perut urat daging) 

 retikulum (perut jala) 

 omasum (perut buku) 

 abomasum (perut kelenjar/perut masam). 

  Ukuran ruangan tersebut bervariasi sesuai dengan umur dan makanan 

alamiahnya.Kapasitas rumen 80%, retikulum 5%, omasum 7–8%, dan abomasum 

7–8%.Mula-mula makanan masuk ke dalam rumen. Makanan yang masuk ke 
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lambung ini telah bercampur dengan ludah yang bersifat alkali sehingga memberi 

suasana basa dengan pH ± 8,5.Selanjutnya, dalam lambung sapi berlangsung 

proses pencernaan sebagai berikut. 

 Rumen 

  Rumen berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang 

ditelan.Setelah rumen cukup terisi makanan, sapi beristirahat.Di dalam rumen 

terdapat populasi bakteri dan Protozoa. Mikroorganisme tersebut menghasilkan 

enzim yang menguraikan polisakarida, misalnya enzim: hidrolase, amilase, 

oligosakharase, glikosidase, dan enzim selulase yang berfungsi untuk 

menguraikan selulosa. Selain itu juga terdapat enzim yang menguraikan protein, 

yaitu enzim proteolitik; dan enzim pencerna lemak. 

 Retikulum 

  Di dalam retikulum makanan diaduk-aduk kemudian dicampur dengan 

enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada, hingga akhirnya menjadi gumpalan-

gumpalan yang masih kasar (bolus).Pengadukan dilakukan oleh kontraksi otot 

dinding retikulum.Kemudian, gumpalan makanan tersebut didorong kembali ke 

mulut untuk dikunyah lebih sempurna (dimamah kedua kali), sambil 

beristirahat.Setelah itu, gumpalan makanan ditelan lagi masuk ke omasum 

melewati rumen dan retikulum. 

 Omasum 

Di dalam omasum terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang akan 

bercampur dengan bolus. Makanan dijadikan lebih halus lagi di omasum.Kadar air 

dari gumpalan makanan dikurangi (terjadi absorpsi air), kemudian gumpalan 

makanan diteruskan keabomasum. 

 Abomasum 

Di dalam abomasum makanan dicernakan lagi dengan bantuan enzim dan 

asam klorida.Abomasum merupakan perut yang sebenarnya, karena di sini terjadi 

pencernaan sebenarnya secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Enzim 

yang dikeluarkan oleh dinding abomasum sama dengan yang terdapat pada 

lambung mamalia lain. Misalnya, enzim pepsin merombak protein menjadi asam 

amino. 

Asam klorida (HCl) selain mengaktifkan pepsinogen yang dikeluarkan 

dinding abomasum, juga sebagai desinfektan (zat pembunuh bakteri, karena 

bakteri akan mati pada pH yang sangat rendah). Namun, bakteri yang mati dapat 

dicerna menjadi sumber protein bagi hewan memamah biak. Dengan demikian, 

hewan memamah biak tidak memerlukan asam amino esensial seperti pada 

manusia. Kemudian, makanan yang telah halus dari ruang abomasum didorong 

masuk ke usus halus.Di usus halus ini sari-sari makanan diserap dan diedarkan 

oleh darah ke seluruh tubuh.Selanjutnya sisa makanan keluar melalui anus. 
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Gambar 118. Saluran pencernaan pada hewan ruminansia 

 

Apabila sapi meminum air, lipatan dinding antara rumen dan retikulum 

membentuk saluran yang menghubungkan mulut-esofagus-omasum-abomasum. 

Keadaan yang demikian mengakibatkan air yang diminum dapat langsung masuk 

ke abomasum. Pada anak sapi yang masih menyusu induknya, rumen, retikulum, 

dan omasum masih kecil serta belum berfungsi. Saluran lipatan tertutup oleh 

gerakan refleks sehingga air susu yang diisap dari puting susu induknya langsung 

masuk ke abomasum. 

Pada kelinci, marmot, dan kuda, fermentasi selulosa terjadi di dalam 

sekum.Sekum (usus buntu) adalah kantong (bagian usus besar) yang berada di 

antara pertemuan usus halus dengan usus besar dan umbai cacing.Di dalam sekum 

banyak bakteri selulolitik.Selain itu, pada hewan-hewan tersebut hanya terjadi 

pengunyahan satu kali, sehingga feses yang dikeluarkan lebih kasar dan berserat 

daripada feses sapi (yang mengalami pengunyahan selulosa dua kali. 
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Gambar 119. Perbandingan saluran pencernaan pada karnivora dan herbivora 

 

4.6.7 Sistem Pencernaan pada Manusia 

a) Traktus Digestivus dan Glandula Digestoria 

- Cavum Oris 

 Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut, 

dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu 

pencernaan makanan. Pada Mulut terdapat : 

 Dentis (Gigi), memiliki fungsi memotong, mengoyak dan menggiling makanan 

menjadi partikel yang kecil-kecil. 

 Lingua (Lidah), memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta 

mengecap rasa makanan. 

 Glandula Salivary (Kelenjar Ludah), ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut, 

yaitu glandula parotis, sublingualis dan submandibularis. Ketiga kelenjar ludah 

tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1 sampai 2,5 liter ludah. 

Kandungan ludah pada manusia adalah : air, mucus, enzim amilase, zat 

antibakteri, dll. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna 

karbohidrat menjadi disakarida. 
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Gambar 120. Sistem pencernaan pada manusia 

- Esofagus (kerongkongan) 

 Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut 

dengan lambung. Pada ujung saluran esophagus setelah mulut terdapat daerah 

yang disebut faring.  Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis yang mengatur 

makanan agar tidak masuk ke trakea (tenggorokan). Fungsi esophagus adalah 

menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang 

esophagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan 

menuju lambung. 
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Gambar 121. Refleks penelanan makanan secara peristalsis 

- Lambung 

 Lambung adalah kelanjutan dari esophagus, berbentuk seperti kantung. 

Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding 

lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan 

secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Ada 3 jenis otot polos 

yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot 

menyerong. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan 

kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Berikut 

senyawa yang dihasilkan beserta fungsinya. 

- Pepsin, menghidrolisis protein menjadi peptida berukuran kecil. Dikeluarkan 

oleh sel chief dalam bentuk pepsinogen yang inaktif. 

- Asam klorida(HCl), mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Sebagai 

disinfektan, serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin 

pada usus halus. 

- Renin, mengendapkan protein pada susu (kasein) dari air susu (ASI). Hanya 

dimiliki oleh bayi. 

- Mukus, melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. 

 Hasil penggerusan makanan di lambung secara mekanik dan kimiawi 

akanmenjadikan makanan menjadi bubur yang disebut bubur kim. 
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Gambar 122. Anatomi lambung dan sel penghasil cairan lambung 

 

- Intestinum Tenue (Usus Halus) 

 Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang 

sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum (± 25 

cm), jejunum (± 2,5 m), serta ileum (± 3,6 m). Pada usus halus hanya terjadi 

pencernaan secara kimiawi saja, dengan bantuan senyawa kimia yang 

dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang 

dilepaskan ke usus halus. 
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Gambar 123. Hubungan antara duodenum dengan lambung, hati, kelenjar 

empedu dan pankreas 

 

Senyawa yang dihasilkan oleh usus halus adalah : 

 Disakaridase, menguraikan disakarida menjadi monosakarida 

 Erepsinogen, erepsin yang belum aktif yang akan diubah menjadi erepsin. 

Erepsin mengubah pepton menjadi asam amino. 

 Hormon Sekretin, merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia 

yang dihasilkan ke usus halus 

 Hormon CCK (Kolesistokinin), merangsang hati untuk mengeluarkan cairan 

empedu ke dalam usus halus. 

 

Selain itu, senyawa kimia yang dihasilkan kelenjar pankreas adalah: 

 Bikarbonat, menetralkan suasana asam dari makanan yang berasal dari 

lambung 

 Enterokinase, mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin serta mengaktifkan 

tripsinogenmenjadi tripsin. Tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. 

 Amilase, mengubah amilum menjadi disakarida 

 Lipase, mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol 

 Tripsinogen, mengaktifkan Tripsin yang belum aktif. 

 Kimotripsin, mengubah peptone menjadi asam amino 

 Nuklease, menguraikan nukleotida menjadi nukleosida dan gugus pospat 

 Hormon Insulin, menurunkan kadar gula dalam darah sampai menjadi kadar 

normal 

 Hormon Glukagon, menaikkan kadar gula darah sampai menjadi kadar normal 

- Usus Halus 
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 Pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana 

basa. Prosesnya sebagai berikut : 

1. Makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam akan dinetralkan 

oleh bikarbonat dari pankreas. 

2. Makanan yang kini berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan 

zatnya. Makanan dari kelompok karbohidrat akan dicerna oleh amilase 

pankreas menjadi disakarida. Disakarida kemudian diuraikan oleh disakaridase 

menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Glukaosa hasil pencernaan kemudian 

diserap usus halus, dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. 

3. Makanan dari kelompok protein setelah dilambung dicerna menjadi pepton, 

maka pepton akan diuraikan oleh enzim tripsin, kimotripsin, dan erepsin 

menjadi asam amino. Asam amino kemudian diserap usus dan diedarkan ke 

seluruh tubuh oleh peredaran darah. 

4. Makanan dari kelompok lemak, pertama-tama akan dilarutkan (diemulsifikasi) 

oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak 

(droplet lemak). Droplet lemak kemudian diuraikan oleh enzim lipase menjadi 

asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol kemudian diserap usus dan 

diedarkan menuju jantung oleh pembuluh limfe. 

 

- Kolon (Usus Besar) 

 Kolon merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus 

halus. Memiliki panjang 1,5 meter, dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Usus 

besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu : Kolon asenden, Kolon Transversum, dan 

Kolon desenden.Fungsi kolon adalah : 

 Menyerap air selama proses pencernaan. 

 Tempat dihasilkannya vitamin K, dan vitamin H (Biotin) sebagai hasil 

simbiosis dengan bakteri usus, misalnya E.coli. 

 Membentuk massa feses 

 Mendorong sisa makanan hasil pencernaan (feses) keluar dari tubuh. 

Pengeluaran feses dari tubuh di defekasi. 

 

- Rektum dan Anus 

Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum 

dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rectum. Apabila 

feses sudah siap dibuang maka otot spinkter rectum mengatur pembukaan dan 

penutupan anus. Otot spinkter disusun oleh otot polos dan otot lurik. Dari semua 

penjelasan diatas, dapat disimpulkan mengenai sistem pencernaan pada hewan-

hewan dalam tabel berikut. 
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Tabel 8. Perbandingan organ-organ sistem pencernaan pada beberapa hewan 

No. Hewan Mulut 
Kerongk

ongan 

Tembo

lok 

Lambu

ng 

Usus 

Halus 

Usus 

Besar 

Poros 

usus 
Anus 

1. Kerbau   -    -  

2. Burung       - - 

3. Reptil   -   - - - 

4. Amfibi   -     - 

5. Ikan   -   - -  

6. Belalang    -   -  

7. Cacing 

Tanah 
   -  - -  

8. Planaria  - - -  - - - 

9. Amuba - - - - - - -  

 

4.7 Latihan 

Soal: 

 

1. Wacana Permasalahan 

Ketika sedang asik membaca Koran, Pak Horan dikejutkan oleh suara istrinya. 

Rani anak mereka yang baru berusia 8 tahun tiba-tiba mengalami kejang-

kejang dengan panas tubuhnya sangat tinggi. Pak horan dengan segera 

membawa anaknya ke UGD Klinik terdekat. Berdasarkan hasil diagnose, 

dokter mengatakan bahwasanya Rani terserang hipoglikemia. Karena kadar 

glukosa darah Rani terlalu rendah akibat sedang berpuasa, Rani akhirnya 

diputuskan untuk rawat inap.  

Pertanyaan: 

Mengapa Rani bisa mengalami hipoglikemia dan mekanisme Fisiologis apakah 

yang terjadi dalam tubuh Rani? 

Menurut Anda, berkaitan dengan apa situasi ini ditinjau dari faal karbohidrat? 

 

2. Wacana Permasalahan 

Libur semesrter yang lalu Endro berkesempatan pergi ke Afrika, untuk melihat 

kebun sawitnya disana. Di tengah perjalanan menuju kebunnya, Endro melihat 

seorang anak yang berperut buncit di pinggir jalan. Endro merasa kasihan dan 

bertanya-tanya apa yang terjadi pada anak tersebut.  

Pertanyaan: 

Menurut anda apakah yang terjadi pada anak tersebut? 

