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Mengklasifikasikan (A5) anatomi organ utama dan fisiologi berbagai sistem dalam tubuh 

ternak ruminan, non ruminan, pseudoruminan dan unggas dengan mensimulasikan (C3) 

dan mengadaptasikan (P4) organ dan fisiologi sistem organ tersebut pada masing-masing 

jenis ternak pada saat kondisi normal 

Menjelaskan energi dan kehidupan, susunan tubuh, sel, jaringan, organ maupun sistem organ 

serta hubungan antar sistem-sistem organ yang terdapat di dalam tubuh hewan ternak  

Menjelaskan konsep dasar fisiologi ternak dan gambaran umum proses fisiologis pada 

hewan ternak  

Mengklasifikasikan (A5) 
anatomi dan fisiologi 

sistem pencernaan 

dengan mensimulasikan 
(C3) dan 

mengadaptasikan (P4) 

anatomi dan fisiologi 
sistem pencernaan 

tersebut pada masing-

masing jenis ternak 

Mensimulasikan (C3) 

fisiologi sistem sirkulasi 

(kardiovaskuler dan 

limfe) hewan ternak 

serta 

mengintegrasikannya 

(P4) dengan sistem-

sistem lain yang 

mendukung kehidupan 

ternak 

Mengklasifikasikan 
(A5) sistem respirasi 

pada ternak mamalia 

dan unggas dengan 
mensimulasikan (C3) 

dan mengadaptasikan 

(P4) anatomi dan 
fisiologi sistem tersebut 

pada ternak mamalia 

dan unggas 

Mengklasifikasikan 

(A5) sistem 

reproduksi dengan 

mensimulasikan (C3) 

dan mengadaptasikan 

(P4) anatomi organ 

dan fisiologi sistem 

reproduksi ternak 

Mensimulasikan (C3) 
kelenjar dan fisiologi 

sistem endokrin ternak 

serta 
mengintegrasikannya (P4) 

dengan sistem-sistem 

fisiologis lain dalam 
mendukung koordinasi 

dan perkembangan hewan 

ternak 

Mensimulasikan (C3) 

fisiologi sistem saraf 

pada ternak serta 

mengintegrasikannya 

(P4) dengan sistem-

sistem fisiologis lain 

dalam 

mengkoordinasikan 

aktivitas ternak 

Mengklasifikasikan (A5) 
fisiologi sistem rangka, 

otot dan integument 

(kulit dan derivatnya) 
dengan mensimulasikan 

(C3) dan 

mengadaptasikan (P4) 
fisiologi sistem tersebut 

pada masing-masing 

jenis ternak 

Mensimulasikan (C3) 

anatomi organ ekskresi 

dan fisiologi sistem 

eksresi pada ternak serta 

mengintegrasikannya 

(P4) dengan sistem-

sistem fisiologis lain 

dalam mendukung 

homeostasis pada ternak 

 

Mengklasifikasikan 
(A5) fisiologi 

pertumbuhan dengan 

mensimulasikan (C3) 
dan mengadaptasikan 

(P4) fisiologi 

pertumbuhan pada 
masing-masing jenis 

ternak pada kondisi dan 

fase tertentu 
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KATA PENGANTAR 

 

Produk ternak merupakan hasil kumulatif dari berbagai 

proses fisiologis yang berlangsung di dalam tubuh hewan ternak. 

Untuk menghasilkan produk ternak yang maksimal, kondisi dan 

proses fisiologis yang optimal menjadi prasyarat utama. 

Penguasaan terhadap ilmu dan pengetahuan di bidang fisiologi 

ternak akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa sehingga dapat 

mengidentifikasi dan mengoptimalkan proses-proses fisiologis 

yang berlangsung dalam tubuh ternak. Fisiologi ternak merupakan 

salah satu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa S1 

Peternakan pada semester 2 yang berfungsi mendasari berbagai 

mata kuliah lanjutan pada Program Studi S1 Peternakan di 

Universitas Diponegoro. Fisiologi Ternak mendasari mata kuliah 

antara lain Ilmu Reproduksi Hewan, Fisiologi Lingkungan 

Peternakan dan beberapa mata kuliah lainnya yang bertemakan 

produksi ternak. Penguasaan mahasiswa terhadap mata kuliah 

Fisiologi Ternak pada akhirnya diharapkan dapat memudahkan dan 

meningkatkan pemahaman serta penguasaan mereka terhadap mata 

kuliah-mata kuliah lanjutan tersebut. Buku ajar ini memuat 10 bab 

yang diajarkan selama satu semester penuh, antara lain bab 

mengenai tinjauan umum fisiologi ternak, fisiologi sistem 

pencernaan, fisiologi sistem sirkulasi, fisiologi sistem respirasi, 

fisiologi sistem reproduksi, fisiologi sistem saraf, fisiologi sistem 

endokrin, fisiologi sistem ekskresi, fisiologi sistem rangka, otot dan 

integumen, fisiologi pertumbuhan ternak. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

kepada Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro 

dan semua kolega di Laboratorium Fisiologi dan Biokimia Fakultas 

Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro terutama Ir. 

Bambang Sudarmoyo, M.S., Alm. Prof. Dr. Ir. Isroli, M.P. dan 

Alm. Drs. Koen Praseno, S.U. Akhirnya penulis berharap buku ini 
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dapat memberikan manfaat terutama kepada mahasiswa Program 

Studi S1 Peternakan. 

 

Semarang,   Februari 2021 

Hormat kami, 

 

Penulis 

Email: sugiharto@lecturer.undip.ac.id 
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TINJAUAN MATA KULIAH 

 

I. Deskripsi singkat 

Mata kuliah (MK) Fisiologi Ternak mempelajari prinsip 

dasar fisiologi ternak berupa mekanisme ternak mengatur diri 

sehingga sistem yang terdapat didalam tubuhnya dapat berperan 

dan berfungsi secara normal guna mendukung kehidupan dan 

perkembangannya. Sistem-sistem yang dipelajari pada MK 

Fisiologi Ternak meliputi sistem digesti, sirkulasi, respirasi, saraf, 

endokrin, ekskresi, reproduksi, rangka, otot dan integumen. MK ini 

juga mempelajari secara singkat tentang fisiologi pertumbuhan 

pada ternak. Meskipun terbagi dalam beberapa sub pokok bahasan, 

mahasiswa sangat disarankan untuk mempelajari semua pokok 

bahasan dalam buku ajar ini agar mendapatkan pemahaman yang 

utuh dan terintegrasi mengenai sistem fisiologis dan mekanisme 

kehidupan pada ternak. 

 

II. Relevansi 

Produk ternak merupakan hasil kumulatif dari berbagai 

proses fisiologis  yang berlangsung di dalam tubuh ternak. Untuk 

menghasilkan produk ternak yang maksimal, kondisi dan proses 

fisiologis yang optimal merupakan prasyarat utama. Pemahaman 

dan pengetahuan mengenai fisiologi ternak akan sangat bermanfaat 

dalam optimalisasi proses-proses fisiologis di dalam tubuh ternak 

sehingga produktivitas maksimal dari seekor ternak dapat dicapai. 

Fisiologi Ternak merupakan  salah satu MK yang mendasari 

berbagai MK  lanjutan pada Program Studi Sarjana (S1) 

Peternakan. Fisiologi Ternak mendasari  MK  seperti Ilmu 

Reproduksi Ternak, Fisiologi Lingkungan Peternakan dan beberapa 

MK lain dengan tema produksi ternak. Pemahaman yang kurang 

terhadap MK Fisiologi Ternak dapat mengurangi kesiapan 

mahasiswa dalam  mempelajari MK selanjutnya.  
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III. Kompetensi 

3.1. Standar kompetensi 

Setelah menyelesaikan MK ini mahasiswa akan mampu 

mengklasifikasikan anatomi organ utama dan fisiologi berbagai 

sistem dalam tubuh ternak ruminan, non ruminan, pseudoruminan 

dan unggas dengan mensimulasikan dan mengadaptasikan  organ 

dan fisiologi sistem organ tersebut pada masing-masing jenis ternak 

pada saat kondisi normal. 

 

3.2. Kompetensi dasar 

Setelah mempelajari materi pada MK Fisiologi Ternak 

mahasiswa akan mampu: 

1) Mensimulasikan dan mengadaptasikan ilmu fisiologi ternak 

dalam pengembangan bidang peternakan 

2) Mengklasifikasikan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan, 

sistem respirasi, sistem reproduksi, sistem rangka, otot dan 

integumen dengan mensimulasikan dan mengadaptasikan 

anatomi dan fisiologi sistem-sistem  tersebut pada masing-

masing jenis ternak 

3) Mensimulasikan  kelenjar dan fisiologi sistem endokrin dan 

sistem syaraf   serta mengintegrasikannya dengan sistem-

sistem fisiologis lain dalam mendukung koordinasi aktivitas 

hidup dan perkembangan hewan ternak 

4) Mensimulasikan anatomi dan fisiologi sistem sirkulasi 

(kardiovaskular dan limfe) dan sistem eksresi serta 

mengintegrasikannya dengan sistem-sistem fisiologis lain 

dalam mendukung aktivitas hidup dan proses homeostasis pada 

ternak 

5) Mengklasifikasikan fisiologi pertumbuhan dengan 

mensimulasikan dan  mengadaptasikan fisiologi pertumbuhan  

pada  masing-masing  jenis ternak dalam kondisi dan fase 

tertentu. 
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IV. Indikator 

Indikator keberhasilan dari setiap pokok bahasan meliputi:  

1) Mahasiswa dapat mensimulasikan keterkaitan antara unsur 

penyusun tubuh hewan, energi dan sistem organ.  

2) Mahasiswa dapat mensimulasikan organ-organ pendukung 

sistem pencernaan  beserta kelenjar pencernaan. Mahasiswa 

juga dapat mensimulasikan proses pencernaan dan 

mengadaptasikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

digesti.  

3) Mahasiswa dapat mensimulasikan sistem kardiovaskular dan 

sistem vasa limfatika yang menjalankan fungsi sirkulasi di 

dalam tubuh ternak.  

4) Mahasiswa dapat mensimulasikan saluran atau organ-organ 

pendukung sistem respirasi pada ternak mamalia dan unggas.  

5) Mahasiswa dapat mensimulasikan sistem reproduksi pada 

hewan jantan dan betina.  

6) Mahasiswa dapat mensimulasikan dan mengintegrasikan peran 

sistem saraf dalam fungsi koordinasi di dalam tubuh ternak.  

7) Mahasiswa dapat mensimulasikan sistem endokrin dan 

hormon, ragam hormon, biosintesis hormon, sekresi hormon, 

transportasi hormon dan mekanisme kerja hormon.  

8) Mahasiswa dapat mensimulasikan sistem dan organ ekskresi di 

dalam tubuh ternak, termasuk proses osmoregulasi dan 

mekanisme homeostasis di dalam tubuh ternak.  

9) Mahasiswa dapat mensimulasikan dan mengadaptasikan sistem 

rangka dan tulang pada berbagai jenis ternak.  

10) Mahasiswa mampu mensimulasikan dan mengadaptasikan 

fenomena pertumbuhan dan pola pertumbuhan pada hewan.  

 

V. Petunjuk belajar  

Untuk mempermudah penguasaan materi yang ada di dalam  

buku ajar  ini, mahasiswa disarankan untuk membaca secara detail 
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materi yang disajikan, mencermati contoh-contoh kasus dan 

mengerjakan latihan soal yang telah disediakan.  
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BAB I 

TINJAUAN UMUM FISIOLOGI TERNAK 

 

1.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat  

Fisiologi ternak adalah salah satu cabang ilmu biologi yang 

mempelajari fungsi normal dari tubuh ternak yang mencakup kajian 

mengenai susunan tubuh, molekul, sel, jaringan, organ maupun 

sistem organ serta hubungan di antara sistem-sistem yang terdapat 

di dalam tubuh ternak. Pokok bahasan ini membahas konsep dasar 

fisiologi ternak, gambaran umum proses fisiologis, unsur penyusun 

tubuh, energi dan kehidupan serta organ dan sistem tubuh hewan. 

 

B. Relevansi  

Tinjauan umum fisiologi ternak memberikan gambaran 

umum tentang proses fisiologis dan faktor terkait di dalam tubuh 

ternak. Pemahaman yang baik akan mempermudah mahasiswa 

dalam mempelajari berbagai sistem fisiologis yang lebih kompleks 

pada pokok bahasan selanjutnya. Pemahaman yang baik juga akan 

membantu membuka cakrawala mahasiswa akan pentingnya 

pemanfaatan ilmu Fisiologi Ternak dalam bidang peternakan. 

 

C. Kompetensi 

C.1. Standar kompetensi 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 

mampu mensimulasikan dan mengadaptasikan ilmu fisiologi ternak 

dalam pengembangan bidang peternakan. 

 

C.2. Kompetensi dasar  

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa akan 

dapat mensimulasikan keterkaitan antara unsur penyusun tubuh 

hewan, energi dan sistem organ. Mahasiswa juga dapat  
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mengadaptasikan ilmu fisiologi ternak dalam pengembangan 

peternakan.  

 

D. Petunjuk belajar 

Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan  untuk  mengerjakan latihan soal yang ada pada buku 

ajar ini.   

 

1.2. PENYAJIAN 

A. Konsep dasar fisiologi ternak 

Fisiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang 

secara umum dapat didefinisikan sebagai kajian atau telaah tentang 

fungsi normal dari tubuh yang mencakup kajian mengenai susunan 

tubuh, molekul, sel, jaringan, organ maupun sistem organ serta 

hubungan di antara sistem-sistem yang terdapat di dalam tubuh. 

Fisiologi menggunakan berbagai pendekatan ilmiah untuk 

mempelajari susunan tubuh secara keseluruhan dalam menjalankan 

fungsi fisik dan kimiawinya untuk mendukung kehidupan. Secara 

khusus, fisiologi ternak sering didefinisikan sebagai cabang ilmu 

biologi yang mengkaji tentang bagaimana hewan ternak dapat 

‘bekerja’. Ilmu ini mengkaji secara lebih mendalam mengenai 

struktur dan fungsi berbagai bagian tubuh ternak dan bagaimana 

bagian-bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan fungsinya dan 

bekerja sama sehingga ternak dapat menjalankan kehidupan secara 

normal.  

 

B. Gambaran umum proses fisiologis pada hewan 

Proses fisiologis adalah suatu proses yang berlangsung di 

dalam organisme hidup. Proses ini sering dianggap sebagai suatu 

proses yang terjadi pada hewan dalam keadaan normal. Kebalikan 

dari proses fisiologis adalah proses patologi yang ditandai dengan 

adanya perubahan fungsional yang berkaitan dengan atau sebagai 
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akibat dari penyakit atau luka. Proses fisiologis yang berlangsung 

di dalam tubuh hewan bersifat dinamis. Sebagai contoh fungsi dan 

kondisi sel dapat berubah dalam merespon perubahan lingkungan 

internal maupun eksternal.  

Setiap proses fisiologis merupakan produk atau hasil dari 

aktivitas yang kompleks dari jaringan, organ dan sistem organ yang 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau potensi genetik dari 

hewan yang bersangkutan. Terdapat beberapa konsep terkait 

dengan proses fisiologis yang terjadi pada hewan, antara lain (1) 

proses fisiologis mengikuti ‘hukum’ atau ketentuan fisika dan 

kimiawi, (2) proses fisiologis dikendalikan oleh hewan dalam 

rangka mempertahankan kondisi internal yang nyaman bagi hewan 

tersebut, (3) keseluruhan proses fisiologis yang berlangsung di 

dalam tubuh hewan ditujukan untuk menjaga kondisi lingkungan 

internal yang seimbang baik secara fisik maupun kimiawi, atau 

yang lebih dikenal dengan istilah kondisi homeostasis, (4) kondisi 

fisiologis hewan adalah bagian dari fenotipe hewan tersebut yang 

merupakan hasil interaksi antara potensi genetik dari hewan dan 

kondisi lingkungan sekitar dimana hewan tersebut hidup.  

Fisiologi ternak mempelajari aspek fisiologis hewan-hewan 

ternak secara menyeluruh sehingga dapat memahami berbagai 

proses mendasar di dalam tubuh ternak, dan dapat mengetahui 

prinsip-prinsip untuk meningkatkan produktivitasnya. Produk 

ternak seperti daging, susu, telur  merupakan hasil kumulaif dari 

berbagai proses fisiologis  yang terjadi di dalam tubuh ternak. Oleh 

karena itu, untuk dapat membudidayakan ternak dan dapat 

menghasilkan produk ternak yang maksimal, pemahaman 

mengenai konsep-konsep fisiologi serta proses-proses fisiologis 

yang berlangsung dalam tubuh ternak menjadi sangat penting. 

 

 

 



8 
 

C. Unsur penyusun tubuh hewan 

Tubuh hewan sebagian besar terdiri atas air (H2O), dimana 

65-95% penyusun sel adalah air. Air adalah unsur nutrisi terpenting 

bagi kehidupan dan kesehatan hewan. Air sebagai media bagi 

seluruh reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh hewan. 

Delapan puluh persen komponen penyusun darah juga adalah air. 

Air dapat dijumpai pada tiga area (compartment) di dalam tubuh 

hewan yaitu:  

- Plasma, bagian cair dari darah (bukan sel darah), menyusun 

7% dari cairan tubuh. 

- Cairan antar seluler (cairan ekstra seluler/interseluler fluid) 

dan cairan limfe, menyusun 28% dari total cairan tubuh.  

- Cairan intra seluler, yaitu cairan yang terdapat di dalam sel, 

menyusun 65% dari total cairan tubuh. 

 

Terdapat beberapa peran lain dari air dalam kehidupan 

hewan, antara lain (1) media transportasi nutrisi dan gas-gas 

pernapasan, (2) membantu proses pengeluaran zat-zat sisa 

metabolisme (ekskresi), (3) membantu menstabilkan suhu tubuh 

hewan, dan (4) sebagai agen yang dapat menjaga stabilistas pH 

cairan tubuh. Tubuh anak sapi mengandung 75-80% air pada saat 

baru lahir, sedangkan pada saat dewasa tubuh sapi tersusun dari 55-

65%, sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi air yang 

terkandung dalam tubuh hewan berkurang seiring dengan 

meningkatnya umur hewan. Dibandingkan dengan semua hewan 

ternak, sapi perah (sedang laktasi) memerlukan air lebih besar. Hal 

ini berkaitan dengan kebutuhan air bagi sapi perah laktasi untuk 

memproduksi susu dimana 86-88% susu terdiri dari air. Kebutuhan 

hewan terhadap air diperoleh dari air minum, air yang terkandung 

dalam pakan dan air hasil proses metabolisme (oksidasi lemak dan 

protein).  
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Selain air, unsur penting lain di dalam tubuh hewan adalah 

oksigen (O2). Oksigen sangat mutlak diperlukan oleh hewan dalam 

proses respirasi, baik respirasi dalam arti pernafasan  maupun 

respirasi seluler (menghasilkan energi/ATP). Karbon, unsur dasar 

penyusun molekul organik, juga merupakan elemen terpenting 

penyususn tubuh hewan. Secara umum dapat dikatakan bahwa 99% 

dari massa tubuh hewan terdiri dari hanya enam elemen yaitu 

oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Rincian 

komposisi tubuh hewan adalah sebagai berikut: Oksigen (65%), 

Karbon (18%), Hidrogen (10%), Nitrogen (3%), Kalsium (1,5%), 

Fosfor (1,0%), Potasium (0,35%), Sulfur (0,25%), Sodium (0,15%) 

dan Magnesium (0,05%); Unsur-unsur berikut secara bersama-

sama ada sebesar 0,70% yaitu Copper, Zinc, Selenium, 

Molybdenum, Fluorine, Chlorine, Iodine, Mangan, Cobalt, Ferum, 

sedangkan unsur-unsur Lithium, Strontium, Aluminum, Silikon, 

Timbal, Vanadium, Arsen, Bromine ada dalam jumlah yang sangat 

kecil (trace amount) 

 

D. Energi dan kehidupan 

Secara umum, energi dapat didefiniskan sebagai 

kemampuan untuk melakukan aktivitas atau gerak. Energi dapat 

berbentuk sebagai panas, energi kinetik atau mekanik, cahaya, 

energi potensial, listrik, atau lainnya. Semua energi pada dasarnya 

adalah energi kinetik, energi potensial atau kombinasi dari kedua 

jenis energi tersebut. Namun dalam konteks sistem biologi, definisi 

energi seperti tersebut dibawah ini dirasa lebih relevan: 

- Energi radiasi adalah energi yang dilepaskan oleh suatu obyek 

dan dipancarkan ke obyek lain melalui gelombang atau 

partikel. Matahari adalah sumber energi radiasi utama di alam. 

Energi radiasi merupakan energi yang sangat penting dalam 

proses biologi, terutama yang berkaitan dengan pengaturan 

suhu tubuh hewan. 
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- Energi mekanik adalah kombinasi dari energi potensial dan 

energi kinetik yang dapat dimanfaatkan untuk memindahkan 

suatu obyek dari satu tempat ke tempat lain. Burung 

menggunakan sayap mereka untuk menghasilkan energi 

mekanik sehingga dapat terbang.  

- Energi elektrik adalah kombinasi dari energi potensial dan 

energi kinetik yang merupakan hasil dari pergerakan dari 

partikel bermuatan. 

- Energi thermal adalah bentuk dari energi kinetik yang 

direfleksikan dalam pergerakan partikel dan dapat 

meningkatkan suhu. 

- Energi kimia adalah bentuk dari energi potensial yang terikat 

dalam struktur ikatan kimia. 

 

Kehidupan adalah suatu kondisi yang membedakan 

organisme dari benda-benda anorganik dan organisme mati. Terkait 

dengan energi, hidup dapat didefinisikan sebagai proses 

penanganan (handling) energi. Terdapat hal yang memisahkan 

antara organisme hidup dan organisme mati, yaitu kenyataan 

bahwa organisme hidup menggunakan energi untuk 

mempertahankan dirinya, sedangkan organisme mati tidak dapat 

melakukan hal ini. Hewan adalah organisme yang tersusun dari 

berbagai sistem yang teratur, dan untuk mempertahankan sistem 

tersebut hewan sangat membutuhkan energi.  Di lain pihak hewan 

tidak dapat memproduksi energi mereka sendiri sehingga hewan 

harus mendapatkan energi dari luar (tumbuhan atau hewan-hewan 

lain). Hewan multiseluler mendapatkan energi melalui proses 

‘pembakaran’ yang berlangsung di dalam sel. Pemecahan ikatan 

kimia yang terdapat dalam makanan atau pakan akan menghasilkan 

energi. Energi ini kemudian ‘dikemas’ dalam bentuk yang mudah 

digunakan, yaitu molekul ATP. Energi dapat dimanfaatkan oleh 

organisme hanya dalam ‘sekali pakai’, sehingga organisme hidup 
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harus terus mendapatkan energi baru. Dengan kata lain, aliran 

energi adalah ‘one way’ dan energi tidak dapat didaur ulang. Untuk 

mendapatkan energi tersebut, organisme harus memperoleh asupan 

makanan dari luar sebagai sumber energi.  

Secara umum, ternak menggunakan energi untuk 

melaksanakan tiga tugas utama yakni (1) biosintesis, yakni 

memproduksi sel dan jaringan serta komponen organik baru yang 

bermanfaat bagi tubuh hewan dengan memanfaatkan energi ATP, 

(2) maintenance atau pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi dan 

fungsi dari tubuh hewan dan (3) aktivitas ekternal. 

 

Tabel 1. Contoh sistem organ di dalam tubuh hewan 

Sistem tubuh Organ di dalam tubuh Fungsi 

Sistem otot dan 

rangka 

Otot dan tulang Menopang dan aktivitas tubuh 

Sitem 

pencernaan 

Lambung, hati, usus 

dan lainnya 

Mencerna dan menyerap pakan 

Sistem sirkulasi Jantung dan pembuluh 

darah 

Mengedarkan darah ke seluruh 

tubuh hewan 

Sistem 

pernafasan  

Hidung, bronkus dan 

paru-paru 

Bernapas (pertukaran gas 

karbondioksida dengan 

oksigen) 

Sistem urin Ginjal dan kantung 

kemih 

Mengeluarkan racun dan urin 

Sistem saraf Otak, saraf dan tulang 

belakang 

Menghantarkan dan 

memberikan respon terhadap 

rangsang  

Sistem endokrin Kelenjar endokrin Menghasilkan hormon  

Sistem 

reproduksi 

Testis, penis, ovarium, 

uterus, vagina, vulva 

dan lain-lain 

Memproduksi dan memelihara 

anak 

Sistem limfa Limfe dan spleen Melindungi tubuh hewan dari 

serangan penyakit 
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E. Organ dan sistem tubuh hewan 

 Tubuh hewan terdiri dari jutaan sel yang hanya dapat dilihat 

dengan menggunakan mikroskop. Sel-sel khusus yang sama bentuk 

dan fungsinya membentuk suatu jaringan. Jaringan-jaringan 

berkelompok bersama-sama membentuk organ. Organ adalah suatu 

struktur kompleks dalam tubuh yang memiliki fungsi dan peran 

khusus di dalam tubuh, contoh: mata adalah organ tubuh hewan 

yang berfungsi untuk melihat, ginjal berfungsi untuk mengeluarkan 

air dan zat-zat racun dari dalam tubuh. Berbagai macam organ 

saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk membentuk suatu 

sistem. Dengan demikian, sebuah sistem dalam tubuh terdiri dari 

sejumlah organ yang bekerja sama untuk melaksanakan tugas 

khusus. Tubuh hewan tersusun (paling tidak) dari sembilan sistem, 

antara lain (1) sistem musculo-skeletal (sistem perototan dan 

rangka), (2) sistem pencernaan, (3) sistem sirkulasi atau peredaran 

darah, (4) sistem pernafasan, (5) sistem urin (ekskresi), (6) sistem 

saraf (nervous and sensory system), (7) sistem endokrin (hormonal 

system), (8) sistem reproduksi, dan (9) sistem limfa (sistem 

limfatik). Contoh sistem organ di dalam tubuh hewan dan 

fungsinya tertera pada Tabel 1.  

 

1.3. PENUTUP 

A. Rangkuman  

Proses fisiologis adalah suatu proses yang berlangsung di 

dalam setiap organisme hidup. Proses fisiologis sering dianggap 

sebagai proses yang terjadi pada hewan dalam keadaan normal. 

Setiap proses fisiologis merupakan produk atau hasil dari aktivitas 

yang kompleks dari jaringan, organ dan sistem organ yang sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan atau potensi genetik dari hewan yang 

bersangkutan. Tubuh ternak tersusun dari berbagai macam organ 

yang saling terintegrasi dan bekerjasama untuk membentuk suatu 
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sistem. Sistem yang ada di dalam tubuh harus dapat bekerja dengan 

optimal, agar ternak dapat berproduksi dengan maksimal. 

 

B. Tes formatif  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan mengenai istilah “proses fisiologis bersifat dinamis”! 

2) Jelaskan hubungan antar organ di dalam tubuh hewan! 

3) Jelaskan arti penting energi di dalam tubuh hewan ternak! 

4) Jelaskan dampak kondisi patologis terhadap kehidupan dan 

produktivitas ternak! 

5) Jelaskan keterkaitan antara sel dan proses fisiologis pada 

hewan ternak! 

  

C. Umpan balik 

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes 

formatif yang terdapat pada bagian akhir dari pokok bahasan ini. 

Hitunglah jawaban anda yang benar dan kemudian gunakan rumus 

di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap 

materi belajar pada Bab I. 

 

 Tingkat penguasaan = 
Jumlah jawaban yang benar 

× 100% 
5 

Arti tingkat penguasaan materi yang anda capai: 

90 – 100% = baik sekali; 80 – 89%   = baik; 70 – 79% = cukup; < 70% = kurang 

 

D. Tindak lanjut  

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, 

anda dapat meneruskan ke pokok bahasan II. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda masih di bawah 80%, anda harus mengulangi 

kegiatan belajar pada pokok bahasan I, terutama bagian yang belum 

anda kuasai. 
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E. Kunci jawaban tes formatif 

1) Proses fisiologis tidak bersifat statis, artinya dapat berubah 

dalam kisaran tertentu dalam merespon perubahan lingkungan 

internal maupun eksternal 

2) Di dalam tubuh hewan, berbagai macam organ saling 

berkoordinasi dan bekerjasama untuk membentuk suatu sistem 

yang mendukung kehidupan. 

3) Energi sangat diperlukan untuk menjamin sistem tubuh dapat 

bekerja dengan optimal. 

4) Kondisi patologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan 

produktivitas ternak. Hal tersebut terkait dengan lebih besarnya 

alokasi energi untuk maintenance dibandingkan dengan 

biosintesis. 

5) Sel merupakan unit terkecil dari tubuh hewan ternak. Sel 

merupakan tempat dimana energi diproduksi sehingga proses-

proses fisiologis dapat dijalankan. Selain itu, sel juga 

merupakan unit penyusun organ yang berperan dalam fungsi 

fisiologis.   
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SENARAI 

- Homeostasis: kondisi fisiologis di dalam tubuh hewan yang 

relatif seimbang. 

- Proses fisiologis: proses yang terjadi pada hewan dalam 

keadaan normal. 

- Proses patologi: proses yang terjadi di dalam tubuh hewan 

ditandai dengan adanya perubahan fungsional yang berkaitan 
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dengan atau sebagai akibat dari penyakit atau luka. 

- ATP: kepanjangan dari adenosin trifosfat yang merupakan 

molekul kaya energi. 
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BAB II 

FISIOLOGI SISTEM PENCERNAAN 

 

2.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat  

Pencernaan merupakan suatu proses perombakkan pakan 

menjadi substansi penyusunnya sehingga dapat diserap oleh tubuh 

ternak. Proses pencernaan dilaksanakan oleh sistem pencernaan 

yang terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan yang 

bekerja secara terintegrasi dibawah kendali sistem koordinasi baik 

secara sistemik maupun lokal.  Kondisi organ pencernaan dan 

kelenjar pencernaan bervariasi tergantung dari jenis ternak dan 

pakan yang dikonsumsi. Bab ini membahas tentang organ 

pendukung sistem pencernaan, kelenjar pencernaan, proses digesti 

dan absorpsi, faktor-faktor yang mempengaruhi proses digesti dan 

regulasi sistem digesti yang melibatkan sistem saraf dan endokrin.  

 

B. Relevansi  

Pencernaan merupakan serangkaian proses yang 

menyediakan nutrien untuk kehidupan dan produksi ternak. 

Pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang fisiologi sistem 

pencernaan akan sangat membantu mahasiswa dalam mempelajari 

pemanfaatan nutrien oleh ternak untuk pertumbuhan dan produksi 

ternak yang akan dipelajari pada pokok bahasan dan MK lain pada 

semester berikutnya.  

 

C. Kompetensi  

C.1. Standar kompetensi  

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa 

diharapkan mampu mengklasifikasikan anatomi dan fisiologi 

sistem pencernaan dengan mensimulasikan dan mengadaptasikan 
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anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada masing-masing jenis 

ternak.  

 

C.2. Kompetensi dasar  

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa akan 

dapat mensimulasikan organ-organ pendukung sistem pencernaan  

beserta kelenjar pencernaan. Mahasiswa juga dapat 

mensimulasikan proses pencernaan, dilanjutkan dengan proses 

penyerapan, pada berbagai jenis ternak dalam kondisi normal. 

Selain itu, mahasiswa akan dapat mensimulasikan dan 

mengadaptasikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses digesti. 

Mahasiswa juga akan dapat mengadaptasikan sistem saraf dan 

endokrin dalam meregulasi proses pencernaan pada ternak.  

 

D. Petunjuk belajar 

Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku ajar 

ini. Mahasiswa juga sangat disarankan untuk memperkaya dan 

mengkombinasikan pokok bahasan ini dengan materi yang 

diperoleh selama mengikuti praktikum sistem pencernaan.  

 

2.2. PENYAJIAN 

A. Definisi sistem pencernaan 

Pencernaan merupakan suatu proses pemecahan pakan 

(makromolekul) menjadi substansi yang lebih sederhana (monomer 

penyusunnya) sehingga dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh 

ternak. Proses pencernaan dilanjutkan dengan proses penyerapan 

sari makanan oleh usus untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui 

sistem sirkulasi. Proses pencernaan memiliki peran yang sangat 

vital bagi kehidupan dan produktivitas ternak. Tanpa adanya proses 

pencernaan, ternak tidak dapat memanfaatkan pakan sebagai 

substrat metabolisme, sehingga ternak tidak akan mendapatkan 



19 
 

energi untuk produksi dan reproduksi. Proses pencernaan 

dilaksanakan oleh sistem pecernaan (digestoria) yang terdiri atas 

saluran pencernaan (tractus digestivus) dan kelenjar pencernaan 

(glandula digestoria). Kondisi sistem pencernaan sangat bervariasi 

tergantung pada jenis hewan ternak dan jenis pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak tersebut (Ilustrasi 1). 

 

B. Saluran pencernaan 

Secara anatomis, sistem pencernaan terletak pada aksis 

panjang tubuh hewan, memanjang dari kranial sampai kaudal, dari 

rima oris sampai anus, dan dilengkapi dengan berbagai kelenjar 

pencernaan (Ilustrasi 2). Saluran pencernaan merupakan tempat 

terjadinya proses pencernaan dan disusun oleh berbagai organ 

meliputi mulut beserta aksesorinya, kerongkongan (esofagus), 

lambung, usus halus, sekum, usus besar, rektum dan anus.  

Mulut (kavum oris) merupakan organ paling kranial pada 

saluran pencernaan. Organ ini merupakan rongga yang  dibatasi  

oleh  bukkal  di sisi  lateral,  mandibula  di sisi  inferior, palatum di 

sisi superior dan memiliki celah di sisi anterior yang disebut 

dengan rima oris. Rima oris dibatasi oleh labium (inferius dan 

superius). Kavum oris dilengkapi beberapa organ antara lain 

dentes, lingua, organon gustus dan glandula salivalis. Organ-organ 

pada kavum oris tersebut berperan dalam proses ingesio, mastikasi 

serta deglutisi. Proses pencernaan kimiawi juga terjadi pada kavum 

oris meskipun frekuensinya sangat rendah.   
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Bahan pakan (makromolekul) 

↓ 

Proses pencernaan (digesti) 

Digesti mekanis, digesti kimiawi, digesti mikrobiologis 

Reaksi hidrolisis 

↓ 

Produk digesti 

Monomer 

Ion anorganik 

↓ 

  ↓→ → Defekasi → → Feses 

Penyerapan (absorpsi) 

Absorpsi ruminal, absorpsi intestinal 

Ilustrasi 1. Proses pencernaan pakan pada hewan ternak 

 

Dentes atau gigi merupakan organ yang terdapat pada 

maksila dan mandibula, tertata melengkung seperti tapal kuda dan 

melekat pada gingiva. Berdasarkan letaknya, dentes dapat 

dibedakan menjadi dentes superior (dentes yang terdapat pada 

maksila) dan dentes inferior (dentes yang terdapat pada 

mandibula). Terdapat empat jenis dentes berdasarkan 

morfologinya, yaitu dentes insisivus (I), dentes Caninus (C), dentes 

premolare (P) dan dentes molare (M). Secara umum, kondisi dentes 

pada hewan tergantung pada spesies dan jenis pakan hewan 

tersebut. Sebagai contoh pada hewan herbivora, dentes kaninus 

berfungsi mereduksi pakan, sehingga terdapat celah antara dentes 

insisivus dan dentes premolare. Celah tersebut dinamakan 

diastema. Pada hewan karnivora, kondisi dentes relatif lengkap jika 

dibandingkan dengan hewan herbivora. Bentuk dentes pada hewan 

ternak juga bervariasi, khususnya pada dentes molare. Herbivora 

memiliki bentuk dentes bunodont yang dicirikan dengan 

permukaan dentes molare yang tumpul, sedangkan karnivora 
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memiliki dentes sekodont, permukaan dentes molare tajam. Dentes 

selenodont adalah dentes dengan gambaran bangunan setengah 

lingkaran pada permukaannya. Komposisi dentes pada berbagai 

spesies hewan bervariasi, namun dentes pada hewan ternak 

umumnya mengikuti rumus sebagai berikut: 

 

𝐼𝑝𝐶𝑞𝑃𝑟𝑀𝑠

𝐼𝑘𝐶𝑙𝑃𝑚𝑀𝑛
 

 

Notasi “pqrs” dan “klmn” pada rumus gigi di atas merupakan 

jumlah masing-masing jenis gigi. Rumus tersebut menunjukkan 

setengah jumlah dentes keseluruhan.  

Lingua (lidah) merupakan organ pelengkap lain yang 

terdapat pada mulut. Secara umum, permukaan lingua penuh 

dengan papilla yang memiliki bentuk sangat beragam. Terdapat 

beberapa jenis papilla, antara lain papilla filiformis, papilla 

fungiformis, papilla foliata dan papilla sirkumvalata. Distribusi 

masing-masing papilla bervariasi tergantung spesies ternak. Selain 

itu papilla lingua terdapat organon gustus, berupa gemma 

gustatoria. Lingua berperan sangat penting dalam proses 

pencampuran (mixing) pakan pada saat mastikasi. Mixing 

merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mencampur pakan 

sebagai sarana digesti. Lingua juga berperan dalam proses 

deglutisi, yaitu proses transfer bolus dari mulut ke esofagus. Lingua 

pada hewan postnatal (baru dilahirkan) membantu proses 

penghisapan air susu dari ambing induknya. Lingua bagi hewan 

ternak juga berperan sebagai organ penting dalam proses perawatan 

neonatus (hewan yang baru saja dilahirkan) dan perawatan luka 

pada tubuhnya. 

Glandula salivalis merupakan glandula digestoria yang 

mampu menghasilkan sekret berupa saliva. Mamalia memiliki 

berbagai glandula salivalis, antara lain glandula parotis, 
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mandibularis, sublingualis, labialis, bukkalis, lingualis, palatina dan 

glandula Ebners. Tipe sel kelenjar saliva adalah mukosa, serosa dan 

seromukus. Kondisi saliva yang dihasilkan oleh glandula salivalis 

sangat bervariasi tergantung spesies dari hewan tersebut. Terdapat 

dua macam saliva, yaitu saliva berenzim dan saliva tidak 

mengandung enzim. Amilase merupakan enzim yang biasanya 

terdapat pada saliva. Saliva ruminansia tidak mengandung amilase, 

sedangkan saliva hewan omnivora mengandung amilase. Secara 

umum, saliva berfungsi dalam proses lubrikasi pakan dan 

mendukung proses digesti enzimatis. Saliva ruminansia tidak 

memiliki enzim, berperan sebagai bufer untuk pH rumen dan 

sumber urea bagi bakteri ureolitik dalam rumen hewan ruminansia. 

Selain itu, sekresi saliva berperan sebagai pendukung homeostasis 

suhu tubuh, dan saliva juga digunakan untuk perawatan luka pada 

tubuh hewan. 

Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan kavum 

oris dengan ventrikulus. Organ ini pada dasarnya hanya saluran 

biasa dan bersifat non-glanduler. Permukaan esofagus kadang-

kadang mengalami kornifikasi atau keratinisasi. Saluran esofagus 

berpangkal pada faring yang merupakan area persimpangan antara 

saluran udara dan saluran pakan. Berbagai saluran bertemu di 

daerah faring antara lain kavum oris, saluran nasal, tuba Eustachii, 

esofagus, dan laring. Oleh karena itu daerah faring dapat dibedakan 

menjadi pars oralis, pars nasalis, dan pars laringealis. 

Persimpangan jalan udara dan jalan pakan dilengkapi dengan klep 

khusus yang disebut epiglotis. Hasil mastikasi berupa bolus-bolus 

pakan akan melalui esofagus menuju ventrikulus. Gerak bolus 

dalam esofagus disebabkan kontraksi stratum sirkulare, stratum 

longitudinale dan stratum oblique yang tersusun spiralis. Kontraksi 

otot-otot tersebut menghasilkan gerak peristaltik. Esofagus pada 

bangsa aves yang di daerah thoraks mengalami modifikasi sehingga 

terbentuk kantong yang disebut ingluvies atau crop atau tembolok. 
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Ingluvies sangat berkembang pada aves grainivora (pemakan 

bijian). Aves jenis lain memiliki ingluvies yang tidak membentuk 

kantung, tetapi hanya merupakan pelebaran esofagus. Khusus 

Collumba livia, burung ini memiliki ingluvies glanduler dan 

menghasilkan susu ingluvies (crop milk). Susu ingluvies 

bermanfaat untuk memberi makanan anak merpati pasca menetas. 

Fungsi ingluvies pada dasarnya untuk deposisi pakan sebelum 

mengalami digesti. Selain itu, pakan dalam ingluvies akan 

mengalami pelunakan karena adanya cairan ingluvies. 

Lambung atau ventrikulus pada dasarnya merupakan tempat 

proses digesti pakan pada hewan. Ventrikulus bersifat glanduler 

dan sekret yang dihasilkan adalah enzim dan asam. Terdapat dua 

jenis ventrikulus pada hewan yaitu ventrikulus simpleks (pada 

hewan monogastrik) dan ventrikulus kompleks (pada ruminansia). 

Ventrikulus ruminansia terdiri dari empat kompartemen, yaitu 

rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Tiga kompartemen 

awal (rumen-retikulum-omasum) merupakan modifikasi esofagus. 

Abomasum merupakan ventrikulus sebenarnya (layaknya 

ventrikulus pada hewan monogastrik). Keistimewaan ventrikulus 

ruminansia, selain untuk digesti, khusus pada rumen juga berperan 

dalam proses penyerapan (hasil fermentasi pakan berupa short 

chain fatty acids/SCFA). Aves memiliki ventrikulus kompleks 

yang terdiri dari dua kompartemen, yakni proventrikulus 

(glandular stomach) dan ventrikulus (muscular stomach). Kondisi 

spesifik dijumpai pada aves grainivora, dalam ventrikulus terdapat 

butir-butir mirip dengan batuan pasir untuk membantu proses 

digesti, disebut hens teeth. Permukaan dalam muscular stomach 

dilapisi bahan keratin. 

Intestinum tenue (usus halus) terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu duodenum (pars dessendens duodenum dan pars assendens 

duodenum), jejenum dan ileum. Proses digesti dan absorpsi hasil 

digesti terjadi pada intestinum tenue. Saluran ini bersifat glanduler 
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dan dilengkapi dengan epitelium absorptif. Selain itu pada 

intestinum tenue bermuara duktus ekskretorius beberapa glandula, 

seperti duktus hepatikus (saluran yang menghubungkan hati dan 

duodenum), duktus pankreatikus (saluran yang menghubungkan 

pankreas dan duodenum) dan duktus sistikus (saluran yang 

menghubungkan kantung empedu dan duodenum). 

Sekum merupakan organ yang terdapat pada perbatasan 

intestinum tenue dan intestinum krassum. Sekum herbivora relatif 

berukuran besar dibanding hewan lainnya. Pakan herbivora 

umumnya berupa hijauan sehingga banyak unsur nutrien yang sulit 

dicerna. Unsur pakan yang tidak dapat dicerna dalam perangkat 

digesti sebelumnya, biasanya akan mengalami fermentasi dalam 

sekum. Aves umumnya memiliki sekum yang relatif sangat kecil 

dan berjumlah sepasang sekum, tetapi   tidak berfungsi. Mamalia 

memiliki kolon yang terdiri atas kolon assendens, kolon 

transversum dan kolon dessendens. Ujung posterior kolon berupa 

rektum, dan rektum bermuara sebagai anus. Aves memiliki 

intestinum krassum sangat pendek dan bermuara pada kloaka, pada 

daerah koprodeum. 
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Ilustrasi 2. Sistem pencernaan pada sapi, babi, kuda dan ayam 

(diadopsi dari Instructional Materials Service, Texas A&M 

University, 2006; http://www-ims.tamu.edu) 

http://www-ims.tamu.edu/
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C. Kelenjar pencernaan 

Berdasarkan strukturnya, kelenjar pencernaan (glandula 

digestoria) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu glandula digestoria 

yang bersifat uniseluler dan multiseluler. Sel goblet, sel mukus dan 

sel parietalis merupakan contoh sel glanduler yang berperan dalam 

proses digesti. Glandula gastrika, kripte Liebrekuhn, glandula 

Brunneri, glandula salivalis, hepar dan pankreas merupakan contoh 

glandula digestoria yang bersifat multiseluler atau organ. 

Sekret glandula digestoria berupa enzim atau substansi 

pendukungnya, misalnya senyawa asam atau basa, sehingga enzim 

tersebut dapat aktif. Enzim merupakan biokatalisator organik. 

Seperti diketahui bahwa struktur enzim terdiri atas apoenzim dan 

koenzim (kofaktor). Bagian apoenzim merupakan senyawa protein, 

sedangkan koenzim atau kofaktor biasanya merupakan vitamin atau 

mineral. Proses pencernaan merupakan reaksi enzimatis, dimana 

berbagai enzim berperan dalam proses tersebut. Enzim tersebut 

terdapat dalam sekret glandula digestoria seperti saliva, gastric 

juice, intestinal juice, bilus, dan pancreatic juice. 

Saliva merupakan hasil sekresi glandula salivales. Saliva 

pada beberapa jenis hewan mengandung enzim. Anjing dan babi 

memiliki saliva yang mengandung enzim amilase, sehingga dalam 

kavum oris terdapat digesti enzimatis amilum menjadi senyawa 

gula. Saliva sapi, kambing dan domba tidak mengandung enzim 

amilase. Sedikit amilase terdapat pada saliva kuda. Selain 

mengandung enzim, saliva juga mengandung senyawa lainnya, 

yaitu musin, urea dan air. 

Enzim gastrika secara kolektif terdapat dalam gastric juice 

yang dihasilkan oleh glandula gastrika. Glandula gastrika terdiri 

dari glandula kardiaka, glandula fundika dan glandula pilorika. 

Glandula kardiaka dan glandula pilorika mensekresikan mukus 

yang berfungsi untuk proteksi sel epitelium dari pengaruh asam 

yang dihasilkan ventrikulus itu sendiri. Glandula fundika 
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mengandung tiga macam sel glanduler, yaitu sel prinsipalis, sel 

parietalis dan chief cells. Sel prinsipalis menghasilkan bahan dasar 

enzim yang disebut pepsinogen, sedangkan sel parietalis 

menghasilkan asam klorida (HCI). Oleh kerja HCl, pepsinogen 

(bentuk tidak aktif) dalam lumen ventrikulus akan berubah menjadi 

enzim pepsin. Chief cells menghasilkan mukus. Selain 

menghasilkan HCI, sel parietalis juga menghasilkan intrinsic factor 

berupa senyawa glikoprotein. Senyawa ini berkombinasi dengan 

vitamin B12 dan berperan pada proses absorpsi secara pinositosis di 

ileum. Gastric juice merupakan campuran substansi yang 

dihasilkan oleh sel-sel kelenjar pada lapisan mukosal ventrikulus. 

Cairan ini mengandung berbagai enzim, air, kation-anion, HCI, dan 

intrinsic factor. Enzim tersebut meliputi pepsin, renin, lipase 

gastrika, amilase dan urease. 

Enzim intestinal terdapat dalam sukkus enterikus (intestinal 

juice). Sukkus enterikus dihasilkan oleh glandula intestinales, 

seperti kripte Lieberkuhn dan glandula Brunneri (glandula 

duodenalis). Selain mengandung enzim, sukkus enterikus juga 

mengandung air, garam dan mukus. Enzim intestinal sangat 

beragam, meliputi enterokinase, maltase, sukrase, laktase, 

peptidase, ribonuklease dan deoksiribonuklease. 

Bilus atau empedu merupakan hasil metabolisme hepar, 

biasanya ditampung dalam vesika felea (kantung empedu). Kuda 

dan merpati tidak memiliki vesika felea oleh karena itu bilus 

langsung dicurahkan ke dalam duodenum. Cairan bilus 

mengandung garam bilus, kholesterol dan fosfolipid serta lesithin. 

Garam bilus merupakan garam asam glikokholat dan asam 

taurokholat, akan mempengaruhi pH chyme atau digesta menjadi 

alkali sehingga absorpsi optimal. Fungsi bilus adalah mendukung 

digesti dan absorpsi lemak melalui proses emulsifikasi lemak 

sehingga memudahkan proses pencernaan dan absorpsi, serta 

mendukung absorpsi vitamin yang larut dalam lemak. Emulsifikasi 
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lemak merupakan konsekuensi dari sifat lemak yang tidak larut air, 

sementara media dalam proses pencernaan adalah air.  

Enzim pankreatik dihasilkan oleh pars eksokrin pankreas 

dan sel sepanjang duktus ekskretorius. Enzim pankreatik dihasilkan 

sel asini pankreas, sedangkan sel disepanjang duktus menghasilkan 

sodium bikarbonat. Enzim pankreatik berperan dalam hidrolisis 

protein, lemak dan karbohidrat. Aktivitas enzim tersebut optimal 

bila pH bersifat alkali. pH lumen ususbersifat alkali karena adanya 

sodium bikarbonat. 