Petunjuk penyelesaian wacana permasalahan dibawah: 

1. Cermatilah wacana permasalahan tersebut! 

2. Lakukanlah klarifikasi istilah dan konsep pada wacana tersebut! 

3. Buatlah rumusan masalahnya! 

4. Analisislah secara rinci permasalah tersebut! 

5. Berikanlah solusi pada  permasalahan tersebut! 
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3. Wacana Permasalahan 

Ketika sedang asyik belanja di Mall Jeni dan Riska melihat seorang anak 

dengan postur tubuh yang sangat gemuk.Sebelumnya mereka mengira bahwa 

mungkin saja orang tua anak tersebut juga gemuk sehingga anaknya juga 

gemuk. Namun ketika anak tersebut menghampiri kedua orang tuanya . Mereka 

sangat terkejut  karna kedua orangtua anak tersebut memiliki tubuh yang 

tergolong normal. Pertanyaan: 

Dapatkah anda membantu Riska dan Jeni memahami tentang  penyakit yang 

telah mereka lihat di mol tersebut?  

Faktor-faktor apa sajakah yang mungkin menyebabkan anak tersebut memiliki 

kelebihan berat tubuh? 

Menurut kamu, berkaitan dengan apa situasi ini? 

 

4. Wacana Permasalahan 

Bu Dini menderita diabetes mellitus, suatu hari ia mengeluh kepada cika bahwa 

ia sering merasa cepat lapar, padahal ia sudah makan. Cika menduga bahwa 

keadaan ini sangat berhubungan erat dengan penyakit diabetes yang sedang 

diderita oleh Bu Dini. 

Pertanyaan: 

Menurut anda, mengapa dapat terjadi demikian?  

Dapatkah anda membantu cika untuk menjelaskannya kepada Bu Dina? 

 

5. Wacana Permasalahan 

Margaret Dickie, Katherine Hummel, dan Doug Coleman, dari Jackson 

Laboratory di Bar Harbor Maine, Maine, menemukan bahwa tikus putih 

dengan mutan gen ob atau mutan gen db, makan dengan rakus dan tumbuh 

lebih besar daripada tikus putih tipe liar (non-mutan) yang mempunyai kedua 

gen (ditandai dengan ob
+
, db

+
). 

Untuk menyelidiki lebih jauh tentang pengaturan kedua gen, Coleman 

mengukur massa tubuh dari pasangan tikus putih muda dengan genotip yang 

berbeda dan kemudian dilakukan parabiosis (operasi penggabungan sistem 

peredaran darah dari tikus putih dengan genotip yang berbeda). Prosedur ini 

memastikan bahwa suatu faktor yang beredar dalam sistem peredaran darah 

masing-masing tikus akan ditransfer satu sama lain. Setelah beberapa minggu, 

ia kembali mengukur massa dari masing-masing tikus putih dan didapatkan 

hasil sebagai berikut. 
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Tabel 9. Pengaturan sistem peredaran darah dari tikus putih dengan genotip 

yang berbeda 

Pasangan genotip 
Rata-rata massa tubuh (gram) 

Awal Akhir 

ob
+
, db

+ 

ob
+
, db

+
 

20,3 

20,8 

23,6 

21,4 

ob, db
+
 

ob, db
+
 

27,6 

26,6 

47,0 

44,0 

ob, db
+
 

ob
+
, db

+
 

29,4 

22,5 

39,8 

25,5 

 

Pertanyaan: 

Bagaimanakah mekanisme kedua gen ini dalam menentukan massa tubuh pada 

tikus putih? 

 

4.8 Rangkuman 

 

 Nutrisi merupakan zat gizi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk 

kelangsungan hidupnya. Dalam keseharian, nutrisi dibutuhkan untuk 

pertumbuhan, energi, mengganti sel rusak, dan lain-lain. Nutrisi terdiri atas unsur 

makro dan mikro. Nutrisi unsur makro adalah karbohidrat, lemak, dan protein, 

sedangkan unsur mikro adalah vitamin, mineral, dan air. 

 

 Karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi dan 

pembangun. Karbohidrat terdiri atas polisakarida (selulosa, amilum, dan 

glikogen), disakarida (maltosa, sukrosa, dan laktosa), dan monosakarida (glukosa, 

fruktosa, dan galaktosa). Di alam, karbohidrat umumnya ditemukan dalam bentuk 

polisakarida, untuk dapat diserap tubuh, polisakarida harus melewati sistem 

pencernaan. Pencernaan polisakarida dimulai di mulut, yaitu dengan bantuan 

enzim amilase. Amilum akan diurai amilase menjadi karbohidrat sederhana. 

Penguraian karbohidrat selanjutnya terjadi di usus. Di usus, karbohidrat sederhana 

diurai menjadi monosakarida agar dapat diserap oleh jonjot usus untuk 

selanjutnya masuk dan diedarkan melalui sistem peredaran darah. 

 

 Protein memiliki fungsi utama sebagai pembangun dan regulasi 

metabolisme di dalam tubuh. Sebagai pembangun, protein merupakan materi 

penting dalam pembentukan otot, tulang, kulit, dan sel. Sebagai regulator atau 

pengatur, protein merupakan materi dasar dari banyak hormon dan enzim. Protein 

di alam umumnya tersedia dalam bentuk rantai panjang asam amino atau 



224 
 

polipeptida. Untuk dapat diserap tubuh, polipeptida mengalami penguraian 

menjadi asam amino selama berada dalam sistem pencernaan. Dalam sistem 

pencernaan, penguraian protein menjadi rantai tunggal (asam amino) terjadi di 

lambung dan usus halus.   

 

 Lipid atau lemak merupakan molekul penyimpanan energi terbesar di 

dalam tubuh. Selain sebagai cadangan energi, lipid berperan pula dalam penyusun 

struktur tubuh, misalnya pada sel dan berperan pula sebagai pengatur, misalnya 

beberapa hormon disusun oleh lipid. Dalam sistem pencernaan, penguraian lipid 

kompleks menjadi sederhana terjadi di dalam usus halus dengan bantuan enzim 

lipase. Lipid diserap usus halus akan dibungkus dengan kilomikron (kompleks 

protein) untuk selanjutnya dikirim ke pembuluh lakteal dan diedarkan ke seluruh 

tubuh. Dari pembuluh lakteal, lipid dapat berpindah ke sistem pembuluh darah 

untuk diedarkan ke seluruh tubuh.  
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BAB 5 
Sistem ekskresi & 

osmoregulasi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Deskripsi Singkat 

Bab ini mengemukakan  teori-teori yang berhubungan dengan pemahaman konsep 

tentang sistem  osmoregulasi dan ekskresi pada berbagai jenis hewan dan manusia. 

 
2. Relevansi 

Bab ini  salah satu bagian utama dalam memenuhi capaian pembelajaran 

matakuliah fisiologi hewan dan manusia untuk menjelaskan mekanisme sistem  

osmoregulasi dan ekskresi pada berbagai jenis hewan dan manusia. 

 
3. Capaian Pembelajaran 

Kemampuan akhir yang harus dicapai mahasiswa mempelajari bab ini adalah dapat 

menjelaskan peranan osmoregulasi dan ekresi, mekanisme kerja osmoregulasi, 

menganalisisa proses osmoregulasi yang terjadi pada (pisces, amfibi, reptil, aves dan 

osmoregulasi yang terjadi pada mamalia), menjelaskan mekanisme osmoregulasi saat 

haus atau dehidrasi pada manusia, menjelaskan mekanisme fisiologi komparatif 

osmoregulasi pada hewan persamaan dan perbedaan proses osmoregulasi yang terjadi 

pada (pisces, amfibi, reptil, aves dan osmoregulasi yang terjadi pada mamalia) dan 

manusia. 
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SISTEM EKSKRESI DAN OSMOREGULASI 
 

 

5.1 Pendahulun 

Tubuh hewan  60 sampai 95 persen tubuhnya terdiri dari air yang tersebar 

dalam cairan intrasel dan ekstrasel dan sewaktu-waktu konsentrasi cairannya 

tersebut bisa berubah, maka  keseimbangan harus dipertahankan oleh hewan  

melalui  mekanisme  yang disebut dengan OSMOREGULASI. 

Osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan 

menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau 

organisme hidup. Proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan 

konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Jika sebuah sel 

menerima terlalu banyak air maka ia akan meletus, begitupun sebaliknya, jika 

terlalu sedikit air maka sel akan mengerut dan mati. Osmoregulasi juga berfungsi 

ganda sebagai sarana untuk membuat zat-zat yang diperlukan oleh sel atau 

organisme hidup. 

 

5.2 Pengertian Osmoregulasi 

Osmoregulasi adalah proses untuk menjaga keseimbangan antara jumlah 

air dan zat terlarut yang ada dalam tubuh hewan. Osmoregulasi dapat juga 

didefinisikan sebagai proses homeostasis untuk menjaga agar cairan tubuh selalu 

berada dalam keadaan stabil atau steady state. Alasan utama hewan harus 

melakukan osmoregulasi ialah karena perubahan keseimbangan jumlah air dan zat 

terlarut di dalam tubuh memungkinkan terjadinya perubahan arah aliran air/zat 

terlarut menuju ke arah yang tidak diharapkan. Proses inti dalam osmoregulasi 

yaitu osmosis. Osmosis adalah pergerakan air dari cairan yang mempunyai 

kandungan air lebih tinggi (yang lebih encer) menuju ke cairan yang mempunyai 

kandungan air yang lebih rendah (yang lebih pekat). 

Hewan harus menjaga volume tubuh dan kosentrasi larutan tubuhnya 

dalam rentangan yang agak sempit. Yang menjadi masalah adalah konsentrasi 

yang tepat dari cairan tubuh hewan selalu berbeda dengan yang ada 

dilingkungannya. Perbedaan konsentrasi tersebut cenderung mengganggu keadaan 

manpat dari kondisi internal. Hanya sedikit hewan yang membiarkan kosentrasi 

cairan tubuhnya berubah-ubah sesuai degan lingkungannya dalam kedaan 

demikian hewan dikatakan melakukan osmokonfirmitas. Kebanyakan hewan 

menjaga agar kosentrasi cairan tubuhnya tetap lebih tinggi dari mediumnya 

(regulasi hiporosmotis) atau lebih rendah dari mediumnya (regulasi hipoosmotis). 

Masalah osmoregulasi antara lain sebagai berikut: 

BAB 5 
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1) Setiap individu hewan membutuhkan konsentrasi garam yang berbeda dengan 

lingkungannya. 

2) Hewan harus mempunyai konsentrasi air yang sama (partikel konsentrasi 

terlarut total) terhadap lingkungannya, yang berarti membutuhkan sejumlah 

besar energy untuk membuang air dari tubuhnya. 

3) Hewan perlu untuk membuang sejumlah sisa hasil metabolisme yang larut 

dalam air seperti ammonia, kreatinin, dan pigmen darah. 

Berdasarkan kemampuannya menjaga tekanan osmotik tubuh, dikenal 

adanya hewan osmoregulator dan osmokonformer. 

a. Osmokonformer 

Osmokonformer merupakan hewan yang tidak mampu mempertahankan 

tekanan osmotik di dalam tubuhnya, oleh karena itu hewan harus melakukan 

berbagai adaptasi agar dapat bertahan di dalam tempat hidupnya. adaptasi dapat 

dilakukan sepanjang perubahan yang terjadi pada lingkungannya tidak terlalu 

besar dan masih ada dalam kisaran konsentrasi yang dapat diterimanya. Jika 

perubahan lingku ngan terlalu besar maka hewan yang melakukan osmokonfermer 

tidak dapat bertahan hidup di tempat tersebut.  

b. Osmoregulator  

Osmoregulasi adalah organisme yang menjaga osmolaritasnya tanpa 

tergantung lingkungan sekitar. Oleh karena kemampuan meregulasi ini maka 

osmoregulator dapat hidup di lingkungan air tawar, daratan, serta lautan. Di 

lingkungan dengan konsentrasi cairan yang rendah, osmoregulator akan 

melepaskan cairan berlebihan dan sebaliknya. 

 

5.3 Peranan Osmoregulasi dan Ekskresi 

Beberapa peran osmoregulasi dan ekskresi antara lain: 

1) Mengeluarkan dan membuang hasil sampingan dari metabolisme. Pengeluaran 

dan pembuangan ini harus terjadi untuk mencegah tidak seimbangnya 

ekuilibrium reaksi kimia. Banyak interaksi metabolik yang arahnya bolak 

balik. Arah reaksi tersebut ditentukan olehperbandingan antara reaktan dan 

produk sesuai dengan hukum aksi masa. 

2) Mencegah terganggunya aktivitas metabolik dalam tubuh dengan cara 

mengeksresikan zat buangan. Zat buangan merupakan racun yang dapat 

mengganggu kerja enzim yang sangat penting dalam reaksi metabolik. 

3) Mengatur jumlah air yang terdapat dalam cairan tubuh, jumlah air dalam cairan 

tubuh dan cara pengaturannya merupakan salah satu masalah fisiologik yang di 

hadapi oleh mahluk hidup. 

4) Mengatur kadar ion H atau pH cairan tubuh agar reaksi-reaksi dalam 

metabolisme dapat berjalan dengan baik.  

5) Mempertahankan kestabilan ratio ion-ion yang terlarut dalam cairan tubuh, 

terutama ion-ion: Na, K, Mg, Ca, Fe, H, Cl, I, PO3 yang sangat vital untuk 
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aktivitas metabolisme seperti kerja enzim, sintesa protein, produksi hormon, 

pigmen respirasi, permeabilitas otot, aktivitas listrik, dan kontraksi otot. 

 

5.4 Organ yang Berperan dalam Osmoregulasi 

Beberapa organ yang berperan dalam osmoregulasi diantaranya: 
1) Insang 

Sel yang berperan dalam osmoregulasi adalah sel-sel chloride yang 

terletak pada dasar-dasar lembaran insang. Studi mengenai fungsi dan biokimiawi 

insang teleostei mengindikasikan bahwa insang teleostei merupakan pompa ion 

untuk chloride (Cl
-
), sodium (Na

+
) dan potasium (K

+
). Ion Na

+
 dibutuhkan dalam 

proses pemompaan NH
+
 dan H

+
 dari dalam tubuh ikan ke lingkungannya. 

Penambahan NH
+
 ke lingkungan ikan akan berjalan lambat bila pada waktu yang 

sama tingkat penambahan Na
+
 juga turun. Korelasi antara amonium dan hidrogen 

dengan Na
+
, mirip korelasi yang ditemukan pada Cl

-
 dan HCO3

-
. Bilamana 

amonia melewati sel-sel chloride maka akan diekskresi oleh insang setelah diubah 

menjadi amonium. Carbonic anhydrase juga hadir dalam peranannya untuk 

menggabungkan H
+
 (dari HCO3) dengan NH3 menjadi NH4. Perubahan ion ini 

menyebabkan level amonia dalam darah ditemukan sangat rendah. Proses ini 

sangat penting karena amonia merupakan produk ekskresi dari katabolisme 

protein yang dalam konsentrasi nyata tidak dapat ditolerir. 

 

2) Ginjal 

Fungsi utama ginjal yaitu mengekskresikan sebagian besar produk akhir 

metabolisme tubuh dan mengatur konsentrasi bagian tubuh. Glomerolus berfungsi 

menyaring cairan, sedangkan tubulus mengubah cairan yang disaring menjadi 

urin. Dengan demikian nefron dapat membersihkan atau menjernihkan plasma 

darah dari zat-zat yang tidak dikehendaki ketika ia melalui ginjal. Filtrasi dapat 

terjadi pada glomerolus karena jaringan kapiler glomerolus merupakan jaringan 

bertekanan tinggi sedangkan jaringan kapiler peritubulus adalah jaringan 

bertekanan rendah. 

 

3) Usus 

Sumber utama air pada teleostei oseanodrom adalah dengan meminum air 

laut yamg diperlukan untuk mengembalikan air yang hilang sebagai akibat dari 

difusi insang, ginjal, dan lewat kulit. Setelah masuk ke dalam usus, dinding usus 

aktif mengambil ion-ion monovalen (Na
+
, K

+
, Cl

-
) dan air, sebaliknya 

membiarkan lebih banyak ion-ion divalen (Mg
++

, Ca
++

, SO4
-
) tetap di dalam usus 

sebagai cairan rektal agar osmolaritas usus sama dengan darah. Hal ini penting 

dilakukan untuk menghindarkan air yang telah diserap usus kembali ke dalam 

rectal. (Fujaya, 2004). 
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5.5 Ginjal 

Ginjal (ren) manusia berjumlah sepasang, terletak di rongga perut sebelah 

kanan depan dan kiri depan ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Ginjal 

kanan lebih rendah dari pada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan terdapat hati. 

Ginjal berbentuk seperti biji ercis dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 

200 gram. Ginjal yang dibelah secara membujur akan memperlihatkan bagian-

bagian korteks yang merupakan lapisan luar. Medula (sumsum ginjal), dan pelvis 

(rongga ginjal). Di bagian korteks terdapat jutaan alat penyaring yang disebut 

nefron. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus kontortus. Badan 

Malpighi terdiri atas kapsula (simpai) Bowman Dan glomerulus. Glomerulus 

merupakan anyaman pembuluh kapiler. Kapsula Bowman berbentuk mangkuk 

yang mengelilingi glomerulus.'I'ubulus kontortus terdiri atas tubulus kontortus 

proksimal. tubulus kontortus distal. Dan tubulus kontortus kolektivus. Di antara 

tubuIus kontortus proksimal dan tubulus kontortus distal terdapat gelung 

/lengkung Henle pars ascenden (naik) dan pars descenden (turun).  

Penamaan beberapa bagian ginjal mengambil nama ahli yang berjasa 

dalam penelitian ginjal. Kapsula Bowman mengambil nama William Bowman 

(l816 – 1892). Seorang ahli bedah yang merupakan perintis di bidang saluran 

kentih yang mengidentifikasi kapsula tersebut. Lengkung Henle meugambil nama 

Jacob Henle (1809-1885), seorang ahli anatomi berkebangsaan Jerman yang 

mendeskripsikan lengkung di dalam ginjal tersebut. Glomerulus di identifikasi 

oleh seorang ahli mikroanatomi berkebangsaan ltalia bernama Marcerllo Malpighi 

(1628 - 1694). Ginjal merupakan alat pengeluaran sisa metabolisme dalam bentuk 

urine yang di dalamnya mengandung air, amoniak (NH3), ureum, asam urat dan 

garam mineral tertentu. Penderita diabetes miletus urine mengandung glukosa. 

Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks, bagian lebih dalam lagi 

disebut medulla. Bagian paling dalam disebut pelvis. Pada bagian medulla ginjal 

manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan bukaan saluran 

pengumpul. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut 

kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah 

lebih dari satu juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron 

berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut (terutama elektrolit) dalam tubuh 

dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang 

masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. 

Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran 

lawan arus dan kotranspor. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut 

urine.  
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Gambar 124. Struktur ginjal pada empat skala ukuran 

Sebuah nefron terdiri dari sebuah komponen penyaring yang disebut 

korpuskula (atau badan Malphigi) yang dilanjutkan oleh saluran-saluran (tubulus). 

Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus 

yang berada dalam kapsula Bowman. Setiap glomerulus mendapat aliran darah 

dari arteri aferen. Dinding kapiler dari glomerulus memiliki pori-pori untuk filtrasi 

atau penyaringan. Darah dapat disaring melalui dinding epitelium tipis yang 

berpori dari glomerulus dan kapsula Bowman karena adanya tekanan dari darah 

yang mendorong plasma darah. Filtrat yang dihasilkan akan masuk ke dalan 

tubulus ginjal. Darah yang telah tersaring akan meninggalkan ginjal lewat arteri 

eferen. Di antara darah dalam glomerulus dan ruangan berisi cairan dalam kapsula 

Bowman terdapat tiga lapisan: 

1. Kapiler selapis sel endotelium pada glomerulus 

2. Lapisan kaya protein sebagai membran dasar 

3. Selapis sel epitel melapisi dinding kapsula Bowman (podosit) 

 

Dengan bantuan tekanan, cairan dalan darah didorong keluar dari 

glomerulus, melewati ketiga lapisan tersebut dan masuk ke dalam ruangan dalam 

kapsula Bowman dalam bentuk filtrat glomerular. Filtrat plasma darah tidak 
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mengandung sel darah ataupun molekul protein yang besar. Protein dalam bentuk 

molekul kecil dapat ditemukan dalam filtrat ini. Darah manusia melewati ginjal 

sebanyak 350 kali setiap hari dengan laju 1,2 liter per menit, menghasilkan 125 cc 

filtrat glomerular per menitnya. Laju penyaringan glomerular ini digunakan untuk 

tes diagnosa fungsi ginjal. 

Tubulus ginjal merupakan lanjutan dari kapsula Bowman. Bagian yang 

mengalirkan filtrat glomerular dari kapsula Bowman disebut tubulus konvulasi 

proksimal. Bagian selanjutnya adalah lengkung Henle yang bermuara pada 

tubulus konvulasi distal. Lengkung Henle diberi nama berdasar penemunya yaitu 

Friedrich Gustav Jakob Henle di awal tahun 1860-an. Lengkung Henle menjaga 

gradien osmotik dalam pertukaran lawan arus yang digunakan untuk filtrasi. Sel 

yang melapisi tubulus memiliki banyak mitokondria yang menghasilkan ATP dan 

memungkinkan terjadinya transpor aktif untuk menyerap kembali glukosa, asam 

amino, dan berbagai ion mineral. Sebagian besar air (97.7%) dalam filtrat masuk 

ke dalam tubulus konvulasi dan tubulus kolektivus melalui osmosis. Cairan 

mengalir dari tubulus konvulasi distal ke dalam sistem pengumpul yang terdiri 

dari tubulus penghubung, tubulus kolektivus kortikal, tubulus kloektivus 

medularis. 

Tempat lengkung Henle bersinggungan dengan arteri aferen disebut 

aparatus juxtaglomerular, mengandung macula densa dan sel juxtaglomerular. Sel 

juxtaglomerular adalah tempat terjadinya sintesis dan sekresi renin Cairan menjadi 

makin kental di sepanjang tubulus dan saluran untuk membentuk urin, yang 

kemudian dibawa ke kandung kemih melewati ureter.  

a. Fungsi Ginjal 

Dalam tubuh kita, ginjal berfungsi sebagai berikut. 

1. Menyaring/Membersihkan darah 

Bagian ginjal yang menjalankan fungsi ini adalah nefron. Tanpa ginjal, maka 

seseorang akan mati sebab tubuh nya diracuni oleh kotoran yang dihasil kan 

tubuhnya sendiri. 

2. Mengatur Volume Darah 

Darah dapat mengatur jumlah cairan yang terlarut dalam darah sehingga 

volume dipertahankan untuk selalu seimbang di dalam tubuh. Tanpa kontrol 

dari ginjal ini, maka kemungkinan terburuk dalam tubuh akan terjadi, yaitu 

tubuh menjadi kering karena kekurangan cairan tubuh atau tubuh tenggelam 

karena kebanjiran akibat cairan dalam tubuh menumpuk tak terbuang. 

3. Mendaur Ulang Air, Mineral, Glukosa, dan Gizi 

Ginjal akan mempertahankan zat-zat penting yang ikut masuk ke dalam nefron 

bersama cairan darah, lalu mengembalikannya ke peredaran darah. Tapi ginjal 

tidak menyerap kembali zat-zat ini jika jumlahnya berlebih dalam darah. 

4. Mengatur Keseimbangan Kandungan Kimia Darah 

Salah satu contoh fungsi pengatur ini adalah mengatur kadar garam dalam 

darah. Garam cenderung mengikat air sehingga jika kadar dalam gula darah 
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berlebih mengakibatkan penumpukan cairan yang berlebihan dalam darah dan 

rongga sela antarsel tubuh. Jika demikian, maka anggota tubuh seperti wajah, 

tangan, dan kaki akan membengkak. Akibat lain yaitu memperberat tugas 

jantung dalam memompa darah karena adanya cairan dalam darah tersebut. 

Berdasarkan alasan itu maka ginjal akan mengeluarkan kadar garam yang 

berlebih dalam darah agar seimbang kembali.  

5. Mengatur kadar Kalium 

Ginjal juga mengatur kadar kalium dalam darah. Apabila kadar kalium dalam 

darah berkurang, maka ginjal akan menyerap kembali kalium tersebut. 

Sebaliknya, jika jumlah kalium berlebih ginjal akan membuangnya. Zat lain 

yang perlu dijaga keseimbangannya adalah urea yang merupakan limbah 

pencernaan protein, karena urea yang berlebih dapat mengakibatkan keracunan 

yang disebut penyakit uremia.  

6. Menjaga Darah agar Tidak Terlalu Asam 

Ginjal berperan dalam menjaga pH darah agar tidak terlalu asam. 

7. Penghasil Hormon 

Hormon yang dihasilkan adalah hormon eritroprotein yang berfungsi untuk 

merangsang peningkatan laju pembentukan sel darah merah oleh sumsum 

tulang. 

8. Mengekskresikan zat-zat yang merugikan bagi tubuh, antara lain : 

- urea, asam urat, amoniak, creatinin 

- garam anorganik 

- bacteri dan juga obat-obatan 

- mengekskresikan kelebihan gula dalam darah. 

 

b. Mekanisme Kerja Ginjal 

Sebagai alat ekskresi, ginjal berperan dalam proses pembentukan urin. 