Berbagai enzim pankreatik berperan dalam digesti, meliputi 

ribonuklease, deoksiribonuklease, tripsin, khimotripsin, amilase 

pankreas, maltase pankreas dan lipase pankreas (steapsin). Bentuk 

inaktif tripsin dan khimotripsin adalah tripsinogen dan 

khimotripsinogen. Kedua prekursor tersebut akan menjadi enzim 

karena pengaruh enterokinase intestinal. 

 

D. Proses digesti 

Proses digesti merupakan proses degradasi makromolekul 

menjadi monomer penyusunnya, sehingga dapat diabsorpsi oleh 

tubuh hewan. Hewan mempunyai tiga ragam digesti, yaitu digesti 

mekanis, digesti kimiawi dan digesti biologis/mikrobiologis. 

Semua hewan melakukan ketiga macam digesti tersebut, tetapi 

frekuensi atau intensitasnya berbeda-beda tergantung spesies dan 

jenis pakan. Digesti mekanis merupakan proses pemecahan dengan 

menggunakan kekuatan mekanis yang dihasilkan oleh jaringan-

jaringan penyusun traktus digestivus. Traktus digestivus mampu 

menghasilkan gerak mekanis sehingga mendukung proses digesti. 

Secara substansial digesti mekanis didukung oleh dentes, lingua 

dan kontraksi tunika muskularis penyusun traktus digestivus. Gerak 

mekanis yang mendukung digesti mekanis meliputi mastikasi, 

deglutisi, peristaltik dan kontraksi ritmis. Mastikasi intinya 

merupakan proses fragmentasi pakan, hasil mastikasi disebut bolus. 
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Aktivitas lingua menyebabkan terjadinya pencampuran (mixing) 

dan proses deglutisi sehingga bolus masuk ke esofagus. Gerak 

peristaltik dan kontraksi ritmis menyebabkan terjadinya 

transportasi bolus ke arah kaudal. Khusus pada ruminansia, 

berkembang gerak antiperistaltik pada rumen dan esofagus, 

sehingga bolus mudah diregurgitasi ke dalam kavum oris untuk 

remastikasi. Gerak antiperistaltik pada hewan lain mendukung 

proses vomitus dalam rangka proteksi tubuh hewan. 

Digesti kimiawi merupakan pemecahan secara enzimatis 

oleh enzim-enzim digesti yang dihasilkan oleh glandula digestoria 

hewan itu sendiri.  Enzim-enzim yang terkandung dalam saliva, 

gastric juice, sukkus enterikus dan bilus memiliki kontribusi besar 

dalam proses pemecahan makromolekul penyusun pakan secara 

kimiawi. Frekuensi digesti kimiawi meningkat setelah bolus masuk 

ke dalam ventrikulus. Hasil digesti dalam ventrikulus disebut 

khimus (chyme atau digesta). Secara singkat, hasil digesti kimiawi 

dalam ventrikulus dan intestinum tenue adalah monomer penyusun 

pakan (glukosa, asam lemak dan gliserol dan asam amino). 

Digesti biologis atau mikrobiologis adalah proses degradasi 

makromolekul oleh mikrobia (bakteri dan flora) yang terdapat 

dalam traktus digestivus. Umumnya digesti mikrobiologis terjadi 

dalam sekum dan intestinum krassum. Khusus ruminansia, 

frekuensi digesti mikrobiologis sangat tinggi, terdapat dalam 

rumen, sekumdan intestinum krassum. Jenis digesti ini sangat 

diperlukan bagi hewan, karena tubuh hewan tidak mampu 

menghasilkan jenis enzim yang mampu memecah senyawa 

penyusun pakannya. Pakan hijauan banyak mengandung serat 

kasar, seperti selulosa, hemiselulosa, disisi lain hewan herbivora 

tidak mampu menghasilkan enzim sellulase. Oleh karena itu perlu 

simbiosis dengan mikrobia penghasil enzim sellulase sehingga 

mampu memecah komponen dominan pakan tersebut. Proses 

mikrobiologis tersebut umumnya merupakan anaerobiosis. Hewan 



30 
 

ruminansia seperti sapi, kambing dan domba dilengkapi dengan 

rumen, tempat terjadinya digesti mikrobiologis. Reaksi kimiawi 

terjadi dalam suasana anaerob, jadi merupakan proses fermentasi. 

Oleh karena itu hasil digesti mikrobiologis berupa senyawa asam 

(asam lemak). Fermentasi serat kasar (selulosa) menghasilkan 

barbagai asam lemak yang mudah menguap (VFA: volatile fatty 

acid), seperti asam butirat, asam asetat dan asam propionat. Selain 

itu dihasilkan juga gas karbondioksida. Degradasi protein dalam 

rumen akan menghasilkan asam amino dan gas amonia, dan 

degradasi NPN (nitrogen non-protein) juga menghasilkan gas 

amonia.  

 

E. Absorpsi 

Secara umum digesti dan absorpsi adalah dua proses yang 

terpisah, namun saling berhubungan. Absorbsi merupakan proses 

lanjutan dari proses digesti, sehingga pakan dapat dimanfaatkan 

oleh tubuh hewan untuk proses metabolisme (energi). Hasil proses 

digesti adalah monomer senyawa makromolekul penyusun pakan, 

meliputi glukosa, fruktosa, galaktosa, asam amino, asam lemak dan 

gliserol. Khusus pada ruminansia digesti mikrobiologis 

menghasilkan asam asetat, asam butirat, asam propionat dan lain-

lain. Semua bahan hasil digesti tersebut akan diabsorpsi oleh 

traktus digestivus. Produk fermentasi dalam rumen ruminansia 

diabsorpsi oleh rumen, disebut absorpsi ruminal. Produk digesti 

gastrointestinal pada umumnya diabsorpsi oleh intestinum, disebut 

absorpsi intestinal. 

Proses absorpsi berlangsung melalui mekanisme tertentu, 

kemungkinan difusi, difusi fasilitatif atau transport aktif, 

tergantung jenisnya dan status senyawa dalam sel. Glukosa 

diabsorpsi dengan mekanisme difusi atau difusi fasilitatif, 

sedangkan asam lemak dan asam amino diabsorpsi dengan 

transport aktif. Kebanyakan mineral diabsorpsi dengan transport 

http://serr.ua/
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aktif. Aktivitas absorpsi dilakukan oleh epitelium absorptif 

penyusun intestinum. Umumnya absorpsi dilakukan oleh 

intestinum tenue, tetapi khusus pada ruminansia, epitelium rumen 

memiliki kemampuan absorpsi VFA maupun gas amonia hasil 

fermentasi. 

Proses khusus terjadi pada absorpsi asam lemak. Asam 

lemak dan gliserol hasil digesti akan diabsorpsi oleh sel epitelium 

intestinum. Asam lemak setelah berada dalam sel epithelium 

bersama dengan gliserol akan diresintesis sehingga terbentuk 

trigliserida kembali. Trigliserida ini akan membentuk senyawa 

kompleks dengan protein dan kholesterol, membentuk partikel 

yang disebut khilomikron. Khilomikron akan ditransportasikan ke 

dalam sentral lakteal. Sentral lakteal adalah vasa limfatika yang 

terdapat dalam villi intestinalis. 

Produk digesti yang telah diabsorpsi kemudian masuk 

dalam darah untuk kemudian didistribusikan ke seluruh bagian 

tubuh hewan sehingga sampai ke lingkup seluler dari masing-

masing organ. Setelah sampai ke lingkup seluler, maka produk 

digesti tersebut berperan sebagai substrat metabolisme seluler, baik 

metabolisme produk energi maupun biosintesis. 

 

F. Faktor yang mempengaruhi proses digesti 

Beberapa faktor dapat mempengaruhi optimasi proses 

digesti dan absorpsi pada ternak. Faktor-faktor tersebut antara lain 

status sistem digestoria (baik traktus digestivus maupun glandula 

digestoria), kondisi bahan pakan dan temperatur tubuh. Normalitas 

traktus digestivus dan glandula digestoria sangat mempengaruhi 

keberhasilan digesti maupun absorpsi. Adanya penyimpangan 

struktural dan fungsional masing-masing organ, misalnya disfungsi 

vesika fellea (dalam arti sekresi bilus tidak lancar), penyimpangan 

struktur ventrikulus dan sekresi gastrika akan menurunkan 

efektivitas digesti dan absorpsi. Selain itu adanya kompetitor 
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biologis berlebihan dalam traktus digestivus akan menurunkan 

efektivitas digesti dan absorpsi.  

Tingkat digestibilitas (kecernaan) bahan pakan sangat 

mempengaruhi hasil digesti dan absorpsi. Bahan pakan yang 

memilik tingkat digestibilitas rendah akan menurunkan efektivitas 

digesti dan absorpsi. Sebaliknya bahan pakan dengan digestibilitas 

tinggi akan meningkatkan digesti dan absorpsi. Digestibilitas bahan 

pakan ditentukan oleh kompleksitas struktur kimiawi bahan pakan 

tersebut. Makin kompleks struktur kimiawi bahan pakan, semakin 

rendah digestibilitas bahan tersebut. Contoh, protein daging 

memiliki digestibilitas lebih tinggi daripada protein kedelai. 

Kemampuan cerna traktus digestivus maupun daya serap epitelium 

intestinum terhadap bahan pakan berbeda-beda. Semakin tinggi 

daya serap untuk suatu bahan, semakin efektif proses absorpsi 

bahan tersebut. Daya serap ini dipengaruhi oleh berbagai hal, 

antara lain potensi epitelium dan ada tidaknya bahan-bahan yang 

bersifat sinergis maupun antagonis dalam lumen intestinum. 

Sebagai contoh adanya vitamin D akan meningkatkan absorpsi 

kalsium. 

Temperatur tubuh hewan sangat berpengaruh terhadap 

efektivitas digesti dan absorpsi. Secara umum diketahui bahwa 

proses digesti merupakan proses enzimatis, sehingga efektivitas 

pencernaan sangat dipengaruhi oleh aktivitas enzim-enzim 

pencernaan. Enzim sangat peka terhadap perubahan suhu 

lingkungannya. Apabila kondisinya berada di atas atau di bawah 

temperatur optimal enzim-enzim digesti, maka efektivitas digesti 

dan absorpsi akan menurun. 

 

G. Regulasi sistem digesti 

Regulasi sistem digesti mutlak diperlukan agar proses dan 

fungsi digesti dapat berjalan dengan optimal. Regulasi sistem 

digesti memberikan ruang komunikasi antar organ penyusun sistem 
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digesti. Komunikasi ini akan menjamin kecukupan sekret (cairan 

dan enzim pencernaan) yang diperlukan untuk proses digesti 

(secara enzimatis) ketika pakan masuk dalam traktus digestivus. 

Komunikasi juga dapat mencegah produksi sekret yang berlebihan 

oleh kelenjar pencernaan ketika pakan tidak berada dalam organ 

pencernaan. Secara umum sistem digesti dikendalikan oleh dua 

sistem kontrol yang saling terintegrasi (Ilustrasi 3). Sistem kontrol 

pertama dikendalikan oleh sistem saraf dan endokrin pusat 

sebagaimana sistem-sistem fisiologi lain di dalam tubuh hewan. 

Sistem kontrol kedua dikendalikan secara lokal oleh sistem saraf 

instrinsik dan komponen endokrin yang terdapat pada traktus 

digestivus. Sistem kontrol lokal memungkinkan traktus digestivus 

terutama usus untuk meregulasi fungsinya secara otonom 

berdasarkan kondisi lokal seperti jumlah dan jenis pakan di dalam 

lumen usus.  

Sistem saraf pengendali digesti sebagain besar dikontrol 

oleh sistem saraf parasimpatis dan sistem saraf intrinsik (yang 

bersifat lokal). Aktivasi dari sistem saraf parasimpatis akan 

menghasilkan sekresi digestive juice, peningkatan motilitas gastrik 

dan perlambatan pergerakan pakan dari gastrik ke intestinum. 

Terdapat beberapa stimulus atau faktor yang dapat mengaktivasi 

saraf parasimpatis. Sebagai contoh aktivitas mengunyah dapat 

mengaktifkan saraf parasimpatis sehingga dapat meningkatkan 

sekresi mukus, HCl dan pepsin dalam gastrik. Aktivasi saraf 

parasimpatis dimaksudkan untuk mempersiapkan gastrik terhadap 

pakan yang akan masuk.  Selain saraf parasimpatis, fungsi digesti 

juga di bawah kontrol saraf simpatis. Saraf simpatis mempengaruhi 

saluran pencernaan yakni dengan menurunkan aktivitasnya. 
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Ilustrasi 3. Regulasi sistem digesti pada hewan (diadopsi dari 

Cunningham et al., 2007) 

  

Di dalam dinding usus terdapat saraf intrinsik yaitu pleksus 

mienterikus (pleksus Aurbach). Saraf ini berada diantara lapisan 

otot longitudinal dan sirkuler pada dinding usus. Ujung-ujung saraf 

intrinsik ini menjulur ke lumen usus sehingga dapat memberi 

informasi mekanik (peregangan, karena adanya makanan di saluran 

pencernaan) maupun kimiawi (sehingga disekresikan enzim sesuai 

dengan makanan yang memasuki saluran pencernaan). Sebagai 

bagian dari sistem kontrol lokal pada fungsi digesti, sel-sel 

endokrin tersebar di sepanjang epitel usus, bagian apeksnya 

menjulur ke lumen usus, merespon isi lumen dan melepaskan 

hormon. Hormon yang dihasilkan oleh saluran pencernaan 

biasanya termasuk kelompok peptida. Berikut adalah beberapa 

contoh hormon yang berfungsi mengatur sekresi cairan pencernaan, 

antara lain gastrin, sekretin dan kolesistokinin (Tabel 2). 

 

H. Kontrol sistem saraf terhadap fungsi digesti 

 Traktus digestivus memiliki sistem persarafan tersendiri 

yang bersifat lokal (intrinsik), disebut sistem saraf enterik. Sistem 

saraf enterik memiliki peran penting terutama dalam pengaturan 
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pergerakan dan sekresi enzim dan cairan pencernaan. Sistem saraf 

enterik terdiri atas dua pleksus. Pleksus bagian luar yang terletak di 

antara lapisan otot longitudinal dan sirkular disebut pleksus 

Mienterikus atau pleksus Auerbach. Pleksus bagian dalam (terletak 

di dalam submukosa) disebut pleksus submukosa atau pleksus 

Meissner. Pleksus Mienterikus berfungsi mengatur motilitas traktus 

digestivus dan pleksus submukosa mengatur sekresi sekret dan 

aliran darah lokal. Selain bersifat eksitorik, pleksus Mieterikus 

dapat pula bersifat inhibitorik (mensekresikan suatu transmiter 

inhibitor, kemungkinan polipeptida intestinal vasoaktif atau 

beberapa peptida lain). Sifat inhibitorik ini sangat bermanfaat 

dalam menghambat pergerakan pakan/digesta antar segmen-

segmen traktus digestivus yang berurutan, seperti sfingter pilorik 

yang mengontrol pengosongan lambung, dan sfingter katup 

ileocaecal yang mengontrol pengosongan usus halus ke dalam 

sekum. Berbeda dengan pleksus Meiterikus, pleksus submukosa 

berperan pada pengaturan fungsi di dalam dinding sebelah dalam 

dari tiap bagian kecil segmen usus. Sebagai contoh, banyak sinyal 

sensoris berasal dari epitelium gastrointestinal dan kemudian 

bersatu dalam pleksus submukosa untuk membantu mengatur 

sekresi intestinal lokal, absorpsi lokal dan kontraksi otot 

submukosa lokal yang menyebabkan berbagai tingkat pelipatan 

mukosa lambung.  

Untuk membantu mentransmisikan sinyal di antara neuron 

penyusun saraf enterik, peran neurotransmitter sangat diperlukan. 

Berikut adalah beberapa contoh neurotransmitter yang dilepaskan 

oleh ujung-ujung saraf dari berbagai tipe neuron enterik, antara lain 

asetikolin, norepinefrin, adenosin trifosfat, serotonin, dopamin, 

kolesistokinin, substansi P, polipeptida intestinal vasoaktif, 

somatostatin, leu-enkefalin, met-enkefalin dan bombesin. 

Asetilkolin merupakan neurotransmitter yang berfungsi 
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merangsang aktivitas pecernaan, sebaliknya norepinefrin 

menghambat aktivitas pencernaan.  

Saraf simpatis pada umumnya menghambat aktivitas yang 

terjadi dalam traktus digestivus, atau menimbulkan efek yang 

berlawanan dengan yang ditimbulkan oleh sistem saraf 

parasimpatis. Saraf simpatis menghasilkan pengaruhnya melalui 

dua cara yaitu melalui pengaruh langsung epinefrin pada otot polos 

pada dinding traktus digestivus dan melalui pengaruh inhibitorik 

dari norepinefrin pada neuron-neuron sistem saraf enterik. Jadi 

perangsangan pada sistem simpatis dapat menghambat motilitas 

traktus digestivus sehingga pergerakan digesta dalam saluran 

pencernaan tersebut dapat terhambat. 

 

I. Kontrol sistem endokrin terhadap fungsi digesti 

 Pengaruh dari hormon yang dihasilkan oleh sel-sel endokrin 

di traktus digestivus secara umum dapat dibedakan menjadi dua, 

yakni mengatur sekresi sekret dan mengatur motilitas organ-organ 

pencernaan. Sekresi hormon oleh sel-sel endokrin di traktus 

digestivus terjadi akibat stimuli tertentu, dan sekresi hormon akan 

berhenti bila stimuli tersebut lenyap. Sebagai contoh bila ada pakan 

(kaya protein) memasuki gastrik, maka regangan pada gastrik akan 

mengaktifkan pleksus Mienterikus, aktivasi pleksus Mienterikus 

merangsang sel G (sel endokrin) untuk mensekresikan gastrin. 

Selanjutnya gastrin akan merangsang pengeluaran HCl lambung 

yang pada gilirannya akan menyebabkan aktivasi enzim 

pepsinogen menjadi bentuk aktifnya yaitu pepsin, sehingga pepsin 

dapat mencerna protein. Ketika pakan telah melewati lambung 

(stimuli berupa pakan telah lenyap) atau ketika HCl berlebihan, 

maka akan menyebabkan pH di lambung sangat asam. Keadaan 

yang demikian akan direspon oleh sel G dengan menghentikan 

produksi gastrin sehingga sekresi HCl dihentikan. Tabel 2 

menyajikan beberapa contoh hormon yang dihasilkan oleh sel-sel 
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endokrin di traktus digestivus beserta dengan stimulus yang dapat 

memicu disekresikannya hormon tersebut. 

 

Tabel 2. Contoh hormon yang dihasilkan oleh sel-sel endokrin di 

traktus digestivus 

Hormon 

Organ 

produsen 
Aktivitas hormon Stimulus 

 Primer Sekunder  

Gastrin Lambung 

bagian 

distal 

Meningkatkan 

sekresi asam 

oleh lambung 

Menstimulasi 

motilitas 

lambung dan 

pertumbuhan 

epitelium 

lambung 

Adanya 

protein di 

lambung, 

peningkatan 

pH lambung 

dan 

stimulasi 

vagal  

Sekretin Duodenum Meningkatkan 

sekresi 

bikarbonat 

dari pankreas 

Meningkatkan 

sekresi 

bikarbonat dari 

kantung 

empedu 

Kondisi 

asam di 

duodenum 

Kolesistokinin 

(CCK) 

Duodenum 

sampai 

ileum 

(produksi 

terbesar di 

duodenum) 

Menstimulasi 

sekresi enzim 

dari pancreas 

Menghambat 

“gastric 

emptying”  

Adanya 

protein dan 

lemak di 

dalam usus 

halus 

Gastric 

inhibitory 

polypeptide 

(GIP) 

Duodenum 

dan 

jejunum 

bagian atas 

Menghambat 

motilitas 

lambung dan 

aktivitas 

sekretori 

Menstimulasi 

sekresi insulin 

Adanya 

karbohidrat 

dan lemak 

di dalam 

usus halus 

Motilin Duodenum 

dan 

jejunum 

Meregulasi 

pola motilitas 

usus pada 

periode di 

antara makan 

Meregulasi 

sphincter 

esofagus 

Asetilkolin 
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Beberapa hormon diketahui memiliki peran penting dalam 

pengaturan motilitas traktus digestivus. Sebagai contoh 

kolesistokinin dapat meningkatkan kontraksi kantung empedu 

sehingga mengeluarkan empedu (berperan dalam digesti lemak) ke 

dalam usus halus. Kolesistokinin juga dapat menghambat motilitas 

lambung. Oleh karena itu, pada saat yang bersamaan di mana 

kolesistokinin menyebabkan pengosongan kantung empedu, 

hormon ini juga memperlambat pengosongan dari lambung untuk 

memberi waktu yang cukup supaya terjadi pencernaan lemak di 

duodenum. Contoh lain adalah hormon sekretin. Hormon yang 

dihasilkan oleh duodenum ini memiliki efek penghambatan 

terhadap motilitas sebagian besar traktus digestivus terutama 

gastrik (menghambat pengosongan gastrik).  

 

2.3. PENUTUP 

A. Rangkuman  

Proses pencernaan merupakan proses fisiologis yang 

memiliki peran sangat vital bagi kehidupan dan produktivitas 

ternak. Proses pencernaan menjamin tersedianya substrat 

metabolisme, sehingga ternak dapat mendapatkan energi untuk 

maintenance, produksi dan reproduksi. Proses pencernaan 

dilaksanakan oleh sistem pecernaan (digestoria) yang terdiri atas 

saluran pencernaan (tractus digestivus) dan kelenjar pencernaan 

(glandula digestoria). Ternak memiliki tiga ragam digesti, yaitu 

digesti mekanis, digesti kimiawi dan digesti biologis/mikrobiologis. 

Semua hewan melakukan ketiga macam digesti tersebut, tetapi 

frekuensi atau intensitasnya berbeda-beda tergantung spesies dan 

jenis pakan. Agar proses pencernaan dapat berjalan dengan 

optimal, organ pencernaan, kelenjar pencernaan dan organ-organ 

lain yang terkait bekerja secara terintegrasi dibawah kendali sistem 

koordinasi baik secara sistemik maupun lokal.  
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B. Tes formatif  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan keterkaitan antara proses pencernaan dan absorpsi! 

2) Mengapa sekum disebut sebagai rumennya hewan 

pseudoruminansia? 

3) Jelaskan peran motilitas pada saluran pencernaan hewan 

ternak! 

4) Jelaskan tentang regulasi sistem digesti dapat bersifat sistemik 

dan lokal! 

5) Bagaimana protein dapat merangsang produksi dan sekresi 

hormon gastrin?  

 

C. Umpan balik 

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes 

formatif yang terdapat pada bagian akhir dari pokok bahasan ini. 

Hitunglah jawaban anda yang benar dan kemudian gunakan rumus 

di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap 

materi belajar pada Bab II. 

 Tingkat penguasaan = 
Jumlah jawaban yang benar 

× 100% 
5 

Arti tingkat penguasaan materi yang anda capai: 

 

D. Tindak lanjut  

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, 

anda dapat meneruskan ke pokok bahasan III. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda masih di bawah 80%, anda harus mengulangi 

kegiatan belajar pada pokok bahasan II, terutama bagian yang 

belum anda kuasai. 

 

90 – 100% = baik sekali; 80 – 89%   = baik; 70 – 79% = cukup; < 70% = kurang 
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E. Kunci jawaban tes formatif 

1) Pencernaan merupakan proses pemecahan makromeolekul 

menjadi monomer penyusunnya sehingga dapat diabsorpsi dan 

diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Dengan demikian, 

penyerapan merupakan proses lanjutan dari pencernaan. 

2) Sekum pada hewan pseudoruminansia berperan sebagai tempat 

fermentasi  sebagaimana rumen pada hewan ruminansia. 

3) Motilitas pada saluran pencernaan dapat membantu penetrasi 

pakan terhadap enzim pencernaan dan mendorong pakan atau 

digesta dari organ pencernaan ke organ pencernaan berikutnya. 

4) Agar dapat berjalan dengan optimal, proses pencernaan 

dikontrol oleh dua faktor yakni sistem kontrol yang bersifat 

sistemik yakni oleh sistem saraf pusat dan sistem kontrol lokal 

yakni oleh sistem saraf dan endokrin yang dihasilkan oleh 

organ pencernaan (memiliki pengaruh hanya pada organ 

penghasil dan organ lain didekatnya). 

5) Adanya pakan dengan kandungan protein tinggi dapat 

mengaktifkan saraf parasimpatis sehingga berdampak pada 

peningkatan produksi dan sekresi hormon gastrin yang dapat 

meningkatkan produksi HCl oleh sel-sel parietal. 
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SENARAI  

- Makromolekul: molekul yang berukuran besar. Bahan pakan 
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merupakan contoh dari makromolekul. 

- Monomer: molekul berukuran kecil yang dapat mengikat 

secara kimia dengan monomer lain untuk membentuk 

makromolekul. Proses digesti memecah makromolekul 

menjadi monomer penyusunnya. 

- Sekret: senyawa dengan substansi tertentu yang dihasilkan 

oleh kelenjar pencernaan. 

- Motilitas: pergerakan organ/saluran pencernaan yang dapat 

membantu proses digesti pada ternak. 

- Neurotransmitter: substansi kimia yang dapat membantu 

komunikasi antar jaringan/organ. 

- Produk digesti: produk yang dihasilkan oleh proses 

pencernaan. Produk tersebut siap diabsorpsi oleh usus ternak. 

- Gastric emptying: proses pengosongan lambung dari bahan 

makanan. 
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BAB III 

FISIOLOGI SISTEM SIRKULASI 

 

3.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat  

Sistem sirkulasi adalah sistem di dalam tubuh ternak yang 

bertugas mendistribusikan bahan-bahan yang akan digunakan untuk 

proses metabolisme seluler atau bahan-bahan hasil metabolisme. 

Sistem sirkulasi didukung oleh sistem kardiovaskular dan sistem 

vasa limfatika. 

Dalam sistem sirkulasi, darah sangat berperan penting 

sebagai sarana transportasi bahan dalam tubuh hewan. Selain untuk 

transportasi, darah juga berperan penting dalam proses proteksi dan 

homeostasis. Pokok bahasan ini mencakup sistem kardiovaskular, 

sistem vasa limfatika dan fisiologi darah. Regulasi sistem 

kardiovaskular juga menjadi bahan kajian.  

 

B. Relevansi  

 Sistem sirkulasi merupakan sistem yang berperan penting 

dalam mentransportasi nutrien dan zat sisa metabolisme di dalam 

tubuh ternak. Sistem ini juga bertanggungjawab terhadap kondisi 

homoestasis di dalam tubuh ternak. Pemahaman yang utuh dan 

mendalam mengenai sistem sirkulasi akan sangat membantu 

mahasiswa dalam mempelajari sistem-sistem lain yang terkait 

seperti sistem ekskresi, homeostasis, termoregulasi dan lain-lain 

yang akan dipelajari pada pokok bahasan dan MK yang lain.  

 

C. Kompetensi  

C.1. Standar kompetensi  

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa 

diharapkan mampu mensimulasikan fisiologi sistem sirkulasi 

(kardiovaskular dan limfe) hewan ternak serta 
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mengintegrasikannya dengan sistem-sistem lain yang mendukung 

kehidupan ternak.  

 

C.2. Kompetensi dasar  

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa akan 

dapat mensimulasikan sistem kardiovaskular dan sistem vasa 

limfatika yang menjalankan fungsi sirkulasi di dalam tubuh ternak. 

Mahasiswa juga akan mampu mensimulasikan fisiologi darah, 

fungsi transportasi darah, fungsi proteksi darah dan peran darah 

dalam homeostasis tubuh. Di akhir pokok bahasan ini mahasiswa 

juga diharapkan mampu mensimulasikan dan mengintegrasikan 

proses regulasi sistem kardiovaskular yang melibatkan sistem saraf 

dan sistem endokrin. Keterkaitan antara sistem sirkulasi dan 

sistem-sistem lain di dalam tubuh ternak (selain sistem saraf dan 

sistem endokrin) juga akan mampu disimulasikan dan 

diintegrasikan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan pokok 

bahasan ini.  

 

D. Petunjuk belajar 

  Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku ajar 

ini. Mahasiswa juga sangat dianjurkan untuk memperkaya pokok 

bahasan ini dengan materi yang diperoleh selama mengikuti 

praktikum khususnya pada mata praktikum hematologi.  

 

3.2. PENYAJIAN 

A. Definisi sistem sirkulasi 

Sistem sirkulasi merupakan suatu sistem di dalam tubuh 

hewan yang bertujuan untuk mendistribusikan atau mengedarkan 

bahan-bahan yang akan digunakan untuk proses metabolisme 

seluler atau bahan-bahan hasil metabolisme. Bahan tersebut 

meliputi gas (oksigen, karbondioksida, amonia dan lain-lain), 
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bahan-bahan substrat metabolisme atau pendukung metabolisme, 

hasil proses pencernaan, hormon dan metabolit. Sistem sirkulasi 

juga mendistribusikan material yang akan diekskresikan keluar 

tubuh hewan. Sistem sirkulasi didukung oleh sistem kardiovaskular 

dan sistem vasa limfatika.  

 

B. Sistem kardiovaskular 

Sistem kardiovaskular disusun oleh kor (jantung) sebagai 

pusat sirkulasi dan sistem vasa (pembuluh) yang terdiri dari aorta 

(arteria) danvena. Sarana transportasi dalam tubuh hewan adalah 

darah. Jalur transportasi pada hewan tingkat tinggi (aves dan 

mamalia) bersifat sirkuler, artinya selalu kembali ke pusatnya yakni 

jantung. Terdapat dua sistem sirkulasi pada hewan, yaitu sirkulasi 

parva (pulmonary circulation) dan sirkulasi magna (systemic 

circulation). Sirkulasi parva merupakan jalur sirkulasi dari jantung 

menuju ke pulmo dan kembali ke jantung. Darah dari jaringan 

tubuh yang kaya akan karbondioksida kembali ke serambi kanan 

dan selanjutnya ke bilik kanan jantung. Dari bilik kanan jantung 

darah dipompa menuju ke pulmo sehingga karbondioksida dapat 

ditukarkan dengan oksigen. Darah dari pulmo yang kaya akan 

oksigen selanjutnya kembali ke serambi kiri jantung. Jalur sirkulasi 

magna adalah peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh 

jaringan maupun organ tubuh dan kembali ke jantung. Darah yang 

kaya oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju aorta dan 

selanjutnya ke pembuluh arteria, arteriola dan akhirnya ke kapiler 

sehingga darah dapat berdifusi ke sel atau jaringan tubuh. Dari sel 

atau jaringan, darah berdifusi ke kapiler dan selanjutnya menuju 

venula, vena dan akhirnya kembali ke serambi kanan jantung 

(Ilustrasi 4).  
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Ilustrasi 4. Sistem sirkulasi parva dan magna pada hewan 

 

C. Jantung 

Jantung (kor) merupakan organ yang terletak di linia 

mediana kavum thoraksis (rongga dada) dan bersifat muskuler. 

Muskulus (otot) penyusun jantung adalah otot jantung. Otot ini 

mempunyai struktur spesifik, berbeda dengan otot polos maupun 

otot seran lintang. Otot jantung bersifat involuntarik, kontraksinya 

ritmis dan kontinyus, tidak akan mengalami kelelahan dan berhenti 

selama hewan tersebut hidup. Struktur otot jantung identik dengan 

otot seran lintang, dengan perbedaan antara lain memiliki nukleus 

sentral, terdapat diskus interkalatus (membran sel yang 

memisahkan masing-masing sel otot jantung berupa daerah gelap 

yang menyilang serabut otot jantung) dan anastomosis antar berkas. 

Jaringan otot jantung dilengkapi dengan bangunan yang disebut 

serabut Purkinje (disusun oleh sel Purkinje). Bangunan ini berperan 

dalam koordinasi kontraksi ritmis dan kontinyu dari otot jantung. 
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Secara anatomis, jantung pada aves dan mamalia terdiri dari 

empat ruang, yaituatrium dekstrum (serambi kanan), atrium 

sinistrum (serambi kiri) ventrikel dekster (bilik kanan), dan 

ventrikel sinister (bilik kiri). Masing-masing ruang dibatasi oleh 

septum. Septum yang membatasi atrium-ventrikel disebut septum 

atrioventrikularis. Septum yeng membatasi atrium atau ventrikel 

masing-masing disebut septum atrialis atau punseptum 

ventrikularis. Septum atrioventrikularis dekster dilengkapi 

bangunan klep, disebut valvula trikuspidalis (valvula mitralis), 

sedangkan pada septum atrioventrikularis sinister, terdapat valvula 

bikuspidalis. Valvula ini mengatur aliran darah dari atrium ke 

ventrikel. Atrium menerima darah baik yang berasal dari paru-paru 

maupun yang berasal dari seluruh tubuh. Darah selanjutnya menuju 

ventrikel sebelum dipompa kembali meninggalkan jantung. Jantung 

merupakan organ kontraktil, kontraksi miokardium menyebabkan 

tekanan dalam lumen jantung dan tekanan tersebut menyebar 

melalui vasa, sehingga darah mengalir melalui sistem arteria dan 

terdistribusi ke seluruh bagian tubuh. Distribusi darah didukung 

oleh kontraksi sistem arteria dan daya kapilaritas pada kapiler 

arteria. 

 

Ilustrasi 5. Jantung hewan (diadopsi dari Instructional Materials 

Service, Texas A&M University, 2006; http://www-ims.tamu.edu) 
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D. Aorta 

Aorta atau arteria merupakan pembuluh darah yang 

mengalirkan darah keluar dari jantung. Vasa darah ini bercabang-

cabang, semakin jauh dari jantung semakin kecil diameternya. 

Urutan vasa dari besar ke kecil adalah aorta - arteria - arteriola - 

kapiler arteria. Terdapat dua aorta atau arteria pokok, yaitu arteria 

pulmonalis dan aorta dorsalis. Arteria pulmonalis adalah arteria 

yang berpangkal pada ventrikel dekster, membawa darah 

mengandung karbondioksida, menuju ke pulmo. Aorta dorsalis 

berpangkal pada ventrikel sinister, keluar membentuk arkus aorta 

ke arah sinister, ke arah dorsal dan membelok ke arah kaudal, 

menyusur sejajar dengan kolumna vertebralis (ruas-ruas tulang 

belakang). Aorta dorsalis bercabang-cabang menuju ke semua 

organ, baik organ kranial maupun organ-organ tubuh lainnya. 

Adanya unsur muskuler menunjukkan bahwa sistem arteria 

memiliki sifat kontraktil sehingga mampu mendukung distribusi 

darah ke seluruh jaringan tubuh hewan.  

 

E. Vena 

Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah 

kembali masuk ke dalam jantung. Darah dari pulmo (kaya akan 

oksigen) dibawa oleh vena pulmonalis, sedangkan darah dari 

jaringan-organ kembali ke jantung melalui sistem vena. Diameter 

vena secara bertahap membesar, mulai kapiler vena - venula - vena. 

Vena yang paling besar dan bermuara pada atrium dekstrum, 

disebut vena kava. Vena kava menampung vena-vena yang datang 

dari kranial maupun dari kaudal. Perbedaan antara arteria dan vena 

ditunjukkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Perbedaan umum antara arteria dan vena 

 Arteria Vena 

Arah aliran Darah meninggalkan 

jantung 

Darah menuju jantung 

Tekanan Lebih tinggi Lebih rendah 

Dinding Lebih tebal Lebih tipis 

Lumen Lebih kecil Lebih besar 

Klep Tidak memiliki 

valvula/katub 

Memiliki valvula/katub 

 

 
Ilustrasi 6. Pembuluh kapiler (diadopsi dari Instructional 

Materials Service, Texas A&M University, 2006; 

http://www-ims.tamu.edu) 

 

Kapiler merupakan bagian terkecil dari pembuluh darah. 

Kapiler vena bersambung dengan kapiler arteri membentuk jejaring 

diantara keduanya seperti digambarkan pada Illustrasi 6. Pembuluh 

terkecil ini terlibat langsung pada transfer oksigen dan nutrisi ke sel 

tubuh serta pembuangan karbondioksida dan sisa metalisme dari 

sel. Pembuluh kapiler memiliki selaput (membran) yang sangat 

tipis sehingga komponen-komponen darah dapat dengan mudah 

berdifusi melintasi membran dan masuk ke dalam sel. 
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F. Sistem vasa limfatika 

Vasa limfatika merupakan vasa yang berfungsi untuk 

mengembalikan cairan jaringan ke dalam sistem darah. Vasa 

limfatika sejajar dengan sistem vena dan bermuara pada vena kava 

seperti ditunjukkan pada Ilustrasi 7. Seperti halnya vasa yang lain, 

vasa paling kecil pada vasa limfatika dinamakan kapiler limfatika. 

Kapiler limfatika membentuk anyaman, berfungsi untuk menyerap 

cairan jaringan yang tidak terserap oleh vena. Bila cairan sudah 

berada dalam sistem vasa limfatika, disebut cairan limfe. Kapiler 

limfatika secara bertahap membentuk vasa yang lebih besar, 

membentuk tiga vasa limfatika, yaitu duktus torasikus, duktus 

limfatikus dekstrum dan duktus trakhealis. Ketiga duktus tersebut 

bermuara pada vena kava. Vili intestinales memiliki vasa limfatika, 

dinamakan sentral lakteal. Vasa ini memiliki peran dalam 

transportasi asam lemak rantai panjang hasil absorpsi intestinal. 

Absorpsi asam lemak dan gliserol akan mengalami resintesis 

menjadi trigliserida. Trigliserida akan dikombinasikan dengan 

protein dan kolesterol membentuk khilomikron. Khilomikron akan 

ditransfer ke sentral lakteal. 

 

 

Ilustrasi 7. Vasa limfatika (diadopsi dari Instructional 

Materials Service, Texas A&M University, 2006; 

http://www-ims.tamu.edu) 
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Ilustrasi 8. Jaringan limfoid dan organ limfoid pada hewan. 

 

Selain berperan dalam transportasi cairan di dalam tubuh 

(oleh vasa limfatika), sistem limfatika memiliki peran yang sangat 

penting dalam melindungi tubuh hewan dari infeksi penyakit. 

Dalam hal proteksi tubuh dari infeksi, jaringan dan organ limfoid 

memiliki peran sentral. Secara umum jaringan/organ limfoid dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni jaringan limfoid yang 

tersebar di seluruh jaringan tubuh (diffuse lymphatic tissue), nodus 

limfatika (lymphatic nodules) dan organ limfoid (sebagai contoh 

tonsil, timus dan limpa atau spleen). Beberapa contoh jaringan dan 

organ limfoid pada hewan tersaji pada Illustrasi 8.  

 

G. Darah  

Darah merupakan cairan tubuh yang berperan sebagai 

sarana transportasi bahan dalam tubuh hewan. Dibanding air, darah 

relatif lebih kental karena di dalamnya tersuspensi berbagai macam 

zat (sel darah dan padatan lain). Secara umum komponen darah 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu korpuskulum sanguinis dan 

plasma darah. Korpuskulum sanguinis adalah komponen seluler 
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darah, sedangkan plasma darah merupakan matriks jaringan darah. 

Korpuskulum sanguinis terbagi atassel darah merah (eritrosit), sel 

darah putih (leukosit) dan keping darah (pada mamalia) atau 

trombosit (pada aves). Eritrosit mamalia anukleus (tidak memiliki 

nukleus di dalamnya), sedangkan eritrosit aves memiliki nukleus. 

Bentuk eritrosit juga bervariasi, eritrosit mamalia bentuknya bulat 

bikonkafsedangkan pada aves berbentuk oval. Eritrosit 

mengandung protein karier, disebut hemoglobin (di dalamnya 

mengandung zat besi) yang bertanggungjawab terhadap 

pengangkutan oksigen di dalam darah. 

Leukosit dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

granulosit dan agranulosit. Granulosit terdiri tiga macam sel, yaitu 

neutrofil, eosinofil dan basofil. Sedangkan agranulosit terdiri atas 

limfosit dan monosit. Keping darah (blood platelet) merupakan 

fragmentasi sel berukuran raksasa, yang disebut megakariosit. Aves 

memiliki trombosit, bentuk oval, kecil dan bernukleus, peran 

trombosit identik dengan keping darah pada mamalia. 

Plasma darah merupakan cairan yang disusun oleh air 

(komponen terbanyak, sekitar 90%), protein plasma (sekitar 7%), 

mineral anorganik dan senyawa organik (seperti glukosa, hormon 

dan lain-lain). Mobilisasi cairan plasma ke arah jaringan sangat 

tinggi. Cairan akan keluar menuju jaringan melalui kapiler 

fenestrata, dan akan kembali ke darah lewat kapiler vena dan vasa 

limfatika. Keluarnya cairan tersebut karena adanya perbedaan 

tekanan osmosis cairan darah dengan cairan jaringan. Protein 

plasma terdiri tiga jenis, yaitu albumin, globulin dan fibrinogen. 

Bila darah dibiarkan mengalami koagulasi dalam suatu tabung 

maka akan tampak dua komponen darah, yakni komponen padat 

yang merupakan hasil koagulasi darah dan komponen cair 

(berwarna kuning) yang disebut serum. Jadi serum merupakan 

plasma dikurangi fibrinogen. Salah satu penyusun serum yang 

penting adalah antibodi. 
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Darah harus mengalir dalam vasa darah (arteria dan vena) 

ke seluruh bagian tubuh, agar dapat mensuplai kebutuhan nutrisi 

untuk sel dan jaringan tubuh. Terdapat beberapa faktor yang 

memungkinkan darah dapat mengalir ke seluruh tubuh melalui 

arteria, antara lain kontraksi jantung, kontraksi arteria dan daya 

kapilaritas pada kapiler arteria. Kecepatan kontraksi jantung 

dikoordinasi oleh pusat kardiovaskularis yang terdapat pada 

medulla oblongata. Aliran darah dalam vena dipengaruhi oleh 

adanya tekanan negatif dalam kor, adanya valvula/katub dan daya 

kapilaritas kapiler vena. Kembalinya cairan jaringan ke dalam vena 

disebabkan adanya perbedaan tekanan hidrostatis antara cairan 

jaringan dan cairan darah dalam kapiler vena. 

 

H. Fungsi transportasi darah 

Eritrosit merupakan sarana transportasi gas oksigen maupun 

karbondioksida.Fungsi transportasi pada eritrosit didukung oleh 

pigmen yang disebut hemoglobin. Hemoglobin mampu mengikat 

oksigen maupun karbondioksida. Hemoglobin merupakan protein 

karier, disusun oleh empat gugus heme, globin dan mineral Fe. 

Afinitas hemoglobin terhadap oksigen sangat kuat. Terdapat 

hubungan linier antara kadar oksigen dengan saturasi hemoglobin. 

Semakin pekat kadar oksigen, maka semakin tinggi pula tingkat 

saturasi hemoglobin. Akan tetapi tingkat saturasi hemoglobin akan 

menurun bila terjadi peningkatan kadar karbondioksida. Fenomena 

penurunan saturasi hemoglobin karena meningkatnya 

karbondioksida dikenal sebagai fenomena efek Bohr. 

Setelah hemoglobin mengikat oksigen, maka terbentuklah 

oksihemoglobin. Terbentuknya oksihemoglobin dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain suhu dingin, pH netral, kadar oksigen 

yang tinggi dan kadar karbondioksida yang rendah. Kondisi seperti 

tersebut dijumpai di daerah pulmo. Oksigen yang terdapat dalam 

alveolus akan berdifusi ke cairan darah dan berikatan dengan 
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hemoglobin. Apabila darah sampai ke jaringan maka ikatan 

oksigen pada hemoglobin akan terlepas, dan oksigen akan berdifusi 

ke sel-sel penyusun jaringan. Faktor yang memacu terlepasnya 

oksigen adalah temperatur relatif panas, pH relatif asam, kadar 

oksigen rendah, dan kadar karbondioksida tinggi. 

Karbondioksida hasil metabolisme sel akan berdifusi ke 

eritrosit. Karbondioksida dalam eritrosit akan bereaksi dengan air 

sel membentuk asam karbonat (H2CO3). Asam karbonat bersifat 

labil sehingga akan terurai menjadi H
+
 an HCO3

-
. Kehadiran H

+
 

akan membuat suasana menjadi relatif asam, sehingga oksigen 

terlepas dari oksihemoglobin dan H
+
 akan bereaksi dengan Hb 

membentuk HHb (asam hemoglobinat).  HCO3
- 
akan keluar dari sel 

menuju plasma darah. Keluarnya anion HCO3
-
 akan diimbangi 

dengan masuknya anion Cl
-
. Selain itu karbondioksida juga akan 

berikatan dengan Hb membentuk karbaminohemoglobin. Setelah 

sampai pulmo, karbaminohemoglobin akan melepaskan 

karbondioksida dan karbondioksida akan berdifusi ke dalam 

alveolus. 

Apabila lingkungan hewan banyak mengandung 

karbonmonoksida, maka yang terjadi adalah ikatan hemoglobin 

dengan karbonmonoksida tersebut, sehingga terbentuk 

karboksihemoglobin (COHb), akibatnya tidak terbentuk 

oksihemoglobin, akhirnya hewan tersebut akan mengalami 

hipoksia dan berakibat fatal. 

Albumin merupakan protein plasma yang memiliki peran 

sebagai sarana tansportasi partikel dalam darah, seperti ion logam, 

hormon, sisa metabolit dan lain-lain. Selain itu albumin merupakan 

faktor pokok dalam menjaga tekanan osmosis darah, karena berat 

molekulnya besar sehingga tidak akan pernah keluar dari vasa 

darah. 
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I. Fungsi proteksi dan homeostasis darah  

Selain berperan penting dalam transportasi bahan dalam 

tubuh, darah juga berperan penting dalam proses proteksi 

(imunitas) dan homeostasis. Komponen darah yang berperan dalam 

proteksi adalah leukosit, fibrinogen dan globulin. Sedangkan 

komponen darah yang berperan dalam homeostasis adalah 

plasma/air (homeostasis temperatur) dan bufer (homeostasis pH 

cairan tubuh). Leukosit merupakan unsur imunitas seluler. Semua 

fraksi leukosit seperti neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit dan 

monosit merupakan sel yang bersifat fagositik. Dengan demikian 

sel tersebut mampu mendigesti partikel maupun organisme asing 

yang masuk ke dalam tubuh hewan. 

Globulin adalah protein plasma yang merupakan salah satu 

unsur imunitas humoral dalam tubuh hewan. Terdapat berbagai 

jenis globulin dalam tubuh hewan, yaitu alfa-1 globulin, alfa-2 

globulin, beta-1 globulin, beta-2 globulin dan gamma globulin. 

Alfa dan beta globulin disintesis dalam hepar, sedangkan gamma 

globulin dihasilkan oleh sel plasma dan limfosit. Gamma globulin 

dikeluarkan bila terdapat antigen eksternal. Fibrinogen sebetulnya 

merupakan beta globulin. Fibrinogen merupakan protein plasma 

yang berperan dalam proses koagulasi darah, untuk mencegah 

pendarahan. 

Plasma darah berperan penting dalam membantu 

homeostasis temperatur tubuh. Panas tubuh yang berlebihan, akan 

dibawa oleh plasma sehingga sirkulasinya mencapai perifer 

(permukaan tubuh). Sesampainya di permukaan, panas akan 

dilepaskan ke lingkungan luar. Dengan demikian darah mendukung 

proses pelepasan panas ke luar tubuh secara evaporatif. 

Berbagai bufer terdapat dalam plasma darah. Bufer 

merupakan senyawa kimia yang mampu menyangga/menstabilkan 

pH cairan darah (cairan tubuh). Komponen plasma darah yang 

berperan sebagai bufer antara lain gugus karboksil, gugus amida 
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dan senyawa anorganik seperti bikarbonat, sulfat dan fosfat. 

Dengan adanya bufer tersebut, pH cairan akan dipertahankan tetap 

netral sehingga perubahan ke arah asiditas dan alkalinitas dapat 

dihindari. Kestabilan tekanan osmotik cairan tubuh sangat penting 

agar tubuh tetap dalam kondisi fisiologis (normal). Stabilitas 

tekanan osmotik dapat dipertahankan atas peran dari protein 

dengan berat molekul rendah dalam plasma (terutama albumin). 

Sebagai catatan, tekanan osmotik normal berada disekitar 290 

mOsm/liter cairan. Nilai tersebut ditentukan oleh jumlah partikel 

penentu tekanan osmotik, bukan masa total partikel. Plasma darah 

juga mengandung berbagai partikel seperti lipid, glukosa, asam 

amino, kolesterol, hormon, NPN (non-protein nitrogen) seperti 

urea, asam urat, kreatin, kreatinin, garam amonium dan komponen 

anorganik seperti klorid, karbonat, sulfat, fosfat, sodium, potasium, 

kalsium dan magnesium. 

 

Ilustrasi 9. Mekanisme kontrol untuk menjaga homeostasis tekanan 

dan volume darah  
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J. Regulasi sistem kardiovaskular 

 Sistem kardiovaskular dikendalikan secara terintegrasi oleh 

tiga mekanisme kontrol, yaitu mekanisme kontrol saraf, mekanisme 

kontrol hormonal dan mekanisme kontrol lokal. Mekanisme kontrol 

saraf dan mekanisme kontrol hormonal sering disebut juga dengan 

mekanisme kontrol sentral (pusat). Secara keseluruhan, mekanisme 

kontrol tersebut ditujukan untuk menjamin bahwa darah dapat 

mengalir dan menjangkau ke seluruh jaringan tubuh. Berikut 

adalah beberapa hal yang dikendalikan oleh mekanisme kontrol 

sehingga tercipta kondisi homeostasis, antara lain frekuensi denyut 

jantung (cardiac output), tekanan darah dan sirkulasi darah pada 

pembuluh darah perifer. Mekanisme kontrol lokal (autoregulation) 

cenderung memberikan efek terbatas pada aliran darah yang 

melalui pembuluh darah tertentu. Kontrol ini dilakukan dengan 

mekanisme vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah terutama pada 

arteriola dan pembuluh kapiler) dan vasokonstriksi (penyempitan 

pembuluh darah). Vasodilatasi maupun vasokonstriksi 

memungkinkan volume (dan tekanan) darah yang mengalir ke 

pembuluh darah menjadi meningkat atau menurun. Terdapat 

beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya vasodilatasi, antara 

lain penurunan kandungan oksigen dan peningkatan kandungan 

karbondioksida dalam darah, penurunan pH dan terjadinya luka 

atau inflamasi/peradangan. Di lain pihak, penurunan suhu tubuh 

dan adanya bahan-bahan kimia berbahaya dalam tubuh dapat 

memicu pembuluh darah untuk vasokonstriksi.  

Cardiac centers dan vasomotor centers pada medulla 

oblongata bertanggungjawab dalam memonitor dan meregulasi 

aktivitas kardiovaskular pada tubuh hewan. Aktivasi 

cardioacceleratory center berakibat pada peningkatan frekuensi 

denyut jantung sehingga berakibat pada peningkatan volume darah 

yang keluar dari jantung. Sebaliknya, aktivasi cardioinhibitory 

center berdampak pada penurunan volume darah yang keluar dari 
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jantung. Peningkatan atau penurunan volume darah yang keluar 

dari jantung biasanya diikuti dengan aktivasi vasomotor centers 

pada medulla oblongatayang berdampak pada vasodilatasi atau 

vasokonstriksi pada pembuluh darah arteri dan kapiler. Terdapat 

beberapa faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan 

teraktivasinya cardiovascular centers pada medulla oblongata, 

antara lain perubahan pH, tekanan darah dan konsentrasi gas yang 

terlarut dalam darah. Oleh sensor/reseptor (baroreceptors dan 

chemoreceptors) yang terdapat pada pembuluh darah, faktor-faktor 

tersebut akhirnya dapat dideteksi dan direspon oleh cardiovascular 

centers. 

Mekanisme kontrol hormonal dapat memberikan efek yang 

bersifat jangka pendek dan panjang terhadap sistem kardiovaskular. 

Sebagai respon terhadap stres, hormon epinefrin yang dihasilkan 

oleh kelenjar adrenal medula dapat meningkatkan frekuensi denyut 

jantung. Namun efek ini tidak berlangsung dalam jangka waktu 

yang lama. Sebagai respon terhadap penurunan tekanan darah, 

hormon angiotensin II yang disekresikan oleh ginjal dapat 

menyebabkan vasokonstriksi dan peningkatan tekanan darah. 

Angiotensin II juga dapat meningkatkan aktivitas hormon lain yang 

dapat meningkatkan retensi air oleh ginjal, misal antidiuretic 

hormone (ADH). Selain meningkatkan retensi air (sehingga volume 

dan tekanan darah meningkat), hormon ADH juga memiliki peran 

yang sangat penting dalam meningkatkan vasokonstriksi. Hormon 

lain yang memiliki peran dalam sistem kardiovaskular misalnya 

hormon eritropoitin yang dihasilkan oleh ginjal. Hormon 

eritropoitin akan ditingkatkan sekresinya untuk merespon adanya 

penurunan oksigen yang terlarut dalam darah. Peningkatan hormon 

ini akan berdampak pada peningkatan eritropoisis (proses 

pembentukan sel darah merah) sehingga kemampuan darah dalam 

mengikat dan mengangkut oksigen menjadi meningkat. Ilustrasi 9 

di atas merupakan contoh bagaimana mekanisme kontrol bekerja 
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menjaga kondisi homeostasis khususnya tekanan dan volume darah 

pada hewan. 

 

3.3. PENUTUP 

A. Rangkuman  

Sistem sirkulasi adalah sistem di dalam tubuh ternak yang 

berfungsi mendistribusikan bahan-bahan yang akan digunakan 

untuk proses metabolisme seluler atau bahan-bahan hasil 

metabolisme. Selain itu, sistem sirkulasi bertanggungjawab 

terhadap proteksi dan homeostasis di dalam tubuh ternak. Darah 

merupakan cairan tubuh yang berperan sebagai sarana transportasi 

bahan dalam tubuh hewan. Selain berperan penting dalam 

transportasi bahan dalam tubuh, darah juga berperan penting dalam 

proses proteksi (imunitas) dan homeostasis. Sistem sirkulasi 

didukung oleh sistem kardiovaskular dan sistem vasa limfatika. 

Sistem kardiovaskular dikendalikan secara terintegrasi oleh tiga 

mekanisme kontrol, yaitu mekanisme kontrol saraf, mekanisme 

kontrol hormonal dan mekanisme kontrol lokal. Mekanisme kontrol 

saraf dan mekanisme kontrol hormonal sering disebut juga dengan 

mekanisme kontrol sentral (pusat). Secara keseluruhan, mekanisme 

kontrol tersebut ditujukan untuk menjamin bahwa darah dapat 

mengalir dan menjangkau ke seluruh jaringan tubuh. 

 

B. Tes formatif  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan tentang sistem sirkulasi pada ternak bersifat sirkuler! 

2) Apakah sirkulasi parva dan magna merupakan dua sistem 

sirkulasi yang saling berkaitan? 

3) Bagaimana sistem limfatika dapat berfungsi melindungi ternak 

dari serangan infeksi? 

4) Bagaimana vasodilatasi dan vasokonstriksi dapat mengatur 
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tekanan darah hewan ternak? 

5) Bagaimana penurunan oksigen dapat berdampak pada 

pembentukan sel darah merah? 

 

C. Umpan balik 

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes 

formatif yang terdapat pada bagian akhir dari pokok bahasan ini. 

Hitunglah jawaban anda yang benar dan kemudian gunakan rumus 

di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap 

materi belajar pada Bab III. 

 

 Tingkat penguasaan = 
Jumlah jawaban yang benar 

× 100% 
5 

Arti tingkat penguasaan materi yang anda capai: 

90 – 100% = baik sekali; 80 – 89%   = baik; 70 – 79% = cukup; < 70% = kurang 

 

D. Tindak lanjut  

 Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, 

anda dapat meneruskan ke pokok bahasan IV. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda masih di bawah 80%, anda harus mengulangi 

kegiatan belajar pada pokok bahasan III, terutama bagian yang 

belum anda kuasai. 

 

E. Kunci jawaban tes formatif 

1) Sistem sirkulasi pada ternak bersifat sirkuler artinya sistem 

sirkulasi tersebut selalu kembali ke jantung. 

2) Sirkulasi parva dan magna merupakan dua sistem sirkulasi 

yang saling terkait satu dengan yang lain, dimana sirkulasi 

parva berperan dalam pertukaran oksigen dan karbondioksida 

di paru-paru. Darah yang kaya oksigen selanjutnya diedarkan 

kembali ke seluruh tubuh oleh sirkulasi magna, dan darah yang 
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kaya akan karbondioksida akan dibawa oleh sirkulasi parva ke 

paru-paru. 

3) Sistem limfatika (jaringan dan organ limfoid) menghasilkan 

sel-sel imun yang dapat melumpuhkan agen penyakit yang 

masuk ke dalam tubuh hewan. 

4) Vasodilatasi dan vasokonstriksi memungkinkan volume darah 

yang mengalir ke pembuluh darah menjadi meningkat atau 

menurun sehingga dapat berdampak terhadap tekanan darah. 

5) Penurunan oksigen yang terlarut dalam darah dapat 

merangsang peningkatan aktivitas hormon eritropoitin 

sehingga berdampak pada peningkatan eritropoisis. 
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SENARAI 

- Proteksi: perlindungan tubuh terhadap potensi ancaman 

(biasanya berasal dari mikroorganisme patogen) yang dapat 

membahayakan/mengganggu homeostasis. 

- Vasa: istilah untuk mendeskripsikan pembuluh darah. 

- Eritropoitin: hormon yang berperan dalam proses pembentukan 

sel darah merah di dalam sumsum tulang 

- Koagulasi: proses “clotting” penggumpalan darah. 
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BAB IV 

FISIOLOGI SISTEM RESPIRASI 

 

4.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat  

Respirasi merupakan suatu proses pertukaran gas oksigen 

dan karbondioksida antara hewan dengan lingkungan luar. Sistem 

respirasi pada ternak disusun oleh dua komponen utama yakni 

paru-paru dan saluran respirasi. Sistem respirasi pada hewan sangat 

beragam tergantung pada spesies, habitat dan aktivitas hewan yang 

bersangkutan. Agar sistem respirasi dapat berjalan dengan lancar, 

regulasi dan kontrol oleh sistem saraf pusat sangat diperlukan oleh 

sistem respirasi. Pokok bahasan fisiologi sistem respirasi mencakup 

kajian tentang saluran respirasi, mekanisme respirasi dan 

pertukaran gas dalam respirasi. Regulasi sistem respirasi dan sistem 

respirasi khusus pada unggas juga menjadi bahan kajian dari pokok 

bahasan ini.  

 

B. Relevansi  

Sistem respirasi merupakan suatu sistem yang menjamin 

pasokan oksigen ke dalam tubuh hewan. Pengetahuan dan 

pemahaman yang mendalam mengenai sistem respirasi akan sangat 

berguna bagi mahasiswa dalam mempelajari proses metabolisme 

dan upaya ternak dalam menjaga kondisi homeostasis di dalam 

tubuhnya yang akan dipelajari lebih mendalam pada pokok bahasan 

dan MK di semester berikutnya. 

 

C. Kompetensi  

C.1. Standar kompetensi  

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa 

diharapkan mampu mengklasifikasikan sistem respirasi pada ternak 

mamalia dan unggas dengan mensimulasikan dan mengadaptasikan 
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anatomi dan fisiologi sistem tersebut pada ternak mamalia dan 

unggas. 

 

C.2. Kompetensi dasar  

 Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa akan 

dapat mensimulasikan saluran atau organ-organ pendukung sistem 

respirasi pada ternak mamalia dan unggas. Mahasiswa juga akan 

dapat mensimulasikan dan mengadaptasikan mekanisme respirasi 

dan pertukaran gas dalam proses respirasi. Selain itu, mahasiswa 

akan mampu mensimulasikan dan mengadaptasikan regulasi sistem 

respirasi pada ternak mamalia dan unggas.  

 

D. Petunjuk belajar 

Untuk memudahkan dalam memahami pokok bahasan 

fisiologi sistem respirasi, mahasiswa disarankan membaca teori 

yang disajikan dengan seksama. Mahasiswa juga dianjurkan untuk 

mengerjakan latihan soal yang ada pada buku ajar ini. Selain itu, 

mahasiswa sangat dianjurkan untuk melengkapi pengetahuannya 

dengan mengikuti praktikum.  

 

4.2. PENYAJIAN 

A. Definisi sistem respirasi 

Istilah respirasi pada organisme memiliki dua pengertian 

yang berbeda. Respirasi dalam lingkup individu berarti proses 

pertukaran gas oksigen dan karbondioksida antara hewan dengan 

lingkungan luar, sedangkan dalam lingkup seluler respirasi berarti 

proses metabolisme secara aerob sehingga dihasilkan energi untuk 

kehidupan. Untuk menjalankan proses respirasi (dalam lingkup 

individu), hewan ternak sangat tergantung pada sistem respirasi. 

Sistem respirasi terletak di daerah kranial, dalam kavum thoraksis. 

Sistem ini disusun oleh dua komponen utama yakni pulmo (paru-

paru sebagai organ utama) dan traktus respiratorius (saluran 
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respirasi sebagai organ pendukung). Sebagaimana sistem yang lain, 

kondisi sistem respirasi pada hewan sangat beragam tergantung 

pada spesies, habitat dan aktivitas hewan yang bersangkutan. 

Fungsi utama sistem respirasi adalah menjalankan proses 

pengambilan oksigen dari habitat (lingkungan luar tubuh) dan 

mengeluarkan karbondioksida hasil metabolisme tubuh ke habitat. 

Selain itu, sistem respirasi berperan dalam mendukung homeostasis 

cairan ekstraseluler, homeostasis temperatur tubuh, eliminasi air 

dan fonasi. 

 

Ilustrasi 10. Sistem respirasi pada mamalia 

 

B. Paru-paru 

Paru-paru atau pulmo merupakan organ utama sistem 

respirasi hewan terestrial (hidup di daratan). Paru-paru terletak di 

kavum thoraksis, di sisi dekster-sinister linea mediana, dan 

berjumlah sepasang. Pulmo memiliki sifat sangat lunak, dan agar 

terlindung dari benturan, gesekan atau tekanan dari organ lain atau 

benda-benda di luar tubuh, pulmo berada di ruang yang terbentuk 

dari rangkaian os kosta, sternum, vertebrae thoracalis dan 

diafragma. Pulmo memiliki bungkus yang disebut pleura, yang 

merupakan membran serosa dilengkapi dengan mesothelium. 

Terdapat dua sakus pleuralis, masing-masing membungkus pulmo, 

dan kedua sakus tersebut bertemu di linia mediana thoraksis dan 
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membentuk dua lapis pleura, dan disebut mediastinum pleuralis. 

Kavum thoraksis dilapisi oleh pleura parietalis, sedangkan pleura 

yang membungkus pulmo merupakan pleura visceralis. Secara 

anatomis pulmo terdiri atas sistem saluran, yaitu bronkus - 

bronkiolus - bronkiolus terminalis - bronkiolus respiratorius - 

duktus alveolaris - sakus alveolaris - alveolus. Masing-masing 

alveolus dikelilingi oleh vasa yang merupakan pertemuan kapiler 

arteria dan kapiler vena. Pertukaran oksigen-karbondioksida terjadi 

pada alveolus (jamak alveoli). Berbeda dengan pulmo pada 

mamalia yang hidup di terestrial, pulmo aves dilengkapi dengan 

kantung udara (sakus pneumatikus). Kantung udara tersebut 

terdapat pada pangkal leher, rongga dada, ketiak dan antartulang 

korakoid. Kantung udara berisi udara untuk mendukung pertukaran 

udara pada saat burung tersebut terbang. 

 

C. Saluran respirasi 

Saluran respirasi pada mamalia terestrial meliputi nostril, 

kavitas nasalis, sinus, faring, laringdan trakea. Masing-masing 

bagian dari saluran pernafasan memiliki struktur spesifik yang 

kondisinya tergantung dari spesies masing-masing. Nostril disebut 

juga nares anteriores, merupakan porus anterior tempat masuknya 

udara ke dalam sistem pernafasan. Kondisi nostril beragam, ukuran 

maupun bentuknya. Ada yang bersifat lunak (pada kuda) dan ada 

yang bersifat kaku (pada babi). Struktur integumentum daerah 

nostril seperti struktur integumentum pada umumnya, yakni 

terdapat glandula sebasea dan glandula sudorifera. Namun, daerah 

nostril yang tidak ditumbuhi rambut (disebut planum nasalis) tidak 

memiliki glandula sebasea dan hanya terdapat glandula sudorifera. 

Pada kondisi normal, nostril selalu dalam kondisi lembab. Oleh 

karena itu, nostril dapat dijadikan indikator tentang kondisi tubuh 

hewan. 

file:///C:/alveolaris
file:///C:/alveolaris
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Kavitas nasalis (kavum nasi) berbatasan dengan kavum oris, 

dibatasi oleh palatum mole dan palatum durum. Rongga tersebut 

terbagi menjadi dua karena adanya kartilago medianus sebagai 

septa (pemisah). Kavitas nasalis bermuara di daerah faring, berupa 

porus yang disebut dengan nares posteriores (khoane). Kavum nasi 

dilapisi oleh membran mukosa dan didukung oleh konkhe (os 

turbinatus) yang terletak di sisi lateral kavitas. Terdapat dua konkhe 

yaitu konkha ventralis dan konkha dorsalis. Selain itu terdapat os 

ethmoturbinatus. Kearah dalam, terdapat lapisan vaskuler yang 

penuh dengan vasa darah. Membran mukosa di bagian kaudal 

banyak mengandung akhiran nervus olfaktorius (cabang nervus 

kranialis). 

Sinus merupakan rongga-rongga udara yang terdapat dalam 

os kranialis, dan rongga tersebut berhubungan dengan kavitas 

nasalis. Hewan tingkat tinggi memiliki beberapa sinus, yaitu sinus 

maksilaris, sinus frontalis, sinus sfenoidalis, dan sinus palatinum. 

Sapi dan kambing memiliki sinus lakrimalis, sedangkan pada kuda 

sinus sfenoidalis dan sinus palatinum bergabung membentuk sinus 

sfenopalatinum. Bila terjadi kondisi infektif, bagian ini dapat 

mengalami sinusitis. Faring merupakan persilangan alur pakan dan 

alur udara pernafasan. Pengaturan inspirasi dan deglutisi sangat 

rapi sehingga tidak pernah terjadi proses inspirasi bersamaan 

dengan proses deglutisi. Salah satu perangkat pengatur adalah 

epiglottis. Daerah faring terbagi menjadi tiga, yaitu pars nasalis 

(dekat dengan kavum nasi), pars oralis (dekat kavum oris), dan pars 

laringealis (dekat laring). Oleh karena faring merupakan tempat 

persimpangan, maka pada faring terdapat berbagai muara atau 

pangkal saluran. Saluran yang bermuara atau lubang pada faring 

adalah ostium pharyngeum tuba auditiva Eustachii, pangkal laring, 

muara kavum oris dan pangkal esofagus. Muara tuba auditiva pada 

kuda membentuk divertikulum, disebut sakus gutturalis. 
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Laring (sakus vokalis) merupakan organ yang berfungsi 

untuk kontrol inspirasi dan ekspirasi, proteksi terhadap benda asing 

dan produksi suara. Secara anatomis, laring terdiri beberapa 

kartilago dan dilengkapi berbagai muskuli (otot). Kartilago 

penyusun laring terdiri kartilago epiglotis (terdapat pada pangkal 

lingua), kartilago aritenoidea, kartilago krikoidea dan kartilago 

tiroidea. Kartilago tiroidea memiliki tonjolan ke arah ventral (pada 

manusia disebut ‘adams apple’) dan juga memiliki lamina ke arah 

kaudal dan lateral yang merupakan origo berbagai muskuli untuk 

deglutisi dan fonasi. Kartilago aritenoidea bentuknya irregular 

(tidak beraturan) dan merupakan tempat perlekatan pita suara (plika 

vokalis), sedangkan kartilago krikoidea merupakan pembentuk 

laring. Plika vokalis terletak pada masing-masing sisi laring, 

merupakan lipatan mukosa pembungkus ligamentum vokale dan 

berhubungan dengan muskuli vokales. Kelompok hewan non-

ruminansia memiliki ligamentum vestibularis (ligamentum 

ventrikularis) yang terletak di sebelah kranial plika vokalis. Di 

antara dua ligamentum tersebut terdapat celah (yang dinamakan 

ventrikel lateralis) yang bermuara pada sakkulus laringealis. 

Saluran pernafasan setelah laring adalah trakea, bermuara 

pada percabangan bronkus (bifurkasi trakea). Trakea tidak pernah 

luruh karena dilengkapi dengan kartilago trakhealis yang memiliki 

pola bentuk huruf “C”. Trakea aves dilengkapi dengan alat suara 

yang disebut siring. Siring terletak dalam bifurkasi trakea. 

 

D. Mekanisme respirasi 

Pembesaran kavitas thoraksis akan meningkatkan tekanan 

negatif kavitas pleuralis, sehingga pulmo membesar dan terjadi 

aliran udara masuk ke dalam pulmo. Proses ini disebut inspirasi. 

Pembesaran kavitas thoraksis disebabkan adanya kontraksi 

diafragma. Diafragma merupakan organ muskuler, pembatas 

kavitas thoraksis dengan kavum abdominalis. Bentuk diafragma 
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melengkung ke arah kavum thoraksis. Kontraksi bagian muskuler 

diafragma akan menarik lengkung diafragma ke arah abdominal 

sehingga kavitas thoraksis relatif membesar. Inervasi diafragma 

dilakukan oleh nervus frenikus sinistrum dan dekstrum. 

Muskulus interkostalis merupakan muskuli inspirasi. 

Kontraksi muskulus interkostalis menyebabkan gerak koste ke arah 

kranioventral sehingga kavitas thoraksis membesar. Beberapa 

muskuli lain juga berperan dalam proses inspirasi, yaitu muskulus 

skalenes, muskulus pektoralis, muskulus latissimus dorsi, muskulus 

serratus dorsalis-kranialis dan muskulus serratus centralis. Proses 

ekspirasi merupakan proses pengeluaran udara dari pulmo. Proses 

ekspirasi terjadi bila kavitas thoraksis mengecil. Pengecilan kavitas 

thoraksis secara pasif karena sifat elastisitas strukturnya. Selain itu 

juga terdapat kekuatan kontraksi muskuli yang mendukung 

pengecilan kavitas thoraksis. Muskuli yang berperan adalah 

muskulus abdominalis, muskulus tranversus thoraksis, muskulus 

retraktor koste, muskulus serratus dorsalis-kaudalis serta muskulus 

interkostalis. Respirasi dalam keadaan biasa merupakan respirasi 

tipe diafragmatik (respirasi abdominal). Tipe yang lain adalah 

respirasi kostalik (respirasi thorakal). Respirasi ini dilakukan bila 

kebutuhan tubuh terhadap oksigen meningkat. 

 

E. Pertukaran gas dalam respirasi 

Udara dalam alveolus memiliki tekanan parsial oksigen 

yang lebih tinggi dan tekanan parsial karbondioksida yang lebih 

rendah, dibanding dengan udara yang ada dalam kapiler 

pulmonaria. Hal tersebut menjadikan proses difusi kedua gas 

tersebut dapat berlangsung sangat cepat. Kecepatan pertukaran gas 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor,  di antaranya 

permeabilitas membran, luas permukaan kontak, tekanan parsial 

gas dalam alveolus dan darah, dan jumlah darah yang mendekati 
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alveolus. Secara umum kondisi tekanan partial (P) pada organ atau 

jaringan yang terlibat dalam proses respirasi adalah: 

 

PO2 alveolus : 104 mm Hg PO2 kapiler 

sekeliling pulmo 

: 40 mm Hg 

PO2 darah 

arterial 

: 95 mm Hg PCO2 darah 

venous 

: 45 mm Hg 

PO2 sel 

jaringan 

: 30 mm Hg PCO2 alvoelus : 40 mm Hg 

 

Berdasarkan tekanan parsial gas seperti tersebut di atas, 

maka proses difusi gas oksigen dari alveolus ke darah, serta difusi 

oksigen dari darah ke sel/jaringan dengan mudah dapat terlaksana. 

Demikian pula difusi karbondioksida dari sel ke darah vena dan 

dari darah vena ke alveolus dengan cepat dapat terjadi. Sebanyak 

97% oksigen dari alveolus akan berkombinasi dengan 

hemologlobin membentuk oksihemoglobin (HbO2), sedangkan 

sisanya terlarut dalam cairan. Karbondioksida dari jaringan 

sebagian besar dibawa dalam bentuk bikarbonat (HCO3) dan 

sebanyak 21% dibawa oleh hemoglobin dalam bentuk 

karbaminohemoglobin (HbCO2).Setiap gram hemoglobin mampu 

membawa 1,34 ml oksigen. Rata-rata kadar hemoglobin darah 

normal sekitar 15 gram/100 ml darah, sehingga 100 ml darah dapat 

mengangkut oksigen sebanyak 20 ml. Darah dari pulmo memiliki 

saturasi oksigen 97%, saturasi 100% dapat dicapai bila tekanan 

parsial oksigen dalam alveolus sobesar 150 mm Hg. Jumlah 

oksigen dalam darah secara bertahap akan berkurang. Faktor yang 

menyebabkan berkurangnya oksigen adalah naiknya tekanan 

parsial karbondioksida, meningkatnya asiditas, meningkatnya suhu 

dan rendahnya tekanan parsial oksigen di sekitarnya. 

Karbondioksida hasil metabolisme sel merupakan pemacu 

lepasnya oksigen dari oksihemoglobin. Hadirnya karbondioksida 
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menyebabkan asiditas darah meningkat sehingga afinitas 

hemoglobin terhadap oksigen menurun sehingga oksigen terlepas. 

Penurunan tingkat afinitas hemoglobin terhadap oksigen sehingga 

oksigen terlepas dikenal sebagai efek Bohr. Suhu panas juga 

merupakan pemacu terlepasnya oksigen dari oksihemoglobin. 

Aktivitas metabolisme menyebabkan peningkatan temperatur tubuh 

hewan, disamping itu juga membutuhkan banyak oksigen. 

Karbondioksida dapat masuk ke dalam darah kapiler karena 

tekanan parsial CO2 jaringan relatif lebih tinggi dari pada tekanan 

parsial CO2 darah. Sekitar 21% karbondioksida dibawa dalam 

bentuk karbaminohemoglobin, selain itu juga dibawa dalam bentuk 

bikarbonat dan berkombinasi dengn gugus amino. Adanya enzim 

karbonik anhidrase mempercepat hidrasi karbondioksida sehingga 

terbentuk asam karbonat. Dehidrasi karbonat akan melepaskan 

karbondioksida, yang kemudian dilepaskan ke alveolus. Tekanan 

parsial oksigen di lingkungan jaringan relatif rendah, hal ini karena 

aktivitas metabolisme aerob pada jaringan tersebut. Oksigen 

digunakan untuk reaksi oksidasi berbagai bahan sehingga 

dihasilkan berbagai bahan yang digunakan untuk kehidupan 

jaringan tersebut. Salah satu hasilnya adalah karbondioksida, oleh 

karena itu tekanan parsial karbondioksida dalam jaringan relatif 

tinggi.  

 

F. Regulasi sistem respirasi 

 Regulasi dan kontrol sistem respirasi sangat diperlukan agar 

keseimbangan oksigen dan karbondioksida di dalam tubuh tetap 

terjaga. Keseimbangan oksigen dan karbondioksida sendiri sangat 

penting karena kekurangan oksigen maupun kelebihan 

karbondioksida dalam darah atau cairan tubuh dapat mengganggu 

proses fisiologis di dalam tubuh hewan. Secara umum, ventilasi 

dan laju respirasi dikendalikan oleh sistem persarafan, mekanisme 

kimia dan mekanisme non kimia. Pengaturan pernafasan oleh 
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sistem persarafan dilakukan oleh korteks cerebri, medulla 

oblongata dan pons. 

Korteks cerebri berperan penting dalam pengaturan 

pernafasan yang bersifat volunter (disadari oleh hewan) sehingga 

memungkinkan hewan dapat mengatur dan menahan napas. 

Medulla oblongata berperan dalam pernafasan automatik atau 

spontan. Pada medulla oblongata terdapat dua kelompok neuron 

yaitu dorsal respiratory group (DRG) yang terletak pada bagian 

dorsal medulla dan ventral respiratory group (VRG) yang terletak 

pada ventral lateral medula. Kedua kelompok neuron ini berperan 

dalam pengaturan ritme pernafasan. DRG atau sering disebut juga 

dengan inspiratory center terdiri dari neuron yang mengatur 

serabut lower motor neuron yang mensarafi otot-otot inspirasi 

seperti otot intercosta interna dan diafragma untuk gerakan 

inspirasi dan sebagian kecil neuron akan berjalan ke kelompok 

ventral. Pada saat pernafasan kuat, terjadi peningkatan aktivitas 

neuron di DRG yang menstimulasi otot-otot asesoris inspirasi. 

Setelah inspirasi selesai secara otomatis terjadi ekspirasi dengan 

menstimulasi otot-otot asesoris ekspirasi. VRG terdiri dari neuron 

inspirasi dan neuron ekspirasi. Pada saat pernafasan tenang atau 

normal VRG tidak aktif, tetapi jika kebutuhan ventilasi meningkat, 

neuron inspirasi pada VRG diaktifkan. Impuls dari neuron ekspirasi 

kelompok ventral akan menyebabkan kontraksi otot-otot ekspirasi 

untuk ekspirasi aktif. 

Terdapat dua pusat pernafasan pada pons respiratory center, 

yaitu pusat apneutik (terletak di formasio retikularis pons bagian 

bawah) dan pusat pneumotaksis (terletak di pons bagian atas). 

Pusat apneutik berfungsi mengkoordinasi transisi antara inspirasi 

dan ekspirasi dengan cara mengirimkan rangsangan impuls pada 

area inspirasi dan menghambat ekspirasi. Impuls dari pusat 

pneumotaksis dimaksudkan untuk membatasi durasi inspirasi, 
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tetapi meningkatkan frekuensi respirasi sehingga ritme respirasi 

menjadi halus dan teratur. 

Beberapa faktor kimiawi diketahui dapat mempengaruhi 

laju dan kedalaman pernafasan pada hewan, antara lain perubahan 

kadar oksigen, karbondioksida dan ion hidrogen dalam darah 

arteria. Perubahan tersebut diterima oleh kemoreseptor dan 

dilanjutkan ke sistem saraf pusat sehingga diberikan respon yang 

sesuai. Terdapat dua jenis kemoreseptor, yaitu kemoreseptor pusat 

yang berada di medulla dan kemoreseptor perifer yang berada di 

badan aorta dan karotid pada sistem arteria. Kemoreseptor pusat 

secara tidak langsung dirangsang oleh peningkatan kadar 

karbondioksida dalam darah arteri (karbondioksida berdifusi ke 

cairan serebrospinal sehingga terhidrasi dan melepaskan ion 

hidrogen). Rangsangan tersebut menghasilkan peningkatan 

frekuensi dan kedalaman pernafasan. Kemoreseptor perifer 

merupakan reseptor kimia yang peka terhadap perubahan 

konsentrasi oksigen, karbondioksida dan ion hidrogen. Misal pada 

saat terjadi penurunan oksigen dan peningkatan karbondioksida dan 

ion hidrogen maka pernafasan menjadi meningkat. 

Beberapa faktor non kimiawi yang mempengaruhi regulasi 

pernafasan diantaranya pengaruh baroreseptor, peningkatan suhu 

tubuh, hormon epinefrin dan refleks hering-breuer (refleks yang 

dipicu untuk mencegah over-inflasi paru-paru). Baroreseptor 

merupakan reseptor yang dapat mendeteksi adanya perubahan 

tekanan darah. Reseptor ini berada pada sinus kortikus, arkus aorta 

atrium, ventrikel dan pembuluh darah besar. Peningkatan tekanan 

darah arteri akan menghambat respirasi, sedangkan penurunan 

tekanan darah arteri dibawah tekanan arteri rata-rata akan 

menstimulasi pernafasan. Peningkatan suhu tubuh merupakan 

faktor non kimiawi lain yang dapat meningkatkan ventilasi. Pada 

saat tubuh mengalami cekaman panas maka secara otomatis tubuh 

akan mengeluarkan kelebihan panas dengan cara meningkatkan 
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ventilasi. Pada unggas, fenomena ini sangat lazim dijumpai. 

Peningkatan hormon epinefrin akan meningkatkan rangsangan 

simpatis yang juga akan merangsang pusat respirasi untuk 

meningkatkan ventilasi. Refleks hering-breuer adalah refleks 

hambatan inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi mencapai 

batas tertentu maka terjadi stimulasi pada reseptor regangan dalam 

otot polos paru untuk menghambat aktifitas neuron inspirasi. 

Dengan demikian refleks ini mencegah terjadinya overinflasi paru-

paru saat aktifitas berat. 

 

G. Sistem respirasi pada unggas 

 Sebagaimana sistem respirasi pada mamalia, sistem 

respirasi pada unggas memiliki peran dalam penyerapan oksigen, 

pelepasan karbondioksida, pelepasan panas (regulasi suhu), 

detoksifikasi bahan kimia tertentu, penyesuaian cepat terhadap 

keseimbangan asam-basa dan fonasi. Selain itu, sistem respirasi 

pada unggas juga berperan dalam sistem kekebalan primer 

(terhadap masuknya bibit penyakit bersama dengan udara 

pernafasan). Meskipun fungsi sistem pernafasan unggas sebanding 

dengan mamalia, keduanya sangat berbeda secara anatomis. 

Unggas tidak bernafas seperti yang dilakukan mamalia. Secara 

anatomis, alat pernafasan unggas terdiri dari tiga bagian utama, 

meliputi: 

1) Saluran respirasi atas 

Rongga hidung, laring, trakea (tenggorokan), bronkus 

dan bronkeolus merupakan organ-organ penyusun saluran 

respirasi bagian atas dari unggas. Rongga hidung terhubung 

langsung ke beberapa sinus seperti sinus infraorbitalis dan 

sinus supraorbitalis. Karena hubungan langsung ini, benda-

benda asing yang terdapat di udara termasuk bibit penyakit 

dapat masuk ke dalam sinus dengan mudah. Untuk menyaring 

partikel-partikel yang masuk bersama dengan udara seperti 
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debu maupun bibit penyakit (virus maupun bakteri), rongga 

hidung dilengkapi dengan silia (bulu getar), sedangkan pada 

bagian trakea, bronkus dan bronkeolus dilengkapi dengan sel-

sel epitel yang juga mempunyai bulu getar dan sel tak bersilia 

yang akan menghasilkan lendir yang mengandung enzim 

proteolitik dan surfaktan. Adanya enzim dan surfaktan 

(penurun tegangan permukaan) tersebut mampu 

menghancurkan beberapa mikroorganisme patogen yang ikut 

masuk bersama dengan udara pernafasan. 

2) Paru-paru 

Paru-paru disusun oleh jaringan kenyal dan dipenuhi 

dengan pembuluh darah. Kondisi tersebut sangat memudahkan 

pertukaran udara selama pernafasan berlangsung. Pada bagian 

paru-paru terdapat banyak percabangan bronkus yang disebut 

sebagai parabronkus. Pada beberapa area, ujung-ujung 

parabronkus bersatu dan terhubung dengan kantung udara. 

Parabronkus terisi oleh darah kapiler dan di tempat inilah 

terjadi pertukaran gas selama pernafasan. 

3) Kantung udara 

Kantung udara merupakan suatu rongga dengan 

dinding jaringan tipis dan halus sehingga sulit dikenali pada 

saat mengempis. Ayam yang sudah mati sukar diketahui 

kantung udaranya, karena kondisinya mengempis. Kantung 

udara sangat berperan penting dalam pernafasan terutama saat 

inspirasi (menghirup udara) atau ekspirasi (menghembuskan 

udara). Terdapat sembilan kantung udara pada ayam, yakni 

satu di pangkal leher (cervical), sepasang di ruang dada bagian 

depan (thoraks anterior), sepasang di antara tulang selangka 

(coracoid), sepasang di ruang dada bagian belakang (thoraks 

posterior) dan sepasang di rongga perut (abdominal). 
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Mekanisme respirasi pada unggas diawali dengan kontraksi 

otot antar tulang rusuk (intercostal) sehingga tulang rusuk bergerak 

keluar dan tulang dada bergerak ke bawah. Peningkatan volume 

rongga dada ini menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dada 

menjadi kecil sehingga berakibat pada masuknya udara luar. Dari 

hidung, udara menuju trakea dan kemudian ke bronkus. Udara 

selanjutnya mengalir ke daerah kaudal untuk mengisi kantung 

udara di daerah kaudal. Pada saat bersamaan udara mengalir ke 

arah kranialmelalui parabronkus di dalam paru-paru untuk mengisi 

kantung udara di daerah kranial. Pada saat itu juga, udara dari 

kantung udara di daerah kranial mengalir ke trakea melalui 

bronkeolus. Secara umum, hanya sebagian kecil udara tinggal di 

paru-paru dan sebagian besar akan diteruskan ke kantung-kantung 

udara sebagai cadangan udara. 

 

 

Ilustrasi 11. Sistem respirasi pada ayam (diadopsi dari Jacob dan 

Pescatore, 2013) 
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4.3. PENUTUP 

A. Rangkuman  

Sistem respirasi bertanggungjawab atas pertukaran gas 

oksigen dan karbondioksida antara ternak dengan lingkungan luar. 

Selain itu, sistem respirasi berperan dalam mendukung homeostasis 

cairan ekstraseluler, homeostasis temperatur tubuh, eliminasi air 

dan fonasi. Sistem respirasi pada mamalia secara fungsi sama 

dengan sistem pada unggas, namun secara anatomis berbeda. 

Sistem respirasi pada unggas dilengkapi kantung udara. Agar 

karbondioksida dapat bertukar dengan oksigen, proses inspirasi dan 

ekspirasi harus terjadi di dalam tubuh ternak. Pembesaran kavitas 

thoraksis akan meningkatkan tekanan negatif kavitas pleuralis, 

sehingga pulmo membesar dan terjadi aliran udara masuk 

(inspirasi) ke dalam pulmo. Proses ekspirasi terjadi bila kavitas 

thoraksis mengecil. Proses inspirasi dan ekspirasi dan laju respirasi 

dikendalikan oleh sistem persarafan, mekanisme kimia dan 

mekanisme non kimia. Pengaturan pernafasan oleh sistem 

persarafan dilakukan oleh korteks cerebri, medulla oblongata dan 

pons.  

 

B. Tes formatif  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan arti penting sistem respirasi terhadap proses fisiologis 

dan kehidupan ternak! 

2) Mengapa karbondioksida menyebabkan afinitas hemoglobin 

terhadap oksigen menurun? 

3) Bagaimana stres meningkatkan rangsangan pusat respirasi 

untuk meningkatkan ventilasi? 

4) Jelaskan mengapa peningkatan suhu tubuh dapat berimbas 

pada ventilasi unggas? 

5) Bagaimana anda bisa mendeteksi keberadaan kantung udara 
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pada unggas yang telah mati? 

 

C. Umpan balik 

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes 

formatif yang terdapat pada bagian akhir dari pokok bahasan ini. 

Hitunglah jawaban anda yang benar dan kemudian gunakan rumus 

di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap 

materi belajar pada Bab IV. 

 

 Tingkat penguasaan = 
Jumlah jawaban yang benar 

× 100% 
5 

Arti tingkat penguasaan materi yang anda capai: 

90 – 100% = baik sekali; 80 – 89%   = baik; 70 – 79% = cukup; < 70% = kurang 

 

D. Tindak lanjut  

 Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, 

anda dapat meneruskan ke pokok bahasan V. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda masih di bawah 80%, anda harus mengulangi 

kegiatan belajar pada pokok bahasan IV, terutama bagian yang 

belum anda kuasai. 

 

E. Kunci jawaban tes formatif 

1) Sistem respirasi (bekerjasama dengan sistem sirkulasi) 

berperan penting dalam menjamin pasokan oksigen untuk 

proses metabolisme seluler sehingga dihasilkan energi untuk 

menopang proses fisiologis dan kehidupan ternak. 

2) Hadirnya karbondioksida menyebabkan asiditas darah 

meningkat sehingga afinitas hemoglobin terhadap oksigen 

menurun sehingga oksigen terlepas. 

3) Stres menyebabkan peningkatan hormon epinefrin sehingga 

meningkatkan rangsangan simpatis yang juga akan 

merangsang pusat respirasi untuk meningkatkan ventilasi. 
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4) Pada saat tubuh mengalami cekaman panas maka secara 

otomatis tubuh akan mengeluarkan kelebihan panas dengan 

cara meningkatkan ventilasi. 

5) Kantung udara memiliki dinding jaringan tipis dan halus 

sehingga sulit dikenali pada saat mengempis. Ayam yang 

sudah mati sukar diketahui kantung udaranya, karena 

kondisinya mengempis. 
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SENARAI 

- Fonasi: proses menghasilkan bunyian atau suara. 

- Diafragma: organ yang memisahkan bagian rongga perut 

dengan rongga dada. 

- Ventilasi: istilah yang digunakan untuk merepresentasikan 

kegiatan bernapas meliputi inspirasi dan ekspirasi. 
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- Patogen: mikroorganisme yang dapat membahayakan 

kesehatan ternak. 
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BAB V 

FISIOLOGI SISTEM REPRODUKSI 

 

5.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat  

Reproduksi pada ternak merupakan proses yang melibatkan 

sel kelamin jantan dan betina sehingga terbentuk inividu baru. 

Gametogenesis, fertilisasi, graviditas dan partus merupakan 

beberapa tahapan dalam proses reproduksi pada ternak. Sistem 

reproduksi pada ternak jantan disusun oleh organ genitalia utama 

berupa testis yang dilengkapi dengan sistem duktus dan glandula 

asesoris. Pada ternak betina, ovarium dan duktus genitalia feminina 

merupakan organ utama penyusun sistem reproduksi. Pokok 

bahasan fisiologi sistem reproduksi pada buku ajar ini berisi kajian 

tentang sistem reproduksi pada hewan jantan (termasuk bahasan 

tentang testis dan spermatogenesis) dan sistem reproduksi hewan 

betina (termasuk kajian tentang ovarium, oogenesis, siklus estrus, 

fertilisasi, graviditas dan partus).  

 

B. Relevansi  

Sistem reproduksi merupakan suatu sistem yang menjamin 

terbentuknya individu baru dan diturunkannya sifat-sifat genetik 

dari induk ke individu keturunannya. Selain itu, sistem ini 

bertanggungjawab terhadap perkembangbiakkan ternak sehingga 

dapat menjamin keberlangsungan budidaya ternak/usaha 

peternakan. Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam 

mengenai sistem reproduksi akan sangat membantu mahasiswa 

dalam mempelajari manajemen budidaya ternak yang akan 

dipelajari pada MK di semester berikutnya. 
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C. Kompetensi  

C.1. Standar kompetensi  

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 

mampu mengklasifikasikan sistem reproduksi dengan 

mensimulasikan dan mengadaptasikan anatomi organ dan fisiologi 

sistem reproduksi pada ternak. 

 

C.2. Kompetensi dasar  

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa akan 

dapat mensimulasikan sistem reproduksi pada hewan jantan. Secara 

khusus, mahasiswa akan dapat mensimulasikan dan 

mengadaptasikan anatomi organ reproduksi pada ternak jantan 

terutama testis dan proses spermatogenesis yang berlangsung di 

dalamnya. Selain itu, mahasiswa akan dapat mensimulasikan dan 

mengadaptasikananatomi dan sistem reproduksi ternak 

betina,terutama yang berkaitan dengan anatomi ovarium, proses 

oogenesis, siklus estrus, fertilisasi, graviditas dan partus. Di akhir 

pokok bahasan ini, mahasiswa juga diharapkan dapat 

mensimulasikan dan mengadaptasikan upaya optimalisasi 

reproduksi pada ternak. 

 

D. Petunjuk belajar 

Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku ajar 

ini. Mahasiswa juga sangat dianjurkan untuk memperkaya 

pengetahuannya dengan mengikuti kegiatan praktikum di lab 

dengan seksama.  

 

5.2. PENYAJIAN 

A. Definisi sistem reproduksi 

Reproduksi merupakan suatu proses biologis dimana 

individu atau organisme baru dihasilkan. Dengan kata lain, 
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reproduksi merupakan upaya hewan untuk berkembang biak atau 

memperbanyak diri (dengan menghasilkan keturunan) sehigga jenis 

hewan dimaksud dapat terjamin keberadaannya di muka bumi.  

Pada hewan, reproduksi dapat bersifat seksual dan aseksual. 

Reproduksi secara seksual merupakan proses perkembangbiakan 

pada hewan dengan melibatkan aktivitas organ reproduksi baik 

oleh hewan jantan maupun hewan betina. Dengan demikian 

reproduksi seksual melibatkan penyatuan dua gamet (sel kelamin 

jantan dan betina). Salah satu ciri penting dari reproduksi secara 

seksual adalah terjadinya variasi genetik pada keturunan yan 

dihasilkan. Hal tersebut berarti bahwa individu baru yang 

dihasilkan dari proses reproduksi seksual cenderung memiliki sifat 

yang berbeda dari kedua tetuanya. Variasi genetik dapat terjadi 

karena keturunan yang dihasilkan mewarisi sifat dari kedua 

individu tetuanya (bukan hanya satu tetua/induk saja). Reproduksi 

aseksual merupakan proses perkembangbiakan tanpa melibatkan 

organ reproduksi. Cara reproduksi ini tanpa melibatkan adanya 

peleburan/penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. 

Jadi, reproduksi aseksual hanya melibatkan satu tetua. Karena 

reproduksi aseksual tidak melibatkan organ reproduksi, maka cara 

reproduksi ini bertumpu pada peran jaringan somatik, sehingga 

reproduksi aseksual juga sering disebut dengan reproduksi somatik 

atau reproduksi vegetatif. Jaringan somatik adalah jaringan yang 

tersusun dari sel-sel somatik atau sel-sel tubuh selain sel-sel yang 

menyusun organ reproduksi. Berbeda dengan reproduksi seksual, 

reproduksi aseksual menghasilkan keturunan yang memiliki sifat 

(genotipe dan fenotipe) yang sama dengan induknya (sangat sedikit 

variasi antara induk dan keturunan yang dihasilkannya). Cara 

reproduksi ini juga dapat menghasilkan keturunan dalam jumlah 

yang sangat banyak dalam jangka waktu yang singkat. Hewan 

tingkat tinggi (vertebrata) secara umum memperbanyak dirinya 

melalui reproduksi seksual, sedangkan hewan tingkat rendah 
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mampu memperbanyak dirinya melalui reproduksi aseksual 

(Lumbricus sp., Planaria dan lain-lain).  

 

Jantan   Betina 

↓  ↓ 

Spermatogenesis Gametogenesis Oogenesis 

↓  ↓ 

Spermatozoon  Ovum 

↓ Fertilisasi ↓ 

↓→→→→→ Zigot  ←←←←←↓ 

 ↓  

 Embrio  

 ↓  

 Inkubasi Prenatal 

 Graviditas  

 ↓  

 Menetas Neonatal 

 Partus  

 ↓  

 Individu baru Postnatal 

 

Ilustrasi 12. Pola reproduksi seksual pada ternak 

  

B. Reproduksi seksual 

Reproduksi seksual merupakan proses reproduksi yang 

melibatkan sel kelamin jantan dan betina, dan hasil dari proses 

reproduksi ini tidak sama persis dengan induknya karena struktur 

genetis individu baru merupakan kombinasi genetis dari kedua 

parentalnya.  Proses reproduksi seksual melibatkan dua tahapan 

utama, yaitu meiosis dan fertilisasi. Pembelahan meiosis adalah 

pembelahan sel yang terjadi dalam proses pembentukan sel kelamin 

(gametogenesis). Ukuran gamet antara jantan dan betina adalah 
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berbeda. Hewan jantan memiliki gonad (testes) yang memproduksi 

gamet berukuran kecil (spermatozoa), sedangkan hewan betina 

memiliki gonad (ovarium) yang memproduksi gamet dengan 

ukuran lebih besar, yaitu sel telur (ovum). Pembelahan meiosis 

hanya terjadi pada sel-sel generatif atau sel-sel gamet seperti 

sperma dan ovum (sel telur). Pembelahan meiosis disebut juga 

pembelahan reduksi, karena pembelahan ini ditandai dengan 

terjadinya pengurangan jumlah kromosom dalam prosesnya dari 2n 

menjadi n. Pembelahan meiosis adalah proses penting untuk 

menghasilkan gamet yang haploid dan genetik yang berbeda 

(melalui rekombinasi genetik) sehingga selama pembuahan atau 

fertilisasi, zigot yang baru terbentuk akan mengandung jumlah 

kromosom normal tapi dengan genom yang berbeda dari salah satu 

tetuanya. Secara sederhana pola reproduksi seksual dapat 

digambarkan pada Ilustrasi 12. Berdasarkan ilustrasi tersebut, 

diketahui bahwa proses reproduksi seksual adalah sangat kompleks. 

Terdapat beberapa tahapan dalam reproduksi seksual yaitu 

gametogenesis, fertilisasi, graviditas dan partus. Keberhasilan 

proses reproduksi seksual tergantung pada keberhasilan masing-

masing tahapan atau proses tersebut.  