Pembentukan urin melalui serangkaian proses yang panjang dan tahap-tahap 

tertentu, yaitu sebagai berikut:  

1) Filtrasi 

Pada tahap ini, terjadi penyaringan zat beracun yang terjadi di badan 

malpighi. Pada badan malpighi ini, kapsul Bowman menyaring zat-zat dari darah 

yang ada di glomerulus. Darah itu masih banyak mengandung air, garam, gula, 

urea, dan lain-lain. Setelah mengalami penyaringan, terbentuklah filtrat 

glomerulus. Filtrat ini disebut urin primer. Di dalam urin primer ini masih 

terkandung banyak zat yang diperlukan oleh tubuh. Zat-zat ini antara lain glukosa, 

garam-garam urea, asam amino, asam urat, kecuali protein tidak ditemukan di 

sini. Sebanyak 99% filtrat glomerulus ini nantinya masih akan diserap kembali. 

Darah yang masuk ke dalam nefron melalui arteriol aferen dan selanjutnya 

menuju glomerulus akan mengalami filtrasi, tekanan darah pada arteriol 

aferenrelatif cukup tinggi sedangkan pada arteriol eferen relatif lebih rendah, 

sehinggakeadaan ini menimbulkan filtrasi pada glomerulus. Cairan filtrasi dari 
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glomerulusakan masuk menuju tubulus, dari tubulus masuk kedalam ansa henle, 

tubulusdistal, duktus koligentes, pelvis ginjal, ureter, vesica urinaria, dan akhirnya 

keluarberupa urine. Membran glomerulus mempunyai ciri khas yang berbeda 

denganlapisan pembuluh darah lain, yaitu terdiri dari: lapisan endotel kapiler, 

membran basalis, lapisan epitel yang melapisi permukaan capsula bowman. 

Permiabilitasmembarana glomerulus 100-1000 kali lebih permiabel dibandingkan 

denganpermiabilitas kapiler pada jaringan lain. 

 

a. Laju filtrasi glomerulus 

Laju filtrasi glomerulus (GFR= Glomerulus Filtration Rate) dapat diukur dengan 

menggunakan zat-zat yang dapat difiltrasi glomerulus, akan tetapi tidak disekresi 

maupu direabsorpsi oleh tubulus. Kemudian jumlah zat yang terdapat dalam urin 

diukur persatuan waktu dan dibandingkan dengan jumlah zat yang terdapat dalam 

cairan plasma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 125. Kapsula bowman dan glomerulus 

Rata-rata GFR normal pada laki-laki sekitar 125 ml/menit. GFR pada 

wnitalebih rendah dibandingkan pada pria. Factor-faktor yang 

mempengaruhibesarnya GFR antara lain ukuran anyaman kapiler, permiabilitas 

kapiler,tekanan hidrostatik, dan tekanan osmotik yang terdapat di dalam atau 

diluarlumen kapiler. Proses terjadinya filtrasi tersebut dipengaruhi oleh 

adanyaberbagai tekanan sebagai berikut: 

- Tekanan kapiler pada glomerulus 50 mmHg 

- Tekanan pada capsula bowman 10 mmHg 

- Tekanan osmotic koloid plasma 25 mmHg 
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Ketiga faktor diatas berperan penting dalam laju peningkatan filtrasi. 

Semakin tinggi tekanan kapiler pada glomerulus semakin meningkat filtrasi dan 

sebaliknya semakin tinggi tekanan pada capsula bowman. serta tekanan osmotic 

koloid plasma akan menyebabkan semakin rendahnya filtrasi yang terjadi pada 

glomerulus. 

 

b. Komposisi Filtrat Glomerulus 

Dalam cairan filtrate tidak ditemukan erytrocit, sedikit mengandung 

protein (1/200 protein plasma). Jumlah elektrolit dan zat-zat terlarut lainya sama 

dengan yang terdapat dalam cairan interstitisial pada umunya. Dengan demikian 

komposisi cairan filtrate glomerulus hampir sama dengan plasma kecuali jumlah 

protein yang terlarut. Sekitar 99% cairan filtrate tersebut direabsorpsi kembali ke 

dalam tubulus ginjal. 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju filtrasi glomerulus 

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju filtrasi glomerulus adalah sebagai 

berikut: 

1) Tekanan glomerulus 

Semakin tinggi tekanan glomerulus semakin tinggi laju filtrasi, semakin tinggi 

tekanan osmotic koloid plasma semakin menurun laju filtrasi, dan semakin 

tinggi tekanan capsula bowman semakin menurun laju filtrasi. 

2) Aliran darah ginjal 

Semakin cepat aliran darah ke glomerulussemakinmeningkat laju filtrasi. 

3) Perubahan arteriol aferen 

Apabila terjadi vasokontriksi arteriolaferen akan menyebabakan aliran darah ke 

glomerulus menurun.Keadaan ini akan menyebabakan laju filtrasi glomerulus 

menurunbegitupun sebaliknya. 

4) Perubahan arteriol efferen 

Pada kedaan vasokontriksi arteriol eferenakan terjadi peningkatan laju filtrasi 

glomerulus begitupunsebaliknya. 

5) Pengaruh perangsangan simpatis 

Rangsangan simpatis ringan dansedang akan menyebabkan vasokontriksi 

arteriol aferen sehinggamenyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus. 

6) Perubahan tekanan arteri 

Peningkatan tekanan arteri melaluiautoregulasi akan menyebabkan 

vasokontriksi pembuluh daraharteriol aferen sehinnga menyebabkan penurunan 

laju filtrasiglomerulus. 

 

2) Reabsorbsi 

Urin primer dari glomerulus selanjutnya dialirkan menuju tubulus 

proksimal. Di sini, urin primer ini mengalami penyerapan kembali zat-zat yang 

masih digunakan oleh tubuh, antara lain glukosa, asam amino, dan air. Zat-zat 
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yang diserap kembali akan dikembalikan ke dalam darah melewati kapiler 

darah di sekitar tubulus, juga terjadi penyerapan natrium di lengkung Henle, 

sisanya akan membentuk urin sekunder. Di dalam urin sekunder tidak terdapat 

zsat yang berguna. Di sini ditemukan kadar urea yang tinggi. 

 

3) Augmentasi 

Urin sekunder yang telah terbentuk kemudian dialirkan ke dalam 

tubulus distal. Di sini terjadi proses augmentasi, yaitu penyerapan air dan 

penambahan zat-zat seperti ion H
+
 , K

+
 , kreatinin dan urea dalam urin 

sehingga urin hanya berisi zat-zat yang benar-benar sudah tidak berguna lagi. 

Melalui proses augmentasi inilah akan terbentuk urin yang sesungguhnya. Urin 

ini akan dikumpulkan melalui pembuluh pengumpul ke rongga ginjal 

kemudian dialirkan ke kandung kencing atau vesika urinaria, melalui saluran 

ureter. Di dalam kandung kencing, urin mengalami penampungan sementara di 

sana. Setelah itu, urin akan dikeluarkan melewati saluran uretra menuju lubang 

seni. 
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Gambar 126. Fungsi regional neron dan tubulus pengumpul 

 

c. Komposisi Urin  

Urin merupakan zat buangan sisa metabolisme. Zat-zat yang terkandung di 

dalam urin antara lain seperti berikut : 

a. Ureum 

Ureum merupakan hasil akhir dari metabolisme protein. Ureum berasal asam 

amino yang tidak mengandung asam amoniak lagi, karena amoniaknya sudah 

dipindahkan ke hati. Ureum disekresikan rata-rata 30 gram per hari. 

b. Kreatin 

Kreatin merupakan zat hasil buangan dari otot. 

c. Asam urat 

Asam urat memiliki kadar normal dalam darah kurang lebih 2–3 mg setiap 

100 cc. Dari jumlah asam urat di atas sekitar 1,5–2 mg akan dikeluarkan melalui 

urin setiap hari. 
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d. Natrium klorida 

  Garam seperti natrium dan kalium klorida masuk ke dalam tubuh melalui 

makanan, untuk mengimbangi jumlah yang masuk melalui mulut maka zat ini 

akan dikeluarkan melalui urin. 

Urin terbentuk di dalam tubuh untuk membuang sisa-sisa zat metabolisme yang 

tidak berguna. Namun demikian, pembentukan urin sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik bagian eksternal maupun internal, antara lain seperti 

berikut.:  

1. Jumlah air yang diminum  

Semakin banyak air yang diminum jumlah urin semakin banyak. Apabila 

banyak air yang diminum, akibatnya penyerapan air ke dalam darah sedikit, 

sehingga pembuangan air jumlahnya lebih banyak dan air kencing akan terlihat 

bening dan encer. Sebaliknya apabila sedikit air yang diminum, akibatnya 

penyerapan air ke dalam darah akan banyak sehingga pembuangan air sedikit dan 

air kencing berwarna lebih kuning . 

2. Jumlah garam yang dikeluarkan dari darah 

Supaya tekanan osmotik tetap, semakin banyak konsumsi garam maka 

pengeluaran urin semakin banyak. 

3. Konsentrasi hormon insulin 

Jika konsentrasi insulin rendah, orang akan sering mengeluarkan urin. 

Kasus ini terjadi pada orang yang menderita kencing manis.  

4. Hormon antidiuretik (ADH) 

Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian belakang. Jika darah 

sedikit mengandung air, maka ADH akan banyak disekresikan ke dalam ginjal, 

akibatnya penyerapan air meningkat sehingga urin yang terjadi pekat dan 

jumlahnya sedikit. Sebaliknya, apabila darah banyak mengandung air, maka ADH 

yang disekresikan ke dalam ginjal berkurang, akibatnya penyerapan air berkurang 

pula, sehingga urin yang terjadi akan encer dan jumlahnya banyak. 

5. Suhu lingkungan 

Ketika suhu sekitar dingin, maka tubuh akan berusaha untuk menjaga 

suhunya dengan mengurangi jumlah darah yang mengalir ke kulit sehingga darah 

akan lebih banyak yang menuju organ tubuh, di antaranya ginjal. Apabila darah 

yang menuju ginjal jumlahnya samakin banyak, maka pengeluaran air kencing 

pun banyak. 

6. Gejolak emosi dan stress.  

Jika seseorang mengalami stress, biasanya tekanan darahnya akan 

meningkat sehingga banyak darah yang menuju ginjal. Selain itu, pada saat orang 

berada dalam kondisi emosi, maka kandung kemih akan berkontraksi. Dengan 

demikian, maka timbullah hasrat ingin buang air kecil. 

7. Minuman alkohol dan kafein 
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Alkohol dapat menghambat pembentukan hormon antidiuretika. Seseorang 

yang banyak minum alkohol dan kafein, maka jumlah air kencingnya akan 

meningkat. 

5.6 Osmoregulasi pada Hewan 

5.6.1 Osmoregulasi pada pisces 

Osmoregulasi pada pisces adalah proses adaptasi atau upaya hewan air 

untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara tubuh dan lingkungan. Organ 

osmoregulasi pada pisces yaitu insang, ginjal, usus dan kulit. 

Jenis-jenis ikan terhadap osmoregulasi: 

 Teleostei patadorm 

 Teleostei osenodorm 

 Teleostei diadrom dan euryhaline 

 

a) Teleostei potadorm (ikan yang hidup di perairan tawar) 

Bersifat hiperostomik terhadap lingkungannya yang menyebabkan air 

bergerak masuk ke dalam tubuh dan ion-ion keluar ke lingkungannya dengan cara 

difusi. Regulasi hipertonik atau hiperostomik adalah pengaturan secara aktif 

konsentrasi cairan yang lebih tinggi dari konsentrasi media (air pada lingkungan). 

Untuk menjaga keseimbangan cairan tubuhnya, teleostei potadorm 

berosmoregulasi dengan cara minum sedikit atau tidak minum sama sekali. Untuk 

mengurangi kelebihan air dalam tubuh, ikan tersebut memproduksi banyak sekali 

urin. 

b) Teleostei osenodrom (ikan yang di perairan asin/laut) 

Regulasi hipotonik atau hipotonik atau hipoostomik adalah pengaturan 

secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi media. 

Lingkungan air lautnya memiliki tekanan osmosis yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan cairan  tubuhnya, sehingga  secara alami air akan mengalir dari dalam 

tubuh teleostei oseanodrom ke lingkunganya secara osmosis melewati ginjal, 

insang dan mungkin juga kulit. Untuk mempertahankan konsentrasi ion-ion total 

dalam plasma sekitar sepertiga dari konsentrasi ion air laut, dengan 

memperbanyak minum air dalam tubuh ikan akan dapat terganti. 
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Gambar 127. Proses osmoregulasi pada ikan air tawar 

Gambar 128. Proses osmoregulasi pada ikan air asin/laut 

 

c) Teleostei diadrom dan euryhaline (ikan yang hidup bermigrasi di perairan asin 

dan tawar) 

Diadorm berosmoregulasi  seperti potadorm pd saat di air tawar dan 

menjadi seperti oseanodorm pada saat dilaut. Potadorm untuk menjaga 

keseimbangan cairan tubuhnya, teleostei potadorm berosmoregulasi dengan cara 

minum sedikit atau tidak minum sama sekali, sedangkan untuk mengurani 

kelebihan air dalam tubuh, ikan memproduksi banyak sekali urin. Oseanodorm 

menjaga keseimbangan cairan tubuhnya, denagn cara meminum banyak air dan 

sedikit mengelurakan urin, agar dia tidak kehabisan cairan.  
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Semakin jauh perbedaan tekanan osmose antara tubuh dan lingkungan, 

semakin banyak energi metabolisme yang dibutuhkan untuk melakukan 

osmoregulasi sebagai upaya adaptasi. 

 

 
Gambar 129. Proses osmoregulasi yang bermigrasi dari perairan asin ke air tawar 

 

Tabel 10. Perbedaan ikan air tawar dan air laut 

No. Pembeda Air tawar Air laut 

1. Ginjal Ikan 
filtrasi sgt 

berperan 

filtrasi - 

berperan 

2. Urin yang Dihasilkan encer pekat 

3. Usus 

tetap minum 

usus ambil ion 

yang hilang mell 

difusi & urin 

 minum banyak 

usus aktif ambil ion 

monovalen (na, 

k, cl) + air, ion 

bivalen (mg, ca, 

so4) di 

usus utk cairan 

rektal 

4. Adaptasi 

lingkungan 

hipotonik 

(hiperosmotik) 

air masuk tubuh, 

insang 

ginjal, urin > 

ion hilang secara 

pasif 

mell insang + urin 

 

lingkungan 

hipertonik     

(hipoosmotik) 

air keluar lewat 

ginjal, insang 

garam masuk lewat 

difusi 

banyak minum, 

urin-

(10ml/100gr/jam 

air laut terminum 
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insang & makanan 

(usus) 

minum air 10-20µ l 

/ 100gr / jam 

imbangi 

air keluar pasif, ion 

bivalen (out faeces) 

kelebihan ion 

monovalen (out 

insang) 

 

5.6.2 Osmoregulasi pada Amfibi 

Ginjal amphibi sama dengan ginjal ikan air tawar yaitu berfungsi untuk 

mengeluarkan air yang berlebih. Karena kulit katak permeable terhadap air, maka 

pada saat berada di air, banyak air yang masuk ke tubuh katak secara osmosis. 

Ketika di air tawar, kulit katak terakumulasi garam tertentu dari air dengan 

transpor aktif, dan ginjal mengekskresikan urin encer.  Pada saat berada di darat 

harus melakukan konservasi air dan tidak membuangnya. Dehidrasi adalah 

masalah yang paling menekan, katak menghemat cairan tubuh oleh reabsorbing 

air melintasi epitel kandung kemih. 

Katak menyesuaikan dirinya terhadap kandungan air sesuai dengan 

lingkungannya dengan cara mengatur laju filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus, 

sistem portal renal berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali 

oleh tubuh selama masa aliran darah melalui glomerulus dibatasi. Katak juga 

menggunakan kantung kemih untuk konservasi air. Apabila sedang berada di air, 

kantung kemih terisi urine yang encer. Pada saat berada di darat air diserap 

kembali kedalam darah menggantikan air yang hilang melalui evaporasi kulit. 

Hormon yang mengendalikan adalah hormon yang sama dengan ADH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 130. Ilustrasi  osmoregulasi pada amfibi 
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5.6.3 Osmoregulasi pada Reptil 

Hewan dari kelas reptil, meliputi ular, buaya, dan kura-kura memiliki kulit 

yang kering dan bersisik. Keadaan kulit yang kering dan bersisik tersebut 

merupakan cara beradaptasi yang baik terhadap kehidupan darat, yakni agar tidak 

kehilangan banyak air. Kulit Reptil kering, berzat tanduk dan impermeabel 

terhadap air. Air hilang terutama melalui penguapan lewat kulit. Kehilangan air 

karena penguapan pada seluruh Reptil ternyata lebih besar daripada lewat 

pernafasannya. Misalnya pada ular air, kehilangan air lewat kulit sebesar 88% dan 

lewat pernafasan 12%, pada kura-kura gurun kehilangan panas lewat kulit 76% 

dan lewat pernafasan sebesar 24%.. Jadi Reptil dapat kehilangan air lewat 

penguapan, pernafasan, dan urin. Untuk lebih menghemat air, hewan tersebut 

menghasilkan zat sisa bernitrogen dalam bentuk asam urat, yang pengeluarannya 

hanya membutuhkan sedikit air. Nitrogen tersebut dikonsumsi secara tidak 

langsung melalui asupan nutrisi dalam bentuk protein maupun asam nukleat. 

Asam urat tersebut dihasilkan Reptil pada kelenjar kulitnya, yang disintesis dari 

ammonia yang dihasilkan pada proses reabsorbsi. Asam urat digunakan Reptil 

untuk mengusir musuh.  Selain itu, Reptil juga melakukan penghematan air 

dengan menghasilkan feses yang kering. Bahkan, Kadal dan kura-kura pada saat 

mengalami dehidrasi mampu memanfaatkan urin encer yang dihasilkan dan 

disimpan dikandung kemihnya dengan cara mereabsorbsinya. 

 

5.6.4 Osmoregulasi pada Aves 

Untuk osmoregulasi aves kita ambil contoh osmoregulasi pada burung. 

Pada burung pengaturan keseimbangan air ternyata berkaitan erat dengan proses 

mempertahankan suhu tubuh. Burung yang hidup didaerah pantai dan 

memperoleh makanan dari laut (burung laut) menghadapi masalah berupa 

pemasukan garam yang berlebihan. Hal ini berarti bahwa burung tersebut harus 

berusaha mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Burung mengeluarkan 

kelebihan garam tersebut melalui kelenjar garam, yang terdapat pada cekungan 

dangkal dikepala bagian atas, disebelah atas setiap matanya, didekat hidung. 

Apabila burung laut menghadapi kelebihan garam didalam tubuhnya, hewan itu 

akan menyekresikan cairan pekat yang banyak mengandung NaCl. Kelenjar 

garam ini hanya aktif pada saat tubuh burung dijenuhkan oleh garam. 

Osmoregulasi mengacu pada berbagai mekanisme dimana burung 

mengatur air dan kadar elektrolit dalam tubuh mereka. Cairan tubuh, osmolalitas 

ekstraseluler yang paling penting dan volume darah, yang diatur dalam batas-batas 

yang sempit. Osmolalitas dalam osmoregulasi mengacu osmosis, proses dimana 

air melewati membran semipermeabel (seperti membran sel) dalam menanggapi 

perbedaan dalam konsentrasi zat terlarut.Tentu saja, sel-sel hidup hanya dapat 

bertahan jika konsentrasi zat terlarut, atau elektrolit, tetap sangat mirip dalam 

(cairan intraseluler) dan luar (cairan ekstraseluler) sel. Menjamin bahwa ini adalah 

kasus membutuhkan baik tingkat air dan elektrolit dalam tubuh diatur sangat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
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tepat. Pada mamalia, ginjal memainkan peran penting dalam proses ini. Pada 

burung, di sisi lain, ginjal, usus yang lebih rendah, dan, dalam beberapa spesies, 

kelenjar garam semuanya memainkan peran penting dalam osmoregulasi. 

Keseimbangan air memerlukan output sesuai masukan. Sebagian besar 

burung dapat memperoleh air langsung oleh minum. Burung juga dapat 

memperoleh air melalui makanan yang mereka menelan. Sebagai contoh, jaringan 

hewan karnivora mencerna yang terutama air, frugivora mengonsumsi buah yang 

mengandung air, dan dikonsumsi oleh nectarivores nektar, tentu saja, sebagian 

besar air. Di Gurun Sonoran dari Amerika Serikat barat daya dan barat laut 

Meksiko, sebuah tanaman kaktus (Saguaro, Carnegiea gigantean) tampaknya 

menjadi sumber penting air bagi beberapa spesies burung. Bahkan makanan yang 

tampaknya mengandung sedikit air dapat berfungsi sebagai sumber air karena air 

yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari metabolisme sel. Ini air metabolik 

dapat menjadi penting bagi burung di lingkungan kering. Sebagai contoh, air 

metabolik mewakili sekitar 14% dari total kebutuhan air Burung unta di Gurun 

Namib. Jumlah air yang terbentuk selama oksidasi bahan bakar tergantung pada 

berbagai faktor, termasuk tingkat metabolisme dan jenis bahan bakar.Katabolisme 

lemak saja menghasilkan sekitar 27 ml air per kiloJoule, sedangkan catabolizing 

campuran lemak 70% dan protein 30% menghasilkan sekitar 34 ml air per 

kiloJoul. 

Proses minum pada burung, dimulai dari air dibawa ke mulut dengan 

menyendoki air dengan paruh yang lebih rendah dalam kakatua 

(Cacatuinae). Mallards minum menggunakan interaksi kompleks dari aksi kapiler 

dan perubahan tekanan di berbagai wilayah mulut. Di antara peminum hisap, 

parkit sendok air dengan ujung lidah dan beberapa beo minum dengan tindakan 

suction. Merpati dan merpati, di sisi lain, menggunakan "double-suction 

mekanisme" di mana aksi kapiler bertanggung jawab untuk membawa air antara 

ujung yang sedikit menganga di paruh dan kemudian bertindak lidah sebagai 

piston untuk memompa air ke rongga faring . Air mengalir antara ujung paruhnya 

sebagai hasil dari adhesi dan kapiler.  
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Gambar 131. Proses osmoregulasi pada burung 

 

5.6.5 Osmoregulasi pada Mamalia 

 Pada mamalia kehilangan air dan garam dapat terjadi lewat keringat. 

Sementara, cara mereka memperoleh air sama seperti vertebrata lainnya, yaitu 

dari air minum dan makanan. Akan tetapi, untuk mamalia yang hidup dipadang 

pasir memperoleh air dengan cara minum merupakan hal yang mustahil. 

Kangguru tidak minum air, tetapi dapat bertahan dengan menggunakan air 

metabolik yang dihasilkan dari oksidasi glukosa. Pada osmoregulasi pada 

mamalia laut seperti lumba-lumba dan ikan paus, masalah pemasukan garam yang 

terlalu banyak yang masuk bersama makanan diatasi dengan organ ginjal yang 

sangat efisien yang kepekatannya 3-4 kali dari cairan plasmanya. 

 Pada mamalia ginjal merupakan organ utama yang melakukan proses 

ekskresi dan osmoregulasi. Fungsi ginjal yang berhubungan dengan osmoregulasi 

adalah : 

1. Mengatur volume plasma dan jumlah air di dalam tubuh. Bila banyak air yang 

masuk ke dalam tubuh, ginjal membuang kelebihan air sehingga banyak urin 

yang diekskresikan (urin encer). Bila tubuh kehilangan banyak air, ginjal 

akan mengeluarkan sedikit urin (urin pekat) 

2. Menjaga tekanan osmose pada keadaan yang seharusnya dengan cara 

mengatur ekskresi garam-garam, membuang jumlah garam yang berlebihan 

dan menahan garam apabila jumlahnya dalam tubuh berkurang. 

3. Mengatur pH plasma dan cairan tubuh. Ginjal dapat mengekskresikan urin 

bersifat basa dan asam. 
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5.7 Limbah Buangan Bernitrogen dalam Bentuk Amonia 

Amonia merupakan produk dari reaksi deaminasi oksidatif yang bersifat 

toksik. Pada manusia, kegagalan salah satu jenjang pada siklus urea dapat 

berakibat fatal, karena tidak terdapat lintasan alternatif untuk menghilangkan sifat 

toksik tersebut selain mengubahnya menjadi urea. Defisiensi enzimatik pada 

siklus ini dapat mengakibatkan simtomahiperamonemia yang dapat berujung pada 

kelainan mental, kerusakan hati dan kematian. Sirosis pada hati yang diakibatkan 

oleh konsumsi alkohol berlebih terjadi akibat defisiensi enzim yang menghasilkan 

Sarbamil fosfat pada jenjang reaksi pertama pada siklus ini. Ikan mempunyai rasio 

amonia yang rendah di dalam darah, karena amonia diekskresi sebagai gugus 

amida dalam senyawa glutamina. Reaksi hidrolisis pada glutamina akan 

menkonversinya menjadi asam glutamat dan melepaskan gugus amonia. 

Sedangkan manusia hanya mengekskresi sedikit sekali amonia, yang dikonversi 

oleh asam di dalam urin menjadi ionNH4
+
, sebagai respon terhadap asidosis 

karena amonia memiliki kapasitas seperti larutan penyangga yang menjaga 

pHdarah dengan menetralkan kadar asam yang berlebih. 