 

C. Sistem reproduksi hewan jantan 

Hewan (baik jantan maupun betina) dilengkapi dengan 

sistem genitalia. Sistem genitalia merupakan sistem organ 

pendukung utama proses reproduksi pada hewan. Sistem genitalia 

tersusun atas organ dan jaringan yang terlibat dalam proses 

produksi dan pematangan gamet. Secara khusus, hewan jantan 

dilengkapi dengan sistem genitalia maskulin yang tersusun atas 

saluran reproduksi yang terdiri atas organ kelamin eksternal dan 

organ internal. Organ kelamin eksternal adalah organ kelamin 

jantan yang terletak di luar tubuh hewan yang bersangkutan (dapat 

dilihat dari luar). Organ kelamin eksternal pada hewan jantan 
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adalah penis dan skrotum. Organ kelamin bagian dalam (organ 

kelamin internal) adalah organ kelamin yang tidak terekspos 

dengan lingkungan luar, meskipun organ kelamin ini berada diluar 

rongga abdominal. Organ kelamin bagian dalam terdiri atas testis, 

saluran reproduksi dan kelenjar kelamin.   

Organ utama sistem genitalia jantan adalah testis yang 

berjumlah sepasang. Organ ini dilengkapi dengan sistem duktus 

dan glandula asesoris. Letak testis bervariasi, aves memiliki 

sepasang testis yang terletak dalam rongga abdominal, sedangkan 

testis mamalia terdapat di luar rongga abdominal, yaitu di dalam 

sebuah kantung yang disebut dengan skrotum. Testis terdiri dari 

dua kompartemen fungsional yang berbeda, yaitu tubulus 

seminiferus dan jaringan interstisial. Tubulus seminiferus 

mengandung jaringan spermatogenetik, dimana volume tubulus ini 

merupakan 90% dari volume testis. Jaringan interstisial berisi 

pembuluh darah, pembuluh limfe, jaringan saraf, jaringan ikat, sel-

sel kekebalan (imunitas), serta sel-sel Leydig dimana biosintesis 

testosteron berlangsung. Disebutkan di awal bahwa testis pada 

mamalia terbungkus di dalam kantung skrotum yang terletak di luar 

rongga abdominal. Diyakini bahwa testis terletak di luar rongga 

badan karena testis sangat sensitif terhadap panas atau suhu tinggi 

yang terdapat di dalam tubuh. Suhu  yang tinggi di dalam tubuh 

tidak menguntungkan bagi produksi dan kehidupan sperma. 

Skrotum adalah sebuah kantung (dilapisi oleh integumentum/kulit 

tipis) yang longgar tepat di bawah penis yang membungkus testis. 

Bentuk skrotum menyesuaikan dengan bentuk testis. Kantung 

skrotum terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan terluar 

(integumentum) yang meliputi kulit tipis berwarna lebih gelap 

(dibandingkan dengan kulit tubuh). Bagian luar dari skrotum lebih 

berfungsi untuk melindungi testis. Lapisan kedua dikenal sebagai 

tunika dartos yang terdiri dari serat otot polos dan jaringan ikat 

fibrosa. Tunika dartos bertanggung jawab terhadap pengaturan 
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suhu testis. Kantung skrotum sangat sensitif terhadap perubahan 

suhu, suhu dingin menyebabkan tunika dartos berkontraksi 

(bergerak ke atas/mengkerut) sehingga testis lebih dekat ke tubuh 

yang bersuhu lebih hangat. Sebaliknya, suhu yang tinggi 

menyebabkan tunika dartos mengembang (relaksasi) sehingga testis 

bergerak ke bawah (menjauhi tubuh yang bersuhu lebih tinggi). 

Proses regulasi suhu testis oleh skrotum mulai efektif pada hewan 

yang telah mencapai dewasa kelamin (pubertas).  

Sistem duktus (sistem saluran) adalah jalan atau saluran 

untuk sperma dapat keluar dari testis menuju ke luar tubuh. Sistem 

duktus testis merupakan kelanjutan dari rette testis (anyaman 

beberapa tubuli seminiferi recti yang memasuki mediastinum). 

Sistem duktus terdiri dari epididimis dan vas deferens. Epididimis 

merupakan saluran berkelok-kelok yang keluar dari testis dan 

berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai 

sperma menjadi matang (tempat pematangan sperma). Duktus 

epididimis terletak di luar testis dan terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu kaput epididimis, trunkus epididimis dan kauda epididimis. 

Kauda epididimis akan melanjutkan diri sebagai vas deferens. Vas 

deferens adalah saluran lanjutan dari epididimis dan merupakan 

saluran berdinding tebal pada sistem reproduksi jantan yang 

menyalurkan sperma dari epidimis menuju urethra. Vas deferens 

juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum 

terjadinya ejakulasi. Pada hewan-hewan yang cepat berejakulasi 

(sapi, kuda, kambing dan domba), terdapat organ yang melebar 

(membesar) yang disebut dengan ampula dimana sperma disimpan 

sementara sesaat sebelum ejakulasi. Ampula terletak di sekitar 

ujung vas deferens. Pada saat terjadi ejakulasi, sperma secara cepat 

dialirkan melalui urethra dan keluar melalui penis. Pada hewan-

hewan yang membutuhkan waktu beberapa menit untuk ejakulasi 

(contoh babi dan anjing), ampula tidak dijumpai. Urethra 

merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis, 
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berfungsi menyalurkan semen (campuran antara sperma dan cairan 

yang berasal dari epididimis dan kelenjar asesoris) menuju ke penis 

untuk diejakulasikan. Di sepanjang urethra, kelenjar asesoris 

menghasilkan cairan untuk ditambahkan pada sperma. Disamping 

menyalurkan semen, urethra juga berfungsi sebagai saluran untuk 

ekskresi urin yang diproduksi oleh ginjal.  

Organ kelamin eksternal selain skrotum adalah penis. Penis 

merupakan organ yang menyalurkan sperma dan urin ke luar tubuh, 

penis juga sering disebut sebagai organ kopulasi. Secara 

mikroanatomis, penis disusun oleh jaringan erektil, terdiri dari 

corpora kavernosa penis dan corpora kavernosa urethra. Struktur 

dasar korpus tersebut adalah anyaman vasa darah, sehingga apabila 

anyaman vasa tersebut penuh terisi dengan cairan darah akan 

menyebabkan penis mengalami ereksi. Pada sapi dan babi 

misalnya, penis berbentuk seperti huruf ‘S’ pada saat normal 

(rileks), namun dalam kondisi tegang (ereksi) penis berubah 

menjadi lurus, dan sesaat setelah kopulasi/ejakulasi penis kembali 

ke bentuk seperti huruf ‘S’ kembali.  

Selama melalui saluran pengeluaran (sistem duktus), 

sperma mengalami penambahan berbagai cairan yang dihasilkan 

oleh kelenjar asesoris. Cairan yang dihasilkan oleh kelenjar 

asesoris tersebut berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi 

kelangsungan hidup dan pergerakkan sperma, buffering 

(mempertahankan kondisi pH sperma) dan melindungi sperma. 

Kelenjar asesoris pada hewan jantan jenisnya beragam tergantung 

pada spesies hewan. Ragam kelenjar asesoris hewan jantan antara 

lain vesikula seminalis, kelenjar prostat (kecuali pada domba) dan 

kelenjar cowper (bulbourethralis). Vesikula seminalis terdapat di 

sekitar vas deferens, berjumlah sepasang dan salurannya bermuara 

pada vas deferens. Vesikula seminalis menghasilkan cairan yang 

berfungsi menyediakan energi bagi sperma dan juga berfungsi 

sebagai buffer. Kelenjar prostat terletak di sekeliling urthra dan 
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salurannya bermuara pada urethra. Kelenjar prostat terdiri dari dua 

bagian, yaitu korpus prostate dan pars disseminate prostate. 

Kelenjar prostat menghasilkan cairan dalam volume yang kecil 

yang memiliki kandungan ion inorganik yang tinggi. Cairan yang 

dihasilkan oleh kelenjar prostat mempunyai aroma yang khas 

semen. Kelenjar cowper (bulbourethralis) berjumlah sepasang dan 

salurannya bermuara pada urethra. Kelenjar ini mengeluarkan 

cairan sesaat sebelum terjadi ejakulasi. Cairan tersebut berfungsi 

untuk membersihkan urethra, sehingga sperma yang diejakulasikan 

tidak bercampur dengan sisa-sisa urin (yang juga dikeluarkan 

melalui urethra).  

 Berbeda dengan mamalia, semua spesies aves memiliki 

sepasang testis yang terletak di dalam rongga tubuh. Pada ayam, 

testis terletak tepat di depan ginjal dan melekat pada dinding tubuh 

bagian belakang. Testis pada bangsa burung memiliki ukuran yang 

lebih besar (relatif terhadap bobot badan) dibanding dengan testis 

pada mamalia. Karena testis aves terletak di dalam tubuh, maka 

proses pembentukan sperma (spermatogenesis) pada aves juga 

berlangsung di dalam tubuh dengan suhu sekitar 41°C. Hal ini 

berbeda dengan spermatogenesis pada mamalia yang berlangsung 

di luar rongga tubuh dengan suhu 24-26°C. Hal ini menunjukkan 

bahwa sperma aves lebih tahan terhadap suhu tinggi (suhu internal 

tubuh) dibandingkan dengan sperma mamalia. Tiap vas deferens 

pada aves membuka ke benjolan kecil yang terdapat pada dinding 

kloaka yang disebut dengan papilla. Sama seperti mamalia, vas 

deferens pada aves juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

sperma pada ayam jantan. Tekanan yang berasal dari luar (pijatan) 

terhadap vas deferens akan menyebabkan ejakulasi. Aves jantan 

tidak memiliki penis sebagai organ kopulasi sebagaimana dijumpai 

pada mamalia, tetapi aves memiliki organ kopulasi yang 

rudimenter (tereduksi/tidak berfungsi sebagaimana mestinya).   

Sperma disalurkan dari papilla ke organ kopulasi yang rudimenter 
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sehingga sperma akan diejakulasikan ke luar tubuh. Sesaat setelah 

kawin, sperma disimpan di dalam oviduk aves betina (kelenjar 

penyimpanan sperma primer). Sperma yang disimpan di dalam 

oviduk tersebut akan dikeluarkan setiap hari dan disalurkan ke 

kelenjar penyimpanan sperma yang berada di dalam infundibulum 

dimana fertilisasi secara normal berlangsung. Sperma yang 

tersimpan di dalam oviduk mampu membuahi sel telur sampai 

dengan 30 hari pada kalkun dan 10 hari pada ayam.  

 

D. Testis dan spermatogenesis 

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa testis merupakan 

kelenjar kelamin dan merupakan organ terpenting dalam sistem 

reproduksi hewan jantan. Fungsi utama testis adalah menghasilkan 

sel kelamin jantan (spermatozoa), sehingga dalam hal ini testis 

berperan sebagai kelenjar eksokrin. Fungsi yang lain adalah 

menghasilkan hormon testoteron sehingga testis dapat 

dikategorikan sebagai kelenjar endokrin. Testoteron diproduksi di 

dalam sel-sel yang terletak di antara tubulus yang disebut dengan 

sel-sel Leydig atau sel-sel interstitial. Dengan demikian, testis 

mempunyai peran ganda, sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. 

Merujuk pada peran testis tersebut di atas maka apabila testis pada 

hewan jantan dihilangkan (misal kastrasi) maka hewan tersebut 

menjadi steril (tidak bisa menghasilkan keturunan). Karena 

testoteron tidak dihasilkan oleh hewan kastrasi, maka pada hewan 

tersebut tidak akan tampak sifat-sifat maskulin yang biasa dilihat 

pada hewan jantan non-kastrasi.  

Sperma diproduksi di dalam testis melalui proses yang 

disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan 

proses diferensiasi spermatogonium sehingga dihasilkan sel 

spermatozoon. Proses ini berlangsung di dalam tubulus 

seminiferus. Spermatogenesis berlangsung melalui beberapa 

tahapan, yaitu tahap proliferatif, tahap pertumbuhan dan tahap 
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metamorfosis. Satu sel spermatogonium (diploid) akan mengalami 

proliferasi secara mitosis sehingga dihasilkan beberapa sel 

spermatogonium. Sel-sel spermatogonium tersebut selanjutnya 

akan tumbuh menjadi sel spermatosit primer (diploid). Spermatosit 

primer akan mengalami pembelahan secara meiosis sehingga 

dihasilkan spermatosit sekunder (haploid). Spermatosit sekunder 

selanjutnya berkembang menjadi spermatid. Proses selanjutnya 

adalah spermatid akan mengalami metamorfosis sehingga 

dihasilkan spermatozoon. Spermatozoon umumnya terdapat di 

daerah sentral lumen tubulus seminiferus atau melekat pada sel 

nutritif yang dikenal dengan sel sertoli. Sel sertoli adalah sel 

memanjang yang dijumpai pada tubulus seminiferus pada testis. 

Fungsi utama sel sertoli adalah untuk menunjang, melindungi dan 

mengatur nutrisi spermatozoa. Selain itu, sel sertoli juga berfungsi 

untuk fagositosis kelebihan sitoplasma selama spermatogenesis dan 

produksi hormon anti-Mullerian.   Sel-sel sertoli juga memediasi 

respon testis terhadap hormon follicle stimulating hormone (FSH).  

Hormon reproduksi mengatur (menyelaraskan) 

perkembangan, pematangan organ kelamin dan perkawinan pada 

hewan. Regulasi proses spermatogenesis juga dilakukan oleh 

sistem hormon. Hal ini berarti bahwa proses produksi sperma 

dipengaruhi atau dikontrol oleh hormon-hormon yang dihasilkan 

oleh hipotalamus, hipofisa dan testis. Hormon-hormon yang 

mempengaruhi proses spermatogenesis antara lain: 

- Testosteron, diproduksi oleh sel Leydig hadir di ruang 

interstisial testis antara tubulus seminiferus dan kemudian 

berdifusi ke dalam tubulus. Karena testosteron diproduksi 

secara lokal oleh sel Leydig, tingkat testosteron pada hewan 

jantan adalah 25 sampai125 kali lipat lebih tinggi pada testis 

(340-2000 nM) dibandingkan dengan serum (8,7-35 nM). 

Hormon ini penting untuk pertumbuhan dan pembagian sel-sel 

germinativum dalam membentuk sperma. Dengan demikian 
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testoteron berperan penting untuk mempertahankan setiap 

tahapan proses spermatogenesis. Testoteron juga berperan 

sebagai stimulator perkembangan duktus genitalia maskulina 

serta kelenjar asesoris. 

- Hormon Lutein (Luteinizing Hormone/LH), disekresi oleh 

kelenjar hipofisis anterior. Hormon ini berfungsi merangsang 

sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron, yang pada 

gilirannya bertindak pada reseptor androgen di epitel 

seminiferus untuk mengontrol spermatogenesis. 

- Hormon FSH, disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. 

Hormon ini mentarget reseptor yang berada di dalam sel sertoli 

untuk meregulasi proses spermatogenesis, yaitu dengan 

merangsang produksi sel factor seroli (sertoli cell factors). 

Tanpa rangsangan dari FSH, pengubahan spermatid menjadi 

sperma (proses spermiogenesis) tidak akan terjadi. Dengan 

demikian, hormon ini memiliki peran dalam stimulasi dan 

pematangan dalam proses spermatogonium. 

- Interstitial Cell Stimulating Hormone (ICSH), merupakan 

produk adenohipofisa. Hormon ini berperan dalam regulasi 

(pengaturan) sekresi testoteron.   

- Estrogen, dibentuk dari testosteron oleh sel-sel sertoli ketika 

sel sertoli sedang dirangsang oleh hormon FSH. Estrogen juga 

memiliki peran penting dalam proses spermatogenesis. 

Estrogen terlibat dalam umpan balik negatif testoteron 

terhadap otak dalam mengontrol sekresi hormon-hormon 

gonadotropin (FSH dan LH).  

- Hormon Pertumbuhan (GH), dihasilkan oleh kelenjar hipofisa 

anterior. Hormon pertumbuhan diperlukan untuk mengatur 

fungsi metabolisme testis. Secara khusus hormon tersebut 

meningkatkan pembelahan awal spermatogonia sendiri. Bila 

tidak terdapat hormon pertumbuhan, seperti pada dwarfisme 
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hipofisis, spermatogenesis tidak dapat berlangsung secara 

optimal atau tidak terjadi sama sekali. 

Selain dipengaruhi dan dikontrol oleh sistem hormonal, 

proses spermatogenesis pada hewan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain, antara lain kuantitas dan kualitas pakan dan kondisi 

lingkungan. Esensi dari spermatogenesis adalah pembentukan sel. 

Karena komponen utama dari sel adalah protein (sitoplasma 

tersusun dari 75% protein), maka kandungan asam amino  atau 

protein pakan merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, 

kandungan energi dalam pakan juga sangat berperan penting dalam 

mendukung proses produksi sperma, karena biosintesis sperma 

membutuhkan energi. Kondisi lingkungan khususnya temperatur 

sangat berpengaruh terhadap proses spermatogenesis. Hal ini 

tampak pada mamalia, dimana testis mamalia terletak di luar 

rongga abdominal yang memiliki suhu relatif lebih rendah 

dibanding dengan temperatur di dalam tubuh (rongga 

abdominal/internal tubuh). Dalam kondisi normal, suhu testis 

dipertahankan pada 3°C di bawah suhu internal tubuh. Suhu  yang 

tinggi di dalam tubuh memiliki efek kurang baik terhadap proses 

spermatogenesis karena spermatogonium dan sel-sel sertoli sangat 

sensitif terhadap suhu yang tinggi.  

Pola morfologi spermatozoon vertebrata secara prinsip 

adalah sama, terdiri dari kaput (kepala), kollum/korpus (badan) dan 

kauda (ekor). Daerah kaput spermatozoon dipenuhi oleh nukleus, 

dan memiliki kapsula yang disebut dengan akrosoma. Di dalam 

akrosoma terdapat enzim yang berperan dalam proses fertilisasi, 

pada mamalia enzim tersebut dinamakan hialuronidase (enzim 

yang memecah protoplasma pelindung ovum agar dapat menembus 

ovum sehingga mempermudah fertilisasi). Kollum merupakan 

bagian terpendek, pada bagian ini terdapat sentriolus proksimal. 

Kauda terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pars konyungtinalis, pars 

prinsipalis dan pars terminalis. Secara umum, bagian ekor dari 



96 
 

sperma berfungsi sebagai alat gerak (motilitas) terutama di dalam 

saluran reproduksi hewan betina. Mitokhondria dan sentriolus 

distal terdapat dalam pars konyungtinalis kauda spermatozoon. 

Dewasa ini, penentuan kualitas (konsentrasi dan morfologi) sperma 

adalah sangat penting terutama untuk keperluan inseminasi buatan. 

Pengujian konsentrasi sperma dan morfologi spermatozoa 

(menggunakan mikroskop cahaya) dapat menjadi dasar dalam 

menentukan tingkat abnormalitas spermatozoa tersebut.  Namun 

sekali lagi perlu diingat bahwa jenis dan spesies ternak yang 

berbeda memiliki morfologi spermatozoa yang berbeda, baik pada 

ukuran maupun ciri spesifik. Sebagai contoh, ukuran kepala 

spermatozoa domba lebih besar dari kepala spermatozoa kerbau, 

tetapi lebih kecil dari spermatozoa sapi. 

 

E. Sistem reproduksi hewan betina 

Sistem reproduksi pada hewan betina secara umum 

berfungsi memproduksi sel telur (ovum), menerima sperma dari 

hewan jantan pada saat kopulasi, sebagai tempat terjadinya 

fertilisasi, dan memelihara embrio/fetus. Anatomi organ reproduksi 

hewan betina dari berbagai hewan khususnya hewan ternak secara 

prinsip adalah sama (struktur dan proses yang terjadi sangat 

identik), meskipun terdapat sedikit perbedaan antar spesies hewan. 

Organ utama penyusun sistem genitalia hewan betina adalah 

ovarium dan duktus genitalia feminina. Kondisi ovarium dan 

duktus ovary bervariasi, tergantung pada spesies hewan yang 

bersangkutan, sebagai contoh, kondisi pada mamalia sedikit 

berbeda dengan aves. Ovarium merupakan organ kelamin betina 

yang terletak di dalam rongga tubuh (rongga abdominal) dan 

letaknya berada di dekat ginjal. Bentuk, ukuran dan jumlah 

ovarium bervariasi tergantung pada spesies hewan. Pada sapi, 

ovarium memiliki bentuk ovoid dan berukuran panjang 2-3 cm, 

lebarnya 1-2 cm dan tebalnya 1-2 cm. Ovarium pada mamalia 
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berjumlah sepasang, tetapi pada aves hanya mempunyai satu 

ovarium sinistral (sebelah kiri). Ovarium dilapisi epitelium 

germinal (permukaan) dan di sebelah dalam lapisan epithelium 

terdapat jaringan pengikat disebut tunika albuginea (epitel 

berbentuk kubik). Tunika albuginea tersebut dapat menipis dan 

bahkan menghilang karena terdesak oleh perkembangan folikel 

ovarium serta korpus luteum selama aktivitas ovarium meningkat. 

Secara struktural ovarium tersusun dari dua bagian, bagian tengah 

(dalam) disebut dengan medulla dan bagian perifer (luar) disebut 

dengan korteks. Medulla mengandung pembuluh darah dan 

limfatik, serabut saraf, sel-sel otot polos, dan sel-sel jaringan ikat.  

Pembuluh darah dan saraf tersebut masuk ke dalam ovarium 

melalui bagian yang disebut dengan hillus. Hillus merupakan 

bagian perlekatan antara ovarium dan mesovarium (lipatan 

peritoneum yang menghubungkan margo mesovarian ovarii dengan 

bagian dorsal plica lata). Korteks adalah lapisan stroma luar yang 

rapat. Bagian korteks mengandung folikel ovarian (unit fungsional 

pada ovarium) berbagai tahap, meliputi follikulus primarius, 

follikulus sekunderius, follikulus pertumbuhan, dan follikulus 

matang (follikulus Graffi). Kulit korteks atau zona parenkimatosa 

terdiri dari tunika albuginea (epitel berbentuk kubik), jaringan ikat 

di sela-sela jaringan lain, stroma, folikel primodial, dan folikel 

deGraaf serta sel-sel warthard.  

Sistem duktus genitalia feminina dimulai dari infundibulum. 

Infundibulum dilengkapi dengan bangunan berupa corong dengan 

lubang masuk yang disebut ostium abdominal yang dilengkapi 

dengan fimbra(e) yang berfungsi sebagai penangkap folikel. Sesaat 

setelah ovulasi, ova (sel-sel telur) ditangkap oleh infundibulum. 

Pada mamalia, kelanjutan infundibulum adalah oviduk (tuba 

falopii), kemudian uterus, uretra, dan vagina. Tuba falopii 

merupakan saluran reproduksi betina yang kecil, berliku-liku dan 

kenyal serta terdapat sepasang dan secara tidak langsung 
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merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus. Oviduk 

adalah tempat terjadinya fertilisasi (pertemuan antara sperma dan 

ovum). Uterus memiliki dua buah tanduk, satu buah tubuh dan satu 

buah leher rahim. Bentuk uterus bervariasi tergantung jenis hewan. 

Tipe bentuk uterus sapi adalah tipe bikornua yaitu hanya 

mempunyai satu servik uteri/leher rahim, korpus uterinya jelas dan 

cukup panjang serta kedua kornua uteri dan korpus dipisahkan oleh 

septum. Di dalam uterus inilah embrio berkembang. Vagina 

merupakan saluran kelamin betina yang berfungsi sebagai tempat 

penumpahan semen (organ kopulasi pada hewan betina) dan juga 

merupakan jalur pengeluaran fetus dan plasenta pada saat partus. 

Selain berperan dalam sistem reproduksi, vagina juga berperan 

ganda, yaitu sebagai jalur keluarnya urin dari kantung kemih. 

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistim duktus 

ovari berperan dalam transportasi ovum dan sebagai tempat 

berlangsungnya fertilisasi, serta tempat inkubasi zigot yang 

dihasilkan dari proses fertilisasi. Berbeda dengan mamalia 

umumnya, duktus ovary pada aves, selain berperan dalam 

transportasi ovum dan tempat berlangsungnya fertilisasi, juga 

berfungsi dalam proses pembentukan lapisan pembungkus telur 

(cangkang). 

Organ genitalia eksterna feminina pada mamalia sering 

disebut sebagai vulva, yang mencakup semua struktur yang tampak 

dari luar, dari pubis sampai perineum dan mencakup mons pubis, 

labia majora dan minora, klitoris, himen, vestibulum, uretra, serta 

berbagai struktur kelenjar dan vascular. Mons pubis (mons veneris) 

merupakan daerah atas dan terluar dari vulva yang banyak 

mengandung jaringan lemak. Di bawah mons pubis terdapat lipatan 

labia mayora yang berjumlah sepasang. Labia mayora adalah dua 

lipatan bulat jaringan lemak yang ditutupi oleh kulit dan meluas ke 

bawah dan ke belakang mons pubis. Labia majora disusun oleh 

integumentum yang penuh dengan glandula sebasea, glandula 
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tubuler, jaringan elastika dan sedikit otot polos. Di dalam labia 

mayora terdapat lipatan labia minora yang juga berjumlah 

sepasang. Labia minora disusun oleh jaringan pengikat spongiosa 

dan glandula sebasea. Jaringan labia minora menyatu di bagian atas 

untuk membentuk frenulum dan prepusium klitoris. Labia mayora 

dan labia minora berfungsi untuk melindungi vagina. Gabungan 

labia mayora dan labia minora pada bagian atas labium membentuk 

tonjolan kecil yang disebut klitoris. Struktur klistoris berupa 

jaringan erektil, terdapat banyak sekali ujung nervous sensorik dan 

dilapisi oleh ephitelium squamosum kompleks. Karena klitoris 

kaya akan ujung nervous sensorik, maka klitoris merupakan organ 

yang sangat peka (terhadap rangsangan seksual) sehingga klitoris 

dapat dikatakan homolog dengan penis pada manusia (laki-laki). 

Vestibulum merupakan rongga sebelah lateral yang dibatasi oleh 

kedua labia minora, anterior oleh klitoris dan dorsal oleh fouchet. 

Antara vagina dan vestibulum terdapat orifisium urethre eksternum 

yang dilapisi oleh selaput yang disebut dengan hymen. Selain itu 

daerah ini dilengkapi dengan glandula Bartholini yang 

mengeluarkan sekret cairan viskousa. Saat estrus glandula tersebut 

akan lebih aktif.  

Fungsi kelenjar asesoris pada hewan betina adalah sebagai 

penghasil mukus, dimana mukus tersebut berperan dalam 

mendukung proses kopulasi. Selain sebagai bahan proteksi, mukus 

juga berperan sebagai lubrikan saat hewan melaksanakan kopulasi. 

Sistem reproduksi femina pada mamalia berbeda dengan 

sistem reproduksi pada aves. Sistem reproduksi yang berbeda ini 

mungkin terkait dengan kemampuan aves terutama unggas dalam 

menghasilkan keturunan yang relatif lebih banyak dibanding 

dengan mamalia pada umumnya. Kemungkinan lain adalah terkait 

dengan perkembangan fetus mamalia yang berlangsung di dalam 

organ reproduksi hewan betina, sedangkan pada unggas 

berlangsung di luar tubuh induk (di dalam telur). Konsekuensi dari 
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kondisi tersebut di atas adalah hewan mamalia memerlukan organ 

reproduksi tertentu sebagai tempat berkembangnya fetus dan 

sekaligus memerlukan organ yang berfungsi menyediakan nutrisi 

bagi fetus. Kondisi yang demikian tidak dijumpai pada unggas. 

Semua nutrisi yang dibutuhkan oleh fetus harus tersedia di dalam 

telur sampai dengan ayam menetas. Sistem reproduksi pada unggas 

betina dibedakan atas dua bagian yang berbeda, yaitu  ovarium dan 

oviduk. Pada sebagian besar bangsa burung termasuk ayam, hanya 

ovarium dan oviduk bagian kiri yang dapat berfungsi dengan 

normal. Meskipun pada saat embrio unggas memiliki sepasang 

organ reproduksi (dua ovarium dan dua oviduk), namun hanya 

bagian kiri dari organ reproduksi tersebut yang berkembang dan 

berfungsi. Bagian kanan dari organ tersebut tidak berkembang 

sehingga tidak dapat berfungsi pada umur dewasa. Oviduk 

merupakan saluran memanjang (25-27 inch) yang menghubungkan 

antara ovarium dan kloaka. Oviduk terbagi dalam lima bagian, 

yaitu infundibulum (menerima yolk/kuning telur), magnum 

(menghasilkan albumen/bagian putih dari telur), isthmus 

(menambahkan membran cangkang), uterus atau ‘kelenjar 

cangkang’ (menambahkan lapisan putih tipis, cangkang, dan 

pigmen cangkang) dan vagina.  Ketika ovulasi terjadi, ovum 

(yolk/kuning telur yang telah matang) ditangkap oleh infundibulum 

dan selanjutnya proses pembentukan telur berlangsung di 

sepanjang oviduk.  

 

F. Ovarium dan oogenesis 

 Ovarium, seperti halnya testis, memiliki peran ganda yaitu 

sebagai kelenjar eksokrin dan sekaligus kelejar endokrin. Sebagai 

kelenjar eksokrin, ovarium menghasilkan ovum sedangkan sebagai 

kelenjar endokrin ovarium menghasilkan hormon estrogen dan 

progesteron. Proses produksi ovum berlangsung di dalam ovarium, 

dinamakan oogenesis. Tidak seperti spermatogenesis yang dapat 
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menghasilkan jutaan spermatozoa dalam waktu yang bersamaan, 

oogenesis hanya mampu menghasilkan satu ovum matang sekali 

waktu. Oogenesis juga berbeda dari spermatogenesis dalam 

beberapa hal, diantaranya gamet yang dibentuk oleh 

spermatogenesis pada dasarnya adalah inti motil, sedangkan gamet 

yang dibentuk oleh oogenesis berisi semua bahan yang dibutuhkan 

untuk memulai dan mempertahankan metabolisme dan 

perkembangan. Oleh karena itu, di samping untuk membentuk 

nukleus haploid, oogenesis juga membentuk enzim-enzim 

sitoplasma, mRNA, organel, dan substrat metabolik. Sementara 

sperma berkembang untuk dapat motil (mampu bergerak), sel telur 

mengembangkan sitoplasma yang sangat kompleks.  

 Secara prinsip, oogenesis dimulai sejak sebelum hewan 

lahir, kemudian berhenti, dan berlangsung kembali setelah hewan 

mencapai usia dewasa kelamin. Oogenesis terbagi dalam tiga tahap, 

yaitu tahap proliferasi, tahap pertumbuhan dan tahap pematangan. 

Sel oogonium (prekusor dari ovum tertutup dalam folikel di 

ovarium) akan mengadakan proliferasi secara mitosis sehingga 

dihasilkan beberapa sel oogonium (diploid). Sel oogonium ini 

kemudian membelah dan bertumbuh sehingga dihasilkan oosit 

primer (diploid) dan polosit, oosit primer selanjutnya tumbuh 

membesar. Oosit primer akan berkembang menjadi oosit sekunder 

(haploid) dan polosit. Apabila oosit sekunder difertilisasi, maka 

akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Oosit sekunder 

akan berkembang menjadi ootid (haploid). Begitu pula dengan 

badan polar pertama membelah menjadi dua badan kutub kedua 

yang akhirnya mengalami degenerasi. Namun apabila tidak terjadi 

fertilisasi, pada manusia menstruasi dengan cepat akan terjadi, pada 

mamalia sel telur dengan cepat diabsorpsi, dan siklus oogenesis 

diulang kembali. Semua polosit yang terbentuk akan mengalami 

atresia atau autolisis. Merujuk pada proses oogenesis di atas, proses 

pematangan akhir menjadi ovum, dengan demikian, terjadi setelah 
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bakal ovum tersebut mengalami ovulasi (proses keluarnya ovum 

dari ovarium dan kemudian masuk ke dalam duktus ovary). Dengan 

kata lain, oogenesis sebenarnya belum selesai sampai dengan 

fertilisasi. Proses ovulasi merupakan proses hormonal, dalam arti 

beberapa hormon, antara lain hormon LH dan estrogen, 

mempengaruhi proses ovulasi. Folikulus ovari yang telah 

ditinggalkan oleh ovum setelah proses ovulasi akan mengalami 

modifikasi struktural menjadi korpus luteum. Korpus luteum adalah 

masa jaringan kuning di dalam ovarium yang dibentuk oleh sebuah 

folikel yang telah masak dan mengeluarkan ovumnya. Apabila 

ovum mengalami fertilisasi maka korpus luteum akan berkembang 

dan berubah fungsional menjadi organ endokrin (menghasilkan 

hormon progesteron). Sebaliknya, jika tidak terjadi proses 

fertilisasi, maka jaringan tersebut akan berubah menjadi putih 

sehingga disebut dengan korpus albikans dan lama kelamaan akan 

autolisis.   

Sebagai kelenjar endokrin, ovarium menghasilkan hormon 

estrogen dan progesteron. Estrogen menyebabkan penebalan pada 

endometrium dan berpengaruh pada sifat seks sekunder pada 

hewan betina. Progesteron juga menyebabkan dan memelihara 

penebalan endometrium sehingga kebuntingan dapat terjaga. 

Estrogen dihasilkan oleh sel-sel granulosa penyusun theka folikuli 

interna. Sekresi estrogen dikendalikan/diregulasi oleh hormon LH 

yang dihasilkan oleh adenohipofisa. Estrogen bersama dengan FSH 

meregulasi proses oogenesis, selain itu juga memelihara 

perkembangan sistem duktus ovary. Hormon progesteron 

dihasilkan oleh korpus luteum saat graviditas. Sekresi progesteron 

diregulasi oleh hormon luteotropin (LTH) yang dihasilkan oleh 

kelenjar adenohipofisis. Seperti disebutkan di awal bahwa hormon 

progesteron berperan dalam pemeliharaan graviditas.  

 Berbagai proses di dalam ovarium dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, antara lain kualitas pakan dan kondisi hormonal 
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hewan yang bersangkutan. Hewan dengan asupan pakan dengan 

kualitas rendah (rendah protein dan kalori) akan menghasilkan sel 

telur dengan kualitas rendah karena proses oogenesis tidak dapat 

berlangsung secara optimal. Keseimbangan hormonal pada hewan 

juga sangat mempengaruhi fungsi ovarium. Bila terjadi 

penyimpangan kondisi hormon FSH  maupun LH, kemungkinan 

ovarium tidak akan dapat melaksanakan proses oogenesis maupun 

ovulasi.  

  

G. Siklus estrus 

 Berbeda dengan hewan jantan, hewan betina tidak setiap 

saat mampu melaksanakan reproduksi. Sebagian mamalia betina 

memiliki periodisasi dalam melaksanakan proses reproduksi. 

Selama periode waktu tertentu, banyak perubahan terjadi dalam 

sistem reproduksi sebagai respon terhadap perubahan kadar 

hormon (hormon reproduksi). Perubahan terhadap sistem 

reproduksi pada hewan betina berulang dalam periode waktu 

tertentu secara teratur. Siklus berulang yang teratur tersebut 

dinamakan siklus estrus. Periodisasi reproduksi berlangsung secara 

siklik, dan waktu sikliknya bervariasi tergantung spesies hewan, 

rata-rata 18-24 hari. Adanya siklus ini berkaitan dengan kesiapan 

struktural fungsional organ pendukung reproduksi, seperti ovulasi 

pada ovarium, struktur uterus, perkembangan glandula, serta 

tingkah laku hewan betina. Selain hewan-hewan yang memiliki 

periodisasi dalam melaksanakan reproduksi, terdapat pula hewan 

(betina) yang setiap saat mampu melaksanakan reproduksi, sebagai 

contoh adalah Sus sp. Sementara mamalia mengalami siklus estrus, 

manusia dan primata mengalami siklus menstruasi secara periodik 

(terjadi secara periodik setiap 28 hari). Pada siklus menstruasi, jika 

tidak terjadi fertilisasi maka lapisan endometrium pada uterus akan 

luruh keluar tubuh (menstruasi), sedangkan pada siklus estrus, jika 
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tidak terjadi pembuahan, endometrium akan direabsorbsi oleh 

tubuh hewan. 

 Siklus pemasakan telur pada kebanyakan mamalia disebut 

dengan siklus estrus. Siklus estrus juga dapat didefinisikan sebagai 

waktu antar periode estrus. Satu siklus estrus merupakan waktu 

yang diperlukan dari permulaan satu estrus sampai dengan estrus 

berikutnya. Estrus atau birahi adalah periode ketika hewan betina 

bersedia menerima pejantan untuk mengawininya. Hewan secara 

umum dapat diklasifikasikan menjadi monoestrus dan poliestrus. 

Hewan monoestrus adalah hewan yang mengalami estrus sekali 

dalam setahun. Hewan-hewan karnivora liar seperti anjing 

tergolong dalam kelompok ini. Berbeda dengan hewan monoestrus, 

hewan poliestrus mengalami estrus lebih dari satu kali dalam 

setahun. Kebanyakan hewan ternak tergolong dalam kelompok 

hewan poliestrus. Tidak semua hewan poliestrus dapat mengalami 

estrus sepanjang tahun, hanya pada waktu-waktu tertentu (musim 

kawin/breeding season) mereka mengalami estrus. Kuda, domba, 

kambing, mink merupakan sedikit contoh dari hewan yang 

tergolong dalam kelompok hewan poliestrus yang mengalami 

estrus secara intensif hanya pada waktu musim kawin.  
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Tabel 4. Siklus reproduksi pada beberapa jenis ternak
*)

 

Spesies 

Umur 

dewasa 

kelamin 

Tipe estrus 
Panjang 

siklus estrus 

Lama 

estrus 

Sapi 4-18 (12) 

bulan 

Poliestrus 

sepanjang tahun 

21 (18-24) 

hari 

10-24 

(18) jam 

Domba 7-12 (9) 

bulan 

Poliestrus 

musiman 

14-20 hari 24-48 

jam 

Kambing 4-8 (5) bulan Poliestrus 

musiman 

18-21 (19) 

hari 

2-3 hari 

Babi 4-9 (7) bulan Poliestrus 

sepanjang tahun 

16-24 (21) 

hari 

2-3 hari 

Kuda 10-24 (18) 

bulan 

Poliestrus 

musiman 

19-26 (21) 

hari 

2-10 (6) 

hari 
*)

angka di dalam kurung merupakan angka rata-rata; diadopsi dari 

the Merck Veterinary Manual 

(http://www.merckvetmanual.com/mvm/htm/bc/trep03.htm) 

 

 Estrus merupakan waktu dimana hewan betina siap 

bereproduksi baik secara alami (dikawini hewan jantan) maupun 

melalui inseminasi buatan. Ketepatan waktu dalam menginseminasi 

(tepat pada saat hewan betina dalam fase estrus) merupakan faktor 

yang sangat menentukan keberhasilan reproduksi. Secara garis 

besar, pada setiap siklus estrus, folikel berkembang menurut pola 

‘gelombang’ yang dikontrol oleh berbagai hormon (perubahan 

konsentrasi hormon). Sementara itu, korpus luteum berkembang 

seiring/setelah terjadinya ovulasi. Perkembangan korpus luteum 

sebelum ovulasi dapat menghambat proses ovulasi (proses 

terlepasnya ovum dari ovarium). Dengan demikian, secara prinsip 

estrus terjadi ketika hipotalamus, hipofisa dan ovarium 

berkoordinasi membentuk komunikasi hormonal sehingga 

dihasilkan ovulasi. Terdapat beberapa fase dari siklus estrus, yaitu 

proestrus, estrus, metestrus dan diestrus. Masing-masing fase 

http://www.merckvetmanual.com/mvm/htm/bc/trep03.htm
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memiliki karakter tersendiri yang mengindikasikan status 

reproduksi dari hewan betina. 

1) Proestrus 

Fase pertama dari siklus estrus adalah proestrus. Fase 

ini merupakan fase sesaat sebelum estrus. Pada sapi, proestrus 

berlangsung sekitar dua sampai tiga hari dan ditandai dengan 

regresi korpus luteum dan fase akhir pertumbuhan folikel di 

dalam ovarium. Proses perkembangan folikel juga melibatkan 

peran hormon FSH yang diproduksi oleh hipofisa anterior. 

Regresi korpus luteum menyebabkan kadar progesteron dalam 

darah menurun, di lain pihak, folikel yang berkembang dengan 

cepat meyebabkan peningkatan produksi estrogen.  

Peningkatan kadar estrogen dalam darah selanjutnya akan 

merangsang proliferasi dinding uterus atau endometrium. 

Peningkatan hormon estrogen juga menyebabkan perubahan 

fisik pada hewan betina, diantaranya pembengkakan vulva, 

pengeluaran cairan kental (eksudat) dari vagina serta 

perubahan tingkah laku hewan seperti gelisah dan 

mengeluarkan suara-suara dengan keras. Pada akhir fase 

proestrus, konsentrasi estrogen akan menurun diikuti dengan 

peningkatan hormon LH. 

2) Estrus 

Estrus ditandai dengan kemauan betina untuk menerima 

pejantan untuk berkopulasi. Pada sapi, fase ini berlangsung 

selama 12 sampai 18 jam. Sebelum fase estrus (proestrus), 

korpus luteum telah lisis, akibatnya produksi progesteron pada 

fase estrus sangat rendah. Di lain pihak, hormon LH mencapai 

puncaknya sehingga memicu terjadinya ovulasi. 

Keseimbangan hormon hipofisa bergeser dari FSH ke LH pada 

periode estrus, dalam arti produksi hormon FSH menurun 

sedangkan hormon LH meningkat. Peningkatan hormon LH 

akan menstimulasi terjadinya ovulasi dan pembentukan korpus 
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luteum yang terlihat pada masa sesudah estrus. Pada babi, 

ovulasi terjadi 30-40 jam terhitung dari permulaan estrus, 

sedangkan pada sapi ovulasi terjadi 24-32 jam setelah 

permulaan estrus. Berbeda dengan sapi maupun babi, terdapat 

beberapa hewan yang memerlukan kopulasi agar terjadi 

ovulasi, antara lain kucing, kelinci, mink, unta dan lain-lain. 

Hewan-hewan yang memerlukan kopulasi untuk terjadinya 

ovulasi disebut dengan induced ovulator.  

 

Ilustrasi 13. Fase estrus pada hewan 

 

Selama estrus, produksi mukus oleh vagina dan servik 

sangat meningkat sehingga mukus mungkin dapat dilihat pada 

vulva. Saat estrus, organ reproduksi hewan betina juga 

mengalami perubahan struktural dan fungsional. Tingkah laku 

hewan betina yang sedang estrus juga berubah. Perubahan-

perubahan yang terjadi pada betina saat estrus tersebut 

merupakan persiapan hewan betina dalam menerima hewan 

jantan dan persiapan untuk melaksanakan aktivitas reproduksi. 

Selain perubahan-perubahan yang telah diuraikan di atas, 
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berikut adalah perubahan-perubahan lain yang dapat dilihat 

pada betina yang mengalami estrus, yaitu: 

- Peningkatan biolistrik organ reproduksi. 

- Perubahan struktur histologis organ-organ genitalia betina 

seperti vagina, uterus, kelenjar susu (mammae) dan lain-

lain.  

- Kualitas dan kuantitas mukus pada traktus genitalis betina. 

- Perubahan tingkah laku seperti peningkatan aktivitas 

gerak, peningkatan aktivitas suara dan lain-lain.  

3) Metestrus 

Metestrus merupakan salah satu fase dalam siklus 

estrus yang dimulai sejak berakhirnya fase estrus. Pada 

kebanyakan hewan, fase ini berlangsung selama 3-5 hari. Fase 

metestrus ditandai terutama oleh pembentukan korpus luteum. 

Sesaat setelah ovulasi, di akhir fase estrus, folikel yang telah 

luruh (pecah) membentuk kelenjar endokrin (bersifat 

sementara), disebut korpus luteum. Hormon progesteron yang 

dihasilkan oleh korpus luteum menyebabkan endometrium 

menjadi ‘diam’ (stabil) sehingga endometrium siap untuk 

implantasi blastocyst apabila fertilisasi terjadi. Fase metestrus 

sebagian besar berada di bawah pengaruh progesteron yang 

dihasilkan oleh korpus luteum. Progesteron menghambat 

sekresi FSH oleh hipofisa anterior sehingga menghambat 

pertumbuhan folikel ovarium dan mencegah terjadinya estrus. 

Berbeda dengan kebanyakan spesies hewan betina, pada sapi 

ovulasi terjadi pada fase metestrus.  

4) Diestrus 

Diestrus merupakan fase terpanjang dari siklus estrus. 

Fase ini ditandai dengan korpus luteum yang telah matang dan 

berfungsi dengan sempurna (optimal), sehingga progesteron 

diproduksi maksimal pada fase ini. Fase ini juga ditandai 

dengan tidak adanya aktivitas reproduksi pada hewan betina 
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akibat rendahnya kadar estrogen. Ketiadaan aktivitas 

reproduksi tersebut menyebabkan istilah diestrus sering 

tumpang tindih dengan istilah anestrus. Hewan-hewan yang 

memiliki waktu antar siklus estrus (antara satu siklus estrus ke 

siklus berikutnya) yang panjang atau hewan yang tergolong 

dalam kelompok poliestrus musiman (seasonally polyestrus) 

mengalami masa ketidak-aktifan reproduksi dalam waktu yang 

jauh lebih lama dibandingkan dengan fase diestrus (dalam 

siklus estrus). Sebagai contoh, domba memiliki waktu diestrus 

yang jauh lebih pendek selama musim kawin, tetapi 

selanjutnya memasuki masa anestrus apabila tidak terjadi 

fertilisasi pada saat musim kawin. Jadi, anestrus adalah waktu 

dimana sistem reproduksi hewan betina tidak beraktivitas 

dalam jangka waktu yang panjang, atau anestrus adalah masa 

transisi antara satu siklus estrus ke siklus berikutnya. Selama 

anestrus, uterus dan vagina mengkerut dan tetap mengecil 

sampai dengan musim kawin berikutnya. Selain terjadi pada 

masa transisi antara satu siklus estrus ke siklus berikutnya, 

anestrus juga terjadi pada hewan betina yang sedang bunting 

dan sesaat setelah melahirkan (masa laktasi). Pada saat 

bunting, produksi progesteron yang tinggi akan menghambat 

sekresi hormon gonadotropin (GnRH) oleh hipotalamus 

sehingga akan menghambat sekresi hormon FSH oleh 

adenohipofisa. Terhambatnya sekresi FSH akan berpengaruh 

negatif terhadap perkembangan folikel di dalam ovarium. 

Sesaat setelah melahirkan, sistem reproduksi hewan betina 

belum bisa berfungsi dengan optimal sehingga membutuhkan 

waktu untuk recovery, sebagai contoh uterus membutuhkan 

waktu untuk involusi (kembali ke keadaan seperti sebelum 

melahirkan). Negative energy balance (kekurangan nutrisi) 

yang dialami oleh betina setelah melahirkan akan 

memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk recovery.  
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Ilustrasi 14. Siklus estrus pada sapi 

 

Selain dipisahkan dalam empat fase seperti diuraikan di 

atas, siklus estrus dapat pula dibagi ke dalam dua fase utama, yaitu 

fase luteal dan fase folikuler. Pembagian tersebut didasarkan atas 

hormon yang dominan dan struktur ovarium pada setiap fase.  

1) Fase luteal 

Fase luteal sering disebut dengan fase atau periode 

korpus luteum. Fase luteal berawal dari pembentukan korpus 

luteum, pada sapi sekitar 5-6 hari setelah sapi mengalami 

estrus, dan bearkhir ketika korpus luteum mengalami regresi. 

Merujuk pada pembagian fase dalam siklus estrus yang telah 

dibahas terdahulu, dengan demikian, fase luteal meliputi fase 

metestrus dan fase diestrus). Sesuai dengan namanya, fase ini 

ditandai dengan tingginya produksi progesteron oleh korpus 

luteum. Progesteron mencegah hewan betina kembali ke fase 

estrus melalui regulasi sekresi hormon gonadotropin oleh 

hipofisa anterior. Terhambatnya sekresi hormon FSH 
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menyebabkan terhambatnya perkembangan folikel di dalam 

ovarium, sehingga produksi estrogen rendah. Hormon 

gonadotropin yang lain adalah hormon LH. Terhambatnya LH 

menyebabkan terhambatnya produksi estrogen oleh folikel 

ovarium dan terhambatnya ovulasi. Dengan demikian, 

terhambatnya sekresi FSH dan LH akan mencegah hewan 

betina kembali ke siklus estrus.   

2) Fase folikuler. 