Amonia adalah senyawa kimia dengan rumusNH3. Biasanya senyawa ini 

didapati berupa gas dengan bau tajam yang khas (disebut bau amonia). Walaupun 

amonia memiliki sumbangan penting bagi keberadaan nutrisi di bumi, amonia 

sendiri adalah senyawa kaustik dan dapat merusak kesehatan. Administrasi 

Keselamatan dan Kesehatan PekerjaanAmerika Serikat memberikan batas 15 

menit bagi kontak dengan amonia dalam gas berkonsentrasi 35 ppm volum, atau 8 

jam untuk 25 ppm volum. Kontak dengan gas amonia berkonsentrasi tinggi dapat 

menyebabkan kerusakan paru-paru dan bahkan kematian. Sekalipun amonia di AS 

diatur sebagai gas tak mudah terbakar, amonia masih digolongkan sebagai bahan 

beracun jika terhirup, dan pengangkutan amonia berjumlah lebih besar dari 3.500 

galon (13,248 L) harus disertai surat izin. 

Amonia yang digunakan secara komersial dinamakan amonia anhidrat. 

Istilah ini menunjukkan tidak adanya air pada bahan tersebut. Karena amonia 

mendidih di suhu -33 °C, cairan amonia harus disimpan dalam tekanan tinggi atau 

temperatur amat rendah. Walaupun begitu, kalor penguapannya amat tinggi 

sehingga dapat ditangani dengan tabung reaksi biasa di dalam sungkup asap. 

"Amonia rumah" atau amonium hidroksida adalah larutan NH3 dalam air. 

Konsentrasi larutan tersebut diukur dalam satuan baumé. Produk larutan 

komersial amonia berkonsentrasi tinggi biasanya memiliki konsentrasi 26 derajat 

baumé (sekitar 30 persen berat amonia pada 15.5 °C). Amonia yang berada di 

rumah biasanya memiliki konsentrasi 5 hingga 10 persen berat amonia. Amonia 

umumnya bersifat basa (pKb=4.75), namun dapat juga bertindak sebagai asam 

yang amat lemah (pKa=9.25). 

Sebagian besar hewan akuatik mensekresikan buangan bernitrogen sebagai 

amonia. Molekul amonia sangat larut dalam air dan mudah dilewatkan melalui 
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membran pada banyak invertebrata, amonia berdifusi melewati keseluruhan 

permukaan tubuh ke dalam air di sekelilingnya. Pada ikan, sebagian besar amonia 

hilang sebagai ion amonium (NH4
+
) melewati epitelium insang, dan ginjal hanya 

mensekresikan sejumlah kecil limbah nitrogen.  

 

Gambar 132. Representasi skematik dari produksi amonia. 

 

Amonia diproduksi dari asam amino makanan dan katabolisme asam 

amino, amina, asam nukleat, glutamin dan glutamat (limbah nitrogen) di jaringan 

perifer (otot terutama rangka). Gastrointestinal mikro-organisme (terutama 

coliform dan anaerob dalam usus besar dan sekum) mengkonversi asam amino 

makanan dan urea menjadi amonia dalam sistem pencernaan. Amonia diserap ke 

dalam sirkulasi portal, diambil oleh hati dan dikonversi dalam hati, melalui siklus 

urea, menjadi urea. Urea kemudian diekskresikan ke dalam sistem pencernaan 

(menghasilkan siklus sia-sia) dan ke dalam urin. 

Dari total produksi amonia, 80-90% adalah didorong ke dalam siklus urea, 

dengan 10-20% sisanya dimetabolisme oleh jaringan perifer, termasuk ginjal, 

jantung, dan otak. Pengukuran amonia bermasalah karena sangat tidak stabil. 

Sampel darah arteri yang lebih baik untuk sampel darah vena sebagai hasil yang 

lebih konsisten. Sampel plasma heparinized lebih disukai untuk serum. Karena 

ketidakstabilan amonia dan kebocoran amonia dari eritrosit, sampel harus diuji 

untuk amonia sesegera mungkin setelah pengumpulan sampel dan dipertahankan 

pada 4 C (atau di atas es) sampai assay (stabil selama maksimum 3 jam di bawah 

kondisi ). Sampel harus dipisahkan dari sel sesegera mungkin karena kebocoran 

amonia dari eritrosit terjadi dalam 30 menit, menghasilkan nilai artifactually 

tinggi. Hal ini tidak mudah untuk mencapai di bawah situasi yang paling, karena 



247 
 

tes amonia tidak secara rutin dilakukan. Selanjutnya, setiap amonia di lingkungan 

(udara, pasokan air) dapat memberikan kontribusi pada amonia dalam sampel 

pasien. Kontrol sampel (dari binatang klinis sehat) harus selalu dijalankan secara 

bersamaan dengan sampel pasien, untuk memastikan bahwa pengumpulan dan 

penanganan sampel tidak bertanggung jawab atas peningkatan dalam amonia. 

Adapun penyakit  yang dapat ditimbulkan dari urea ini adalah 

1. Warisan gangguan dalam siklus urea: ini telah dilaporkan jarang pada anjing 

dan pada kucing. Hiperamonemia persisten telah dilaporkan pada 2 weanlings 

Morgan terkait dan dianggap akibat cacat transportasi mitokondria ornitin, 

suatu perantara yang diperlukan dalam siklus urea. 

2. Hati insufisiensi: Amonia meningkat ketika> fungsi hati 60% hilang. Amonia 

akan meningkat shunt portosystemic karena amonia diambil oleh sistem portal 

melewati hati. Amonia adalah kurang sensitif dibandingkan asam empedu 

untuk diagnosis shunt pada anjing (kadar amonia istirahat mungkin normal). 

Amonia tes toleransi dapat dilakukan pada hewan dengan shunts dicurigai, 

tetapi risiko untuk hewan (ensefalopati hepatik) dan telah digantikan oleh 

pengukuran asam empedu. 

3. Toksikosis: Urea toksikosis di ruminansia. 

4. Lain-lain: Kurangnya intermediet siklus urea (defisiensi arginin pada kucing), 

shutdown ginjal. Ada laporan dari hiperamonemia pada kuda dewasa. Kuda-

kuda ini memiliki penyakit pencernaan konkuren (misalnya kolik) dan tanda-

tanda ensefalopati (kepala menekan, kebutaan dan perilaku gila). Merupakan 

penyebab yang mendasari tidak teridentifikasi (mereka tidak memiliki penyakit 

hati bersamaan). 

 

5.7.1 Sifat-sifat Amoniak 

Amoniak adalah senyawa yang tersusun dari nitrogen dan hydrogen dengan 

rumus NH3. Sifat-sifat amoniak adalah sebagai berikut: 

- Titik beku -77,74
o
C dan titik didih -33,5

o
C. 

- Pada suhu dan tekanan biasa bersifat gas dan tidak berwarna, beratnya lebih 

ringan dan baunya merangsang. 

- Amoniak memiliki sifat basa, larutan amoniak yang pekat mengandung 

28%-29% amoniak pada suhu 25
o
C. 

- Amoniak mudah kuat dalam air, pada tekanan 1 atm dan suhu 0
o
C 

kelarutannya 422,8% amoniak dalam air berbentuk ammonium hidrogsida. 

- Pada pH rendah amoniak menjadi NH4
+
. 

Kondisi amoniak yang tinggi pada permukaan air akan menyebabkan 

kematian ikan yang terdapat pada perairan tersebut. Konsentrasi amoniak bebas 

dapat meningkat seiring dengan peningkatan pH dan pengaruh hambatannya pada 

bakteri nitrobacter lebih tinggi dari pada penghambatannya untuk nitrosomonas. 

Amoniak bersifat larut dalam air dan amoniak dalam bentuk larutan dapat 
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didesorbsi. Hanya amoniak dalam bentuk gas yang dapat didesorbsi yaitu dalam 

bentuk tidak terionosasi (NH3). 

Pada limbah yang tidak diolah, nitrogen dijumpai dalam bentuknitrogen 

organik dan komponen ammonium. Nitrogen organik tersebut akan diubah oleh 

aktivitas mikroba menjadiion ammonium. Bila kondisi lingkungan mendukung 

maka mikroba nitrifikasi akan mampu mengoksidasi amoniak. Mikroba tersebut 

bersifat autropik yaitu mendapatkan energinya melalui proses oksidasi dari ion 

ammonium atau nitrit yang tesedia. 

Bahan organik yang mengandung bahan nitrogen bila mengalami oksidasi 

pada perlakuan penanganan limbah secara biologis maka akan menghasilkan 

amoniak dari persenyawaan yang terbentuk dan persenyawaan tersebut akan 

dijumpai dalam bentuk larutan. 

 

5.7.2 Toksitas 

Amoniak pada konsentrasi rendah dapat dikenali karena baunya 

menyengat, dalam kondisi konsentrasi tinggi sangat berpengaruh terhadap alat 

pernafasan. Gejala-gejala keracunan amoniak : 

- Amoniak dalam bentuk uap atau gas menyebabkan rangsangan dngan 

membentuk gelembung-gelembung gas berisi air pada selaput lendir alat 

pernafasan. Amoniak dalam keadaan pekat dapat menimbulkan radang mata, 

racang tenggorokan, dan tubuh lemas. 

- Kontak dengan kulit menimbulkan luka bakar dan kulit melepuh. 

- Larutan amoniak yang tertelan atau terminum dapat menimbulkan gejala 

gangguan patologis yaitu gangguan terhadap organ-organ dalam seperti hati, 

ginjal, dan menimbulkan komplikasi. 

 

5.7.3 Efek yang ditimbulkan Ammonia 

Kontak dengan gas amonia berkonsentrasi tinggi dapat menyebabkan 

kerusakan paru-paru dan bahkan kematian. Jadi kehadiran bahan ini dalam air minum 

adalah menyangkut perubahan fisik dari pada air tersebut yang akan 

mempengaruhi penerimaan masyarakat, standar kualitas air minum dari Dep. Kes. 

R.I. tidak memperbolehkan ammonia terdapat dalam air. 

 

 

5.8 Limbah Buangan Bernitrogen dalam Bentuk Urea 

Meskipun dapat berlangsung dalam air, ekskresi amonia tidak sesuai untuk 

pembuangan limbah bernitrogen di darat. Amonia sedemikian toksiknya sehingga 

hanya dapat diangkut dalam seekor hewan dan diekskresikan dalam larutan yang 

sangat encer, dan hewan terrestrial benar-benar tidak dapat membuangnya dengan 

cepat. Alih-alih, mamalia, sebagian besar amfibia dewasa, dan banyak ikan air 

laut dan kura-kura sangat banyak mensekresikan urea, bahan yang kira-kira 

100.000 kali kurang toksik dibandingkan dengan amonia. Urea dihasilkan dalam 
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hati vertebrata melalui suatu siklus metabolisme yang menggabungkan amonia 

dengan karbindioksida. Sistem sirkulasi membawa urea ke organ ekskresi yaitu 

ginjal. Sebagian besar hewan dapat mentolelir konsenterasi urea yang tinggi, dan 

dengan cara mensekresikan larutan pekat produk buangan ini seekor hewan dapat 

menghemat air, yang merupakan adaptasi paling penting bagi kehidupan di darat 

atau di laut. 

Reaksi dari siklus urea yang terjadi dalam mitokondria yang terkandung 

dalam persegi panjang merah. Semua enzim dalam warna merah, CPS-I fosfat 

sintetase-aku karbamoil, OTC transcarbamoylase ornithine. 

Fitur penting dari reaksi siklus urea dan regulasi metabolisme mereka 

adalah sebagai berikut: Arginine dari makanan atau dari pemecahan protein yang 

dibelah oleh enzim arginase sitosol, menghasilkan urea dan ornitin. Dalam reaksi 

berikutnya dari siklus urea residu urea baru dibangun pada ornitin, arginin 

regenerasi dan mengabadikan siklus. 

Ornithine, timbul di sitosol, diangkut ke mitokondria matriks melalui 

tindakan translokase ornithine dikodekan oleh gen ORNT1. Transporter ORNT1 

adalah anggota dari keluarga pembawa zat terlarut transporter dan dengan 

demikian juga diidentifikasi sebagai SLC25A15. Dalam transcabamoylase 

ornithine mitokondria mengkatalisis kondensasi ornithine dengan fosfat 

karbamoil, memproduksi citrulline. Energi untuk reaksi disediakan oleh anhidrida 

energi tinggi karbamoil fosfat. Produk, citrulline, kemudian diangkut ke sitosol, 

melalui tindakan dari transporter disebut Citrin, di mana reaksi sisa siklus 

berlangsung. Citrin adalah Ca2 +-zat terlarut tergantung transporter mitokondria 

yang juga merupakan anggota dari keluarga pembawa zat terlarut transporter 

diidentifikasi sebagai SLC25A13. 
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Gambar 133. Siklus ornithin 

 

Sintesis dari citrulline memerlukan aktivasi terlebih dahulu dari karbon 

dan nitrogen sebagai karbamoil fosfat (CP). Langkah aktivasi membutuhkan 2 

ATP dan setara enzim matriks mitokondria karbamoil fosfat sintetase-I (CPS-I). 

Ada dua sintetase CP: enzim mitokondria, CPS-aku, yang membentuk CP 

ditakdirkan untuk dimasukkan dalam siklus urea, dan CP sitosolik synthatase 

(CPS-II), yang terlibat dalam biosintesis nukleotida pirimidin. CPS-I positif diatur 

oleh acetylglutamate N-efektor alosterik, sedangkan enzim sitosol adalah 

acetylglutamate independen. 

Dalam reaksi 2-langkah, dikatalisasi oleh sintetase argininosuccinate 

sitosolik, citrulline dan aspartat dikondensasikan untuk membentuk 

argininosuccinate. Reaksi ini melibatkan penambahan AMP (dari ATP) ke 

karbonil amido dari citrulline, membentuk perantara diaktifkan pada permukaan 

enzim (AMP-citrulline), dan penambahan selanjutnya aspartat untuk membentuk 

argininosuccinate. 
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Arginin dan fumarat yang dihasilkan dari argininosuccinate oleh liase 

argininosuccinate enzim sitosol (juga disebut argininosuccinase). Pada langkah 

terakhir dari siklus urea arginase memotong dari arginin, ornitin sitosolik 

regenerasi, yang dapat diangkut ke mitokondria matriks untuk putaran lain sintesis 

urea. Para fumarat, yang dihasilkan melalui tindakan arginiosuccinate liase, yang 

dikonversi ke aspartat untuk digunakan dalam reaksi sintetase argininosuccinate. 

Ini terjadi melalui tindakan versi sitosolik enzim siklus TCA, fumarase (yang 

menghasilkan malat) dan dehidrogenase malat (yang menghasilkan oksaloasetat). 

Oksaloasetat ini kemudian transaminated untuk aspartat oleh AST. 

Dimulai dan diakhiri dengan ornitin, reaksi siklus mengkonsumsi 3 setara 

ATP dan total 4 fosfat energi tinggi nukleotida. Urea adalah senyawa hanya baru 

yang dihasilkan oleh siklus; semua intermediet lain dan reaktan didaur ulang. 

Energi yang dikonsumsi dalam produksi urea lebih dari ditemukan oleh pelepasan 

energi yang terbentuk selama sintesis dari intermediet siklus urea. Amonia yang 

dilepaskan selama reaksi glutamat dehidrogenase digabungkan untuk 

pembentukan NADH. Selain itu, ketika fumarat diubah kembali menjadi aspartat, 

malat dehidrogenase reaksi digunakan untuk mengkonversi oksaloasetat malat 

untuk menghasilkan satu mol NADH. Kedua mol NADH, dengan demikian, 

teroksidasi dalam mitokondria menghasilkan 6 mol ATP. 

Siklus urea beroperasi hanya untuk menghilangkan kelebihan nitrogen. 

Pada diet protein tinggi kerangka karbon asam amino dioksidasi untuk energi atau 

disimpan sebagai lemak dan glikogen, tetapi nitrogen amino harus diekskresikan. 

Untuk memfasilitasi proses ini, enzim siklus urea dikendalikan pada tingkat gen. 

Dengan perubahan jangka panjang dalam kuantitas protein diet, perubahan dari 20 

kali lipat atau lebih dalam konsentrasi enzim siklus yang diamati. Ketika protein 

diet meningkat secara signifikan, konsentrasi enzim meningkat. Pada kembali ke 

diet seimbang, penurunan kadar enzim. Dalam kondisi kelaparan, tingkat enzim 

meningkat sebagai protein yang terdegradasi dan kerangka karbon asam amino 

digunakan untuk memberikan energi, sehingga meningkatkan jumlah nitrogen 

yang harus dibuang. 

Jangka pendek regulasi siklus terjadi terutama pada CPS-I, yang relatif 

tidak aktif dalam ketiadaan yang aktivator alosterik N-acetylglutamate. 

Konsentrasi steady-state dari N-acetylglutamate diatur oleh konsentrasi dari 

komponen asetil-KoA dan glutamat dan arginin, yang merupakan efektor alosterik 

positif dari N-acetylglutamate sintetase. 

Pada eukariota, siklus urea (bahasa Inggris: urea cycle, ornithine cycle) 

merupakan bagian dari siklus nitrogen, yang meliputi reaksi konversi amonia 

menjadi urea. Siklus ini ditemukan pertama kali oleh Hans Krebs dan Kurt 

Henseleit pada tahun 1932. Pada mamalia, siklus urea terjadi di dalam hati, 

produk urea kemudian dikirimkan ke organginjal untuk diekskresi. Dua jenjang 

reaksi pada siklus urea terjadi di dalam mitokondria. Ringkasan reaksi siklus urea 

adalah:  
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Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, 

hidrogen, oksigen dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau (NH2)2CO. Urea juga 

dikenal dengan nama carbamide yang terutama digunakan di kawasan Eropa. 

Nama lain yang juga sering dipakai adalah carbamide resin, isourea, carbonyl 

diamide dan carbonyldiamine. Senyawa ini adalah senyawa organik sintesis 

pertama yang berhasil dibuat dari senyawa anorganik, yang akhirnya meruntuhkan 

konsep vitalisme. 

Proses terbentuknya urea Urea terbentuk melalui proses oksidasi yang 

terjadi pada hati. Eritrosit atau sel darah merah yang sudah rusak (120 hari) 

dirombak menjadi 'haemo' dan 'globin'. Selanjutnya 'haemo' akan diubah menjadi 

zat warna empedu yaitu bilirubin dan urobilin yang mengandung urea dan amonia 

yang akan keluar bersama urin dan feses. 

 
Urea merupakan zat diuretik higroskopik dengan menyerap air dari plasma 

darah menjadi urin. Kadar urea dalam darah manusia disebut BUN (bahasa 

Inggris: Blood Urea Nitrogen). Peningkatan nilai BUN terjadi pada 

simtomauremia dalam kondisi gagal ginjal akut dan kronis atau kondisi gagal 

jantung dengan konsekuensi tekanan darah menjadi rendah dan penurunan laju 

filtrasi pada ginjal. Pada kasus yang lebih buruk, hemodialisis ditempuh untuk 

menghilangkan larutan urea dan produk akhir metabolisme dari dalam darah. Pada 

hewan seperti burung dan reptil yang harus mencadangkan air di dalam tubuhnya, 

nitrogen diekskresi sebagai asam urat yang bersenyawa dengan sedikit kandungan 

air. Sedang pada manusia, asam urat tidak disintesis dari amonia, melainkan dari 

adenina dan guanina yang terdapat pada berbagai nukleotida. Asam urat biasanya 

diekskresi dalam jumlah sedikit, melalui urin. Kadar asam urat dalam darah dapat 

meningkat pada penderita gangguan ginjal dan leukimia. Bentuk garam dari asam 

urat dapat mengendap menjadi batu ginjal maupun batu kemih. Pada artritis, 

endapan garam dari asam urat terjadi pada tulang rawan yang terdapat pada 

persendian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_anorganik
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitalisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Higroskopi
http://id.wikipedia.org/wiki/Plasma_darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Plasma_darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Simtoma
http://id.wikipedia.org/wiki/Simtoma
http://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_ginjal
http://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_jantung
http://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_jantung
http://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan_darah
http://id.wikipedia.org/wiki/Hemodialisis
http://id.wikipedia.org/wiki/Metabolisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Burung
http://id.wikipedia.org/wiki/Reptil
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_urat
http://id.wikipedia.org/wiki/Adenina
http://id.wikipedia.org/wiki/Guanina
http://id.wikipedia.org/wiki/Nukleotida
http://id.wikipedia.org/wiki/Leukimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Garam
http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_ginjal
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Batu_kemih&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Artritis
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Urea_Synthesis_Woehler.png
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Urea_Synthesis_Woehler.png


253 
 

1. Jenjang reaksi 

1.    Sarbamil fosfat sintetase, sebuah enzim, merupakan katalis pada reaksi 

dengan substrat NH3, CO2 dan ATP menjadi sarbamil fosfat,         

 

        yang kemudian diaktivasi oleh asam N-asetilglutamat yang terbentuk dari 

asam glutamat dan asetil-KoA dengan enzim N-asetilglutamat sintetase. N-

asetilglutamat merupakan regulator yang penting dalam ureagenesis selain 

arginina, kortikosteroid dan protein yang lain. 

2.  Reaksi kondensasi yang terjadi pada ornitina lantas memicu konversi 

sarbamil fosfat menjadi sitrulina dengan bantuan enzim ornitina 

transarbamilase. 

3.  Sitrulina dilepaskan dari dalam matriks menuju sitoplasma, dan kondensasi 

terjadi dengan asam aspartat dan enzim argininosuksinat sintetase, 

membentuk asam argininosuksinat, yang kemudian diiris oleh 

argininasuksinat liase menjadi asam fumarat dan arginina. Asam fumarat 

akan dioksidasi dalam siklus sitrat di dalam mitokondria, sedangkan arginina 

akan teriris menjadi urea dan ornitina dengan enzim arginase hepatik. Baik 

argininosuksinat liase maupun arginase diinduksi oleh rasa lapar, dibutiril 

cAMP dan kortikosteroid. 

 

Urea merupakan amida yang bersifat basa karena karbonil tunggalnya 

tidak cukup untuk mengkompensasi dua gugus amino.Urea adalah senyawa 

kovalen yang memiliki tiga atom iner (dalam). Berat molekulnya 60,06 gram/mol, 

titik leleh 133 oC(406 K) dan densitas 1 gr/ml . Meskipun dalam udara bebas 

formaldehida berada dalam wujud gas, tapi bisa larut dalam air (biasanya dijual 

dalam kadar larutan 37% menggunakan merk dagang formalin atau formol). 

Dalam air, formaldehida mengalami polimerisasi, sedikit sekali yang ada dalam 

bentuk monomer H2CO. 

Umumnya, larutan ini mengandung beberapa persen metanol untuk 

membatasi polimerisasinya. Formalin adalah larutan formaldehida dalam air, 

dengan kadar antara 10%-40%. Meskipun formaldehida menampilkan sifat 

kimiawi seperti pada umumnya aldehida, senyawa ini lebih reaktif daripada 

aldehida lainnya.Formaldehida merupakan elektrofil, bisa dipakai dalam reaksi 

substitusi aromatik elektrofilik dan sanyawa aromatik serta bisa mengalami reaksi 

adisi elektrofilik dan alkena. Karena keadaannya katalis basa, formaldehida bisa 

mengalami reaksi Cannizaro menghasilkan asam format dan metanol. 

Formaldehida bisa membentuk trimer siklik, 1,3,5-trioksan atau polimer linier 

polioksimetilen. Formasi zat ini menjadikan tingkah laku gas formaldehida 

berbeda dari hukum gas ideal, terutama dalam tekanan tinggi atau udara dingin. 

Formaldehida bisa dioksidasi oleh oksigen atmosfer menjadi asam format, karena 
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itu larutan formaldehida harus ditutup serta diisolasi supaya tidak kemasukan 

udara. 

Urea dengan formaldehid akan bereaksi membentuk kopolimer yang 

disebut urea formaldehid. Polimer adalah suatu senyawa yang terbentuk dari dua 

molekul atau lebih dengan rantai yang panjang . Molekul dan berat molekulnya 

besar . Unit – unit molekulnya dikenal sebagai monomer – monomer yang 

berikatan secara berangkai – rangkai. 

Monomer ini bisa berulang berkali – kali . Berdasarkan jenis ikatannya , 

polimer dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Homopolimer yaitu polimer yang terbentuk dari monomer – monomer yang 

sejenis. 

2. Kopolimer yaitu polimer yang terbentuk dari monomer – monomer tak 

sejenis. 

Berdasarkan mekanisme reaksinya , proses polimerisasi dibagi menjadi 

dua yaitu: 

1. Polimerisasi adisi, yang terjadi jika monomer – monomer mengalami reaksi 

adisi tanpa terbentuk zat lain. Jadi yang terbentuk hanya polimer yang 

merupakan penggabungan monomer – monomernya. 

2. Polimerisasi kondensasi , yaitu suatu reaksi dari dua buah molekul atau gugus 

fungsi dari molekul ( biasanya senyawa organik ) yang membentuk molekul 

yang lebih besar dan melepaskan molekul yang lebih kecil yaitu air. 

Berdasarkan sifatnya, polimer dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

2. Polimer thermosetting yaitu polimer yang tidak lunak apabila dipanaskan, 

sehingga sulit dibentuk ulang. 

3. Polimer thermoplastic yaitu polimer yang lunak bila dipanaskan sehingga 

mudah untuk dibentuk ulang. 