Fase folikuler diawali ketika korpus luteum mengalami 

regresi dan berakhir ketika korpus luteum dibentuk kembali 

pada siklus berikutnya. Dengan demikian fase folikuler 

meliputi periode di seputar estrus atau birahi pada betina. Atau 

dengan kata lain, fase folikuler meliputi fase proestrus dan fase 

estrus (dalam siklus estrus yang telah diuraikan terdahulu). 

Berkebalikan dengan fase luteal, fase folikuler ditandai dengan 

tingginya hormon estrogen dan rendahnya hormon 

progesteron. Pada sebagian besar hewan ternak, fase folikuler 

sering overlap dengan fase luteal, akibatnya ovulasi dapat 

terjadi lebih awal pada siklus estrus.  

 

Ilustrasi 15. Fase luteal dan fase folikuler pada hewan 

 

 Fenomena spesifik akhir fase estrus pada sebagian hewan 

terutama kelompok primata adalah menstruasi. Menstruasi ditandai 
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dengan adanya pendarahan yang keluar lewat vagina karena terjadi 

pengelupasan lapisan endometrium untuk digantikan dengan 

lapisan yang baru. Menstruasi dapat terjadi bila tidak terjadi 

fertilisasi. Proses perombakan dan regenerasi endometrium tanpa 

pendarahan terjadi pada sebagian mamalia non-primata. Hal ini 

diduga karena yang mengalami dekstruksi atau perombakan dan 

regenerasi hanya lapisan epithelium.  

 

H. Fertilisasi 

 Secara sederhana fertilisasi atau pembuahan adalah proses 

bertemunya  antara spermatozoa dan ovum. Pronukleus jantan pada 

sperma dan pronukleus betina pada ovum berfusi (melebur) 

sehingga terbentuk zigot. Pada sebagian besar hewan, proses fusi 

kedua gamet tersebut berlangsung di  saluran uterus atau tuba 

falopii. Berdasar tempat berlangsungnya, fertilisasi dibedakan 

menjadi dua macam, yakni fertilisasi internal dan fertilisasi 

eksternal. Fertilisasi eksternal adalah proses fertilisasi yang 

berlangsung di luar tubuh hewan betina. Fertilisasi eksternal biasa 

terjadi pada hewan-hewan vertebrata tingkat rendah seperti pisces 

dan amfibi. Fertilisasi internal merupakan proses pertemuan antara 

kedua jenis gamet yang berbeda yang berlangsung di dalam tubuh 

hewan betina. Hewan-hewan vertebrata tingkat tinggi melakukan 

fertilisasi secara internal. Fertilisasi dapat pula dibedakan 

berdasarkan jumlah spermatozoon yang melakukan penetrasi 

(masuk) ke dalam ovum, yaitu fertilisasi yang bersifat monospermi 

dan yang bersifat polispermi. Fertilisasi yang bersifat monospermi 

merupakan fertilisasi dimana hanya satu spermatozoon yang 

melakukan penetrasi ke dalam ovum, sebagai contoh adalah 

fertilisasi yang terjadi pada mamalia. Sedangkan polispermi 

merupakan fertilisasi dimana lebih dari satu spermatozoon 

melakukan penetrasi ke dalam ovum, sebagai contoh adalah 

fertilisasi (ovum) aves.  
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 Hewan dengan fertilisasi internal memerlukan aktivitas 

seksual agar spermatozoa dapat masuk ke dalam tubuh betina. 

Aktivitas seksual tersebut adalah kopulasi yang diakhiri dengan 

ejakulasi pada hewan jantan. Ejakulasi adalah proses pengeluaran 

semen dari hewan jantan sehingga semen dapat ditransmisikan ke 

dalam tubuh atau saluran reproduksi hewan betina. Proses 

fertilisasi internal terjadi di dalam tuba falopii. Spermatozoa yang 

telah masuk ke dalama vagina akan bergerak ke arah ovarium 

untuk mendekati ovum yang diovulasikan dari ovarium. Gerak 

spermatozoa bersifat khemotropik, artinya gerak spermatozoa 

tersebut ditentukan oleh bahan kimia yang dikeluarkan oleh ovum 

(ginogamon). Adanya ginogamon menjadi orientasi gerak 

spermatozoa karena spermatozoa juga memiliki bahan kimia yang 

disebut dengan androgamon. Kondisi lingkungan di dalam saluran 

kelamin betina pada umumnya tidak ramah terhadap keberadaan 

(masuknya) spermatozoa, sehingga kehidupan sperma menjadi 

terancam. Untuk menjaga kehidupan sperma selama transport 

(menuju tuba falopii), organ penampungan khusus yang terdapat 

pada sistem reproduksi betina sangat membantu, yaitu servik dan 

oviduk (melibatkan ampula). Reservoir (terutama ampula)  mampu 

mengeluarkan sedikit demi sedikit sperma terus menerus sampai 

dengan terjadinya fertilisasi. Sebagai catatan, sperma mampu hidup 

di dalam vagina sekitar enam jam, sperma juga mampu bertahan di 

dalam servik sampai dengan 36 jam dan di uterus maksimal 24 jam.  

 Sperma mengalami perubahan di dalam saluran kelamin 

betina yang hal ini merupakan persiapan fertilisasi. Proses 

perubahan dan persiapan tersebut dinamakan kapasitasi. Kapasitasi 

adalah masa penyesuaian sperma di dalam saluran reproduksi 

hewan betina. Satu hal yang terjadi akibat dari kapasitasi adalah 

pelepasan glikoprotein dari permukaan sel sperma. Perubahan ini 

memungkinkan sperma untuk mengadakan reaksi akrosom ketika 

sperma tersebut kontak dengan oosit. Reaksi akrosom merupakan 
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reaksi pelepasan enzim-enzim dari akrosom untuk dapat menembus 

lapisan oosit. Reaksi akrosom meliputi pelepasan enzim hidrolitik 

(hialuronidase dan acrosin) dari akrosom. Enzim ini penting untuk 

penetrasi sperma pada membran oosit melalui granulose dan zona 

pelusida (perisai glikoprotein di sekeliling sel telur yang 

mempermudah dan mempertahankan pengikatan sperma dan 

menginduksi reaksi akrosom). Penetrasi zona pelusida 

memungkinkan terjadinya kontak antara spermatozoa dengan 

membrane oosit.  Enzim hialuronidase menyebabkan pemecahan 

asam hialuronik (komponen penting dari matriks intraseluler sel-sel 

granulose yang mengelilingi oosit). Enzim akrosin akan 

mencerna/menghancurkan substansi non-seluler yang 

menyelubungi oosit. Kedua enzim tersebut memungkinkan sperma 

untuk melakukan penetrasi  terhadap oosit. Reaksi akrosom juga 

merubah permukaan sel sperma sehingga memungkinkan sperma 

dapat melebur (berfusi) dengan sel telur. Pada keadaan tidak 

terdapatnya reaksi akrosom, sperma tidak akan mampu menembus 

zona pelusida. Karena spermatozoa harus mengalami perubahan di 

dalam saluran kelamin betina sebelum dapat menembus sel telur, 

deposisi sel sperma (dalam reservoir saluran kelamin betina) 

sebelum sel telur diovulasikan menjadi sangat penting untuk 

memaksimalkan fertilitas.  

 Selama fertilisasi sperma mempenetrasi lapisan sel telur 

(zona pelusida) dan kemudian sitoplasma dari sel telur. Apabila 

satu sperma telah berhasil mempenetrasi sitoplasma dari sel telur, 

sel telur tersebut akan menghasilkan substansi kimia yang dapat 

mencegah sperma lain untuk mempenetrasi sel telur tersebut. 

Kepala dari sperma yang melakukan fertilisasi memisahkan diri 

dari ekornya, selanjutnya nukleus dari sperma berfusi dengan 

nukleus dari sel telur. Sesaat sebelum berfusi, nukleus dari sperma 

dan nukleus dari sel telur disebut dengan pronukleus. Proses 

peleburan atau fusi antara pronukleus sperma dan pronukleus ovum 



115 
 

disebut dengan senggami, dan tahap ini sering dianggap sebagai 

awal dari proses kehidupan hewan. Fertilisasi dikatakan selesai 

apabila sudah terjadi kombinasi materi genetis yang dibawa oleh 

sperma dan sel telur, dan telah terbentuk sel diploid yang disebut 

dengan zigot. Selanjutnya zigot akan bergerak kearah uteral untuk 

melanjutnya proses berikutnya, implantasi.    

Keberhasilan fertilisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain kuantitas dan kualitas semen (terutama terkait dengan 

spermatozoa yang terkandung di dalam semen), kualitas ovum, 

struktur anatomi saluran reproduksi hewan betina, dan waktu 

kopulasi. Jumlah spermatozoa yang terkandung di dalam semen 

sangat menentukan tingkat keberhasilan fertilisasi. Jumlah 

spermatozoa dalam semen dapat menjadi indikasi apakah semen 

tersebut fertil atau infertil. Namun hal tersbut tidak berlaku mutlak 

karena kandungan spermatozoa dalam semen bervariasi tergantung 

pada spesies hewan, tetapi umumnya jumlah spermatozoa 80 juta 

(atau lebih)/ml semen dapat mengindikasikan bahwa semen 

tersebut fertil. Morfologi anatomis dari spermatozoon juga sangat 

berpengaruh pada tingkat keberhasilan fertilisasi. Meskipun semen 

yang dihasilkan oleh pejantan mempunyai kandungan spermatozoa 

lebih dari 80 juta/ml semen, namun apabila morfologi spermatozoa 

yang terkandung tersebut sebagian besar adalah abnormal, maka 

tingkat keberhasilan fertilisasi menjadi rendah.  Selain kualitas 

spermatozoa, kualitas ovum juga sangat berpengaruh terhadap 

tingkat keberhasilan fertilisasi, antara lain tingkat kematangan 

ovum, kondisi pronukleus, dan kuantitas vitelus. Beberapa 

kegagalan fertilisasi juga ditentukan oleh kondisi traktus genitalis 

femina. Abnormalitas saluran reproduksi hewan betina 

menyebabkan gangguan pada transportasi spermatozoa dalam 

saluran tersebut menuju tempat berlangsungnya fertilisasi. 

Keberhasilan fertilisasi juga ditentukan oleh tepat tidaknya waktu 

kopulasi atau waktu inseminasi buatan. Saat estrus merupakan 



116 
 

waktu yang tepat untuk melaksanakan kopulasi atau inseminasi 

buatan karena pada saat tersebut semua sarana dan prasarana 

reproduktif yang menunjang fertilisasi telah siap (terkait dengan 

waktu ovulasi dan kesiapan organ reproduksi betina).    

 

I. Graviditas 

 Setelah sperma dan sel telur bersatu (fertilisasi), tahapan 

berikutnya adalah konsepsi, dan proses ini menandai permulaan 

dari periode kebuntingan. Sel telur yang telah dibuahi (zigot) 

selanjutnya mulai mengadakan serangkaian pembelahan. Setiap 

sekitar 20 jam, sel-sel embrionik menduplikasikan gen-gennya dan 

membelah, dari 2 menjadi 4, 8, 16 dan seterusnya. Setelah sel 

embrionik membelah menjadi dua sel, zigot tersebut selanjutnya 

dinamakan embrio.  Pada sebagian besar hewan ternak, embrio 

akan berpindah dari oviduk menuju uterus 3-4 hari setelah 

fertilisasi. Pada tahapan ini embrio memiliki 16 sel dan masih 

dikelilingi oleh zona pelusida. Embrio tersebut selanjutnya 

memasuki tahap morula (memiliki 16-100 sel) dan kemudian 

berkembang ke tahap blastosit (memiliki lebih dari 100 sel). 

Tahapan blastosit ditandai dengan keberadaan kantung yang telah 

terisi cairan yang disebut dengan blastocoele. Pada sapi, 7 sampai 8 

hari setelah fertilisasi zona pelusida telah terlepas dari embrio dan 

embrio terus berkembang, dan mengapung bebas di uterus. Tiga 

puluh sampai 35 hari setelah fertilisasi, embrio menempel pada 

dinding uterus. Proses penempelan atau melekatnya embrio pada 

dinding uterus tersebut dinamakan implantasi. Pada tahapan ini 

embrio disebut dengan fetus yang selanjutnya berkembang menjadi 

anak (sapi) setelah 9 bulan.  

Proses lanjut yang dialami zigot pada aves dan mamalia 

sangat berbeda. Zigot mamalia mengalami proses inkubasi di 

dalam uterus, dan selama masa inkubasi tersebut zigot berkembang 

menjadi embrio dan akhirnya menjadi fetus. Masa inkubasi tersebut 
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dikenal sebagai masa graviditas atau masa kebuntingan. Panjang 

masa graviditas pada mamalia bervariasi tergantung spesies. Anak 

sapi memerlukan waktu 9 bulan sebelum dapat dilahirkan, 

sedangkan babi hanya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk 

inkubasi.  Berbeda dengan mamalia, proses inkubasi pada aves 

tidak berlangsung di dalam tubuh induk, tetapi inkubasi 

berlangsung di luar tubuh betina, yaitu di dalam telur.  

Berbagai perubahan terjadi pada saat hewan mengalami 

graviditas, termasuk perubahan histologis dan hormonal. 

Keseimbangan hormonal terjadi pada hewan yang bunting, 

terutama rasio hormon estrogen dan progesteron. Pada hewan yang 

tidak dalam keadaan bunting, kadar hormon estrogen dalam darah 

lebih dominan dibandingkan dengan kadar hormon progesteron, 

sedangkan pada hewan yang bunting, rasio tersebut terbalik 

(progesteron lebih dominan dari estrogen). Peningkatan konsentrasi 

hormon progesteron pada masa kebuntingan dapat dipahami karena 

hal ini berkaitan dengan salah fungsi hormon progesteron, yaitu 

menyebabkan disensibilitas miometrium (otot yang terdapat pada 

endometrium) sehingga uterus tidak berkontraksi. Kestabilan 

endometrium sangat dibutuhkan bagi perkembangan fetus di dalam 

uterus. Penurunan hormon progesteron pada masa kebuntingan 

mungkin dapat berakibat pada terhambatnya pertumbuhan dan 

perkembangan embrio di dalam uterus. Penurunan hormon 

progesteron berdampak negatif pada sekresi protein dan growth 

factors (faktor pertumbuhan) oleh uterus yang keduanya sangat 

penting bagi pertumbuhan dan perkembangan embrio/fetus selama 

masa inkubasi. Selama masa kebuntingan terjadi pula 

perkembangan kelenjar mammae. Hal ini sangat diperlukan sebagai 

persiapan fungsional kelenjar tersebut dalam mendukung 

kehidupan individu baru yang dilahirkan (neonates). Perkembangan 

kelenjar mammae merupakan proses hormonal. Berbagai hormon 
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berperan dalam proses tersebut, antara lain progesteron, 

luteotropin, T3, tiroksin dan lain-lain. 

Berbagai faktor berpengaruh terhadap graviditas atau 

kebuntingan, antara lain kondisi hormonal hewan betina, status 

nutrisi, stres dan faktor lingkungan. Diuraikan sebelumnyabahwa 

rasio antara progesteron dan estrogen harus dipertahankan selama 

masa kebuntingan. Fluktuasi rasio kedua hormon tersebut yang 

tidak terkendali selama masa kebuntingan mungkin dapat 

menyebabkan abortus. Status nutrisi induk sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan embrio/fetus. Hal ini 

dapat dipahami karena selama masa inkubasi, asupan nutrisi 

embrio/fetus bergantung pada induknya. Stres sangat terkait dengan 

kondisi lingkungan dimana ternak dipelihara. Ternak yang 

dipelihara di lingkungan yang kurang baik lebih rentan terhadap 

stress. Stres dapat menganggu keseimbangan hormonal betina yang 

sedang bunting. Diterangkan sebelumnya bahwa perubahan 

keseimbangan hormonal akan sangat berpengaruh terhadap kondisi 

kebuntingan. 

Proses inkubasi yang dialami aves berbeda dengan mamalia. 

Zigot akan berjalan kearah kloakal, tetapi berbeda dengan zigot 

pada mamalia, selama zigot tersebut berjalan sepanjang oviduk, 

terjadi pembentukan lapisan-lapisan pembungkus ovum (berlapis-

lapis dari dalam ke luar yaitu lapisan albumen, dua lapis membran 

dan kulit kalkareus/cangkang). Inkubasi zigot aves berlangsung di 

dalam telur (di luar tubuh induknya), dan selama masa inkubasi 

tersebut terjadi perkembangan embrio sehingga dihasilkan individu 

baru. Panjang masa inkubasi aves bervariasi tergantung pada 

spesies aves. Apabila pada mamalia akhir masa inkubasi ditandai 

dengan proses kelahiran, pada aves inkubasi diakhiri dengan 

pecahnya cangkang telur sehingga individu baru tersebut dapat 

keluar. Proses tersebut dikenal dengan proses menetas. Seperti 

halnya pada mamalia, proses inkubasi pada aves juga dipengaruhi 
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oleh beberapa faktor, antara lain kondisi temperatur (suhu 

penetasan) dan kualitas nutrien yang tersedia. Suhu penetasan yang 

optimal adalah 38,5-39,4°C.Fluktuasi suhu penetasan yang sangat 

tinggi akan dapat menurunkan presentase telur yang menetas, 

sehingga stabilitas temperatur inkubasi perlu dipelihara. Berbeda 

dengan mamalia, asupan nutrisi zigot aves tidak diperoleh dari 

induknya, tetapi tersedia di dalam telur. Dengan demikian kualitas 

telur (khususnya kualitas yolk/kuning telur) sangat berpengaruh 

terhadap ketersediaan nutrisi zigot di dalam telur. Apabila kualitas 

nutrien yang terdapat di dalam ovum relatif tinggi (tersedia cukup), 

maka embrio dapat berkembang dengan baik sehingga persentase 

telur (fertil) yang menetas akan tinggi.  

 

J. Partus 

 Akhir dari proses graviditas adalah partus atau kelahiran, 

atau dengan kata lain, partus menandai berakhirnya proses inkubasi 

pada mamalia. Pada aves, berakhirnya proses inkubasi ditandai 

dengan proses menetas. Proses partus merupakan proses hormonal. 

Menjelang partus terjadi perubahan keseimbangan hormonal, 

progesteron mulai menurun dan sebaliknya, estrogen meningkat. 

Proses partus diawali oleh sekresi hormon kortisol oleh kelenjar 

adrenal korteks fetus. Peningkatan kadar kortisol mengakibatkan 

sintesis dan sekresi Prostaglandin F2α (PGF2α) dari uterus. Sekresi 

PGF2α menyebabkan kontraksi otot uterus dan relaksasi servik. 

Oksitosin juga mempunyai peran penting dalam proses kelahiran. 

Menjelang proses kelahiran, produksi oksitosin oleh hipofisa 

meningkat dan pada saat yang bersamaan estrogen akan 

merangsang pembentukan reseptor oksitosin pada miometrium. 

Oksitosin bersama dengan PGF2α mengakibatkan kontraksi uterus. 

Peningkatan estrogen juga mengakibatkan kenaikan sensibilitas 

miometrium, sehingga miometrium (uterus) mudah berkontraksi. 

Hormon lain yang terlibat dalam proses partus adalah hormon 
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relaksin. Menjelang partus, relaksin disekresikan oleh ovarium 

sehingga mengakibatkan perlekatan antar komponen os pubis 

melonggar. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa proses 

kelahiran merupakan proses yang sinkron (harmoni), dimana servik 

(yang tadinya tertutup rapat) menjadi relaks seiring dengan otot-

otot uterus yang berkontraksi yang mendorong fetus untuk 

meninggalkan uterus menuju vagina dan akhirnya keluar tubuh.   

 

5.3. PENUTUP 

A. Rangkuman 

Reproduksi pada ternak merupakan reproduksi seksual 

yakni proses perkembangbiakan pada hewan dengan melibatkan 

aktivitas organ reproduksi baik oleh hewan jantan maupun hewan 

betina.Sistem reproduksi pada ternak jantan disusun oleh organ 

genitalia utama berupa testis yang dilengkapi dengan sistem duktus 

dan glandula asesoris. Pada ternak betina, ovarium dan duktus 

genitalia femininamerupakan organ utama penyusun sistem 

reproduksi.Proses reproduksi pada ternak jantan dan betina 

berbeda, karena sebagian ternak betina memiliki periodisasi dalam 

melaksanakan proses reproduksi, sedangkan ternak jantan dapat 

melaksanakan proses reproduksi setiap saat. Proses reproduksi pada 

ternak secara umum diawali dengan pembentukan sel-sel kelamin 

yang dilanjutkan dengan fertilisasi (bertemunya  spermatozoa dan 

ovum)sehingga terbentuk zigot, graviditas dan partus.  

 

B. Tes formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan fakta tentang sperma yang dapat bertahan dan 

membuahi lebih dari satu hari di dalam oviduk unggas! 

2) Jelaskan peran hormon pada proses spermatogenesis pada 

ternak pejantan! 
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3) Jelaskan peran duktus ovary pada proses reproduksi unggas!  

4) Apakah yang dimaksud dengan kelompok hewan poliestrus?  

5) Apakah inseminasi buatan dapat dilakukan pada ternak betina 

setiap saat? 

 

C. Umpan balik 

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes 

formatif yang terdapat pada bagian akhir dari pokok bahasan ini. 

Hitunglah jawaban anda yang benar dan kemudian gunakan rumus 

di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap 

materi belajar pada Bab V. 

 

 Tingkat penguasaan = 
Jumlah jawaban yang benar 

× 100% 
5 

Arti tingkat penguasaan materi yang anda capai: 

90 – 100% = baik sekali; 80 – 89%   = baik; 70 – 79% = cukup; < 70% = kurang 

 

D. Tindak lanjut 

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, 

anda dapat meneruskan ke pokok bahasan VI. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda masih di bawah 80%, anda harus mengulangi 

kegiatan belajar pada pokok bahasan V, terutama bagian yang 

belum anda kuasai. 

 

E. Kunci jawaban tes formatif 

1) Pada unggas, sperma yang tersimpan di dalam oviduk mampu 

bertahan hidup dan membuahi sel telur sampai dengan 30 hari 

pada kalkun dan 10 hari pada ayam.  

2) Proses produksi sperma dipengaruhi dan dikontrol oleh 

hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisa 

dan testis. Hormon-hormon tersebut bertugas menyelaraskan 
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proses spermatogenesis dan sekaligus menyelaraskan 

perkembangan dan pematangan organ kelamin. 

3) Pada unggas duktus ovary memiliki peran yang kompleks, 

yakni berperan dalam transportasi ovum, tempat 

berlangsungnya fertilisasi dan berperan dalam proses 

pembentukan cangkang. 

4) Hewan poliestrus adalah hewan yang mengalami estrus lebih 

dari satu kali dalam setahun. Kebanyakan hewan ternak 

tergolong dalam kelompok ini.  

5) Inseminasi buatan hanya dapat dilakukan pada ternak betina 

saat hewan sedang estrus. Di luar kondisi tersebut, hewan tidak 

dapat menerima pejantan maupun inseminasi buatan. 
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SENARAI 

- Meiosis: pembelahan yang terjadi pada sel-sel generatif atau 

sel-sel gamet, ditandai dengan terjadinya pengurangan jumlah 

kromosom dalam prosesnya dari 2n menjadi n 

- Ejakulasi: proses pengeluaran semen oleh saluran reproduksi 

ternak jantan 

- Kastrasi: tindakan (bedah atau menggunakan bahan kimia 

tertentu) yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis 

pada ternak jantan. Kastrasi umumnya dilakukan pada hewan 

jantan, tapi juga dapat dilakukan pada hewan betina 

- Kelenjar asesoris: kelenjar pendukung organ reproduksi utama 

pada ternak jantan yang dapat menghasilkan cairan yang dapat 

mendukung kehidupan dan aktivitas spermatozoa 

- Reservoir: tempat “penyimpanan sementara” sperma di dalam 

saluran kelamin betina sebelum terjadinya fertilisasi 

- Birahi: padanan kata dari estrus yang menunjukkan kesiapan 

individu ternak betina untuk menerima pejantan untuk 

mengawininya 
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BAB VI 

FISIOLOGI SISTEM SARAF 

 

6.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat 

Sistem saraf merupakan sistem fisiologis yang 

bertanggungjawab terhadap fungsi koordinasi dan harmonisasi di 

dalam tubuh ternak. Bersama dengan sistem endokrin, sistem saraf 

bertanggungjawab terhadap kondisi homeostasis di dalam tubuh. 

Sistem saraf memiliki tiga fungsi dasar yakni fungsi sensoris, 

fungsi integrasi dan fungsi motorik. Secara struktural, organisasi 

sistem saraf pada ternak terbagi menjadi dua yakni sistem saraf 

pusat dan sistem saraf tepi. Pokok bahasan fisiologi sistem saraf 

pada buku ajar ini berisi kajian tentang peran sistem saraf dalam 

koordinasi tubuh, sel-sel pada sistem saraf, sel-sel pendukung 

sistem saraf, mekanisme kerja sistem saraf, komunikasi antar 

neuron, gerak refleks, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, sistem 

saraf somatik dan sistem saraf otonom. Peran sistem saraf terhadap 

kondisi homeostasis di dalam tubuh ternak juga akan dibahas pada 

pokok bahasan ini.  

 

B. Relevansi  

 Sistem saraf merupakan suatu sistem yang 

bertanggungjawab terhadap fungsi koordinasi dan homeostasis di 

dalam tubuh ternak. Setiap aktivitas di dalam tubuh dikendalikan 

dan diintegrasikan oleh sistem saraf sehingga terbentuk harmoni. 

Penguasaan yang baik tentang fisiologi sistem saraf akan sangat 

membantu mahasiswa dalam memahami harmonisasi kerja dari 

berbagai sistem fisiologis di dalam tubuh ternak yang dipelajari 

pada pokok bahasan lain dari MK ini dan MK lain di semester 

selanjutnya.  
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C. Kompetensi 

C.1. Standar kompetensi 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 

mampu mensimulasikan fisiologi sistem saraf pada ternak serta 

mengintegrasikannya dengan sistem-sistem fisiologis lain dalam 

mengkoordinasikan aktivitas ternak. 

 

C.2. Kompetensi dasar 

 Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa akan 

dapat mensimulasikan dan mengintegrasikan peran sistem saraf 

dalam fungsi koordinasi di dalam tubuh ternak. Mahasiswa juga 

akan dapat mensimulasikan sel-sel pada sistem saraf dansel-sel 

pendukung sistem saraf pada ternak. Selain itu, mahasiswa akan 

mampu mensimulasikan dan mengintegrasikan mekanisme kerja 

sistem saraf, komunikasi antar neuron dan gerak refleks. 

Selanjutnya, mahasiswa akan dapat mensimulasikan sistem saraf 

pusat, sistem saraf tepi, sistem saraf somatik dan sistem saraf 

otonom. Di akhir pokok bahasan ini, mahasiswa juga akan dapat 

mensimulasikan dan mengintegrasikan peran sistem saraf dalam 

menjaga kondisi homeostasis di dalam tubuh ternak.  

 

D. Petunjuk belajar 

 Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku ajar 

ini. Mahasiswa juga dianjurkan untuk membaca literatur-literatur 

lain yang terkait sehingga dapat memperkaya penguasaan materi 

tentang fisiologi sistem saraf pada ternak.  

 

6.2. PENYAJIAN 

A. Sistem saraf dan koordinasi 

 Agar dapat merespon perubahan yang terjadi di 

lingkungannya (lingkungan internal maupun eksternal tubuh) dan 
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mengintegrasikan respon tersebut dengan berbagai proses fisiologis 

yang terjadi di dalam tubuh sehingga tidak mengganggu kondisi 

homeostasis, ternak memerlukan suatu sistem yang disebut dengan 

sistem koordinasi. Terdapat dua sistem yang mendukung sistem 

koordinasi di dalam tubuh hewan, yakni sistem saraf dan sistem 

endokrin. Sistem saraf bekerja melalui impuls “arus listrik” yang 

ditransmisikan melalui jaringan saraf (terdiri atas sel-sel 

saraf/neuron), sedangkan sistem endokrin bekerja dengan 

menggunakan hormon-hormon tertentu yang dilepaskan ke sistem 

sirkulasi oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Sistem saraf memiliki 

tiga fungsi dasar, antara lain: 

1) Fungsi sensoris, yakni fungi menerima dan mengenali 

perubahan atau stimulus baik yang berasal dari dalam maupun 

luar tubuh hewan. Sebagai contoh mata mengenali adanya 

cahaya dan telinga mengenali suara. Di dalam tubuh, reseptor 

yang berada di dalam lambung akan menerima stimulus ketika 

lambung telah terisi makanan, dan reseptor kimia yang ada 

pada pembuluh darah selalu memonitor tingkat keasaman 

darah.  

2) Fungsi integrasi, yakni kemampuan untuk memproses atau 

mengkoordinasikan informasi yang diperoleh dari organ-organ 

sensoris atau reseptor. Impuls dari berbagai organ atau reseptor 

dianalisis dan dikoordinasikan sehingga respon yang sesuai 

dapat diberikan. 

3) Fungsi motorik, yakni fungsi untuk memberikan respon 

terhadap stimulus yang datang. Fungsi ini ditandai adanya 

kemampuan untuk kontraksi otot atau sekresi hormon-hormon 

tertentu oleh kelenjar-kelenjar endokrin tertentu.  

Secara umum, struktur organisasi sistem saraf pada ternak 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Sistem saraf pusat (central nervous system; CNS). CNS terdiri 

dari otak dan sumsum tulang belakang (spinal cord). 
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2) Sistem saraf tepi/perifer (peripheral nervous system; PNS). 

Sistem saraf ini menghubungkan CNS dengan bagian lain 

tubuh melalui jaringan saraf yang sangat kompleks. Secara 

fungsional PNS terbagi menjadi dua sistem saraf, yaknisomatic 

nervous system dan autonomic nervous system. 

 

B. Sel-sel pada sistem saraf 

 Jaringan saraf tersusun atas sel-sel fungsional yang disebut 

dengan neuron. Neuron berfungsi menghantarkan impuls, dari 

lingkungan eksternal maupun dalam tubuh ke CNS atau dari CNS 

ke efektor (sel otot atau kelenjar endokrin). Neuron terdiri atas 

bagian-bagian yang terdiri atas badan sel (cell body), nukleus, 

dendrit dan akson. Badan sel mengendalikan metabolisme 

keseluruhan neuron. Badan sel terdiri atas nukleus, sitoplasma, 

neurofibril dan membran sel. Dendrit merupakan perpanjangan 

sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek serta berfungsi 

untuk menghantar impuls ke sel tubuh. Akson adalah suatu 

prosesus (serabut) tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari 

dendrit. Bagian ini menghantar impuls menjauhi badan sel ke 

neuron lain, ke sel lain (sel otot atau kelenjar) atau ke badan sel 

neuron yang menjadi asal akson.    

 

Ilustrasi 16. Sel saraf (diadopsi dari Instructional Materials Service, 

Texas A&M University, 2006; http://www-ims.tamu.edu) 
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 Berdasarkan fungsinya, neuron dapat dibedakan menjadi 

tiga, yaitu: 

1) Neuron sensorik (aferen), yaitu neuron yang berfungsi 

menghantarkan impuls dari reseptor (pada kulit, organ indera 

atau reseptor pada organ internal tubuh) ke CNS. 

2) Neuron motorik (eferen), yaitu neuron yang berfungsi 

menyampaikan impuls dari CNS ke efektor (sel-sel otot atau 

kelenjar). 

3) Interneuron (neuron asosiasi), yaitu neuron yang berfungsi 

menghubungkan neuron sensorik dan motorik atau 

menyampaikan informasi ke interneuron lain. Neuron ini 

hanya ditemukan dalam CNS. 

 

Berdasarkan jumlah prosesusnya, neuron dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: 

1) Neuron unipolar, yaitu neuron yang memiliki satu buah akson 

yang bercabang.  

2) Neuron bipolar, yaitu neuron yang memiliki satu akson dan 

satu dendrit.  

3) Neuron multipolar, yaitu neuron yang memiliki satu akson dan 

sejumlah dendrit.  

 

C. Sel-sel pendukung sistem saraf 

 Neuron menempati setengah dari volume CNS, sedangkan 

setengah yang lain diisi oleh sel-sel pendukung saraf pusat. 

Keberadaan sel-sel pendukung sangat dibutuhkan oleh saraf pusat 

karena sel-sel tersebut berfungsi menyokong dan menyuplai zat 

makanan dan oksigen untuk keberlangsungan sel-sel saraf pusat. 

Sebagai catatan, neuron memiliki kemampuan metabolisme yang 

sangat tinggi, namun tidak mampu menyimpan zat-zat makanan 

dan oksigen. Sel-sel pendukung yang sangat penting antara lain sel-

sel gliadan sel-sel satelit. 
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 Sel glia atau neuroglia adalah sel pendukung yang utama 

dalam sistem saraf pusat. Sel gliaberfungsi melekatkan CNS 

menjadi satu bagian yang utuh. Fungsi lain adalah mengontrol 

persedian substansi kimia yang diperlukan neuron untuk 

berkomunikasi dengan neuron lain, melindungi neuron yang satu 

dari pengaruh neuron yang lain sehingga pesan yang disampaikan 

antara neuron yang satu dengan yang lain tidak tercampuraduk. 

Selain itu, sel glia juga berfungsi memusnahkan dan melepaskan 

sel-sel saraf yang mati (akibat kecelakaan atau karena proses 

penuaan). Terdapat beberapa macam sel glia yang ada pada CNS, 

antara lain astrocyte/astroglia, oligodendroglia dan mikroglia.  

Astroglia memiliki bentuk seperti bintang dan 

merupakanjenis sel glia yang paling banyak terdapat dalam CNS. 

Astroglia memiliki fungsi antara lain memberikan dukungan secara 

fisik terhadap neuron (memperkuat rekatan glia pada neuron), 

membersihkan substansi-substansi yang tidak berguna di dalam 

otak (karena astroglia memiliki sifat fagosit), melindungi sinaps 

untuk meminimalkan penyebaran pengaruh substansi transmitter 

yang dilepaskan oleh terminal buttons (struktur di ujung akson 

yang berfungsi melepaskan bahan kimia yang disebut 

neurotransmitter) dan melindungi komunikasi antara neuron yang 

satu dengan yang lain agar tetap bersifat privat (tidak 

tercampuraduk). Oligodendroglia memiliki fungsi utama sebagai 

pendukung akson dan memproduksi myelin yang dapat melindungi 

akson. Myelin sendiri merupakan selaput yang banyak 

mengandung lemak dan berbentuk seperti gelondong-gelondong 

kecil yang dapat melindungi akson. Tiap sel oligodendroglia 

membentuk beberapa segmen myelin untuk beberapa akson 

sekaligus. Sel-sel mikroglia adalah bagian dari sistem mononuklear 

fagosit dari makrofag dalam jaringan. Dalam kondisi normal, sel-

sel ini tidak banyak. Namun ketika terjadi cedera, sel-sel mikroglia 
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menjadi lebih banyak. Dalam kondisi ini se-sel mikroglia akan 

memfagosit jaringan yang nekrotik.  

 Sel satelit memberikan dukungan terhadap neuron-neuron 

yang terletak di PNS.  Sel satelit yang memiliki karakteristik 

seperti oligodendroglia di PNS adalah Schwann cells. Schwann 

cells sendiri merupakan sel yang berfungsi membentuk selubung 

myelin (lapisan lemak berwarna putih melapisi akson) yang dapat 

menutupi dan melindungi neuron dalam sistem saraf perifer. 

Myelin juga memiliki fungsi meningkatkan kecepatan sinyal saraf 

akson.  

 

D. Mekanisme kerja sistem saraf 

 Sistem saraf bekerja dengan mengirim pesan (impuls saraf) 

antara otak dan bagian tubuh lainnya. Serabut saraf yang berbeda 

mengirim pesan dengan arah yang berbeda, yakni: 

- Serabut saraf sensoris (atau aferen) mengirim impuls dari kulit, 

indera tubuh dan organ internal ke sistem saraf pusat. Hewan 

mungkin menyadari pesan tersebut (misalnya rasa sakit) 

ataupun tidak menyadari pesan tersebut (misalnya sikap 

tubuh). Di dalam sistem saraf pusat, pesan tersebut 

diintegrasikan sehingga respon dapat diberikan oleh sistem 

saraf pusat.  

- Serabut saraf motoris (atau eferen) mengirim impuls dari saraf 

pusat menuju ke sistem otot sehingga otot melakukan aktivitas 

gerak. 

 

E. Komunikasi antar neuron 

 Agar impuls yang diterima oleh reseptor dapat sampai ke 

CNS, komunikasi antar sel-sel saraf (sambungan antar neuron 

disebut dengan sinaps atau sinapsis) mutlak 

diperlukan.  Komunikasi antar neuron sejatinya terjadi dengan 

rentang waktu yang sangat cepat (100 meter per detik dan bahkan 
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lebih cepat). Secara umum impuls diteruskan dari satu neuron ke 

neuron lainnya melalui dua cara yaitu secara kimiawi (chemical 

sinaps) dan secara elektrik (electrical sinaps). Secara kimiawi, 

impuls diteruskan dari neuron ke neuron lainnya melalui suatu 

senyawa kimiawi (disebut dengan neurotransmitter) yang 

dilepaskan dari sel pra sinaps (neuron pertama) menuju ke pasca 

sinaps (neuron kedua) untuk menghasilkan suatu aksi potensial. 

Neurotransmitter berdifusi di celah sinaps (antara pra sinaps dan 

pasca sinaps), dan ketika neurotransmitter menghubungi membran 

sel saraf berikutnya mereka merangsang dorongan saraf baru. 

Setelah impuls berlalu,  neurotransmitter diuraikan oleh enzim 

asetilkolinesterase (dihasilkan oleh membran pasca sinaps), dan 

sinaps siap untuk menerima impuls saraf berikutnya. Penerusan 

impuls saraf dari satu neuron ke neuron lainnya atau ke suatu 

daerah target dengan cara kimiawi merupakan cara yang paling 

umum digunakan. Berikut adalah beberapa neurotransmitter yang 

berperan dalam komunikasi antar neuron, antara lain asetilkolin 

(terdapat di seluruh tubuh), norepinefrin, epinefrin, serotonin, 

enkefalin, endorphin, gamma aminobutyric acid (GABA) dan lain 

sebagainya.  Neurotransmitter tersebut diproduksi dan dibungkus 

dalam vesikel-vesikel transpor di akson terminal (ujung akson), 

tetapi beberapa neurotransmitter (khususnya neurotransmitter 

golongan peptida) dihasilkan di badan sel saraf. Neurotransmitter 

yang diproduksi di badan sel saraf dibungkus dalam gelembung 

sinaps, kemudian diangkut melalui mikrotubulus aksoplasma ke 

ujung akson. Secara elektrik, impuls saraf diteruskan dari neuron 

yang satu kelainnya melalui ion-ion yang melintas bebas melewati 

gap junction guna meneruskan potensial aksi dari sel pra sinaps 

langsung menuju ke pasca sinaps. Penerusan impuls saraf secara 

elektrik ini jarang terdapat di CNS mamalia tetapi ditemukan pada 

beberapa tempat di batang otak, retina dan korteks serebrum. 
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F. Gerak refleks 

Berbeda dengan gerak biasa, gerak refleks merupakan 

respon otomatis yang berjalan sangat cepat terhadap rangsangan, 

tanpa memerlukan kontrol dari otak. Dengan kata lain, gerak 

refleks terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari 

terlebih dahulu oleh hewan. Sebagaimana manusia, hewan akan 

otomatis berkedip ketika sebuah objek mendekati mata mereka. 

Menelan, bersin dan penyempitan pupil mata di cahaya terang 

adalah beberapa contoh lain dari gerak refleks. Pada gerak refleks, 

impuls melalui jalur pintas yaitu dari reseptor, diteruskan oleh 

neuron sensoris ke CNS, diterima oleh interneuron (neuron 

asosiasi) tanpa diolah di dalam otak langsung dikirim respon ke 

neuron motorik untuk disampaikan ke efektor (otot atau kelenjar). 

Jalan pintas yang dilalui oleh proses/gerak refleks disebut lengkung 

refleks (reflex arc). Secara garis besar, gerak refleks dapat 

dibedakan atas refleks otak dan refleks sumsum tulang belakang. 

Refleks otak terjadi jika saraf penghubung berada di dalam otak, 

misalnya gerak mengedip atau mempersempit pupil bila ada cahaya 

yang datang. Namun perlu dicatat bahwa refleks otak sebenarnya 

tidak memerlukan keterlibatan otak meskipun hewan menyadari 

apa yang terjadi dan dapat, dalam beberapa kasus, mencegah gerak 

terjadi. Refleks sumsum tulang belakang terjadi bila rangkaian 

saraf penghubung berada di dalam sumsum tulang belakang 

misalnya refleks pada lutut.  

 

G. Sistem saraf pusat 

Sistem saraf pusat memiliki fungsi menerima dan 

mengintegrasikan semua rangsang atau informasi yang diterima 

dari luar maupun dari dalam tubuh melalui reseptor-reseptor 

tertentu. Rangsang yang diterima oleh sistem saraf pusat diolah dan 

diintegrasikan sehingga dihasilkan respon atau tanggapan yang 

sesuai yang dikirimkan ke organ-organ efektor seperti otot dan 
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kelenjar. Informasi yang diterima juga dapat disimpan di dalam 

sistem saraf pusat sebagai memori sehingga dapat direcall 

(dipanggil) kembali pada saat dibutuhkan. Kerusakan pada sistem 

saraf pusat dapat mempengaruhi temperamen, kontrol motorik dan 

homeostasis. Sebagai contoh sapi yang menderita penyakit bovine 

spongiform encephalopathy (BSE atau sapi gila) akan mengalami 

sensitivitas yang berlebih (over sensitivity), perubahan perilaku 

(temperamen tinggi), kehilangan keseimbangannya ketika berjalan 

dan akhirnya mati. Sistem saraf pusat meliputi otak (ensefalon) dan 

sumsum tulang belakang (spinal cord). Otak adalah organ yang 

sangat vital bagi hewan ternak karena merupakan pusat koordinasi 

dari berbagai aktivitas tubuh. Agar terhindar dari luka akibat 

benturan, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang 

kepala (tengkorak pada manusia) dan tulang belakang. Otak dan 

sumsum tulang belakang juga dilindungi oleh selaput atau 

membran yang disebut meninges dan cairan yang diproduksi oleh 

otak yang disebut cerebrospinal fluid  yang dapat meredam 

goncangan dan juga menutrisi sel-sel saraf di otak.  

 

 

Ilustrasi 17. Otak hewan dewasa (diadopsi dari Instructional 

Materials Service, Texas A&M University, 2006; 

http://www-ims.tamu.edu) 

 

Secara umum, tiap bagian dari otak hewan dewasa memiliki 

peran dan fungsi yang berbeda-beda. Cerebral cortex berfungsi 

http://www-ims.tamu.edu/
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mengendalikan pergerakan volunter, persepsi dan “berpikir”. 

Cerebellum berfungsi mengontrol pergerakan dan keseimbangan 

tubuh. Hipotalamusmerupakan pusat pengaturan suhu tubuh, lapar, 

haus dan pusat emosi. Bersama dengan kelenjar hipofisa, 

hipotalamus mengendalikan fungsi dari kelenjar endokrin. Talamus 

berfungsi menerima dan meneruskan informasi atau rangsangan 

menuju dan dari cerebral cortex. Brain stem berfungsi 

mengendalikan respirasi, denyut jantung dan tekanan darah, 

sedangkan midbran bertugas mengontrol pendengaran, penglihatan 

dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pergerakan tubuh hewan. 

Spinal cord atau medulla spinalis merupakan perpanjangan 

dari sistem saraf pusat, memanjang dari otak ke tengah ekor di 

sepanjang kanal tulang belakang (rongga di tulang belakang). 

Spinal cord berisi kumpulan serabut saraf yang kompleks, 

membawa impuls saraf antara otak dan bagian tubuh lainnya. 

Pasangan saraf tulang belakang keluar melalui celah antara vertebra 

(tulang punggung) ke sistem saraf perifer. Di sapi misalnya, 

terdapat: 

- Delapan pasang saraf serviks (satu pasang keluar sebelum 

vertebra pertama dan yang lain melalui celah antara tujuh 

vertebra serviks) yang mengendalikan kepala, leher, bahu, 

tungkai depan dan diafragma. 

- Tiga belas pasang saraf toraks (satu pasang per vertebra) yang 

mengendalikan dada dan perut. 

- Enam pasang saraf lumbar (bagian belakang tubuh) yang 

bersama dengan saraf sakral mengendalikan bagian belakang 

anggota tubuh hewan. 

- Lima saraf sakral (yang keluar sebelum dan sesudah tulang 

sakral yang menyatu) yang juga mengendalikan kandung 

kemih, usus dan fungsi seksual. 

- Sejumlah saraf koklea. 
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Spinal cord memiliki peran sangat penting dalam 

mendistribusikan perintah saraf-saraf motorik ke organ-organ gerak 

(efektor) seperti kelenjar kelenjar endokrin dan otot, serta 

mengumpulkan informasi-informasi somatosensoris yang akan 

dikirim ke otak. Sumsum tulang belakang juga memiliki beberapa 

fungsi saraf autonomik dan mengontrol gerakan-gerakan refleks. 

Spinal cord mengendalikan berbagai aktivitas refleks dalam tubuh.  

 

Ilustrasi 18. Pasangan saraf tulang belakang pada sapi  

 

H. Sistem saraf tepi 

 Sistem saraf tepi/perifer adalah sistem saraf di luar sistem 

saraf pusat. Sistem saraf tepi berisi semua saraf lain di tubuh yang 

terhubung ke sistem saraf pusat oleh saraf spinal dan saraf kranial: 

- Saraf spinal membelah dan terbagi menjadi banyak cabang. 

- Cabang dari beberapa saraf spinal bergabung dalam pleksus, 

misalnya pleksus serviks (kepala, leher dan bahu), pleksus 

brakialis (tungkai depan) dan pleksus lumbar (tungkai 

belakang). 

- Dari pleksus muncul beberapa saraf utama/kunci misalnya 

saraf radial, median dan saraf ulnaris yang memanjang dari 

pleksus brakialis ke tungkai depan, sedangkan saraf skiatik dan 

femoralis memanjang dari pleksus lumbar ke anggota badan 

belakang.  
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Ilustrasi 19. Sistem saraf tepi pada kuda 

 

I. Sistem saraf somatik 

Sistem saraf somatik atau somatic nervous system berfungsi 

menerima informasi dari reseptor sensoris yang selanjutnya 

diteruskan ke CNS. Sistem saraf somatik juga bertugas mengontrol 

aktivitas volunter hewan seperti berjalan, berlari, melompat dan 

lain-lain. Selain itu, sistem saraf somatik bertanggungjawab atas 

gerakan refleks, dimana tubuh bergerak tanpa berpikir (misalnya 

menggaruk, berkedip, berkedut ekornya atau telinga). Refleks ini 

dikendalikan oleh busur refleks (reflex arcs), yakni impuls saraf 

berjalan dari organ sensor ke spinal cord dan kembali ke otot tanpa 

melewati otak. Dalam sistem saraf somatik, satu neuron 

menghubungkan setiap organ atau otot ke sistem saraf pusat.  

 

J. Sistem saraf otonom 

Sistem saraf otonom atau autonomic nervous system 

berfungsi mengontrol aktivitas yang bersifat involunter seperti 

mengendalikan seluruh respon involunter pada otot polos, otot 

jantung dan kelenjar. Dalam sistem saraf otonom, dua neuron 

menghubungkan masing-masing organ ke dalam sistem saraf pusat. 

Dalam sistem saraf otonom ada saraf simpatik dan saraf 

parasimpatik yang keduanya memiliki peran penting dalam 

homeostasis. Saraf simpatik membantu hewan mengatasi stres dan 
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menjadi bagian tubuh dalam respon “fight” atau “flight”. Saraf 

parasimpatik bekerja dalam situasi tidak stres dan membantu 

hewan untuk rileks.  

 

K. Sistem saraf dan homeostasis 

Sistem saraf erat kaitannya dengan sistem endokrin karena 

keduanya terlibat dalam mekanisme kontrol biologis di dalam 

tubuh hewan. Sistem saraf simpatik menjadi bagian dari respon 

“fight” dan “flight”, sedangkan sistem endokrin berkontribusi 

dengan menghasilkan hormon adrenalin. Kedua sistem juga 

bertanggung jawab atas homeostasis dalam menjaga tubuh tetap 

dalam kondisi relatif stabil. Homeostasis menjamin lingkungan 

internal tubuh yang relatif konstan sekalipun lingkungan eksternal 

berubah.  Homeostasis sangat penting bagi fungsi sel karena sel 

dapat dengan mudah rusak jika terjadi perubahan lingkungan 

internal secara nyata. Intinya, homeostasis adalah hal yang 

berkaitan dengan mekanisme umpan balik negatif, dimana reseptor 

mendeteksi adanya perubahan/penyimpangan dari keadaan normal 

dan ini memicu reaksi yang membantu tubuh hewan kembali ke 

keadaan normal.  

 

6.3. PENUTUP 

A. Rangkuman 

Sistem saraf merupakan sistem fisiologis yang 

bertanggungjawab terhadap fungsi koordinasi dan harmonisasi di 

dalam tubuh ternak. Sistem ini juga bertanggung jawab atas 

homeostasis dalam menjaga tubuh tetap dalam kondisi relatif stabil. 

Sistem saraf bekerja melalui impuls yang ditransmisikan melalui 

jaringan khusus yang tersusun dari sel-sel saraf atau neuron. Pada 

ternak, struktur organisasi sistem saraf dibagi menjadi dua, meliputi 

CNS yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan 
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sistem saraf tepi yang menghubungkan CNS dengan bagian lain 

tubuh melalui jaringan saraf yang sangat kompleks.  

 

B. Tes formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Bagaimana sistem saraf dapat menjalankan fungsi sensorisnya 

pada hewan ternak? 

2) Jelaskan arti penting sel-sel pendukung saraf pusat! 

3) Jelaskan mekanisme perjalanan impuls dari satu neuron ke 

neuron lainnya secara kimiawi! 

4) Jelaskan bagaimana perjalanan impuls pada gerak refleks? 

5) Bagaimana peran sistem saraf dalam mempertahankan kondisi 

homeostasis dalam tubuh hewan? 

 

C. Umpan balik 

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes 

formatif yang terdapat pada bagian akhir dari pokok bahasan ini. 

Hitunglah jawaban anda yang benar dan kemudian gunakan rumus 

di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap 

materi belajar pada Bab VI. 

 

 Tingkat penguasaan = 
Jumlah jawaban yang benar 

× 100% 
5 

Arti tingkat penguasaan materi yang anda capai: 

90 – 100% = baik sekali; 80 – 89%   = baik; 70 – 79% = cukup; < 70% = kurang 

 

D. Tindak lanjut  

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, 

anda dapat meneruskan ke pokok bahasan VII (pada Buku Ajar 

Fisiologi Ternak II). Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di 
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bawah 80%, anda harus mengulangi kegiatan belajar pada pokok 

bahasan VI, terutama bagian yang belum anda kuasai. 

 

E. Kunci jawaban tes formatif 

1) Untuk menjalankan fungsi sensorisnya, reseptor pada sistem 

saraf menerima dan mengenali perubahan atau stimulus baik 

yang berasal dari dalam maupun luar tubuh hewan.  

2) Sel-sel pendukung saraf pusat sangat dibutuhkan oleh saraf 

pusat karena sel-sel tersebut dapat menyokong dan menyuplai 

zat makanan dan oksigen untuk keberlangsungan sel-sel saraf 

pusat. 

3) Secara kimiawi, impuls diteruskan dari neuron ke neuron 

lainnya melalui neurotransmitter yang dilepaskan dari sel pra 

sinaps (neuron pertama) menuju ke pasca sinaps (neuron 

kedua) untuk menghasilkan suatu aksi potensial. 

4) Pada gerak refleks, impuls berjalan melalui jalur pintas yaitu 

dari reseptor, diteruskan oleh neuron sensoris ke CNS, diterima 

oleh interneuron tanpa diolah di dalam otak langsung dikirim 

respon ke neuron motorik untuk disampaikan ke efektor. 

5) Sistem saraf berperan dalam mempertahankan kondisi 

homeostasis melalui mekanisme umpan balik negatif, dimana 

reseptor mendeteksi adanya perubahan dari keadaan normal 

sehingga dapat memicu reaksi yang membantu tubuh hewan 

kembali ke keadaan normal. 
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SENARAI 

- Impuls: rangsangan yang diterima oleh reseptor dari 

lingkungan, dan kemudian dibawa oleh sel saraf untuk 

disampaikan ke sistem saraf pusat sehingga dihasilkan respon 

tertentu. 

- Sinaps (atau sinapsis): struktur yang memungkinkan impuls 

diteruskan dari satu neuron ke neuron lain dalam sistem saraf. 

- Neurotransmitter: bahan kimia tertentu yang memungkinkan 
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transmisi sinyal/impuls dari satu neuron ke sinapsis berikutnya. 

- Efektor: bagian atau organ yang menanggapi rangsangan yang 

telah diantarkan oleh penghantar impuls. 

- Gap junction: jenis persimpangan sel dimana sel-sel yang 

berdekatan dihubungkan melalui saluran protein. 
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BAB VII 

FISIOLOGI SISTEM ENDOKRIN 

 

7.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat  

Sistem endokrin merupakan bagian dari sistem koordinasi 

yang berperan penting dalam proses fisiologis, metabolisme dan 

pertumbuhan pada hewan. Agar dapat melaksanakan fungsinya, 

sistem endokrin didukung oleh hormon yang dapat mempengaruhi 

organ atau jaringan target. Pada hewan terdapat dua kelenjar 

endokrin utama, yaitu hipotalamus dan hipofisa. Hipotalamus 

merupakan kelenjar endokrin utama di dalam tubuh karena hampir 

semua aktivitas endokrin dikontrol secara langsung maupun tidak 

langsung oleh hipotalamus. Kelenjar hipofisa menghasilkan 

hormon yang memberikan instruksi kepada kelenjar-kelenjar 

endokrin yang lebih spesifik di dalam tubuh. Pokok bahasan 

fisiologi sistem endokrin berisi kajian tentang sistem endokrin dan 

hormon, ragam hormon, biosintesis hormon, sekresi hormon, 

transportasi hormon, mekanisme kerja hormon, interaksi 

neuroendokrin dan keterpaduan fungsi nervoral dan hormonal. Bab 

ini juga membahas tentang metodologi endokrin dan pengukuran 

kadar hormon.  

 

B. Relevansi  

Bersama dengan sistem saraf, sistem endokrin 

bertanggungjawab terhadap fungsi koordinasi dan homeostasis di 

dalam tubuh ternak. Selain itu, sistem endokrin bertanggungjawab 

terhadap perkembangan dan pertumbuhan ternak. Berdasarkan hal 

tersebut, penguasaan materi tentang fisiologi sistem endokrin akan 

sangat membantu mahasiswa dalam mensimulasikan kondisi 

homeostasis dan perkembangan dan pertumbuhan ternak yang akan 
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dipelajari pada pokok bahasan lain dari mata kuliah ini dan mata 

kuliah lain di semester selanjutnya.  

 

C. Kompetensi  

C.1. Standar kompetensi  

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 

mampu mensimulasikan kelenjar dan fisiologi sistem endokrin 

ternak serta mengintegrasikannya dengan sistem-sistem fisiologis 

lain dalam mendukung koordinasi dan perkembangan ternak.  

 

C.2. Kompetensi dasar  

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa akan 

dapat mensimulasikan sistem endokrin dan hormon, ragam 

hormon, biosintesis hormon, sekresi hormon, transportasi hormon 

dan mekanisme kerja hormon. Mahasiswa juga akan dapat 

mensimulasikan interaksi neuroendokrin di dalam tubuh ternak. 

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa juga akan dapat 

mensimulasikan dan mengintegrasikan fungsi nervoral dan 

hormonal di dalam tubuh ternak. Selain itu, mahasiswa akan dapat 

mensimulasikan metodologi endokrin dan pengukuran kadar 

hormon. 

 

D. Petunjuk belajar 

Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku ajar 

ini. Mahasiswa juga disarankan untuk memperkaya 

pengetahuannya tentang fisiologi sistem endokrin dengan membaca 

literatur-literatur lain yang terkait.  
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7.2. PENYAJIAN 

A. Sistem endokrin dan hormon 

Sistem endokrin merupakan suatu komponen koordinasi 

yang sangat penting pada proses fisiologis, metabolisme dan 

pertumbuhan pada hewan. Sistem endokrin memainkan peran 

penting dalam mempertahankan kondisi homeostasis pada hewan. 

Secara definitif, sistem endokrin adalah suatu sistem di dalam 

tubuh hewan yang terdiri dari kelenjar-kelenjar yang memproduksi 

dan mensekresikan hormon. Istilah endokrin merujuk pada 

kenyataan bahwa dalam merespon adanya stimulus (rangsangan), 

kelenjar tertentu akan mensekresikan produknya yang berupa 

hormon yang disalurkan langsung ke aliran darah tanpa 

membutuhkan saluran khusus. Dengan kata lain, kelenjar endokrin 

merupakan kelenjar tanpa duktus ekskretorius, artinya kelenjar 

tersebut tidak memiliki saluran keluar untuk zat yang 

dihasilkannya. Masing-masing kelenjar memproduksi hormon 

tertentu yang langsung disekresikan secara langsung ke aliran darah 

(bercampur dengan darah). Dengan demikian, sistem endokrin 

memerlukan suatu sistem pembuluh untuk menghantarkan pesan 

yang dibawa hormon ke organ atau sel target. Berbeda dengan 

kelenjar endokrin, kelenjar eksokrin mensekresikan produknya 

(berupa enzim) ke dalam saluran yang disalurkan ke bagian-bagian 

tertentu dari tubuh.   

Hormon merupakan chemical messenger (substansi kimia 

yang membawa pesan) yang diproduksi oleh jaringan atau kelenjar 

khusus yang diedarkan melalui sistem sirkulasi (aliran darah) yang 

mampu mempengaruhi fungsi sel atau jaringan lain pada 

konsentrasi yang sangat rendah (10
-9

-10
-12

 M). Hormon yang 

merupakan sinyal kimiawi adalah alat atau media komunikasi 

antara sel dan bagian-bagian lain dari tubuh. Sistem komunikasi 

atau regulasi yang dimainkan oleh hormon memerlukan waktu 

yang relatif lambat dibandingkan dengan sistem saraf. Dibutuhkan 



148 
 

waktu bagi hormon untuk dapat sampai ke sel atau jaringan target 

dan dibutuhkan waktu pula bagi sel atau jaringan target untuk 

merespon pesan dari hormon, sehingga mekanisme kerja sistem 

endokrin cenderung lambat. Meskipun hormon memerlukan waktu 

lebih lama untuk dapat mempengaruhi sel atau organ target, efek 

yang ditimbulkan oleh hormon cenderung lebih tahan lama. 

Dengan demikian, sistem endokrin diorganisasikan secara lambat 

namun mampu menimbulkan respon yang lama. Karena 

kemampuan mengkoordinasi aktivitas sel atau jaringan yang 

berbeda dari organisme multiseluler, maka hormon  dapat 

dikatakan mempunyai peran sebagai bioregulator (pengatur) dalam 

tubuh, sehingga dapat dikatakan pula bahwa sistem endokrin 

mempengaruhi setiap sel, organ dan fungsi tubuh hewan. Hormon 

memiliki struktur, peran dan mekanisme spesifik.  

Selain di bawah pengaruh hormon, beberapa proses 

fisiologis dapat berlangsung di dalam tubuh atas pengaruh 

substansi kimia yang tidak diedarkan melalui aliran darah. Secara 

lokal, sistem ini memberikan pengaruh terintegrasi di antara sel. 

Beberapa pengaruh tersebut antara lain: 

1) Efek parakrin 

Parakrin adalah mediator yang dihasilkan oleh suatu sel 

untuk memberikan sinyal kepada sel tetangga tanpa melalui 

sistem pembuluh. Model komunikasi melalui parakrin 

merupakan tipe komunikasi sel jarak dekat, artinya molekul 

sinyal parakrin yang dilepaskan oleh sel tertentu hanya akan 

berpengaruh terhadap sel-sel target yang berada di sekitarnya. 

Jika molekul sinyal yang dihasilkan oleh satu sel beraksi untuk 

mempengaruhi sel itu sendiri (untuk merangsang dirinya 

sendiri) maka efek yang muncul disebut dengan efek autokrin.  

2) Neurotransmitter 

Neurotransmitter merupakan substansi kimia yang 

berperan dalam mentransmisi impuls melalui sinaps. Dengan 
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demikian neurotransmitter mempengaruhi komunikasi di 

antara neuron atau antara neuron dengan sel target.  

3) Efek eksokrin 

Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang memiliki 

saluran khusus untuk menyalurkan sekret atau produknya. 

Enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan disekresikan 

ke dalam saluran pencernaan akan mempengaruhi proses 

pencernaan pada hewan. Dengan demikian, pankreas selain 

berperan sebagai kelenjar endokrin, organ ini juga berperan 

sebagai kelenjar eksokrin. 

 

Secara umum, terdapat dua kelenjar endokrin utama pada 

hewan, yaitu hipotalamus dan hipofisa. Hipotalamus dianggap 

sebagai kelenjar endokrin utama karena hampir semua aktivitas 

endokrin dikontrol secara langsung maupun tidak langsung oleh 

hipotalamus. Telah diketahui bahwa sistem regulasi pada hewan 

dikendalikan oleh dua sistem utama, yaitu sistem saraf dan sistem 

endokrin. Hipotalamus merupakan pusat penghubung antara sistem 

saraf dan sistem endokrin pada hewan. Dalam merespon 

rangsangan dari lingkungan (internal maupun eksternal), 

hipotalamus akan mensekresikan hormon releasing dan inhibiting.  

Kedua jenis hormon ini akan memberikan instruksi pada kelenjar 

hipofisa. Kelenjar hipofisa selanjutnya akan memberikan instruksi 

lebih lanjut pada organ-organ spesifik yang berhubungan dengan 

fungsi sel atau organ tubuh. Kelenjar hipofisa juga dianggap 

sebagai kelenjar endokrin utama di dalam tubuh hewan dengan 

alasan bahwa kelenjar ini mampu menghasilkan hormon yang 

memberikan instruksi kepada kelenjar-kelenjar endokrin yang lebih 

spesifik di dalam tubuh (langsung berhubungan dengan fungsi 

organ atau sel tubuh). Selain kedua kelenjar endokrin utama 

tersebut, terdapat beberapa kelenjar endokrin lain di dalam tubuh 

hewan (Tabel 5). 
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Tabel 5. Kelenjar endokrin pada mamalia dan unggas 

Kelenjar endokrin, hormon dan perannya 

 

Hipotalamus 

Corticotropin-releasing 

hormone (CRH) 

Stimulasi kelenjar hipofisa untuk 

mensekresikan adrenocorticotropic 

hormone (ACTH) 

Gonadotropin-releasing 

hormone (GnRH) 

Stimulasi kelenjar hipofisa untuk 

menghasilkan LH dan FSH 

Thyrotropin-releasing 

hormone (TRH) 

Stimulasi kelenjar hipofisa untuk 

menghasilkan thyroid-stimulating 

hormone (TSH) 

Growth hormone-releasing 

hormone (GHRH) 

Stimulasi sekresi hormon 

pertumbuhan oleh kelenjar hipofisa 

Somatostatin Menghambat produksi hormon 

pertumbuhan dari kelenjar hipofisa 

Dopamine Menghambat sekresi hormon 

prolaktin dari kelenjar hipofisa 

Hipofisa 

Adenohipofisa  

Somatotropin (GH) Mendorong pertumbuhan dan 

metabolisme 

Thirotropin  Merangsang sintesis dan sekresi 

hormon tiroid  

Adrenokortikotropin Merangsang sintesis dan sekresi 

hormon hormon adrenalis 

Folitropin (FSH) Menstimulasi oogenesis pada betina 

dan spermatogenesis pada jantan 

Lutropin (LH) Menstimulasi produksi estrogen dan 

ovulasi pada betina dan 

menstimulasi produksi testoteron 

pada jantan 

ICSH Menstimulasi sekresi testosteron 
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Luteotropin (LTH) Merangsang laktasi, sekresi 

progesteron dan sekresi ‘crop milk’, 

serta maternal behavior  

Mesohipofisa  

Intermedin (MSH) Merangsang sintesis dan distribusi 

hormon melanin 

Neurohipofisa  

Vasopresin  Meregulasi keseimbangan cairan 

dan elektrolit tubuh (dengan 

mendorong reabsorpsi air) dan 

vasokonstriksi 

Oksitosin  Merangsang kontraksi uterus saat 

melahirkan dan mendukung laktasi  

Adrenal 

Korteks adrenalis  

Glukokortikoid Mengaktivasi proses metabolisme 

dan membantu meningkatkan kadar 

gula dalam darah 

Aldosteron Membantu penyerapan kembali 

elektrolit (sodium dan potasium) 

Medulla adrenalis  

Epinefrin  
Meningkatkan denyut jantung, 

kontraksi pembuluh darah, 

berpartisipasi dalam respon ‘fight 

and flight’ dari sistem saraf simpatik 

Norepinefrin Mempertahankan tekanan darah dan 

berfungsi sebagai neurotransmitter 

dalam sistem saraf 

Tiroid 

Triiodotironin (T3) Mengontrol metabolisme di dalam 

sel 

Tetraiodotirosin (T4/ 

tiroksin) 

Mengontrol metabolisme di dalam 

sel 
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Tirokalsit  onin Mengontrol metabolisme kalsium 

(menurunkan kadar kalsium dalam 

darah) 

Paratiroid 

Parathormon Mengontrol metabolisme kalsium 

(meningkatkan kadar kalsium dalam 

darah) 

Testes 

Sel leydig: testosteron Spermatogenesis, mempengaruhi 

sifat maskulin 

Ovarium 

Sel folikel: estrogenik Meningkatkan oogenesis dan 

mempengaruhi sifat feminin 

Korpus luteum: 

progesteron, 

Memelihara graviditas 

(kebuntingan) dan kelahiran 

Relaksin Mengatur proses kelahiran  

Pankreas 

Insulin Mengatur metabolisme glukosa 

(menurunkan kadar glukosa darah), 

lipogenesis 

Glukagon Mengatur metabolisme glukosa 

(meningkatkan kadar glukosa 

darah), glikoneogenesis 

Sel G  

Gastrin Sekresi glandula (kelenjar) gastrik,  

digesti ventrikuler  

Sel-sel mukosa usus  

Sekretin Menghambat sekresi gastrin, digesti 

intestinal  

Kholesistokinin Menghambat gastrin, digesti 

intestinal 

Jaringan lemak (adiposa) 

Leptin Mengatur asupan (intake) energi dan 

pengeluaran energi 
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B. Ragam hormon 

Hormon dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, 

antara lain hormon peptida/protein dan hormon steroid. Kelompok 

ketiga dan keempat adalah hormon amina dan hormon tiroid. 

Hormon protein merupakan kelompok hormon yang disusun oleh 

senyawa protein atau polipeptida. Sebagian besar hormon pada 

hewan tergolong pada kelompok hormon peptida/protein. Sesuai 

dengan sifat dasar dari peptida, hormon ini larut dalam air. Contoh 

dari kelompok hormon ini adalah hormon pertumbuhan, insulin, 

glukagon, kortikotropin dan lain-lain. Semua hormon yang 

dihasilkan oleh kelenjar hipofisa tergolong dalam kelompok 

hormon peptida/protein. Hormon amina merupakan hormon derivat 

atau turunan dari asam amino. Termasuk dalam kelompok hormon 

ini antara lain adrenalin dan noradrenalin yang merupakan turunan 

dari asam amino fenilalanin, histamin yang merupakan derivat dari 

asam amino histidin, dan serotonin yang merupakan derivat dari 

triptofan.  Dalam hal kelarutan dalam air, hormon amina sama 

dengan hormon peptida sehingga kedua kelompok hormon ini 

diedarkan ke seluruh tubuh oleh aliran darah dengan mudah, namun 

kedua kelompok hormon tersebut berbeda dalam hal susunannya. 

Hormon amina tersusun dari derivat asam amino sedangkan 

hormon peptida tersusun atas berbagai asam amino yang terikat 

oleh ikatan peptida.   

Hormon steroid secara sederhana dapat didefinisikan 

sebagai molekul lemak atau steroid yang bertindak sebagai 

hormon. Definisi tersebut didasarkan atas fakta bahwa senyawa 

steroid merupakan komponen pokok dari kelompok hormon ini. 

Kolesterol merupakan substrat utama biosintesis hormon steroid. 

Contoh hormon steroid antara lain progesteron, testoteron, 

glikokortikoid (kortisol), kortikosteron dan mineral kortikoid 

(aldosteron). Hormon steroid cenderung bertindak lebih lambat 

dibandingkan dengan hormon-hormon peptida karena hormon 
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steroid membutuhkan waktu lebih lama untuk mensintesis protein 

daripada waktu yang dibutuhkan untuk mengaktivasi enzim yang 

berada di dalam sel-sel kelenjar endokrin (diperlukan dalam proses 

sintesis hormon steroid). Sintesis protein sangat diperlukan dalam 

serangkaian aksi dari hormon steroid karena kelompok hormon ini 

tidak larut dalam air dan karenanya harus terikat dengan protein 

plasma untuk dapat diangkut ke sel atau jaringan target mereka. 

Proses pengikatan hormon dan protein juga dapat memperlambat 

aktivitas hormon steroid, yang pada akhirnya akan menunda waktu 

untuk merangsang respon biologis. Hormon tiroid adalah kelompok 

hormon yang mengacu pada turunan senyawa asam amino tirosin. 

Kelompok hormon ini disintesis oleh kelenjar tiroid atas bantuan 

Iodium. Dibandingkan dengan kelompok hormon yang lain, 

hormon tiroid memiliki susunan kimiawi yang spesifik, yaitu 

disusun oleh kombinasi senyawa organik dan unsur anorganik. 

Protein thiroglobulin dan unsur Iodium merupakan komponen 

penyusun hormon ini. Hormon tiroid dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu triiodotironin (T3) dan tetraiodotironin atau tiroksin (T4). 

Selain pembagian berdasarkan struktur kimiawi, 

berdasarkan aktivitasnya hormon dapat dibedakan atas dua jenis 

hormon, yaitu hormon anabolik dan hormon reproduksi. Hormon 

anabolik adalah jenis hormon yang berperan dalam regulasi proses 

metabolisme. Termasuk dalam kelompok hormon ini antara lain 

insulin, tiroksin, hormon pertumbuhan, dan lain-lain. Hormon 

reproduktif adalah hormon yang berperan dalam regulasi proses 

reproduksi, antara lain estrogen, testoteron, progesteron dan lain-

lain. Perlu diingat bahwa selain berperan dalam mengatur proses 

reproduksi, hormon-hormon reproduktif juga sangat berperan 

dalam proses metabolisme hewan. Sebagai contoh, estrogen 

memiliki peran penting alam metabolisme lemak pada hewan.  

Secara umum dipahami bahwa karena hormon diedarkan 

oleh darah sehingga hormon dapat mencapai dan memberikan 
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pengaruh terhadap jaringan target meskipun letak dari jaringan 

target tersebut jauh dari kelenjar endokrin yang menghasilkan 

hormon tersebut. Namun, selain itu terdapat pula hormon yang 

memiliki peran regulasi lokal, artinya hanya berpengaruh terbatas 

pada daerah yang menghasilkan hormon tersebut. Sebagai contoh, 

hormon gastrin hanya berpengaruh pada sel glanduler yang berada 

di ventrikulus. Sekretin dan kholesistokinin merupakan dua hormon 

lokal yang beroperasi di daerah gastrointestinal (saluran 

pencernaan).   

 

C. Biosintesis hormon 

 Hormon disintesis oleh kelenjar endokrin yang selanjutnya 

disekresikan ke dalam aliran darah sehingga dapat dibawa oleh 

sistem sirkulasi untuk sampai ke jaringan target. Lokasi biosintesis 

hormon tergantung pada jenis hormonnya. Beberapa hormon 

dikontrol secara langsung oleh jalur metabolisme (metabolic 

pathway) yang mereka pengaruhi. Sebagai contoh kadar gula dalam 

darah secara langsung akan mengontrol produksi dan sekresi 

hormon insulin dan glukagon oleh kelenjar pankreas. Contoh lain 

adalah kadar kalsium dalam darah juga akan secara langsung 

mengontrol sekresi hormon parathormon. Sebaliknya beberapa 

hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin tertentu atas koordinasi 

dari kelenjar hipofisa yang berarti juga di bawah kontrol dari 

hormon hipotalamus. Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, 

hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis, dan hypothalamic-

pituitary-thyroidal (HPT) axis adalah beberapa contoh dari model 

biosintesis dan sekresi hormon yang dikoordinasi atau dibawah 

kendali kelenjar hipofisa dan hipotalamus. Pada model HPA axis, 

produksi hormon oleh kelenjar adrenalis didahului oleh sekresi 

hormon CRH oleh hipotalamus. Sekresi hormon CRH ini 

distimulasi oleh adanya rangsangan dari luar berupa stres, baik 

stres fisik maupun psikis. CRH kemudian menstimulasi kelenjar 



156 
 

hipofisa anterior untuk memproduksi hormon ACTH. ACTH 

selanjutnya menstimulasi kelenjar adrenal untuk menghasilkan 

hormon adrenal terutama kortisol. Model yang serupa berlangsung 

pada proses produksi dan sekresi hormon-hormon kelamin dan 

hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid.  

Protein merupakan molekul penting sebagai bahan dasar 

dari hormon peptida/protein. Protein juga merupakan komponen 

integral dari enzim yang berpartisipasi dalam jalur biosintesis 

hormon steroid dan tiroid. Proses sintesis hormon protein dapat 

digambarkan bahwa di dalam nukleus, gen untuk hormon 

ditranskripsi menjadi mRNA. Umumnya, setiap gen bertanggung 

jawab untuk mengarahkan struktur utama dari setiap hormon 

peptida. mRNA selanjutnya dipindahkan ke sitoplasma dan 

ditranslasi (diterjemahkan) pada ribosom sehingga terbentuk 

protein prekusor, yaitu preprohormon. Preprohormon sering, pasca-

translasi, dimodifikasi di retikulum endoplasma sehinggga 

mengandung karbohidrat (glikosilasi). Preprohormon kemudian 

dipecah menjadi prohormon oleh enzim proteolitik di dalam 

retikulum endoplasma granular. Di Golgi prohormon kemudian 

dikemas dalam vesikel sekretori. Dalam vesikel sekretori, enzim 

proteolitik memecah peptida (urutan dari prohormon) untuk 

menghasilkan hormon aktif. Hormon-hormon protein disimpan di 

dalam granula (butiran-butiran) yang terdapat di dalam kelenjar 

endokrin sampai hormon-hormon tersebut disekresikan.   

Seperti didefinisikan sebelumnya bahwa hormon amina 

merupakan turunan dari asam amino. Hormon amina seperti 

melatonin, catecholamines, dan serotonin dibentuk dengan 

memodifikasi rantai samping dari asam amino tirosin atau 

triptofan.  

 Kolesterol adalah bahan dasar dari semua hormon steroid. 

Sintesis hormon steroid terjadi di dalam retikulum endoplasma 

kasar dan mitokhondria. Sintesis hormon ini tidak memerlukan 
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ekspresi gen langsung. Hal tersebut berbeda dengan sintesis 

hormon peptida. Berbagai fase reaksi biokimia dalam sintesis 

hormon steroid melibatkan perubahan-perubahan kecil terhadap 

molekul kolesterol dengan dimediasi oleh enzim-enzim spesifik. 

Sel-sel endokrin penghasil hormon steroid yang berbeda 

mengandung enzim-enzim spesifik yang berbeda pula, sehingga 

hormon steroid yang diproduksi oleh sel-sel endokrin tergantung 

pada konsentrasi dan jenis enzim yang terlibat.  

 Hormon tiroid pada dasarnya merupakan dua buah asam 

amino tirosin yang mengikat 3 atau 4 unsur Iodium. Proses sintesis 

hormon tiroid adalah kompleks dan berlangsung di kelenjar tiroid. 

Substrat biosintesis hormon tiroid bersifat intraluminal, artinya 

terdapat dalam lumen kelenjar tiroid. Secara prinsip, hormon tiroid 

diproduksi melalui modifikasi residu tirosin yang terkandung 

dalam thyroglobulin untuk mengikat Iodium (iodinasi). 

Thyroglobulin disintesis dalam sel-sel folikel dan memiliki berat 

molekul sekitar 650.000 dengan sekitar 140 residu tirosin, 

tergantung pada bentuk thyroglobulin. Sekitar seperempat dari 

residu ini mengalami iodinasi. Setelah mengalami iodinasi, reaksi 

penggabungan antara pasangan molekul tirosin yang teriodinasi 

terjadi. Reaksi penggabungan dua residu tirosin teriodinasi di dua 

posisi (di-iodotyrosine, DIT) menghasilkan tetra-iodothyronine 

atau tiroksin (T4) sedangkan kombinasi DIT dengan mono-

iodotyrosine (MIT) menghasilkan tri-iodothyronine (T3). T3 dan T4 

selanjutnya berikatan dengan thyroxin binding globulin (globulin 

pengikat tiroksin) sehingga dapat ditransportasi oleh darah. Terlihat 

jelas bahwa dalam biosintesis hormon tiroid, Iodium sangat 

dibutuhkan, sehingga jika supply Iodium terutama melalui pakan 

berkurang, kelenjar tiroid tidak akan optimal dalam memproduksi 

hormon tiroid.  

 Disebutkan di awal bahwa selain melalui hormon, sistem 

regulasi dan koordinasi di dalam tubuh hewan terutama komunikasi 
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di antara neuron atau antara neuron dengan sel target juga 

melibatkan substansi kimia yang disebut neurotransmitter. 

Neurotransmitter umumnya disintesis di sentron, kemudian di 

transmisikan ke ujung akson melalui aliran aksoplasma. Tetapi ada 

pula neurotransmitter yang disintesis pada ujung akson, meskipun 

enzim yang diperlukan dalam proses sintesis berada di ribosom. 

Biosintesis neuropeptida, seperti oksitosin dan vasopresin, 

berlangsung di perikarion (sentron), ditampung di dalam vesikula 

dan kemudian ditransmisikan ke ujung akson.  

 

D. Sekresi hormon 

 Hormon disekresikan oleh kelenjar endokrin langsung ke 

peredaran darah untuk ditransportasi ke organ target. Kontrol 

sekresi hormon merupakan hal yang sangat penting dalam proses 

fisiologis karena bila sekresi hormon tidak dapat terkendali maka 

berbagai proses fisiologis di dalam tubuh juga tidak dapat 

terkendali yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan hewan. 

Kontrol sekresi hormon harus dilakukan secara cepat dalam rangka 

memenuhi tuntutan perubahan fungsi tubuh. Apabila terjadi 

keterlambatan dalam mengontrol sekresi hormon, maka kondisi 

homeostasis di dalam tubuh hewan mungkin dapat terganggu. 

Seperti diketahui bahwa pengaruh hormon terhadap organ target 

adalah sebanding atau proporsional dengan konsentrasi hormon 

tersebut di dalam darah. Oleh karena itu kontrol terhadap 

konsentrasi hormon adalah aspek yang sangat penting untuk 

menjamin kelangsungan hidup hewan secara normal. Berpijak dari 

kenyataan tersebut, maka semakin jelas mengapa kontrol terhadap 

sekresi hormon adalah sangat penting karena faktor utama yang 

sangat berpengaruh terhadap konsentrasi hormon di dalam darah 

adalah laju produksi dan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin. 

Meskipun demikian, sebenarnya konsentrasi efektif suatu hormon 

ditentukan tidak hanya oleh kecepatan produksi dan sekresinya, 
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namun juga ditentukan oleh penyampaian hormon ke organ target 

dan laju degradasi hormon. Semua proses yang berkenaan dengan 

konsentrasi efektif hormon di dalam darah diatur secara harmonis 

oleh tubuh untuk mencapai tingkat fisiologis hormon. Disebutkan 

di awal bahwa pengaruh hormon terhadap organ target ditentukan 

oleh konsentrasi efektif dari hormon yang bersangkutan. Namun 

secara jelas juga diketahui bahwa eksistensi reseptor yang dimiliki 

oleh sel-sel target juga sangat menentukan efek dari hormon. 

Pernyataan tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa 

konsentrasi (efektif) yang rendah dari hormon akan dikompensasi 

dengan meningkatnya jumlah reseptor (up-regulation) sehingga 

pengaruh dari hormon tetap dapat berlangsung. Sebaliknya, 

tingginya konsentrasi (efektif) dari hormon akan dikompensasi 

dengan menurunnya jumlah reseptor di dalam sel-sel target (down-

regulation). Hal tersebut dilakukan agar efek dari hormon tidak 

‘berlebihan’.  

Secara umum, hewan memiliki mekanisme umpan balik 

(feedback mechanism) dimana sekresi hormon juga menerapkan 

mekanisme tersebut untuk memonitor atau mengendalikan 

konsentrasi hormon di dalam darah. Terdapat dua macam 

mekanisme umpan balik dalam regulasi sekresi hormon, yaitu 

mekanisme umpan balik positif dan umpan balik negatif. 

Mekanisme umpan balik positif merupakan mekanisme kontrol 

yang menghasilkan aktivitas sekresi yang bersifat kontinyu. 

Meskipun mekanisme umpan balik positif tidak selazim 

mekanisme umpan balik negatif, namun mekanisme ini tetap 

diperlukan oleh hewan. Apabila regulasi hormon pada organ target 

atau proses fisiologis pada organ target telah tercapai maka hal 

tersebut akan menjadi stimulus bagi kelenjar endokrin untuk tetap 

mensekresikan hormon.  Sekresi hormon seks merupakan contoh 

kontrol sekresi hormon dengan mekanisme umpan balik positif. 

Hormon seks harus tetap stabil keberadaannya dalam tubuh hewan, 
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karena tanda-tanda (karakter) seks sekunder harus tetap terpelihara 

selama hewan tersebut masih hidup. Dengan demikian hormon 

estrogenik dan androgenik harus tetap stabil pada hewan betina dan 

hewan jantan. Tercapainya target regulasi kedua hormon tersebut 

akan menstimulasi sekresi hormon LH atau ICSH oleh hipofisa 

agar sekresi hormon estrogenik atau androgenik dapat tetap 

terpelihara. Stabilitas sekresi hormon seks mengakibatkan stabilitas 

tanda seks sekunder.  

 Sebagian besar sekresi hormon dikendalikan melalui 

mekanisme umpan balik negatif. Selesainya atau tercapainya target 

regulasi suatu hormon merupakan inhibitor bagi sekresi hormon 

tersebut. Kenaikan kadar glukosa dalam darah akan memacu 

sekresi hormon insulin oleh kelenjar pankreas. Peningkatan sekresi 

hormon insulin akan diikuti dengan penuruan kadar glukosa dalam 

darah. Apabila kadar glukosa darah sudah kembali normal, maka 

status normal kadar glukosa darah tersebut menjadi faktor inhibitor 

bagi sekresi hormon insulin oleh kelenjar pankreas. Contoh lain 

adalah penurunan kadar kalsium dalam darah yang dapat 

menyebabkan peningkatan sekresi hormon parathormon oleh 

kelenjar paratiroid. Peningkatan parathormon akan meregulasi 

metabolism kalsium sehingga terjadi peningkatan kadar kalsium 

dalam darah, akibatnya konsentrasi kalsium menjadi kembali 

normal. Status normal kalsium dalam darah akan menjadi faktor 

inhibitor sekresi parathormon oleh kelenjar paratiroid.  

Sekresi hormon oleh kelenjar endokrin tidak dapat 

sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme umpan balik baik positif 

maupun negatif. Terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pola sekresi hormon oleh kelenjar endokrin. Satu 

diantara faktor tersebut adalah faktor cahaya. Hormon melatonin 

merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di dalam 

otak. Ketika hari gelap, hormon melatonin akan lebih banyak 

diproduksi dan disekresikan oleh kelenjar pineal sedangkan pada 
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hari terang kelenjar pineal akan memproduksi dan mensekresikan 

lebih sedikit hormon melatonin.  

 

E. Transportasi hormon 

 Untuk dapat mempengaruhi proses fisiologis, hormon harus 

diangkut oleh sistem sirkulasi dari kelenjar endokrin menuju organ 

target. Proses transportasi hormon oleh sistem sirkulasi berbeda 

antar hormon, tergantung pada kelarutan dari hormon yang 

bersangkutan. Hormon-hormon peptida dan hormon amina 

merupakan kelompok hormon hidrofilik, sehingga kelompok 

hormon tersebut dapat larut dalam plasma darah dan dengan 

demikian dapat dengan mudah diangkut oleh darah. Hormon-

hormon protein dapat beredar dalam bentuk monomer (single unit) 

atau polimer (multiple unit) seperti hormon insulin.  

 Berbeda dengan hormon protein, hormon steroid dan 

hormon tiroid merupakan kelompok hormon hidrofobik atau 

lipofilik, artinya kelompok hormon ini tidak dapat larut dalam 

plasma darah. Berdasarkan hal tersebut maka transportasi hormon 

steroid dan tiroid menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan 

kelompok hormon protein dan amina. Untuk dapat disirkulasi 

menuju organ target melalui darah, kelompok hormon steroid dan 

tiroid harus diikat oleh berbagai tipe protein, antara lain globulin, 

transcortin dan albumin. Meskipun demikian, untuk dapat 

menembus (penetrasi) dan mempengaruhi aktivitas biologis organ 

target, hormon harus dalam bentuk bebas (free), artinya hormon 

tidak dalam keadaan terikat oleh protein. 

    

F. Mekanisme kerja hormon 

Tujuan diproduksi dan disekresikan hormon oleh organ 

endokrin adalah untuk mempengaruhi organ target. Organ target 

sendiri merupakan sasaran regulasi suatu hormon, dan organ target 

dapat berupa organ viseral, glandula (kelenjar) atau sel. Karena 
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distribusi hormon dilakukan oleh sistem sirkulasi (aliran darah) 

maka hormon tidak hanya berpengaruh terhadap organ atau 

jaringan target, namun pengaruh hormon dapat meluas ke seluruh 

bagian tubuh. Secara umum, respon yang muncul akibat dari 

pengaruh hormon dapat bersifat aktivasi (memulai dan/atau 

mempercepat) atau inhibitasi (memperlambat). Secara prinsip, 

hormon dapat mempengaruhi organ target dikarenakan hormon 

memiliki beberapa kemampuan antara lain:  

1) Hormon mampu memodulasi (mengatur) aktivitas dari organ 

atau jaringan target, artinya hormon dapat mengubah aktivitas 

metabolisme seluler di dalam tubuh hewan.  

2) Hormon tidak dapat secara langsung menyebabkan perubahan 

struktur gen tetapi hormon dapat mengaktivasi gen sehingga 

dapat mempengaruhi ekspresi gen dan akhirnya berpengaruh 

pada sintesis protein.  

3) Hormon mampu mengubah laju katalisasi enzim melalui 

mekanisme seperti fosforilasi dan defosforilasi protein.  

4) Hormon dapat mengubah permeabilitas membran sehingga 

dapat mempengaruhi proses transportasi dan pergerakan ion, 

mengubah kontraksi otot, sekresi kelenjar-kelenjar eksokrin 

dan permeabilitas air.  

5) Hormon mampu mempengaruhi siklik-AMP dan mampu 

mengaktivasi mediator kimiawi. 

 

Beberapa hormon meregulasi proses fisiologis melalui 

aktivasi enzim yang berperan dalam proses fisiologis tersebut. 

Contoh hormon yang mampu mengaktivasi enzim antara lain 

katekolamin, adrenalin dan noradrenalin. Hormon-hormon tersebut 

meregulasi kadar glukosa darah dengan memacu kerja enzim yang 

berperan dalam glikogenolisis, sehingga dihasilkan glukosa, 

akibatnya glukosa darah tetap terpelihara. Glukagon juga berperan 

dalam regulasi glukosa darah. Glukagon meregulasi melalui 
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aktivasi enzim glikogen fosforilase yang berperan pada tahap 

fosforilase pada proses glikogenolisis.  

Untuk mempertahankan kondisi homeostasis dan 

kemampuan tubuh dalam merespon perubahan yang terjadi di 

lingkungan, produksi dan sekresi hormon harus dikontrol secara 

ketat. Secara umum, kondisi homeostasis di dalam tubuh tidak 

hanya diregulasi oleh satu jenis hormon, tetapi melibatkan banyak 

hormon. Regulasi hormon pada suatu proses fisiologis dapat 

melalui pemberian ‘fasilitas’ agar ketersediaan substrat 

metabolisme selalu terjamin. Fasilitas yang diberikan tersebut dapat 

dengan cara meningkatkan permeabilitas membran bagi substrat 

yang diperlukan, sehingga ketersediaan substrat dalam sel selalu 

terjamin. Substrat yang difasilitasi antara lain ion anorganik, asam 

amino, glukosa dan lain-lain. Contoh hormon yang mampu 

meningkatkan permeabilitas membran adalah insulin, dimana 

hormon ini akan meningkatkan permeabilitas membran sel 

terhadap glukosa sehingga metabolisme glukosa berjalan dengan 

lebih cepat. Estrogen dan vasopresin juga bekerja dengan 

meningkatkan permeabilitas membran sel.  

Mekanisme kerja hormon juga dapat melalui aktivasi 

sintesis protein. Aktivasi enzim mRNA polymerase mampu 

meningkatkan aktivitas sintesis protein. Enzim mRNA polymerase 

merupakan enzim yang berperan dalam proses transkripsi. Selain 

itu, peningkatan aktivitas sintesis protein dapat melalui aktivasi 

proses translasi atau polimerasi asam amino dalam ribosom. 

Contoh hormon yang memiliki mekanisme demikian adalah 

ekdison (berfungsi pada proses pergantian kulit), kortisol, tiroksin, 

steroid dan hormon hipofisa.  

Aktivasi siklik-AMP juga merupakan salah satu mekanisme 

kerja hormon. Siklik-AMP merupakan proses kimiawi yang 

berperan dalam penyediaan energi untuk proses metabolisme. 

Apabila aktivitas siklik-AMP meningkat, maka energi yang 
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tersedia untuk metabolisme juga meningkat, dan pada akhirnya 

proses metabolisme juga akan meningkat. Enzim adenilat siklase 

dan fosfodiesterase berperan dalam siklik-AMP, aktivasi hormon 

pada siklik-AMP melalui aktivasi  enzim tersebut.  

Regulasi hormon dapat pula dilakukan melalui aktivasi 

mediator kimiawi dalam sel. Salah satu mediator kimiawi dalam sel 

adalah prostaglandin. Prostaglandin merupakan senyawa derivat 

asam lemak yang terdapat dalam jaringan. Di dalam jaringan 

terdapat dua macam prostaglandin, yaitu prostaglandin E (PGE) 

dan prostaglandin F (PGF). Adapun peran prostaglandin di dalam 

sel antara lain: 

- Transportasi spermatozoa ke lokasi fertilisasi. Kondisi infertil 

pada hewan jantan sangat mungkin akibat kurangnya 

prostaglandin dalam cairan seminalnya. 

- Motilitas traktus gastrointestinalis dipacu oleh PGE dan PGF, 

selain itu PGE berperan sebagai inhibitor sekresi asam 

ventrikulus. 

- Prostaglandin mampu memacu sintesis hormon kortikoid. 

 

Contoh hormon yang bekerja melalui aktivasi prostaglandin 

adalah gastrin. Skema regulasi hormon tersebut adalah: 

 

Gastrin → 
Aktivasi 

prostaglandin 
→ Aktivasi adenilat siklase 

   ↓   

   Aktivasi 

siklik-AMP 
→ 

Aktivasi 

sekresi gastrik 

 

Sebagai akibat dari kemampuan hormon dalam memodulasi 

aktivitas organ target, maka secara umum hormon memiliki 

berbagai efek, antara lain: 
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- Hormon menyebabkan perubahan morfologi, seperti perbedaan 

bentuk tubuh antara hewan jantan dan betina. 

- Hormon dapat bertindak sebagai mitogen untuk memacu 

pembelahan sel atau mengubah ekspresi gen dalam rangka 

meningkatkan diferensiasi sel. 

- Hormon dapat menstimulasi laju sintesis protein secara 

keseluruhan atau sintesis protein-protein spesifik (khusus). 

- Hormon dapat terlibat dalam stimulasi kontraksi otot halus, 

sebagai contoh hormon oksitosin menstimulasi kontraksi 

mioepitelium pada kelenjar mammae (kelenjar susu) sehingga 

susu dapat keluar. 

- Hormon dapat mempengaruhi sekresi kelenjar eksokrin, 

sebagai contoh sekretin (hormon yang diproduksi oleh mukosa 

usus) dapat menstimulasi sekresi enzim-enzim pankreas.  

- Hormon dapat mengontrol sekresi kelenjar endokrin, contoh 

berbagai hormon yang berasal dari hipofisa anterior dapat 

menstimulasi atau menghambat sekresi hormon dari organ 

(kelenjar) target. 

- Hormon dapat mengatur pergerakan ion (melintasi membran) 

dan dapat mengontrol permeabilitas air, contoh hormon 

antideuretik (ADH dan vasopresin) dapat meningkatkan 

reabsorpsi air oleh ginjal. 

- Hormon memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkah laku 

hewan seperti tingkah laku terkait seks (reproduksi), tingkah 

induk (maternal behavior), pergantian bulu (broodiness) pada 

unggas dan lain-lain. 

 

Untuk dapat mempengaruhi sel target, hormon tidak bisa 

bekerja sendiri. Hormon bekerja melalui interaksi dengan reseptor 

spesifik, artinya hormon harus berikatan dengan reseptor khusus 

yang terdapat pada sel target. Reseptor sendiri dapat didefiniskan 
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sebagai protein spesifik yang berada pada sel target yang dapat 

berikatan dengan hormon tertentu untuk memulai suatu respon. 

Reseptor biasanya terdapat dalam jumlah yang kecil (10,000 

molekul per sel). Tidak semua sel dapat dipengaruhi oleh semua 

hormon. Hanya sel-sel yang memiliki reseptor yang cocok (sesuai) 

dengan hormon-hormon tertentu yang dapat dipengaruhi oleh 

hormon-hormon tersebut, sehingga sel-sel tersebut bisa disebut 

sebagai sel target dari hormon. Interaksi hormon-reseptor dapat 

menimbulkan pengaruh pada ekspresi gen sehingga hormon dapat 

mempengaruhi berbagai proses seluler. Keberadaan reseptor 

merupakan penentu (determinant) pertama apakah jaringan atau sel 

akan memberikan respon terhadap hormon. Faktor lain yang 

menentukan respon sel terhadap hormon adalah molekul atau 

substansi lain yang terdapat di dalam sel, misalnya DNA dan RNA. 

Molekul tersebut berkontribusi kepada sel terutama dalam hal 

kekhasan respon sel terhadap pengaruh hormon. Peran substansi-

substansi selain reseptor inilah yang memungkinkan hormon yang 

sama memiliki respon yang berbeda dalam jaringan yang berbeda. 

Tingkat responsivitas reseptor dan hormon juga diatur secara luas 

oleh hormon-hormon lain. Pada manusia, estrogen mengatur secara 

positif kadar dari reseptor progesteron pada jaringan payudara, dan 

estrogen bersama dengan FSH mengatur kadar dari reseptor LH di 

dalam folikel ovarium yang berkembang. Pengikatan dari hormon 

ke reseptor pada umumnya memicu suatu perubahan penyesuaian 

pada reseptor sedemikian rupa sehingga menyampaikan informasi 

kepada unsur spesifik lain dari sel. Reseptor ini terletak pada 

permukaan sel atau intraselular, tergantung dari jenis atau 

kelompok hormon.  

Mekanisme hormon steroid dan tiroid dalam memodulasi 

aktivitas seluler adalah serupa. Pada jaringan target, hormon 

melewati membran sel dan berikatan dengan reseptor intraseluler 

baik dalam sitosol atau nukleus. Kompleks hormon-reseptor 
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berikatan dengan DNA sehingga merangsang transkripsi spesifik 

mRNA dan pada gilirannya mempengaruhi sintesis enzim tertentu. 

Perubahan laju sintesis enzim tersebut akan mempengaruhi 

peristiwa metabolisme dalam sel. Hormon-hormon steroid 

memiliki reseptor yang terletak di dalam sitoplasma atau di dalam 

nukleus. Berbeda dengan hormon steroid, hormon peptida memiliki 

reseptor yang berada pada membran plasma. Perbedaan lokasi 

reseptor di dalam sel-sel target tersebut mengakibatkan perbedaan 

mekanisme kerja hormon terhadap sel-sel target. Hormon steroid 

dapat masuk sel target dan berinteraksi dengan reseptor yang 

berada di dalam sel (sitoplasma dan inti sel). Kompleks hormon-

reseptor kemudian berikatan dengan material genetik (DNA) 

sehingga dapat mengatur aktivitas spesifik dari gen yang 

bertanggung jawab terhadap hormon.  