Urea-formaldehid resin adalah hasil kondensasi urea dengan 

formaldehid. Resin jenis ini termasuk dalam kelas resin thermosetting yang 

mempunyai sifat tahan terhadap asam, basa, tidak dapat melarut dan tidak dapat 

meleleh. Polimer termoset dibuat dengan menggabungkan komponen-komponen 

yang bersifat saling menguatkan sehingga dihasilakn polimer dengan derajat 

cross link yang sangat tinggi. Karena sifat-sifat di atas, aplikasi resin urea-

formaldehid yang sangat luas sehingga industri urea-formaldehid berkembang 

pesat. Contoh industri yang menggunakan industri formaldehid adalah addhesive 

untuk plywood, tekstil resin finishing, laminating, coating, molding, casting, 

laquers, dan sebagainya. 

Pembuatan resin urea-formaldehid secara garis besar dibagi menjadi 3 

yaitu: 

1. Reaksi metiolasi, yaitu penggabungan urea dan formaldehid membentuk 

monomer-monomer yang berupa monometilol dan dimetil urea. 
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2. Reaksi kedua adalah penggabungan monomer yang terbentuk menjadi 

polimer yang lurus dan menghasilkan uap air. Tahp ini disebut tahap 

kondensasi. 

3. Proses ketiga adalah proses curing, dimana polimer membentuk jaringan tiga 

dimensi dengan bantuan pemanasan dalam oven. 

Reaksi urea-formaldehid pada pH antara 8 sampai 10 adalah reaksi 

metilolasi, yaitu adisi formaldehid pada gugus amino dan amida dari urea, dan 

menghasilkan metilol urea. Pada tahap metilolasi , urea dan formaldehid bereaksi 

menjadi metilol dan dimetil urea. Rasio dari senyawa mono dan dimetilol yang 

terbentuk bergantung pada rasio formaldehid dan urea yang diumpankan. 

Reaksi berlangsung pada kondisi basa dengan amoniak (NH4OH) sebagai 

katalis dan Na2CO3 sebagai buffer.Buffer ini berfungsi menjaga kondisi pH reaksi 

agar tidak berubah tiba-tiba secara drastis.Analisa awal dilakukan dengan 

menggunakan blanko berupa larutan formaldehid, NH4OH dan Na2CO3.Sampel 

ke-0 diambil setelah urea ditambahkan pada larutan dan diaduk sempurna.Setelah 

itu dilakukan pemanasan sampai 70
0
C untuk mempercepat reaksi. Reaksi 

metilolasi diteruskan dengan reaksi kondensasi dari monomer-monomer mono 

dan dimetilol urea membentuk rantai polimer yang lurus.Derivat-derivat metilol 

merupakan monomer, penyebab terjadinya reaksi polimerisasi kondensasi.Polimer 

yang dihasilkan mula-mula mempunyai rantai lurus dan masih larut dalam 

air.Semakin lanjut kondensasi berlangsung, polimer mulai membentuk rantai 3 

dimensi dan semakin berkurang kelarutannya dalam air. 

Reaksi kondensasi ini dilakukan dalam sebuah labu berleher yang 

dilengkapi kondensor ohm meter, termometer, agitator dan pipa untuk sampling 

point.Labu berleher ini ditempatkan dalam waterbath. Kondensor berfungsi 

mengembunkan air yang menguap selama proses polimerisasi. Hal ini 

dimaksudkan mempercepat tercapainya kesetimbangan reaksi. Agitator berfungsi 

membuat larutan tetap homogen selama proses pembentukan produk urea 

formaldehid. 

 

5.9 Limbah Buangan Bernitrogen dalam Bentuk Asam Urat 

Asam urat merupakan merupakan hasil akhir dari metabolisme purin yang 

ada di dalam tubuh. Sedangkan purin adalah protein dari golongan nukleoprotein 

yang tidak begitu dibutuhkan oleh tubuh.Kadar asam urat yang tinggi 

menyebabkan timbulnya tofus, benjolan keras berisi semacam serbuk kapur, di 

bagian kaki dan tangan. Kadar asam urat yeng berlebihan dalam darah 

menyebabkan penimbunan kristal asam urat. Apabila penimbunan kristal itu 

terbentuk pada cairan sendi, maka terjadilah penyakit gout atau asam urat. Jika 

penimbunan itu terjadi pada ginjal, akan muncul batu asam urat ginjal yang sering 

disebut dengan batu ginjal. 

Ini adalah jenis ekskresi urea di mana bahan limbah nitrogen utama. 

Hewan menunjukkan ureotelism disebut hewan ureotelic. Umumnya ditemukan 
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pada hewan tanah yang mampu mengeluarkan volume yang cukup dari air atau 

untuk berkonsentrasi urea dalam jumlah yang cukup besar dalam urin. Hal ini 

umumnya ditemukan dalam manusia, ikan paus, anjing laut, mamalia seperti 

kanguru tikus padang pasir, unta, kodok, katak, ikan cartilagenous, air dan reptil 

air setengah seperti buaya, dan kura-kura terrapins. 

Dalam hati hewan, amonia didetoksifikasi untuk membentuk urea oleh 

siklus orrithine. Urea jauh kurang beracun dari amonia dan sehingga dapat tetap di 

dalam tubuh untuk jangka waktu lama tanpa menyebabkan efek buruk dalam 

tubuh. Satu gram urea membutuhkan sekitar 50 ml air untuk keluar dikeluarkan. 

Penghapusan asam urat sebagai bahan limbah nitrogen utama disebut 

uricotelism. Hewan menunjukkan uricotelism disebut hewan uricotelic. Ini adalah 

metode yang umum terlihat pada burung, reptil tanah, serangga, siput tanah dan 

beberapa krustasea tanah. 

Proses ini sangat tergantung energi, tetapi jauh kurang beracun dari kedua 

amonia dan urea dan hampir tidak larut dalam air dan dapat dieliminasi dari tubuh 

dalam hampir keadaan padat, menghemat banyak air. Karena ginjal dapat 

menangani limbah nitrogen hanya dalam larutan, reptil dan burung lulus larutan 

encer asam urat ke dalam kloaka, dimana air diserap dan asam urat padat 

dihilangkan bersama dengan kotoran. 

Pada stadium awal, penyakit ginjal tidak menimbulkan gejala apapun. 

Namun seiring dengan metabolisme tubuh, akan terjadi penumpukan sisa-sisa 

metabolisme dalam tubuh penderita dan kaki serta tangan jadi membengkak, nafas 

pendek dan energi untuk beraktivitas akan menurun. Fungsi utama ginjal adalah 

membersihkan darah dari sisa-sisa hasil metabolisme tubuh yang berada di dalam 

darah dengan cara menyaringnya. Jika kedua ginjal gagal menjalankan fungsinya 

(tahap akhir penyakit ginjal), sisa-sisa hasil metabolisme yang diproduksi oleh sel 

normal akan kembali masuk ke dalam darah (uremia). 

Gagal ginjal bisa terjadi jika terdapat gangguan pada pembuluh darah vena 

atau sistem penyaringannya.Namun, bisa juga berasal dari masalah-masalah 

kesehatan yang lain, seperti tekanan darah tinggi dan diabetes atau adanya 

masalah dengan sistem penyaringan pada ginjal (seperti pada keadaan 

glomerulonefritis atau penyakit ginjal polikistik). Pada kasus lainnya juga 

ditemukan adanya masalah pada saluran kemih. 

Keong darat, serangga, burung dan banyak reptillia mensekresikan asam 

urat sebagai limbah nitrogen utama. Karena kelarutan zat tersebut ribuan kali 

lebih rendah dalam air dibandingkan amonia atau urea, asam urat diekskresikan 

dalam bentuk yang mirip dengan pasta dengan kehilangan air yang sangat sedikit. 

Asam urat dan urea menggambarkan dua adaptasi yang berbeda yang membuat 

hewan darat mampu mensekresikan limbah bernitrogen dengan hilangnya air yang 

minimum. Sebagai contoh, kura-kura darat terutama mensekresi asam urat, 

sementara kura-kura akuatik mensekresikan baik urea ataupun amonia. Beberapa 
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kura-kura dapat juga memodifikasi limbah bernitrogennya ketika lingkungannya 

berubah.  

 

Gambar 134. Buangan asam urat 

 

Dari hasil ketiga produk limbah nitrogen hasil sisa metabolisme diatas, 

diketahui bahwa limbah bernitrogen yang berasal dari hewan sangat berkorelasi 

dengan habitatnya. Keterkaitan yang menunjukan adanya suatu keseimbangan 

antara suatu organisme dengan habitatnya. Organisme air tawar umumnya 

beradaptasi dengan menghasilkan produk buangan amonia dikarenakan air tawar 

segera dapat mentolelir, dengan cara melarutkannya (amonia sangat larut dalam 

air), organisme darat umumnya menghasilkan produk buangan urea ataupun asam 

urat, dalam hal ini hilangnya air dengan jumlah yang minimum, yang merupakan 

tipikal adaptasi organisme darat. Dari segi bioenergetik sendiri, kita dapat 

memprediksikan bahwa hewan yang meng habiskan hidupnya dalam air dan 

sebagian di darat akan secara bergantian mensekresikan amonia (sehingga 

menghemat energi) dan mensekresikan urea (sehingga memboroskan energi agar 

tidak keracunan). Dati segi daur nitrogen, bahwa perubahan limbah nitrogen dari 

hewan dapat di gunakan oleh tumbuhan sebagi sumber nitrogen, yang terlebih 

dahulu di ubah menjadi senyawa nitrogen yang dapat diserap tumbuhan dalam 

bentuk nitrat 
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Soal: 

1. Wacana Permasalahan 

Bu dini menderita diabetes mellitus, suatu hari ia mengeluh kepada cika bahwa ia 

sering merasa cepat lapar, padahal ia sudah makan. Cika menduga bahwa keadaan 

ini sangat berhubungan erat dengan penyakit diabetes yang sedang diderita oleh bu 

dini. 

Pertanyaan : 

Menurut anda, mengapa dapat terjadi demikian? Dapatkah anda membantu cika 

untuk menjelaskannya kepada bu dina? 

 

2. Wacana Permasalahan 

Saat ini adalah bulan Ramadhan dan Andi wajib melakukan ibadah puasa. 

Pada saat siang hari Andi merasa sangat haus dan lapar. 

Pertanyaan : 

Jelaskan hubungan mengapa pada saat berpuasa dirasakan haus dan lapar? 

 

3. Wacana Permasalahan 

Abi sudah 3 hari demam, dia tidak BAB dan buang air kecil tidak lancar. 

Aroma mulut tidak segar dan berbau menyengat. 

Pertanyaan : 

Apa hubungan antara tidak BAB dan tidak lancar buang air dengan bau 

mulut? 

 

4. Wacana Permasalahan 

Jika dicermati perilaku ikan air tawar dengan air laut dalam mengambil air di 

sekelilingnya berbeda, yaitu ikan air laut cenderung lebih banyak minum 

dibandingkan dengan ikan di air tawar. 

Pertanyaan : 

Jelaskan hubungan fenomena tersebut dengan prinsip osmoregulasi! 

 

5. Wacana Permasalahan 

Ibu Listiyawati seorang penderita hipertensi akut, yang selalu mengkonsumsi 

obat lasix untuk mengurangi rasa sakit yang ia derita. 

 

Petunjuk penyelesaian wacana permasalahan dibawah: 

1. Cermatilah wacana permasalahan tersebut! 

2. Lakukanlah klarifikasi istilah dan konsep pada wacana tersebut! 

3. Buatlah rumusan masalahnya! 

4. Analisislah secara rinci permasalah tersebut! 

5. Berikanlah solusi pada  permasalahan tersebut! 
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Pertanyaan : 

Bagaimana prinsip kerja dari obat lasix dalam menurunkan tekanan darah 

pada penderita hipertensi akut? 

 

5.11 Rangkuman 

 Osmoregulasi merupakan proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk 

hidup dalam upaya mempertahankan kondisi cairan yang sesuai dengan 

fisiologis tubuhnya. Pengaturan ini dilakukan berupa mempertahankan cairan 

tubuh, mengeluarkan cairan, menambah cairan, dan dapat pula dengan 

pengaturan zat terlarut. Zat terlarut yang berasal dari sisa metabolisme harus 

dibuang, zat-zat tertentu dalam jumlah berlebih di dalam tubuh juga harus 

dibuang, sebaliknya zat-zat tertentu yang dibutuhkan tubuh harus 

dipertahankan. 

 Pengaturan cairan di dalam tubuh diatur oleh sistem ekskresi yang terdiri 

dari ginjal, kulit, hati, dan paru-paru/insang. Ginjal merupakan alat pengatur 

osmoregulasi utama bagi tubuh makhluk hidup. Ginjal memiliki kemampuan 

untuk membuang atau menahan cairan dan zat terlarut untuk dikeluarkan dari 

tubuh atau tidak. Kulit berperan dalam pengeluaran garam dan air, hati 

berperan dalam pengeluaran sisa katabolisme darah dalam bentuk getah/garam 

empedu, sedangkan paru-paru dan insang berperan dalam pengeluaran uap air 

dan karbondioksida sisa metabolisme tubuh. 
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