Hormon protein menggunakan mekanisme yang berbeda 

dengan hormon steroid dan tiroid karena mereka tidak dapat 

dengan mudah menembus membran sel. Sebaliknya, mereka 

bereaksi dengan reseptor spesifik pada permukaan membran sel 

dan kemudian mempengaruhi metabolisme intraseluler melalui 

second messenger. Interaksi antara hormon dan reseptor ini 

menyebabkan perubahan biokimiawi pada membran atau di dalam 

sel yang pada akhirnya dapat memodifikasi aktivitas dan fungsi sel 

target. Tabel 6 berikut menampilkan perbedaan mekanisme kerja 

pada tingkat seluler dari dua kelompok besar hormon (hormon 

yang larut dalam lemak dan hormon yang larut dalam air). 
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Tabel 6. Mekanisme kerja hormon pada tingkat seluler 

Hormon larut dalam lemak Hormon larut dalam air 

- Hormon menembus 

(menyebar) melalui 

plasmalemma (membran sel) 

sel target secara langsung ke 

dalam sitoplasma 

- Hormon tidak dapat menyebar 

melalui sel target plasmalemma 

(membran sel) 

- Hormon kemudian berikatan 

dengan reseptor spesifik yang 

berada di sitoplasma atau 

nukleus di dalam sel target 

- Hormon kemudian berikatan 

dengan reseptor sel target yang 

berada pada permukaan sel 

(protein membran) 

- Kompleks hormon-reseptor 

selanjutnya bergerak menuju 

DNA di dalam nukleus 

sehingga dapat mengubah 

ekspresi genetik 

- Pembentukan kompleks 

hormon-reseptor memicu 

aktivitas membran (aktivasi G-

protein) dan, selanjutnya 

mengaktivasi adenylate 

cyclase. Adenylate cyclase 

yang telah teraktivasi 

selanjutnya dapat 

mengkonversi ATP menjadi 

cAMP. cAMP berfungsi 

sebagai second messenger 

untuk mengaktivasi protein 

kinase. Protein kinase yang 

telah teraktivasi selanjutnya 

memfosforilasi enzim-enzim 

lain 

- Kompleks hormon-reseptor 

yang telah teraktivasi memulai 

transkripsi gen-gen tertentu. 

Selanjutnya mRNA bermigrasi 

ke sitoplasma sehingga proses 

translasi (sintesis protein baru) 

dapat terjadi di dalam ribosom 

- Enzim-enzim yang telah 

terfosforlasi kemudian 

mengkatalisasi reaksi yang 

mengakibatkan perubahan 

resposn fisiologis 
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G. Interaksi neuroendokrin 

Produksi dan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin 

dipengaruhi antara lain oleh jalur metabolisme atau kondisi 

fisiologis di dalam tubuh hewan. Dengan demikian kondisi 

fisiologis dapat bertindak sebagai stimulus bagi kelenjar endokrin 

untuk memproduksi dan mensekresikan hormon spesifik. Selain 

bekerja atas rangsangan dari kondisi fisiologis, terdapat pula 

kelenjar-kelenjar endokrin yang memproduksi dan mensekresikan 

hormon atas perintah dari hipotalamus. Karena hipotalamus 

merupakan bagian integral dari sistem saraf, terutama CNS, maka 

produksi dan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin dapat 

dikatakan sebagai hasil dari koordinasi nervoral atas rangsangan 

atau stimulus yang diterima oleh tubuh. Secara umum, pola kerja 

hormon secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Stimulus         

      ↓         

Koordinasi 

nervoral 
→ 

Kelenjar 

endokrin 
→ Hormon → 

Organ 

target 
→ Respon 

 

Secara fisiologis terdapat keterkaitan antara sistem 

hormonal dan sistem nervoral. Hal tersebut berarti bahwa terdapat 

keterpaduan fungsi antara kedua sistem dalam rangka 

mempertahankan proses fisiologis yang optimum. Semua kelenjar 

endokrin dipersarafi oleh saraf otonom, dimana saraf otonom 

mungkin secara langsung mengontrol fungsi endokrin dan/atau 

mengatur aliran darah (dan karenanya fungsi) dalam kelenjar. 

Keterpaduan kedua sistem juga dibuktikan oleh fakta bahwa 

hormon dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat sehingga 

dapat berpengaruh pada perilaku dan suasana hati serta kecemasan 

pada manusia. Contoh sederhana pada hewan dapat dilihat pada 

saat menjelang birahi dimana meningkatnya konsentrasi hormon 
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LH dapat mempengaruhi tingkah laku hewan seperti hewan 

menjadi resah, hewan lebih banyak bergerak dan lain-lain.   

Sel-sel neurosecretory secara langsung dapat mengkonversi 

sinyal saraf menjadi sinyal hormonal. Dengan kata lain mereka 

bertindak sebagai transducer yang mengubah energi listrik menjadi 

energi kimia. Dengan demikian, aktivasi sel neurosecretory 

menyebabkan sekresi hormon ke dalam sirkulasi (aliran darah). 

Sel-sel neurosecretory meliputi sel-sel yang mengeluarkan hormon 

hipotalamus (releasing dan inhibiting hormone). Sel-sel 

neurosecretory mempunyai peran yang sangat penting dalam 

mempertahankan kondisi homeostasis pada hewan karena sel-sel 

ini memungkinkan sistem endokrin untuk mengintegrasikan dan 

merespon perubahan atau rangsangan yang berasal dari lingkungan 

eksternal. Sebagai contoh, sumbu CRH-ACTH-kortisol dapat 

diaktifkan oleh stres yang dihasilkan dari rangsangan eksternal.  

Secara fisiologis kendali proses regulasi hormonal dalam 

tubuh hewan dilakukan oleh sistem neuroendokrin yang dikenal 

sebagai sistem hipotalamohipofiseos. Sistem ini disusun oleh unsur 

nervoral hipotalamus dan unsur endokrin hipofisa. Hipofisa 

memegang kendali berbagai sekresi kelenjar endokrin lainnya dan 

berbagai proses fisiologis. Oleh karena itu hipofisa dikenal sebagai 

master gland dalam tubuh hewan.  

 Hubungan struktural hipotalamus dan hipofisa melalui dua 

struktur, yaitu sistem porte hipofiseos (vasa darah) dan traktus 

hipotalamohipofiseos (traktus nervosus). Hubungan hipotalamus 

dan adenohipofisa adalah melalui vasa darah, sedangkan hubungan 

hipotalamus dengan neurohipofisa melalui traktus nervosus. Secara 

fungsional hubungan hipotalamus dengan hipofisis melalui 

neurosekret yang berperan sebagai faktor pembebas (releasing 

factor) dan faktor penghambat (inhibiting factor). Fluktuasi sekresi 

faktor pembebas atau faktor penghambat akan menimbulkan efek 
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peningkatan atau hambatan sekresi hipofisis. Ragam neurosekret 

hipotalamus antara lain: 

1. LHRF atau LRF (luteinizing hormone releasing factor atau 

luteinizing releasing factor) adalah faktor pembebas LH. 

2. FSHRF (follicle stimulating hormone releasing factor) adalah 

pembebas FSH. 

3. TRF (thyrotropin releasing factor) adalah pembebas TSH. 

4. GHRF (growth hormone releasing factor) adalah faktor 

pembebas hormon pertumbuhan (GH). 

5. CRF (corticotrophin releasing factor) adalah pembebas ACTH. 

6. MSHIF (melanocyte stimulating hormone inhibiting factor) 

adalah penghambat MSH. 

7. MSHRF (melanocyte stimulating hormone releasing factor) 

adalah pembebas MSH. 

8. PRF (prolacting releasing factor) adalah pembebas LTH. 

 

Faktor pembebas atau faktor penghambat akan 

mempengaruhi sekresi hormon hipofisis. Sebagai master gland 

hipofisa menghasilkan hormon antara lain: 

1. Adenohipofisis menghasilkan hormon antara lain: 

- Somatotropin (STH: somatotropic hormone atau growth 

hormone) dihasilkan oleh sel somatotrof. 

- Prolaktin (LTH: luteotropic hormone), dihasilkan oleh sel 

laktotrof (mammotrof). 

- Thirotropin (TSH: thyrotropic stimulating hormone) 

dihasilkan oleh sel thirotrof. 

- Follitropin (FSH: follicle stimulating hormone) dihasilkan 

oleh sel FH-gonadotrof. 

- Lutropin (LH: luteinizing hormone) dihasilkan oleh sel 

LH-gonadotrof. 

- ICSH (interstitial cell stimulating hormone). 
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- Kortikotropin (ACTH: adrenocorticotropic hormone), 

dihasilkan oleh sel kortikotrof. 

2. Mesohipofisis menghasilkan hormon melanotropin (intermedin 

atau MSH: melanocyte stimulating hormone) yang dihasilkan 

oleh sel melanotrof. 

3. Neurohipofisis menghasilkan dua neurohormon, yaitu 

oksitosin yang dihasilkan oleh nucleus supraopticus 

hypothalamus dan vasopresin (AVP: arginin vasopressin atau 

ADH: antideuritic hormone) yang dihasilkan oleh nucleus 

paraventrikularis hypothalamus.  

 

Sekresi faktor pembebas atau faktor penghambat akan 

terpacu bila terjadi perubahan faktor lingkungan, baik lingkungan 

internal maupun lingkungan eksternal. Sebagai contoh, bila 

temperatur lingkungan eksternal mendingin, respon yang timbul 

akan dikoordinasikan lewat jalur nervoral sehingga hipotalamus 

terpacu untuk mensekresikan TSHRF, akibatnya hipofisis aktif 

mensekresikan TSH untuk meningkatkan laju metabolisme agar 

dihasilkan panas metabolit. Contoh lain adalah isapan papilla 

mammae merupakan stimulus bagi hipotalamus untuk koordinasi 

sehingga hipofisis mensekresikan prolaktin dan oksitosin, 

akibatnya terjadi laktasi. Masuknya pakan ke dalam tubuh hewan 

akan memacu sekresi TRF dan GHRF oleh hipotalamus sehingga 

memacu sekresi TSH dan GH dari hipofisis, akibatnya terjadi 

peningkatan aktivitas metabolisme lemak.  

 

H. Keterpaduan fungsi nervoral dan hormonal 

 Proses hormonal tidak bisa terlepas dari fungsi nervoral, 

artinya terdapat keterpaduan antara fungsi nervoral dan fungsi 

hormonal. Hal tersebut juga berarti bahwa sistem endokrin dan 

sistem nervoral (saraf) terintegrasi atau menjadi satu kesatuan 

dalam mengontrol atau meregulasi proses fisiologis di dalam tubuh 
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hewan. Keterpaduan antara sistem endokrin dan nervoral tersebut 

menghasilkan produk proses fisiologis yang optimum. Sebagai 

contoh adalah proses oviposisi pada aves (unggas), yaitu proses 

pengeluaran telur dari tubuh aves betina. Salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap proses oviposisi adalah intensitas cahaya. 

Aves selalu bertelur pada siang hari, artinya aves bertelur pada saat 

intensitas cahaya yang tinggi. Sangat jarang aves bertelur pada saat 

saat intensitas cahaya rendah, pada pagi dan petang hari. Adanya 

stimulus cahaya dengan intensitas tertentu akan diterima oleh 

organon visus dan impuls yang diterima akan ditransmisikan 

melalui nervus optikus menuju khiasma nervi optisi, selanjutnya 

menuju ke pusat visual dalam ensefalon. Adanya jaringan 

interneuron dalam ensefalon menyebabkan impuls tersebut juga 

terdistribusi ke hipotalamus, sehingga memacu aktivitas sekresi RF 

(releasing factor) hormon-hormon reproduktif. Oleh karena sekresi 

RF, hipofisis aktif mensekresikan hormon reproduktif yang 

berpengaruh terhadap proses oviposisi.  

 Contoh lain dari keterpaduan antara fungsi nervoral dan 

hormonal adalah proses digesti ventrikuler. Masuknya bolus ke 

dalam ventrikulus menyebabkan peningkatan distensi ventrikulus 

dan kenaikan pH ventrikulus. Hal tersebut merupakan stimulus 

mekanik dan kimiawi bagi reseptor pada jaringan ventrikuler. 

Impuls yang terjadi akan ditransmisikan menuju pusat digesti yang 

terdapat dalam ensefalon. Akibatnya muncul koordinasi nervoral 

bagi sel endokrin ventrikulus dan kontraksi stratum muskularis 

jaringan ventrikulus. Sel endokrin ventrikulus (sel G) akan terpacu 

sehingga terjadi sekresi hormon gastrin. Gastrin akan meregulasi 

sekresi pepsinogen oleh sel prinsipalis dan HCl oleh sel parietalis. 

Akibatnya kondisi lumen ventrikulus menjadi asam dan terbentuk 

pepsin  sehingga terjadi digesti ventrikuler.  

 Adanya gangguan fungsi nervoral dan hormonal akan 

menurunkan kualitas produk proses fisiologis. Sebagai contoh, bila 
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terjadi defisiensi hormon progesteron pada plasentalia (mamalia), 

meskipun telah terjadi proses implantasi embrio, maka 

kemungkinan terjadi aborsi sangat besar. Jika terjadi defisiensi 

hormon insulin, meskipun adanya stimulus berupa naiknya glukosa 

darah, maka tidak akan terjadi penigkatan metabolisme glukosa 

sehingga homeostasis glukosa darah terganggu.  

 

I. Metodologi endokrin 

 Kondisi fisiologis optimum di dalam tubuh hewan tidak 

bisa dilepaskan dari peran sistem endokrin (hormonal). Peran 

sistem endokrin telah banyak dimanfaatkan pada bidang peternakan 

untuk memaksimalkan produksi ternak dan pada bidang kesehatan 

untuk keperluan terapi beberapa penyakit. Berdasarkan hal tersebut 

maka menjadi sangat penting untuk mengkarakterisasi (mencirikan) 

sistem endokrin  dan memahami bagaimana hormon dapat 

berfungsi dan bekerja. Secara umum pengetahuan yang diperlukan 

agar dapat memanfaatkan sistem endokrin untuk memodulasi 

kondisi fisiologis hewan mencakup identifikasi jaringan atau 

kelenjar endokrin dan organ target dari masing-masing hormon. 

Pengetahuan mengenai efek fisiologis dari masing-masing hormon 

dan arti penting hormon bagi hewan perlu juga untuk diketahui. 

Secara lebih detail informasi yang harus dikuasai dalam 

mempelajari fungsi endokrin antara lain: 

1) Struktur kimiawi dari hormon, apakah hormon yang 

bersangkutan termasuk dalam kelompok hormon peptida, 

amina, steroid atau kelompok hormon tiroid. 

2) Proses biosintesis, penyimpanan dan sekresi hormon, serta 

stimulus yang dapat memacu sekresi hormon dari kelenjar 

endokrin. 

3) Transportasi hormon dan mekanisme kerja atau aksi hormon 

pada organ target. 

4) Jalur metabolisme, aktivasi, inaktivasi dan sekresi hormon. 
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Berkembangnya kajian fisiologi hormon memacu 

perkembangan metode observasi endokrinologis. Beberapa metode 

digunakan untuk observasi endokrinologis, antara lain teknik 

histologis, teknik ekstrak jaringan, identifikasi kimiawi dan teknik 

bioassay. Teknik histologis merupakan metode yang digunakan 

untuk observasi aspek biostruktur suatu endokrin sehingga dapat 

diketahui struktur normal maupun abnormal organ endokrin atau 

organ lainnya akibat pengaruh endokrin. Selain itu juga dapat 

diketahui makroanatomi endokrin, vaskularisasi dan inervasi suatu 

endokrin. Sebagai contoh, observasi goiter pada glandula tiroid. 

Goiter atau pembesaran pada kelenjar tiroid terjadi karena 

hiperstimulasi glandula tiroid oleh kelenjar hipofisa anterior. 

Observasi aspek struktural glandula tiroid pada kondisi goiter dapat 

menggunakan teknik histologis.  

Teknik ekstrak jaringan dapat digunakan untuk mengetahui 

peran atau pengaruh suatu hormon. Pemberian ekstrak jaringan 

endokrin kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya gejala 

hiperaktif maupun hipoaktif suatu proses. Teknik ini dapat juga 

digunakan untuk percobaan dalam rangka peningkatan kualitas dan 

kuantitas produk hewan. Contoh, pemberian tepung tiroid pada 

ayam yang sedang tumbuh akan meningkatkan laju 

pertumbuhannya akibat peningkatan laju metabolisme yang 

berlangsung di dalam tubuh ayam tersebut.  

Teknik bioassay digunakan untuk mengetahui efek suatu 

hormon. Secara sederhana teknik ini dilaksanakan dengan 

memberikan preparat hormon pada hewan, kemudian diamati status 

target hormon tersebut. Tabel 7 menyajikan contoh teknik bioassay 

yang dilakukan pada hewan.  
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Tabel 7. Teknik bioassay pada hewan percobaan 

Hormon yang 

diberikan 

Kondisi hewan Target yang diamati 

Insulin Hewan puasa Glukosa darah 

Folitropin Hewan muda Ukuran folikel 

Tiroksin Hewan muda Pertumbuhan 

Parathormon Hewan bertelur Kalsium darah, tulang, 

cangkang 

Androgen Hewan muda Organ reproduktif 

Prolaktin Merpati Ingluvies 

 

J. Pengukuran kadar hormon 

Hormon merupakan substansi yang disekresikan dalam 

jumlah yang sangat kecil untuk dapat mempengaruhi organ target. 

Rendahnya kadar hormon apabila dibandingkan dengan zat bukan 

hormon (misal glukosa darah) menuntut metode khusus dalam 

pengukurannya. Pengukuran kadar hormon sangat diperlukan untuk 

menentukan diagnosis suatu gangguan atau penyakit secara akurat. 

Pada hewan ternak, pengukuran kadar kortisol misalnya sangat 

penting untuk menentukan tingkat stress. Pengukuran kadar insulin 

juga sangat dibutuhkan dalam mendiagnosa adanya penyakit 

diabetes mellitus pada manusia. Dengan demikian, untuk keperluan 

terapi terhadap abnormalitas yang terjadi di dalam tubuh, 

pengetahuan mengenai kadar hormon adalah sangat penting. 

Tujuan lain dari pengukuran kadar hormon adalah untuk 

mengevaluasi proses fisiologis di dalam tubuh. Tinggi atau 

rendahnya kadar hormon dibandingkan dengan kadar metabolit 

tertentu dapat menjadi indikasi tentang keadaan fisiologis di dalam 

tubuh.  

Pengukuran kadar hormon dapat dilakukan dengan banyak 

cara, antara lain dengan teknik analitis seperti bioassay, receptor 

assay, immunoassay dan teknik instrumental seperti spektrometri. 

Cara yang paling banyak digunakan saat ini adalah cara 
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immunoassay. Secara definisi, immunoassay adalah pemeriksaan 

kimia yang menggunakan prinsip imunologi yang menyebabkan 

sel-sel darah hewan percobaan menggumpal. RIA 

(Radioimmunoassay) dan ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent 

Assay) adalah teknik immunoassay yang lebih baik dan lebih 

sensitif. 

 

7.3. PENUTUP 

A. Rangkuman  

Sistem endokrin bersama-sama dengan sistem saraf 

bertanggungjawab jawab atas koordinasi beragam sistem fisiologis 

yang terdapat di dalam tubuh ternak. Berbeda dengan sistem saraf, 

sistem endokrin memberikan respon yang relatif lambat namun 

memiliki efek yang cenderung lebih lama. Fungsi koordinasi dari 

sistem endokrin difasilitasi oleh hormon yang disekresikan oleh 

kelenjar-kelenjar khusus di dalam tubuh ternak. Dalam 

melaksanakan fungsi koordinasi, terdapat keterpaduan antara 

fungsi nervoral dan fungsi hormonal di dalam tubuh ternak.      

 

B. Tes formatif  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan perbedaan antara kelenjar endokrin dan kelenjar 

eksokrin terutama dalam hal sekresi produk kelenjar dan target 

dari produk kelenjar tersebut! 

2) Jelaskan mekanisme kerja hormon dalam mempengaruhi 

jaringan target! 

3) Agar dapat mempengaruhi organ/jaringan target, hormon 

memerlukan reseptor spesifik yang terdapat pada 

organ/jaringan target tersebut. Jelaskan secara singkat fakta 

tersebut! 

4) Jelaskan makna tentang keterpaduan fungsi nervoral dan 
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hormonal di dalam tubuh hewan ternak! 

5) Jelaskan mekanisme transportasi hormon protein, hormon 

steroid dan hormon tiroid untuk dapat mencapai organ/jaringan 

target! 

 

C. Umpan balik  

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes 

formatif yang terdapat pada bagian akhir dari pokok bahasan ini. 

Hitunglah jawaban anda yang benar dan kemudian gunakan rumus 

di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap 

materi belajar pada Bab I. 

 

 Tingkat penguasaan = 
Jumlah jawaban yang benar 

× 100% 
5 

 

Arti tingkat penguasaan materi yang anda capai: 

90 – 100% = baik sekali 70 – 79% = cukup 

80 – 89%   = baik     < 70% = kurang 

 

D. Tindak lanjut  

 Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, 

anda dapat meneruskan ke pokok bahasan II. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda masih di bawah 80%, anda harus mengulangi 

kegiatan belajar pada pokok bahasan I, terutama bagian yang belum 

anda kuasai. 

 

E. Kunci jawaban tes formatif 

1) Kelenjar endokrin menghasilkan produk berupa hormon yang 

disalurkan langsung ke aliran darah tanpa membutuhkan 

saluran khusus. Oleh sistem peredaran darah, hormon tersebut 

mentarget kelenjar atau organ tertentu untuk melakukan aksi 

tertentu sesuai dengan rangsangan yang berasal dari 
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lingkungan (internal maupun eksternal). Kelenjar eksokrin 

mensekresikan produknya berupa enzim ke dalam saluran 

terutama saluran pencernaan untuk membantu mencerna pakan 

secara enzimatis/kimiawi. Dengan demikian target dari produk 

kelenjar eksokrin adalah substrat yang berupa pakan yang 

masuk ke dalam saluran pencernaan hewan. 

2) Terdapat beberapa mekanisme hormon dalam mempengaruhi 

sel, jaringan atau organ target, diantaranya melalui aktivasi 

sintesis protein. Secara singkat, hormon menembus membran 

sel target secara langsung ke dalam sitoplasma. Hormon 

kemudian berikatan dengan reseptor spesifik yang berada di 

sitoplasma atau nukleus di dalam sel target. Kompleks 

hormon-reseptor selanjutnya bergerak menuju DNA di dalam 

nukleus sehingga dapat mengubah ekspresi genetik. Kompleks 

hormon-reseptor yang telah teraktivasi memulai transkripsi 

gen-gen tertentu. Selanjutnya mRNA bermigrasi ke sitoplasma 

sehingga proses translasi (sintesis protein baru) dapat terjadi di 

dalam ribosom. Mekanisme lain dapat melalui aktivasi siklik-

AMP (proses kimiawi yang berperan dalam penyediaan energi 

untuk proses metabolisme). Apabila aktivitas siklik-AMP 

meningkat, maka energi yang tersedia untuk metabolisme juga 

meningkat, dan pada akhirnya proses metabolisme juga akan 

meningkat. 

3) Hormon harus berikatan dengan reseptor spesifik (protein 

spesifik yang berada pada sel target yang dapat berikatan 

dengan hormon tertentu untuk memulai suatu respon) yang 

terdapat pada sel target. Tidak semua sel dapat dipengaruhi 

oleh semua hormon, hanya sel-sel yang memiliki reseptor yang 

cocok (sesuai) dengan hormon-hormon tertentu yang dapat 

dipengaruhi oleh hormon-hormon tersebut, sehingga sel-sel 

tersebut bisa disebut sebagai sel target dari hormon. 

4) Keterpaduan fungsi nervoral dan hormonal dapat 
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diinterpretasikan bahwa sistem endokrin dan sistem nervoral 

(saraf) terintegrasi atau menjadi satu kesatuan dalam 

mengontrol atau meregulasi proses fisiologis di dalam tubuh 

hewan. Keterpaduan antara sistem endokrin dan nervoral 

tersebut menghasilkan proses fisiologis yang optimum di 

dalam tubuh hewan ternak. 

5) Secara umum, transportasi hormon dilakukan oleh sistem 

sirkulasi. Proses transportasi hormon berbeda antar hormon, 

tergantung pada kelarutan dari hormon yang bersangkutan. 

Hormon-hormon peptida dan hormon amina dapat dengan 

mudah diangkut oleh darah. Hormon-hormon protein dapat 

beredar dalam bentuk monomer atau polimer. Transportasi 

hormon steroid dan hormon tiroid lebih kompleks 

dibandingkan dengan kelompok hormon protein dan amina. 

Untuk dapat disirkulasi menuju organ target melalui darah, 

kelompok hormon steroid dan tiroid harus diikat oleh berbagai 

tipe protein, antara lain globulin, transcortin dan albumin. 
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SENARAI 

- Endokrin: istilah yang berkaitan dengan atau menunjukkan 

kelenjar yang menghasilkan hormon atau produk lainnya yang 

langsung dialirkan ke dalam darah 
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- Prekusor: senyawa yang berpartisipasi dalam reaksi kimia 

yang menghasilkan senyawa lain 

- Iodinasi: proses mencampur atau mereaksikan dengan iodin 

- Organ target: jaringan atau organ di mana hormon melakukan 

tindakannya; Umumnya, jaringan atau organ dengan reseptor 

yang tepat untuk hormon 

- Reseptor hormon: protein dalam sel yang memungkinkan 

hormon untuk mengikat ke sel 
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BAB VIII 

FISIOLOGI SISTEM EKSKRESI  

 

8.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat  

Sistem ekskresi merupakan sistem di dalam tubuh ternak 

yang berfungsi mengeluarkan zat sisa atau limbah yang diproduksi 

oleh aktivitas seluler.  Limbah tersebut apabila tidak dikeluarkan 

dari dalam tubuh dapat berdampak negatif terhadap tubuh. Sistem 

ekskresi melibatkan organ-organ khusus berupa ginjal, paru-paru, 

kulit, dan hati. Pokok bahasan fisiologi sistem ekskresi berisi kajian 

tentang fungsi sistem ekskresi, sistem dan organ ekskresi, 

osmoregulasi, limbah metabolik, ekskresi nitrogen, ekskresi panas, 

ekskresi karbondioksida, homeostasis dan mekanisme homeostasis. 

 

B. Relevansi  

Sistem ekskresi merupakan satu sistem di dalam tubuh 

ternak yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran limbah 

metabolik dari dalam tubuh. Sistem ekskresi menjaga tubuh ternak  

dari bahaya limbah metabolik dan zat-zat lain sehingga kesehatan 

dan pertumbuhan ternak tetap terjaga. Penguasaan yang baik 

tentang materi sistem ekskresi akan sangat membantu mahasiswa 

dalam mempelajari kesehatan dan pertumbuhan ternak yang akan 

dipelajari lebih detail pada semester selanjutnya.  

 

C. Kompetensi  

C.1. Standar kompetensi  

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 

mampu mensimulasikan anatomi organ ekskresi dan fisiologi 

sistem eksresi pada ternak serta mengintegrasikannya dengan 

sistem-sistem fisiologis lain dalam mendukung homeostasis pada 

ternak. 
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C.2. Kompetensi dasar  

 Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa akan 

dapat mensimulasikan sistem dan organ ekskresi di dalam tubuh 

ternak. Mahasiswa juga akan dapat mensimulasikan proses 

osmoregulasi dan limbah metabolik yang dihasilkan oleh tubuh 

ternak. Selain itu, mahasiswa akan dapat mensimulasikan 

mekanisme ekskresi nitrogen, ekskresi panas, ekskresi 

karbondioksida. Selanjutnya, mahasiswa akan dapat 

mensimulasikan homeostasis dan mekanisme homeostasis di dalam 

tubuh ternak. Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa 

juga akan dapat mengintegrasikan sistem ekskresi dengan sistem-

sistem fisiologis lain dalam menjaga kondisi homeostasis di dalam 

tubuh ternak.   

 

D. Petunjuk belajar 

Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku ajar 

ini.  Mahasiswa juga sangat dianjurkan untuk membaca literatur-

literatur lain yang terkait untuk memperkaya materi fisiologi sistem 

ekskresi.  

 

8.2. PENYAJIAN 

A. Definisi ekskresi 

 Molekul organik kompleks harus dipecah menjadi 

komponen-komponen penyusunnya seperti nitrogen, sulfur dan 

fosfor sehingga dihasilkan energi. Proses pemecahan molekul 

kompleks tersebut juga menghasilkan produk sampingan berupa air 

dan karbondioksida, yang selanjutnya disebut dengan zat sisa 

metabolisme (limbah metabolik). Limbah metabolik yang 

diproduksi secara terus menerus (sepanjang organisme hidup) 

menyebabkan perbedaan konsentrasi yang tajam atas produk 

limbah metabolisme antara membran plasma sehingga 
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menyebabkan limbah tersebut berdifusi keluar sel menuju cairan 

ekstraselular (plasma darah). Bagi hewan-hewan bersel tunggal, 

limbah metabolisme akan didifusikan langsung keluar tubuh (sel) 

menuju lingkungan eksternal. Tidak terdapat mekanisme 

pengeluaran khusus yang dapat dijumpai pada ganggang, jamur, 

protozoa, dan protista lain. Limbah metabolik (karbondioksida, air 

dan senyawa nitrogen) berdifusi melalui membran sel dari 

organisme uniseluler ke lingkungan luar. Limbah metabolisme 

keluar dari tubuh protozoa melalui pori-pori yang terdapat pada 

permukaan tubuh. Proses pengeluaran limbah metabolik pada 

protista dilakukan secara pasif dan karena itu memerlukan sedikit 

atau tidak ada pengeluaran energi metabolik. Berbeda dengan 

hewan bersel tunggal, hewan-hewan bersel banyak (multiselular) 

membutuhkan organ-organ khusus agar limbah metabolisme dapat 

dikeluarkan dari tubuh ke lingkungan eksternal.   

 Istilah ekskresi lebih merujuk pada pengeluaran zat sisa 

atau limbah yang diproduksi oleh aktivitas seluler (metabolisme 

seluler). Oleh karena itu istilah ekskresi mungkin tidak dapat 

digunakan untuk menunjukkan proses pengeluaran zat-zat yang 

tidak dapat dicerna oleh tubuh melalui proses pencernaan (feses). 

Namun secara umum istilah ekskresi sering didefinisikan sebagai 

pemisahan dan pengeluaran bahan atau material limbah atau zat 

beracun serta partikel yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh ke 

lingkungan luar. Ekskresi melibatkan organ-organ khusus sehingga 

membentuk suatu sistem, yaitu sistem ekskresi. Dengan demikian, 

sistem ekskresi adalah suatu sistem yang dapat mengeluarkan zat-

zat sisa yang dapat membahayakan tubuh dari dalam tubuh ke 

lingkungan eksternal. Sistem ekskresi mencakup berbagai 

mekanisme dan proses pembuangan atau pengeluaran produk-

produk limbah, zat beracun, dan bagian tubuh yang telah rusak atau 

‘aus’. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dari tubuh oleh alat-alat 

ekskresi. Struktur organ dan proses ekskresi sangat bervariasi 



186 
 

tergantung dari ukuran dan kompleksitas organisme. Secara umum, 

alat ekskresi pada manusia dan vertebrata lainnya berupa ginjal, 

paru-paru, kulit, dan hati, sedangkan alat pengeluaran pada hewan 

invertebrata berupa nefridium, sel api atau buluh Malphigi.  

 Proses ekskresi pada sebagian besar mamalia meliputi dua 

proses utama, yaitu pembentukan urin dan feses. Hal tersebut 

dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa limbah dikeluarkan dari 

dalam tubuh melalui dua proses yaitu urinasi dan defekasi. Urin 

adalah produk dari sistem urinari sedangkan feses adalah produk 

dari sistem pencernaan. Selain mengandung air, urin mengandung 

pula garam-garam dan limbah protein yang apabila tidak 

dikeluarkan akan dapat membahayakan tubuh hewan. Hal yang 

sama berlaku untuk feses karena feses mengandung substansi yang 

dapat membahayakan tubuh.      

 

B. Fungsi sistem ekskresi 

 Disebutkan di awal bahwa sistem ekskresi adalah sistem 

yang berfungsi mengeluarkan hasil metabolisme yang sudah tidak 

diperlukan ke luar tubuh (limbah metabolik) sehingga sel-sel tubuh 

dapat menjaga keseimbangannya terhadap lingkungan. Dengan 

demikian sistem ekskresi pada semua jenis organisme mempunyai 

fungsi yang hampir sama, yaitu mempertahankan kondisi 

homeostasis di dalam tubuh organisme yang bersangkutan. Secara 

lebih rinci fungsi sistem ekskresi pada hewan dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

- Mempertahankan kandungan larutan inorganik (Na
+
, K

+
, Cl

-
, 

CO2, dan garam mineral lain) pada level yang sesuai 

kebutuhan tubuh.  

- Mempertahankan volume air plasma pada level normal. 

- Mengeluarkan substansi non-nutrisi dan berbahaya bagi tubuh 

(limbah metabolik) seperti ammonia, urea, billirubin dan lain-

lain. 
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- Mempertahankan keseimbangan osmotik di dalam tubuh. 

 

Berdasarkan rincian fungsi dari sistem ekskresi yang telah 

diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa agar dapat 

mempertahankan kondisi homeostasis, sistem ekskresi harus 

memiliki, paling tidak, tiga kemampuan, yaitu: 

- Sistem ekskresi harus mampu mengeluarkan zat sisa (limbah 

metabolik) yang membahayakan tubuh. 

- Sistem ekskresi harus mampu menjaga kondisi cairan dan 

garam-garam mineral di dalam tubuh dalam batas ambang 

normal. 

- Sistem ekskresi harus mampu mempertahankan konsentrasi 

substansi lain (yang diperlukan oleh tubuh) di dalam cairan 

tubuh pada batas yang dapat ditolelir oleh tubuh. 

 

C. Sistem dan organ ekskresi 

 Sistem ekskresi dalam melaksanakan fungsinya melibatkan 

beberapa sistem organ lain di dalam tubuh hewan, antara lain: 

1) Sistem pernafasan  dan sistem sirkulasi 

Sistem pernafasan  berkaitan terutama dengan 

pengeluaran gas hasil sisa metabolisme seluler 

(karbondioksida). Pada hewan vertebrata, sistem pernafasan  

tidak bisa terlepas dari sistem sirkulasi dalam hal ekskresi gas 

karbondioksida. Karena karbondioksida mudah larut dalam air 

(cairan tubuh), maka karbondioksida dengan mudah dapat 

berdifusi ke dalam sistem peredaran darah sehingga dapat 

ditransport ke paru-paru dan selanjutnya dikeluarkan melalui 

organ pernafasan. Khusus pada hewan yang hidup di perairan, 

gas amoniak dikeluarkan oleh insang (organ yang berfungsi 

seperti paru-paru pada hewan yang hidup di darat). 
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2) Sistem pencernaan 

Proses pencernaan selain menghasilkan sari-sari 

makanan sebagai substrat metabolisme juga menghasilkan zat 

sisa, yaitu bagian dari makanan yang tidak tercerna oleh sistem 

pencernaan hewan. Zat-zat yang tidak tercerna tersebut 

selanjutnya dibentuk menjadi feses untuk diekskresikan ke luar 

tubuh. Dengan demikian, sistem pencernaan juga bertanggung 

jawab untuk mengekskresikan limbah dari dalam tubuh hewan 

dalam bentuk feses. Selain itu, sistem pencernaan juga 

bertanggung jawab terhadap regulasi ion dan air karena organ 

pencernaan terutama usus besar juga berfungsi dalam 

reabsorpsi air.  

3) Sistem integumentori 

Sistem integumentori tersusun atas beberapa organ, 

salah satu organ terpenting adalah kulit dan kelenjar keringat. 

Sistem ini memiliki berbagai peran penting dalam homeostasis 

terutama yang berkaitan dengan ekskresi. Limbah organik 

utama yang dikeluarkan dari tubuh melalui kulit adalah 

keringat (melalui kelenjar keringat). Selain berfungsi sebagai 

organ ekskresi, kulit juga berperan dalam regulasi kadar 

garam-garam mineral dan penyerapan air (water uptake). 

4) Sistem urinasi 

Organ utama dalam sistem urinasi adalah ginjal. Bahan 

yang dieliminasi melalui ginjal adalah produk limbah nitrogen 

(amoniak, asam urat, urea, kreatin, kreatinin dan asam amino), 

garam-garam mineral (dalam kondisi berlebih di dalam tubuh), 

elektrolit, racun, obat, air dan berbagai bahan organik lainnya 

yang dihasilkan oleh reaksi biokimiawi di dalam tubuh hewan. 

Dengan demikian ginjal berfungsi dalam regulasi 

keseimbangan air, ion dan molekul organik lain.  Selain itu 

sistem urinasi juga berfungsi menjaga keseimbangan asam-

basa cairan tubuh, mensekresikan hormon renin dan hormon 
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erythropoietin (EPO), mereabsorpsi zat-zat hasil penyaringan 

yang masih bermanfaat dan memproduksi vitamin D3. 

 

Sistem ekskresi pada hewan vertebrata disusun oleh organ 

paru-paru, kulit, ginjal, dan hati. Dari beberapa organ tersebut, 

organ terpenting penyusun sistem ekskresi adalah ginjal. 

1) Ginjal. 

Ginjal adalah organ ekskresi pada vertebrata yang 

bewarna merah gelap dan memiliki bentuk seperti kacang. 

Ginjal dipenuhi oleh pembuluh darah, dimana pembuluh darah 

merupakan bagian integral dari fungsi ginjal. Setiap fungsi 

ginjal (filtrasi/menyaring darah) melibatkan darah, oleh karena 

itu, ginjal membutuhkan banyak pembuluh darah untuk 

memfasilitasi fungsi ini. Arteri ginjal menyuplai darah ke 

ginjal, dimana (pada manusia) lebih dari 180 liter darah 

melewati ginjal setiap hari. Darah yang memasuki ginjal 

kemudian disaring dan selanjutnya kembali ke jantung melalui 

vena ginjal. Struktur paling dasar dari ginjal, adalah nefron. Di 

dalam tiap ginjal terdapat sekitar satu juta struktur mikroskopis 

(nefron). Nefron-nefron tersebut (terutama bagian dari nefron 

yaitu glomerulus) berfungsi untuk menyaring darah sehingga 

dihasilkan produk-produk limbah metabolik yang selanjutnya 

dieliminasi keluar tubuh. Sedangkan substansi yang masih 

diperlukan oleh tubuh (protein dengan berat molekul rendah, 

air dan elektrolit) akan diserap kembali oleh ginjal.  

Ginjal memiliki peran penting dalam mempertahankan 

homeostasis pada hewan. Ginjal akan merespon perubahan 

kondisi (kandungan) air, elektrolit dan asam-basa dengan 

mengubah laju reabsorpsi dan ekskresi zat-zat tersebut. Secara 

umum, peran ginjal dalam homeostasis adalah sebagai berikut: 

- Menjaga keseimbangan ion. Kandungan sodium (Na
+
) 

adalah penentu osmolaritas cairan ekstraseluler. Selain 
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sodium, potassium (K
+
), calcium (Ca

2+
), besi dan mineral-

mineral mikro (trace mineral). Untuk menjaga 

keseimbangan ion, ginjal melakukan reabsorpsi dan 

ekskresi ion-ion tersebut sesuai dengan kandungannya 

dalam cairan ekstraseluler.  

- Menjaga keseimbangan tekanan osmotik. Ginjal 

menentukan volume urin yang diproduksi sehingga dapat 

mengontrol keseimbangan cairan di dalam tubuh.  

- Menjaga tekanan darah. Ginjal mengendalikan tekanan 

darah melalui beberapa cara: 

 Jika tekanan darah meningkat, ginjal akan menambah 

pengeluaran garam dan air, yang akan menyebabkan 

berkurangnya volume darah dan mengembalikan 

tekanan darah ke normal. 

 Jika tekanan darah menurun, ginjal akan mengurangi 

pembuangan garam dan air, sehingga volume darah 

bertambah dan tekanan darah kembali ke normal. 

Sehingga dengan mengontrol volume darah, ginjal 

berperan dalam pengaturan tekanan darah. 

 Ginjal juga bisa meningkatkan tekanan darah dengan 

menghasilkan enzim yang disebut renin, yang memicu 

pembentukan hormon angiotensin, yang selanjutnya 

akan memicu pelepasan hormon aldosteron. 

- Mengatur keseimbangan pH. Ginjal mendukung sistem 

respirasi dalam mengontrol pH cairan tubuh. Ginjal 

mengatur pH cairan ekstraseluler dengan mempertahankan 

atau mengekskresikan H
+
 atau HCO3

-
. Jalur metabolik dan 

transport amoniak (metabolisme amoniak) juga dapat 

mempengaruhi asam-basa cairan ekstra seluler. Produksi 

urea akan meningkatkan penggunaan bikarbonat sehingga 

dapat berdampak pada regulasi pH tubuh secara 

keseluruhan.  
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- Ginjal berfungsi dalam ekskresi, terutama limbah nitrogen. 

Substansi lain yang diekskresikan oleh ginjal antara lain 

racun yang larut dalam air, vitamin yang larut dalam air. 

Substansi-substansi tersebut diekskresikan bersama 

dengan urin.  

- Memproduksi hormon. Ginjal memiliki peran dalam 

memproduksi dan mensekresikan hormon antara lain 

hormon rennin (mengontrol tekanan darah) dan 

eritropoitin (meregulasi produksi sel darah merah). 

 

Fungsi ekskresi dari ginjal sangat terkait dengan urin. 

Urin dapat didefinisikan sebagai cairan sisa yang dihasilkan 

dari proses penyaringan darah oleh ginjal dan diekskresikan ke 

luar tubuh melalui proses urinasi. Terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi volume urin yang diekskresikan ke luar 

tubuh antara lain hormon ADH (mempengaruhi proses 

penyerapan air), jumlah air yang diminum, rangsangan pada 

saraf ginjal dan pengaruh dari hormon insulin (kadar gula yang 

tinggi pada tubulus distal mengganggu proses penyerapan air). 

Pembentukan urin berlangsung pada nefron. Proses 

pembentukan urin terdiri dari tiga tahapan yaitu: 

- Filtrasi atau penyaringan air dan zat terlarut (yang 

terkandung dalam darah) dalam glomeruli dilanjutkan ke 

dalam kapsul Bowman. Hasil penyaringan di glomerulus 

berupa filtrat glomerulus (urin primer) yang komposisinya 

serupa dengan darah tetapi tidak mengandung protein. 

Pada filtrat glomerulus masih dapat ditemukan asam 

amino, glukosa, natrium, kalium dan garam-garam 

lainnya. Proses filtrasi pada glomerulus dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain permeabilitas kapiler, diameter 

kapiler, tekanan hidrostatis kapiler glomerulus, tekanan 

hidrostatis tubulus (kavitas glomerularis), tekanan osmotik 



192 
 

plasma kapiler glomerulus dan tekanan osmotik filtrat 

dalam tubulus (kavitas glomerularis).  

- Reabsorpsi (penyerapan kembali) air dan zat terlarut. 

Proses ini mencegah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh 

agar tidak hilang bersama dengan urin. Setelah terjadi 

reabsorbsi maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder 

yang komposisinya sangat berbeda dengan urin primer. 

Pada urin sekunder, zat-zat yang masih diperlukan tidak 

akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa 

metabolisme yang bersifat racun bertambah. 

 

Regulasi reabsorpsi air oleh tubulus renalis merupakan 

proses hormonal. Homon ADH (vasopresin) merupakan 

regulator tekanan osmotik cairan tubuh. Bila tekanan osmotik 

cairan tubuh menurun (kadar air cairan tubuh meningkat), 

maka perubahan tersebut akan diterima oleh osmoreseptor 

yang berada pada hipotalamus, kemudian terjadi koordinasi 

sekresi ADH oleh neurohipofisis. Hormon ini akan 

menurunkan aktivitas reabsorpsi air pada tubulus renalis 

sehingga air tidak akan diserap kembali, artinya air akan 

dibuang lewat urin dan tekanan osmotik cairan tubuh kembali 

menjadi normal. Hal sebaliknya terjadi pada saat tekanan 

osmotik cairan tubuh meningkat. 

- Ekskresi ion hidrogen (H
+
), ion kalium (K

+
), amonia 

(NH3) dan obat-obatan bersama dengan urin. Sebelum urin 

diekskresikan, terjadi proses penambahan zat sisa (seperti 

pigmen empedu) dan urea yang mulai terjadi di tubulus 

kontortus distal yang disebut dengan augmentasi. 

2) Paru-paru. 

Paru-paru merupakan organ utama sistem respirasi pada 

hewan yang hidup di darat, atau dengan kata lain fungsi utama 

dari paru-paru adalah sebagai alat pernafasan. Sebagai organ 
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pernafasan, paru-paru berperan dalam mengekskresikan zat 

sisa berupa karbondioksida dan uap air, sehingga paru-paru 

juga dapat dianggap sebagai organ ekskresi. Setelah 

membebaskan oksigen, di jaringan, sel-sel darah merah 

menangkap karbondioksida sebagai hasil metabolisme seluler. 

Karbondioksida dan air hasil metabolisme tersebut diangkut 

oleh darah lewat vena untuk dibawa ke jantung, dan dari 

jantung darah akan diteruskan ke paru-paru. Di paru-paru 

karbondioksida dan uap air dilepaskan dan dikeluarkan dari 

paru-paru melalui hidung. 

3) Hati (liver). 

Secara umum, hati dikenal sebagai bagian dari sistem 

pencernaan (berfungsi sebagai kelenjar pencernaan). Namun, 

hati juga mempunyai peran penting dalam sistem ekskresi pada 

hewan. Hati mengekskresikan berbagai substansi yang sudah 

tidak bermanfaat dari dalam tubuh, utamanya adalah empedu. 

Berkaitan dengan fungsi ekskresi, hati utamanya 

mengeliminasi produk limbah tertentu dengan mengubah atau 

mengkonversi limbah tersebut menjadi senyawa yang dapat 

dikeluarkan melalui ginjal. Berikut adalah peran penting hati 

sebagai salah satu organ ekskresi, antara lain: 

- Hati berfungsi merombak sel darah merah yang telah 

rusak menjadi pigmen empedu, yaitu bilirubin dan 

biliverdin. Pigmen-pigmen tersebut selanjutnya 

dikeluarkan dari dalam tubuh bersama dengan feses atau 

urin. 

- Hati berfungsi mengeluarkan kolesterol, hormon steroid, 

beberapa vitamin dan obat-obatan bersama dengan 

empedu.  

- Hati juga berperan dalam membentuk urea (konversi dari 

amoniak menjadi urea) melalui proses yang disebut 

ornithine cycle.   
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- Hati berperan dalam mengatur pengeluaran kreatinin (hasil 

pemecahan protein) untuk diangkut oleh darah menuju ke 

ginjal. 

4) Kulit.  

Kulit adalah organ terluar dan juga merupakan organ 

terbesar yang terdapat di dalam tubuh hewan. Kulit disusun 

atas berbagai sel dan jaringan yang berbeda. Kulit sangat 

penting dalam hal proteksi (melindungi organ/jaringan yang 

berada di bawahnya), penerimaan rangsang (reseptor), 

pengaturan suhu tubuh serta homeostasis. Karena kulit 

tersusun atas kelenjar keringat, maka kulit juga berperan 

penting dalam sistem ekskresi (mengekskresikan keringat). 

Fungsi ekskresi oleh kulit (kelenjar keringat) sangat terkait 

dengan sistem saraf. Pusat pengatur suhu pada susunan saraf 

pusat akan mengatur aktivitas kelenjar keringat dalam 

mengeluarkan keringat. Peran kulit dalam ekskresi keringat 

dapat membantu meregulasi suhu tubuh yaitu dengan 

mendinginkan suhu tubuh melalui proses evaporasi, karena air 

yang dikeluarkan bersama dengan keringat dapat membawa 

panas tubuh untuk dilepaskan ke lingkungan (air sebagai 

insulator).  

Kelenjar keringat dikelilingi oleh kapiler darah 

(pangkal kelenjar keringat menggulung dan berhubungan 

dengan kapiler darah) dan serabut saraf simpatik. Karena 

susunannya yang langsung berhubungan dengan kapiler darah 

tersebut, maka kelenjar keringat akan menyerap air dan garam 

mineral dari kapiler darah. Selanjutnya, air dan garam mineral 

ini akan dikeluarkan di permukaan kulit (pada pori) sebagai 

keringat. Keringat adalah air yang dikeluarkan oleh kelenjar 

keringat pada kulit mamalia. Keringat mengandung air, garam-

garam mineral dan urea. Jumlah keringat yang dikeluarkan 

oleh hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu 
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lingkungan yang tinggi, gangguan dalam penyerapan air pada 

ginjal (gagal ginjal), kelembapan udara, aktivitas tubuh yang 

meningkat (sehingga proses metabolisme berlangsung lebih 

cepat untuk menghasilkan energi), gangguan emosional, dan 

menyempitnya pembuluh darah akibat rangsangan pada saraf 

simpatik. 

Kelenjar keringat merupakan organ yang penting dalam 

sistem ekskresi hewan mamalia. Namun, tidak semua hewan 

memiliki kelenjar tersebut. Babi dan kelinci merupakan contoh 

hewan yang tidak memiliki kelenjar keringat. Contoh lain 

adalah aves (bangsa burung). Burung tidak memiliki kelenjar 

keringat sehingga sangat lazim bagi burung untuk menurunkan 

suhu tubuh mereka lebih tergantung pada sistem pernafasan, 

yaitu melalui panting (terengah-engah). Berbeda dengan babi 

maupun burung, kerbau memiliki kelenjar keringat namun 

dalam jumlah yang lebih sedikit (dibandingkan dengan 

kelenjar keringat pada sapi). Hal demikian menjadikan kerbau 

kurang toleran terhadap panas, sehingga kerbau cenderung 

akan berkubang pada suhu lingkungan yang panas.  

 

D. Osmoregulasi 

Untuk mempertahankan kondisi homeostasisnya, hewan 

tidak semata-mata bergantung pada sistem ekskresi tetapi hewan 

juga melibatkan mekanisme osmoregulasi. Osmoregulasi 

merupakan proses dimana organisme secara aktif menjaga 

konsentrasi zat terlarut di dalam tubuh mereka relatif terhadap 

lingkungan sekitarnya, atau proses pengontrolan keseimbangan 

osmotik internal (air dan ion/garam yang terlarut) dan lingkungan 

eksternal. Osmoregulasi penting bagi organisme dalam upaya 

menjaga keseimbangan tekanan osmotik dalam tubuh atau sel. 

Dengan demikian osmoregulasi adalah cara dimana suatu 

organisme mempertahankan konsentrasi zat terlarut dan jumlah air 
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dalam cairan tubuh sebagai respon terhadap berbagai perubahan 

yang terjadi di lingkungan eksternalnya. Secara prinsip, 

osmoregulasi tidak dapat dipisahkan dari sistem ekskresi. Hal 

tersebut karena osmoregulasi (berkaitan dengan konsentrasi dan 

komposisi cairan tubuh) merupakan salah satu fungsi dari sistem 

ekskresi. Dalam arti lain, sistem ekskresi sangat berperan dalam 

menjaga homeostasis tubuh hewan dengan cara osmoregulasi 

(menjaga keseimbangan osmotik di dalam tubuh).   

Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk 

menahan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan 

melalui membran semi permiabel. Tekanan osmotik memiliki arti 

penting bagi kehidupan hewan karena tekanan osmotik dapat 

mempengaruhi fungsi dan struktur sel. Perubahan tekanan osmotik 

dapat menyebabkan perubahan arah aliran air atau zat terlarut 

sehingga berdampak pada fungsi dan struktur sel. Sebagai 

gambaran sederhana dapat diamati pada sel darah merah yang 

dimasukkan kedalam air laut, maka air dalam sel darah merah akan 

terserap keluar, sehingga sel darah merah akan mengkerut. Hal ini 

dikarenakan konsentrasi air dalam sitoplasma sel darah merah lebih 

tinggi dari konsentrasi air pada air laut.  Untuk menjaga 

keseimbangan cairan di dalam sel tubuh, konsentrasi air dan garam-

garam mineral harus dalam keadaan seimbang antara di dalam sel 

(cairan intra seluler) dan di luar sel (cairan ekstra seluler).   

Prinsip dasar dari proses osmoregulasi adalah osmosis. 

Osmosis adalah pergerakan air dari cairan yang memiliki 

konsentrasi air lebih tinggi (lebih encer) menuju ke cairan yang 

memiliki kandungan air lebih rendah (lebih pekat/kental). 

Osmoregulasi dapat dilakukan oleh hewan dalam berbagai cara 

tergantung pada jenis lingkungan dan jenis alat atau organ tubuh 

yang dimiliki oleh hewan yang bersangkutan. Lingkungan yang 

berbeda memberikan pengaruh yang berbeda pula terhadap tubuh 

hewan sehingga masing-masing hewan akan merespon dengan cara 
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atau mekanismenya masing-masing. Berikut adalah beberapa 

contoh mekanisme osmoregulasi pada hewan: 

- Mengontrol air yang masuk ke dalam tubuh, misal dengan cara 

mengatur permiabilitas kulit, mengatur frekuensi makan dan 

minum. 

- Mengontrol kehilangan air dari tubuh, misal dengan cara 

mengatur permiabilitas permukaan organ-organ ekskresi (kulit) 

dan mengatur pengeluaran air melalui ginjal. 

- Mengontrol kehilangan elektrolit melalui ginjal. 

- Mengatur serapan (uptake) atau pengeluaran ion. 

- Mengontrol variasi tekanan osmotik melalui retensi zat terlarut 

organik. 

 

Keringat merupakan salah satu media pengeluaran air dan 

garam pada mamalia selain melalui urin, sementara makan dan 

minum merupakan sarana untuk mendapatkan air bagi tubuh hewan 

mamalia. Selain melalui makanan dan minuman, mamalia juga 

mampu memanfaatkan air metabolik, yaitu air yang dihasilkan dari 

oksidasi glukosa. Berbeda dengan mamalia umumnya, burung yang 

hidup di daerah pantai mendapatkan asupan garam yang berlebihan 

sehingga burung tersebut berusaha mengeluarkan kelebihan garam 

dari dalam tubuhnya melalui kelenjar garam. Pada saat konsentrasi 

garam di dalam cairan tubuh meningkat (melebihi batas toleransi) 

maka burung akan mengekskresikan cairan pekat yang banyak 

mengandung NaCl.  

 Masing-masing hewan memiliki mekanisme tersendiri 

dalam mengontrol keseimbangan ion dan air (cairan) di dalam 

tubuh. Pada sebagian besar hewan, ginjal adalah pusat kontrol 

keseimbangan ion dan cairan tubuh.  Meskipun demikian, sebagian 

hewan juga bergantung pada organ selain ginjal seperti insang 

(ikan dan amfibi), kulit dan mukosa saluran pencernaan. 

Keseluruhan organ tersebut mengatur tiga proses homeostasis 
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sehingga terjaga komposisi kimiawi yang sesuai dengan kebutuhan 

hewan atau organisme. Ketiga proses homeostasis tersebut adalah: 

- Pengaturan osmotik, adalah pengaturan tekanan osmotik 

jaringan yang dapat menentukan pergerakan air melewati 

membran semipermiabel.  

- Pengaturan ion, adalah pengaturan komposisi ion dalam cairan 

tubuh.  

- Ekskresi nitrogen, adalah suatu jalur (pathway) pengeluaran 

amoniak (produk beracun hasil metabolisme protein). Proses 

pengeluaran amoniak dan juga urea serta asam urat sangat 

terkait dengan pengaturan (kontrol) keseimbangan osmotik dan 

ion. 

 

E. Limbah metabolik 

 Tujuan utama organisme melaksanakan metabolisme adalah 

untuk menghasilkan energi. Selain energi, metabolisme akan 

menghasilkan produk sampingan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh 

sehingga harus dibuang ke luar tubuh. Produk sampingan tersebut 

sering disebut dengan limbah metabolik. Dengan demikian limbah 

metabolik berarti semua substansi yang dikeluarkan dari tubuh 

melalui sistem ekskresi karena substansi tersebut tidak dapat 

dimanfaatkan oleh tubuh (disebabkan karena surplus atau beracun). 

Limbah metabolik dapat dibedakan menjadi gas, cair, padat dan 

panas. Panas, meskipun sering tidak dianggap sebagai limbah 

metabolik, dapat digolongkan menjadi produk sampingan 

metabolisme karena setiap aktivitas metabolisme diikuti oleh 

panas. Panas metabolik ini harus dikeluarkan dari tubuh (hewan 

berdarah panas) karena apabila tidak dikeluarkan dapat 

mengganggu keseimbangan panas tubuh (thermal homeostatic). 

Berikut adalah produk limbah metabolik utama pada semua 

organisme: 
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- Produk berbasis nitrogen seperti amoniak, uria dan asam urat 

yang merupakan produk sampingan dari metabolisme protein. 

Produk sampingan ini dikeluarkan dari dalam tubuh melalui 

sistem ekskresi yaitu sistem urinasi (urinary system).  

- Air dan karbondioksida yang merupakan produk sampingan 

dari metabolisme karbohidrat atau glukosa. Air dikeluarkan 

dari tubuh melalui beberapa mekanisme ekskresi antara lain 

urinasi, keringat dan respirasi, sedangkan karbondioksida 

diekskresikan dari tubuh melalui sistem respirasi. Karena air 

sangat dibutuhkan untuk melarutkan limbah metabolik 

sebelum diekskresikan, limbah metabolik dapat memiliki 

pengaruh besar terhadap keseimbangan cairan di dalam tubuh.  

- Garam-garam mineral, merupakan produk dari proses 

netralisasi (reaksi antara senyawa asam dan basa). Garam-gram 

mineral dapat diekskresikan bersama dengan keringat dan urin. 

 

Didefinisikan di atas bahwa ekskresi secara umum 

merupakan pengeluaran material limbah atau zat beracun serta 

partikel yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh. Hal ini berarti 

bahwa ekskresi meliputi proses pengeluaran zat sisa hasil 

metabolisme dan zat sisa non-metabolisme yang sudah tidak 

bermanfaat bagi tubuh seperti feses. Di dalam tubuh hewan, limbah 

(zat tidak bermanfaat) sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu limbah metabolik dan limbah non-metabolik. Perbedaannya 

terletak pada apakah zat tersebut dihasilkan oleh proses kimiawi sel 

hewan atau hanya melewati saluran pencernaan hewan tanpa benar-

benar masuk ke dalam proses hidupnya (tanpa melewati proses 

kimiawi sel/metabolisme sel). Limbah non-metabolik terutama 

adalah bahan-bahan yang, berdasarkan susunan kimiawinya, tidak 

tercerna atau tidak dapat dimanfaatkan oleh hewan.  
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F. Ekskresi nitrogen 

 Pemecahan (katabolisme) asam amino dan asam nukleat 

akan menghasilkan limbah metabolik berupa amoniak. Beberapa 

hewan mengkonversi amoniak (zat racun/berbahaya bagi tubuh) 

menjadi molekul yang lebih toleran (tidak terlalu membahayakan 

bagi tubuh) seperti urea dan asam urat (uric acids). Asam urat 

merupakan limbah metabolik utama katabolisme asam amino pada 

bangsa aves (burung). Proses konversi ini membutuhkan energi 

(ATP) sehingga sering disebut bahwa metabolisme protein kurang 

efisien dibandingkan dengan metabolism glukosa dan lemak.  

Amoniak merupakan limbah metabolik utama bagi hewan 

yang hidup di air. Hal ini berkaitan dengan sifat dasar amoniak 

yaitu sangat mudah larut dalam air sehingga amoniak mudah 

diekskresikan melalui permukaan tubuh ikan. Amoniak mudah 

diekskresikan melalui mekanisme difusi karena amoniak memiliki 

berat molekul yang rendah dan membran biologi pada umumya 

sangat permeabel (mudah dilalui) terhadap amoniak. Amoniak 

dapat menembus membran biologi dalam bentuk NH3 dan NH4
+ 

(ammonium), meskipun melalui mekanisme yang berbeda. NH3 

dapat berdifusi secara pasif melalui membran, sedangkan NH4
+ 

memerlukan transporter untuk dapat menembus membran biologi. 

Meskipun amoniak sangat larut dalam air, namun hewan dapat 

mentoleransi amoniak hanya dalam konsentrasi yang sangat kecil 

karena amoniak sangat beracun. Hal inilah yang menyebabkan 

mengapa amoniak harus dikeluarkan dari dalam tubuh hewan. Pada 

mamalia, amoniak dengan level yang tinggi akan sangat 

membahayakan tubuh, sehingga amoniak harus dikonversikan 

menjadi urea. Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari 

unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen dengan rumus 

CON2H4 atau (NH2)2CO. Dengan demikian bahan dasar sintesis 

urea adalah amoniak dan karbondioksida. Dibandingkan dengan 

amoniak, urea lebih dapat ditolelir oleh hewan karena urea kurang 



201 
 

beracun sehingga hewan dapat mentransport dan menyimpan urea 

secara aman.  

 Hewan menggunakan berbagai macam strategi untuk 

mengeluarkan limbah nitrogen. Namun perlu diingat bahwa 

berbagai strategi tersebut akan berpengaruh terhadap keseimbangan 

air dan ion di dalam tubuh. Hewan-hewan yang mengeluarkan 

sebagian besar limbah nitrogennya dalam bentuk amoniak disebut 

ammoniotele. Hewan yang tergolong dalam kelompok ini 

mengeluarkan amoniak dalam bentuk larutan yang encer (dilute 

solution) sehingga berakibat pada kehilangan cairan tubuh. Selain  

diekskresikan dalam bentuk amoniak, limbah nitrogen juga dapat 

diekskresikan dalam bentuk urea (kelompok hewan ureotele) dan 

asam urat (kelompok hewan uricotele). Berbeda dengan ekskresi 

amoniak yang menyebabkan kehilangan sebagian besar cairan 

tubuh, pengeluaran limbah nitrogen dalam bentuk urea dan asam 

urat hanya mengakibatkan kehilangan air dalam jumlah kecil. 

Khusus untuk asam urat, substansi ini relatif tidak beracun dan 

sedikit larut dalam air. Kelarutan asam urat hanya 6 mg per liter air. 

Karena sedikit larut dalam air maka asam urat diekskresikan dalam 

bentuk semi padat (pasta) dengan sedikit mengandung air. Hal 

inilah yang menjadi alasan mengapa ekskresi limbah nitrogen 

dalam bentuk asam urat tidak mengganggu keseimbangan cairan di 

dalam tubuh hewan terutama jenis aves. Namun pengeluaran 

limbah nitrogen dalam bentuk ini memerlukan energi lebih besar 

dibandingkan dengan ekskresi dalam bentuk amoniak maupun urea. 

Meskipun hewan mengeluarkan sebagian besar limbah nitrogennya 

dalam satu bentuk (amoniak atau urea atau asam urat), namun 

hampir semua spesies hewan mempunyai kemampuan meproduksi 

masing-masing jenis molekul tersebut. Sebagai contoh, manusia 

termasuk dalam golongan ureotele, tetapi manusia juga mampu 

memproduksi dan mengekskresikan amoniak dan asam urat.  
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G. Ekskresi panas 

 Metabolisme (reaksi biokimiawi) di dalam tubuh selalu 

diikuti dengan produksi panas yang dikenal dengan panas 

metabolit. Bagi hewan terutama hewan berdarah panas 

(homeoterm), panas metabolit memberikan kontribusi dominan 

bagi panas tubuh, sehingga peningkatan laju metabolisme 

menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Karena tubuh hewan 

memiliki batasan suhu yang dapat ditolelir (suhu optimum, ±38°C), 

maka peningkatan suhu di atas suhu optimum tersebut akan 

mengganggu aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Hal ini 

berkaitan dengan fungsi enzim dalam reaksi biokimiawi di dalam 

tubuh (sebagai biokatalisator). Karena enzim tersusun dari protein 

maka konformasi dan aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh 

suhu. Agar aktivitas metabolisme dapat berlangsung optimal, maka 

kelebihan panas yang diproduksi oleh tubuh harus dikeluarkan. 

Berikut adalah beberapa efektor ekskresi panas (organ yang 

bertanggung jawab terhadap proses pengeluaran panas) antara lain 

pembuluh darah perifer, kelenjar sudorifera, muskuli 

integumentalis dan sel (melalui aktivitas seluler).  

 Regulasi panas tubuh hewan dikendalikan oleh pusat 

pengatur panas yang terletak di hipotalamus. Peningkatan suhu 

tubuh akan segera direspon oleh pusat pengatur panas tersebut. 

Satu hal yang dapat dilakukan adalah mengkoordinasikan aktivitas 

pembuluh darah yaitu untuk mengadakan vasodilatasi (pelebaran 

ukuran/diameter pembuluh darah). Vasodilatasi pada pembuluh 

darah perifer menyebabkan aliran darah perifer (subkutan) menjadi 

lebih cepat (sehingga volume darah yag mengalir menjadi lebih 

besar). Sebagai akibatnya panas yang terbawa oleh aliran darah 

perifer lebih cepat dan lebih banyak bersinggungan dengan 

permukaan integumentum. Selain itu aktivitas glandula sudorifera 

untuk mengekskresikan cairan keringat, berarti panas yang dibawa 
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cairan keringat ikut keluar. Pelepasan panas tersebut melalui 

mekanisme evaporasi, radiasi, konduksi dan konveksi.  

Panas juga dilepaskan melalui proses urinasi. Cairan urin 

membawa panas, dengan kata lain bila terjadi pengeluaran urin 

maka panas ikut terbuang. Selain itu, proses defekasi (pembuangan 

feses), proses oviposisi pada aves, dan proses ekspirasi juga dapat 

membantu proses pelepasan panas tubuh sehingga panas tubuh 

hewan tetap dalam kondisi homeostasis. Salivasi juga dapat 

mendukung pelepasan panas tubuh hewan.  

Bila panas berlebihan, maka muskulus subcutaneous 

maupun muskuli arektor pilus (muskulus arektor plume, pada aves) 

mengalami relaksasi, akibatnya rambut atau bulu akan rebah dan 

tidak akan terjadi aktivitas menggigil. Keadaan yang demikian 

akan mengurangi produksi panas metabolit. Keadaan sebaliknya, 

bila tubuh mengalami cekaman dingin (membutuhkan panas), akan 

terjadi kontraksi muskuli tersebut sehingga rambut atau bulu tegak 

dan terjadi aktivitas menggigil, akibatnya terjadi penambahan 

panas.  

 

H. Ekskresi karbondioksida 

 Karbondioksida merupakan hasil sampingan dari proses 

metabolisme seluler. Keberadaan karbondioksida yang melebihi 

ambang batas normal dapat membahayakan tubuh hewan. Selain 

bersifat racun, karbondioksida juga dapat menurunkan pH cairan 

(plasma) tubuh, sehingga gas ini harus dikeluarkan dari tubuh 

hewan. Proses pengeluaran karbondioksida melalui proses ekspirasi 

pada saat hewan melaksanakan respirasi. Karier (pembawa) 

karbondioksida adalah hemoglobin  yang berada dalam eritrosit. 

Karbondioksida dibawa dalam bentuk karbaminohemoglobin 

(HbCO2) dan anion (HCO3). Sampai di daerah paru-paru, CO2 

dilepaskan dan masuk ke alveolus melalui proses difusi, kemudian 

dikeluarkan ke atmosfir dengan proses ekspirasi.  
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 Regulasi gas karbondioksida dalam tubuh dikendalikan oleh 

pusat kardio respiratoria yang terletak pada medulla oblongata. 

Peningkatan kadar karbondioksida dalam cairan tubuh akan 

diterima oleh khemoreseptor karbondioksida yang disebut korpus 

karotikus dan korpus aortikus. Reseptor ini terdapat pada pangkal 

aorta. Bila reseptor terpacu, maka impuls akan menuju pusat kardio 

respiratoria, akibatnya muncul impuls koordinatif menuju efektor, 

yaitu jantung dan paru-paru. Jantung akan meningkatkan frekuensi 

denyut sedangkan paru-paru akan meningkatkan frekuensi 

inspirasi-ekspirasi. Peningkatan denyut jantung akan meningkatkan 

kecepatan aliran darah sehingga transportasi karbondioksida lebih 

cepat sampai ke paru-paru. Oleh karena frekuensi inspirasi-

ekspirasi meningkat, maka karbondioksida lebih cepat dilepaskan 

dan dikeluarkan ke atmosfer.  

 

I. Homeostasis 

Homeostasis adalah keadaan lingkungan internal tubuh 

hewan yang relatif konstan (stabil). Homeostasis bukan merujuk 

pada kondisi yang rigid (kaku) namun lebih menggambarkan 

kondisi kesetimbangan yang dinamis di dalam tubuh. Homeostasis 

juga merupakan istilah untuk menggambarkan parameter fisik dan 

kimia dari suatu organisme yang harus dipertahankan untuk 

memungkinkan berfungsinya komponen-komponen (organel) sel, 

jaringan, organ dan sistem organ. Berikut adalah komponen-

komponen internal tubuh yang harus dipertahankan kondisi 

kesetimbangannya (homeostasisnya), yaitu: 

1) Konsentrasi oksigen dan karbondioksida. 

2) pH lingkungan internal tubuh. 

3) Konsentrasi nutrien (substansi yang bermanfaat bagi tubuh) 

dan produk limbah (substansi yang sudah tidak bermanfaat 

bagi tubuh). 

4) Konsentrasi garam mineral dan elektrolit lain. 
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5) Volume dan tekanan cairan ekstraseluler. 

 

Kondisi homeostasis merupakan prasyarat agar proses 

fisiologis di dalam tubuh dapat berjalan secara optimal, sebagai 

akibatnya hewan akan mengalokasikan sebagian besar energinya 

untuk mencapai dan mempertahankan kondisi homeostasis 

tersebut. Berikut adalah beberapa cara yang dilakukan hewan untuk 

menjaga kondisi homeostasis, antara lain: 

1) Mengeluarkan produk limbah ke luar tubuh. 

2) Menjaga konsentrasi cairan dan garam-garam mineral di dalam 

tubuh organisme pada level atau kisaran normal (yang dapat 

ditolerir oleh tubuh).  

3) Menjaga konsentrasi substansi lain (yang diperlukan oleh 

tubuh) di dalam cairan tubuh pada kisaran normal. 

 

Ketiga cara atau metode yang dilakukan oleh hewan dalam 

mempertahankan homeostasis di atas selanjutnya dapat 

disederhanakan menjadi dua cara, yaitu melalui osmoregulasi dan 

ekskresi.  

 

J. Mekanisme homeostasis 

 Homeostasis merupakan mekanisme kompleks yang terdiri 

dari beberapa tahapan. Mekanisme tersebut akan memantau atau 

mengidentifikasi ketidakseimbangan yang terjadi di dalam tubuh 

sehingga dihasilkan respon spesifik sesuai dengan kebutuhan untuk 

menstabilkan kondisi tubuh. Sistem kontrol homeostasis secara 

prinsip melibatkan tiga komponen utama, yaitu reseptor, pusat 

kontrol dan efektor. Berikut adalah beberapa tahapan yang 

dilakukan oleh tubuh untuk mencapai dan mempertahankan kondisi 

homeostasis, yaitu: 

- Reseptor mendeteksi perubahan yang yang terjadi pada 

lingkungan internal tubuh hewan. 



206 
 

- Pusat kontrol selanjutnya memproses informasi yang diterima 

dari reseptor. 

- Setelah data atau informasi diproses, selanjutnya respon akan 

diberikan melalui efektor. 

 

Secara prinsip, apabila tubuh berhasil memberikan respon 

sesuai dengan perubahan yang terdeteksi oleh reseptor maka 

kondisi homeostasis di dalam tubuh dapat dicapai sehingga proses 

fisiologis dapat berlangsung secara optimal. Sebaliknya, apabila 

tubuh tidak dapat atau kurang maksimal dalam memberikan respon 

atas perubahan yang terjadi di dalam tubuh, maka kondisi 

kesetimbangan di dalam tubuh akan terganggu. Sebagai akibatnya 

proses fisiologis tidak dapat berjalan secara optimal sehingga 

berujung pada patofisiologi yang ditandai dengan sakit dan 

kematian.  

Kendali utama homeostasis dicapai melalui sistem saraf 

(untuk respon cepat) dan sistem endokrin (untuk respon jangka 

panjang, seperti mempertahankan tingkat kalsium tubuh). Banyak 

mekanisme homeostatik menggunakan jalur saraf untuk 

menghasilkan efek mereka. Jalur saraf melibatkan jalur aferen yang 

membawa pesan sensorik ke otak dan jalur eferen yang membawa 

pesan saraf keluar ke efektor. Contoh mekanisme homeostasis 

melalui sistem saraf adalah mekanisme pengaturan suhu tubuh. 

Peningkatan suhu tubuh di atas 38°C akan dideteksi oleh reseptor 

panas yang berada di kulit hewan. Informasi atau stimulus tersebut 

selanjutnya diteruskan ke otak (melalui jalur aferen) untuk diproses 

di otak (CNS). Otak kemudian memberikan perintah (melalui jalur 

eferen) kepada pembuluh darah (untuk meningkatkan darah yang di 

bawa ke perifer/kulit) dan kelenjar keringat yang ada di kulit (untuk 

meningkatkan aktivitas kelenjar keringat). Akibat peningkatan 

aktivitas kedua organ tersebut maka keringat yang dikeluarkan 

akan meningkat sehingga pelepasan panas (melalui evaporasi) akan 
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meningkat dan akhirnya suhu tubuh menurun (homeostasis 

tercapai). Regulasi kadar gula dalam darah adalah salah satu 

mekanisme homeostasis yang dikendalikan melalui sistem 

endokrin. Apabila kadar gula dalam darah berlebihan, maka kondisi 

tersebut akan merangsang sel beta pada kelenjar pankreas untuk 

mengsekresikan hormon insulin. Insulin akan memacu berbagai 

proses metabolisme dalam hati. Proses-proses yang dipacu antara 

lain oksidasi glukosa, sintesis glikogen dan lipogenesis. Berbagai 

proses tersebut dengan cepat mengubah glukosa menjadi energi 

ATP atau lemak, dan akibatnya glukosa dalam darah dengan cepat 

akan menurun (sehingga kembali pada kondisi normal). 

Sebaliknya, glukosa tubuh yang relatif rendah akan menghambat 

sekresi hormon insulin. Rendahnya kadar insulin juga akan 

memacu berbagai proses metabolisme di dalam hati, antara lain 

glikogenolisis, lipolisis dan bahkan glukoneogenesis, di lain pihak 

oksidasi glukosa akan melambat. Proses-proses tersebut mengubah 

deposit (cadangan) energi seperti glikogen, lemak dan senyawa non 

karbohidrat sehingga dihasilkan glukosa. Akibatnya terjadi 

kenaikan kadar glukosa dalam darah.   

Kondisi homeostasis dipertahankan melalui mekanisme 

homeostasis yang berupa mekanisme feedback. Hal ini berarti 

bahwa mekanisme feedback merupakan salah satu mekanisme 

tubuh agar tetap dalam keadaan homeostasis. Terdapat dua 

mekanisme umpan balik biologis, yaitu umpan balik positif dan 

negatif. Umpan balik negatif terjadi ketika perubahan dalam 

variabel memicu mekanisme kontrol untuk mengatasi perubahan 

lebih lanjut dalam arah yang sama. Mekanisme umpan balik negatif 

mencegah perubahan kecil menjadi lebih besar. Mekanisme umpan 

balik negatif merupakan pengaturan penting dalam homeostasis 

pada hampir semua hewan. Sebagai contoh adalah pengaturan suhu 

tubuh hewan diatur dengan mekanisme ini. Berkebalikan dari 

umpan balik negatif, umpan balik positif melibatkan perubahan 



208 
 

pada beberapa variabel yang memicu mekanisme yang akan 

memperbesar (menyebabkan amplifikasi) perubahan yang terjadi di 

dalam tubuh. Proses kelahiran pada hewan melibatkan mekanisme 

umpan balik positif ini.   

 

8.3. PENUTUP 

A. Rangkuman  

Sistem ekskresi bertanggungjawab atas pengeluaran zat-zat 

sisa (yang dapat membahayakan tubuh) dari dalam tubuh ke 

lingkungan eksternal. Sistem ekskresi mencakup berbagai 

mekanisme dan proses pembuangan atau pengeluaran produk-

produk limbah, zat beracun dan bagian tubuh yang telah rusak. 

Pada hewan vertebrata organ ekskresi meliputi ginjal, paru-paru, 

kulit dan hati. Kondisi homeostasis merupakan prasyarat agar 

proses fisiologis di dalam tubuh ternak dapat berjalan secara 

optimal, dan sistem ekskresi memiliki peran yang sangat besar 

terhadap kondisi homeostasis di dalam tubuh ternak.  

     

B. Tes formatif  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan korelasi antara ekskresi dengan homeostasis di dalam 

tubuh hewan ternak! 

2) Jelaskan keterlibatan sistem fisiologi lain dalam membantu 

fungsi ekskresi di dalam tubuh hewan ternak! 

3) Jelaskan mekanisme osmoregulasi dalam rangka 

mempertahankan konsentrasi zat terlarut dan jumlah air dalam 

cairan tubuh. 

4) Mengapa ekskresi limbah nitrogen dalam bentuk asam urat 

lebih aman terhadap keseimbangan cairan di dalam tubuh 

hewan terutama jenis aves? 

5) Bagaimana sistem koordinasi dapat mengendalikan sistem 



209 
 

ekskresi di dalam tubuh hewan ternak? 

  

C. Umpan balik  

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes 

formatif yang terdapat pada bagian akhir dari pokok bahasan ini. 

Hitunglah jawaban anda yang benar dan kemudian gunakan rumus 

di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap 

materi belajar pada Bab II. 

 

 Tingkat penguasaan = 
Jumlah jawaban yang benar 

× 100% 
5 

Arti tingkat penguasaan materi yang anda capai: 

90 – 100% = baik sekali 70 – 79% = cukup 

80 – 89%   = baik    < 70%  = kurang 

 

D. Tindak lanjut  

 Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, 

anda dapat meneruskan ke pokok bahasan III. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda masih di bawah 80%, anda harus mengulangi 

kegiatan belajar pada pokok bahasan II, terutama bagian yang 

belum anda kuasai. 

 

E. Kunci jawaban tes formatif 

1) Sistem ekskresi menjamin pengeluaran sisa hasil metabolisme 

yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh (limbah metabolik). 

Apabila material-material sisa tersebut tidak dikeluarkan dari 

tubuh maka kondisi keseimbangan tubuh dapat terganggu yang 

pada akhirnya dapat mengganggu kondisi fisiologis hewan. 

Dengan demikian sistem ekskresi dapat mempertahankan 

kondisi homeostasis di dalam tubuh hewan yang bersangkutan. 

2) Sistem ekskresi sangat terkait dengan sistem fisiologi lain 

didalam tubuh hewan ternak. Sebagai contoh, sistem ekskresi 
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dikendalikan oleh sistem saraf dan endokrin sebagai pusat 

pengendali di dalam tubuh hewan. Sistem pernapasan dan 

sirkulasi juga berperan penting dalam upaya mengeliminasi 

gas karbondioksida dari dalam tubuh. Sistem sirkulasi 

memfasiltasi proses transportasi karbondioksida ke paru-paru 

yang selanjutnya dikeluarkan melalui organ pernafasan hewan. 

Sistem pencernaan juga terlibat dalam sistem ekskresi, yakni 

memfasilitasi pengeluaran limbah dari dalam tubuh hewan 

dalam bentuk feses. Sistem urinasi juga terlibat dalam 

membantu sistem ekskresi yakni dengan membantu 

megeluarkan produk limbah nitrogen, garam-garam mineral, 

elektrolit, racun, obat, air dan berbagai bahan organik lainnya 

yang dihasilkan oleh reaksi biokimiawi di dalam tubuh hewan. 

3) Mekanisme osmoregulasi dapat bervariasi tergantung pada 

kondisi lingkungan dan kondisi fisiologis dari hewan yang 

bersangkutan. Lingkungan yang berbeda memberikan 

pengaruh yang berbeda pula terhadap tubuh hewan sehingga 

masing-masing hewan akan merespon dengan cara atau 

mekanismenya masing-masing. Berikut merupakan contoh 

mekanisme osmoregulasi pada hewan: (1) mengontrol air yang 

masuk ke dalam tubuh, misal dengan mengatur frekuensi 

makan dan minum, (2) mengontrol kehilangan air dari tubuh, 

misal dengan cara mengatur permiabilitas permukaan organ-

organ ekskresi (kulit) dan mengatur pengeluaran air melalui 

ginjal, (3) mengontrol kehilangan elektrolit melalui ginjal, (4) 

mengatur serapan (uptake) atau pengeluaran ion, dan (5) 

mengontrol variasi tekanan osmotik melalui retensi zat terlarut 

organik. 

4) Secara umum diketahui bahwa asam urat sedikit larut dalam 

air. Oleh karena itu, ekskresi limbah nitrogen dalam bentuk 

asam urat hanya mengakibatkan kehilangan air dalam jumlah 

kecil sehingga tidak mengganggu keseimbangan cairan di 
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dalam tubuh unggas. 

5) Sistem ekskresi merupakan sarana tubuh hewan untuk 

mempertahankan kondisi homeostasis. Sistem kontrol 

homeostasis secara prinsip melibatkan tiga komponen utama 

yang tergabung dalam sistem koordinasi, yaitu reseptor, pusat 

kontrol dan efektor. Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh 

tubuh untuk mencapai dan mempertahankan kondisi 

homeostasis antara lain (1) reseptor mendeteksi perubahan 

yang yang terjadi pada lingkungan internal tubuh ternak, (2) 

pusat kontrol memproses informasi yang diterima dari 

reseptor, dan (3) respon pada akhirnya akan diberikan melalui 

efektor. 
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SENARAI 

- Nefron: unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri dari 

tubulus kontortus proximal, tubulus kontortus distal dan duktus 

koligentes  

- Elektrolit: zat yang menghasilkan larutan elektrik saat 

dilarutkan dalam pelarut polar  

- Insulator: suatu benda atau zat yang digunakan khusus untuk 

insulasi 

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/biobookanimorgsys.html
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/biobookanimorgsys.html
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- Panting: bernapas dengan nafas pendek dan cepat (terengah-

engah), merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

unggas untuk membuang kelebihan panas dari dalam tubuh  

- Amplifikasi:  istilah untuk menggantikan kata pembesaran, 

perluasan atau pengembangan. 

- Rigid: padanan kata kaku, tidak bisa berubah. 

- Umpan balik: istilah yang menunjukkan bahwa keluaran 

sebuah sistem diarahkan kembali sebagai masukan sebagai 

bagian dari rangkaian sebab dan akibat yang membentuk 

sirkuit atau lingkaran. 

 

  



214 
 

  



215 
 

BAB IX 

FISIOLOGI SISTEM RANGKA, OTOT DAN INTEGUMEN 

 

9.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat  

Sistem rangka yang terdiri atas tulang dan jaringan ikat 

merupakan pembentuk struktur tubuh dari seekor hewan. Selain 

memberikan dukungan struktural bagi semua sistem organ lainnya 

di dalam tubuh hewan, bersama dengan sistem otot, sistem rangka 

memungkinkan pergerakan struktur internal, anggota badan dan 

tubuh ternak secara keseluruhan. Sistem integumen merupakan 

sistem organ yang memisahkan dan melindungi tubuh hewan dari 

pengaruh lingkungan sekitarnya. Selain berfungsi sebagai reseptor, 

sistem integumen berperan dalam mempertahankan homeostatis 

tubuh. Sistem integumen tersusun atas kulit dan organ aksesorisnya 

yaitu rambut, kuku, tanduk, kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. 

Pokok bahasan fisiologi sistem rangka, otot dan integumen dalam 

buku ajar ini berisi kajian tentang sistem rangka, tulang, jaringan 

ikat pada sistem rangka dan sendi. Bab ini juga membahas tentang 

sistem otot dan pergerakan pada ternak. Sistem integumen juga 

akan dibahas secara singkat di dalam pokok bahasan ini.  

 

B. Relevansi  

 Sistem rangka, otot dan integumen merupakan sistem di 

dalam tubuh ternak yang bertanggungjawab terhadap struktur dan 

pergerakan tubuh ternak. Sistem ini juga memiliki peran dalam 

melindungi tubuh ternak dari penyakit, infeksi dan komponen 

berbahaya lain yang berasal dari lingkungan. Penguasaan yang baik 

mengenai pokok bahasan ini akan sangat membantu mahasiswa 

dalam memahami sistem proteksi dan pergerakkan pada ternak 

serta respon flight yang akan dipelajari lebih detail pada pokok 

bahasan lain dan mata kuliah lain di semester berikutnya.  
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C. Kompetensi  

C.1. Standar kompetensi  

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 

mampu mengklasifikasikan fisiologi sistem rangka, otot dan 

integumen (kulit dan derivatnya) dengan mensimulasikan dan 

mengadaptasikan fisiologi sistem tersebut pada masing-masing 

jenis ternak. 

 

C.2. Kompetensi dasar  

 Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa akan 

dapat mensimulasikan dan mengadaptasikan sistem rangka dan 

tulang pada berbagai jenis ternak. Mahasiswa juga akan dapat 

mensimulasikan dan mengadaptasikan jaringan ikat pada sistem 

rangka dan sendi. Selain itu, mahasiswa juga akan dapat 

mensimulasikan dan mengadaptasikan sistem otot dan pergerakan 

pada ternak. Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa juga akan 

dapat mensimulasikan dan mengadaptasikan sistem integumen 

pada berbagai jenis ternak.  

 

D. Petunjuk belajar 

Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku ajar 

ini. Selain itu, mahasiswa sangat dianjurkan untuk memperkaya 

materi dari buku ini dengan membaca literatur-literatur lain yang 

terkait.   

 

9.2. PENYAJIAN 

A. Sistem rangka 

 Sistem rangka merupakan pembentuk struktur tubuh dari 

seekor hewan. Sistem rangka terdiri dari tulang dan jaringan ikat, 

dan memberikan dukungan struktural bagi semua sistem organ 

lainnya di dalam tubuh hewan. Termasuk dalam kategori rangka 
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adalah tengkorak yang berfungsi melindungi otak, tulang rusuk 

melindungi paru-paru dan tulang belakang melindungi sumsum 

tulang belakang. Kerangka juga bekerja sama dengan otot untuk 

memungkinkan pergerakan bagian tubuh yang berbeda. Secara 

umum, kerangka terdiri dari kerangka aksial dan kerangka 

apendikular. Kerangka aksial terdiri dari tulang-tulang pada garis 

tengah tubuh termasuk tengkorak, vertebra, tulang iga dan sternum. 

Kerangka apendikular terdiri dari tulang yang berasal dari garis 

tengah tubuh termasuk kaki depan, kaki belakang dan tulang di 

daerah pelvis.  

 

 

Ilustrasi 20. Sistem rangka pada kambing 

 

B. Tulang 

 Pada ternak, tulang dapat dikategorikan menjadi empat 

kelompok meliputi tulang panjang, tulang datar, tulang pendek dan 

tulang tidak beraturan. Tulang panjang merupakan kolom 

pendukung dan tuas bagi sistem rangka dan tubuh hewan. Tulang 

datar melindungi organ tubuh dan berfungsi sebagai area perlekatan 

otot. Tulang pendek, seperti tulang yang terdapat pada lutut, 
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berfungsi mengurangi gesekan dan mengubah arah tendon. Tulang 

tidak beraturan adalah tulang yang banyak ditemukan pada kolom 

vertebralis. Selain berfungsi dalam hal proteksi dan support, tulang 

juga sangat penting dalam hal regulasi kalsium di dalam tubuh. Hal 

tersebut terkait dengan material penyusun tulang yakni kalsium. 

Dalam kondisi tertentu, kalsium di dalam tulang dapat dibongkar 

untuk memenuhi kebutuhan kalsium tubuh. Tulang juga sangat 

berperan penting dalam proses pembentukan sel darah di dalam 

tubuh.  

 Tulang disusun oleh material organik dan material 

anorganik. Bahan organik penyusun tulang umumnya adalah 

kolagen yang dapat memberikan fleksibilitas dan ketahanan pada 

tulang. Bahan anorganik penyusun tulang sebagian besar adalah 

trikalsium fosfat yang memberikan efek kekakuan dan kekerasan 

pada tulang. Bagian dalam tulang adalah jaringan lunak yang 

disebut dengan sumsum tulang. Beberapa sumsum tulang terdiri 

dari lemak kuning, disebut sumsum kuning. Bagian terluar sumsum 

tulang terdiri dari jaringan merah, disebut sumsum merah. Sumsum 

merah bertanggung jawab atas pembentukan sel darah dan platelet. 

Tulang adalah jaringan hidup yang terus berubah. Tulang 

mengalami deposisi terus menerus (pembentukan material tulang 

baru) dan resorpsi (pengangkatan material tulang tua). Tulang 

terbentuk dari tulang rawan saat hewan masih embrio. Proses ini 

dikenal sebagai osifikasi endochondral atau pembentukan tulang 

endochondral. Sel pembentuk tulang dikenal sebagai osteoblas. 

Osteoblas berkembang menjadi osteosit atau sel tulang matang.  

 

C. Jaringan ikat pada sistem rangka 

 Jaringan ikat berfungsi mengikat atau menghubungkan 

beberapa jaringan sehingga dapat memberi bentuk dan kekuatan 

pada organ dan memberikan perlindungan pada organ di dalam 

tubuh. Terdapat empat jenis jaringan ikat yang berhubungan 
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dengan sistem rangka tubuh hewan, antara lain ligamen, tendon, 

tulang rawan dan fascia. Ligamen menghubungkan tulang ke 

tulang, sedangkan tendon melekatkan otot ke tulang. Di dalam 

tubuh hewan ditemukan tiga jenis tulang rawan, meliputi (1) tulang 

rawan hibrid ditemukan di ujung tulang dan berfungsi sebagai 

bantalan di persendian, (2) kartilago elastis membentuk bagian 

tubuh seperti telinga, dan (3) fibro kartilago memberikan bantalan 

di antara cakram antar vertebra. Fascia terletak di antara kulit dan 

otot atau tulang yang mendasarinya. Fascia terdiri dari dua lapisan. 

Lapisan atas, fasia superfisial, melekat pada kulit sementara lapisan 

bawah, fasia dalam, menutupi otot atau tulang.  

 

D. Sendi 

Sendi adalah struktur khusus yang terdapat pada tubuh 

hewan yang berfungsi sebagai penggerak hubungan antar tulang. 

Dengan kata lain, sendi adalah tempat dimana dua tulang 

“menyatu”. Tiga jenis sendi ditemukan di tubuh hewan, yakni sendi 

yang bebas bergerak (misal bau), sendi yang sebagian/sedikit 

bergerak (misal tulang rusuk) dan sendi yang tidak dapat bergerak 

(misal sendi di antara lempeng tengkorak). Sendi sinovial 

merupakan sendi yang memiliki cairan sinovial (minyak sendi yang 

berfungsi sebagai pelumas) yang memungkinkan sendi tersebut 

bebas bergerak. Cairan sinovial di produksi oleh membran 

sinovial yang melapisi persendian. Membran sinovial adalah 

jaringan lembut yang berada di antara kapsul sendi dan 

membungkus ujung-ujung tulang yang membentuk persendian.  
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Ilustrasi 21. Sendi sinovial pada hewan 

 

E. Sistem otot 

Sistem otot bersama dengan sistem rangka memungkinkan 

pergerakan struktur internal, anggota badan dan tubuh secara 

keseluruhan. Pada hewan, otot dapat dikategorikan berdasarkan: 

- Fungsi: otot skeletal, otot viseral dan otot jantung 

- Jenis aktivitas: otot volunter dan involunter 

- Fisiologi: otot halus dan otot lurik 

 

Otot rangka merupakan otot lurik dan bekerja secara 

volunter/sukarela yang terlibat dalam gerakan dari rangka tubuh. 

Otot rangka bisa dikontrol dengan sengaja oleh hewan. Otot halus 

atau otot viseral bekerja di luar kesadaran hewan. Otot-otot jenis ini 

banyak ditemukan pada organ pencernaan dan pembuluh darah. 

Otot viseral bekerja secara otomatis dan tidak dapat dikendalikan 

oleh hewan. Otot jantung merupakan otot yang bekerja di luar 

kesadaran hewan. Otot jantung termasuk dalam otot lurik dan 

hanya ditemukan di jantung.  
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Ilustrasi 22. Sistem perototan pada kuda 

 

F. Pergerakan 

 Otot rangka dapat dibagi menjadi empat kelompok 

fungsional, yakni flexors, extensors, abductors dan adductors. 

Sebagian besar otot bekerja berpasangan sehingga ketika otot 

seekor hewan berkontraksi (otot memendek) yang lain rileks (otot 

memanjang). Hubungan ini dikenal sebagai antagonisme. Otot 

yang bekerja sama melakukan gerakan disebut sebagai sinergis. 

Otot flexors atau otot lentur menurunkan sudut antara dua tulang 

tuas saat berkontraksi. Contoh otot jenis ini adalah otot biceps. Otot 

extensors meningkatkan sudut antara dua tuas (tulang) saat 

berkontraksi, sebagai contoh otot triceps. Otot abductors 

menggerakkan anggota badan menjauhi bidang median (bagian 

tengah atau utama tubuh). Sebagai contoh dari otot ini adalah otot 

deltoids. Otot adductor merupakan otot yang menarik tungkai ke 

arah median plane (bagian tengah atau utama dari tubuh), sebagai 

contoh adalah otot pectoralis major. Sebagian besar otot skeletal 

melekat pada dua tulang yang berbeda. Otot yang satu menempel 

pada tulang yang relatif stabil/tidak bergerak atau tulang yang 
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sedikit pergerakannya, sedangkan otot yang lain menempel pada 

tulang yang dapat bergerak dengan lebih bebas.  

 

G. Sistem integumen 

Sistem integumen merupakan suatu sistem organ yang 

memisahkan dan melindungi tubuh hewan dari pengaruh 

lingkungan sekitarnya. Sistem ini juga berfungsi sebagai reseptor  

bagi hewan sehingga dapat meneruskan informasi dari lingkungan 

sekitar ke sistem saraf pusat. Selain itu, sistem integumen berperan 

dalam mempertahankan homeostatis tubuh karena sistem 

integumen berperan aktif dalam mengatur suhu tubuh dan 

menyeimbangkan air di dalam tubuh hewan. Pada hewan, sistem 

integumen meliputi kulit dan organ aksesorisnya yaitu rambut, 

kuku, tanduk, kelenjar sebasea dan kelenjar keringat.  

Fungsi utama kulit adalah bertindak sebagai lapisan 

pelindung terhadap penyakit, infeksi, sinar matahari dan elemen 

berbahaya lainnya. Kulit hewan terdiri dari dua lapisan, yakni 

epidermis dan dermis. Epidermis adalah lapisan luar kulit dan tidak 

mengandung pembuluh darah. Epidermis merupakan lapisan 

superfisial jaringan epitel berlapis yang terdiri dari lapisan luar sel 

mati yang berada di lapisan bawah sel hidup. Dermis adalah lapisan 

dalam kulit dan mengandung pembuluh darah, pembuluh getah 

bening, saraf, kelenjar, folikel rambut, dan serabut otot. Dermis 

adalah lapisan yang lebih dalam dari jaringan ikat yang padat dan 

tidak beraturan.  
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Ilustrasi 23. Sistem integumen pada hewan 

 

Sistem integumen pada umumnya berbeda-beda antar 

spesies hewan. Kambing, kuda, sapi dan babi memiliki rambut, 

sedangkan domba memiliki wol, dan unggas memiliki bulu. 

Rambut, wol dan bulu semuanya terdiri dari protein dan sangat 

penting untuk mengatur suhu tubuh. Setiap folikel rambut memiliki 

sekumpulan serat otot polos (arrector pili) yang dapat berkontraksi 

untuk menarik rambut tegak lurus terhadap permukaan kulit. Otot 

pili arrector distimulasi untuk berkontraksi secara involunter oleh 

sistem saraf pada saat stres atau dingin. Ketika semua rambut 

berdiri tegak lurus, suhu tubuh hewan menjadi lebih hangat.  

Kelenjar utama pada kulit adalah kelenjar keringat dan 

kelenjar sebasea. Kelenjar keringat melepaskan air untuk 

mendinginkan tubuh, sementara kelenjar sebasea mensekresikan 

cairan atau minyak untuk melumasi kulit dan rambut. Reseptor 

sensorik di kulit dermis mendeteksi sentuhan, nyeri, panas dan 

dingin. Reseptor sensorik pada kulit meliputi sel Merkel, 

Meissner’s corpuscles, Paccinian corpuscles dan ujung saraf bebas 

(free nerve endings). Sel Merkel merespons tekanan sangat ringan, 

sedangkan Meissner’s corpuscles sensitif terhadap sentuhan dan 

ditemukan di daerah yang peka seperti bibir dan ujung jari. 
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Paccinian corpuscles mendeteksi tekanan. Free nerve endings 

merasakan panas dan dingin serta sentuhan.  

 

9.3. PENUTUP 

A. Rangkuman  

Sistem rangka adalah suatu sistem yang membentuk 

struktur tubuh ternak, terdiri dari tulang dan jaringan ikat. Bekerja 

sama dengan otot, kerangka menjadikan tubuh hewan dapat 

bergerak dan beraktivitas. Sistem integumen merupakan suatu 

sistem yang memisahkan dan melindungi tubuh ternak serta 

mempertahankan kondisi homeostatis tubuh ternak. Sistem 

integumen meliputi kulit dan organ aksesorisnya yaitu rambut, 

kuku, tanduk, kelenjar sebasea dan kelenjar keringat.      

 

B. Tes formatif  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan arti penting kerangka dan otot dalam kehidupan 

hewan ternak! 

2) Tulang merupakan bagian terpenting dari sistem rangka pada 

hewan ternak. Selain itu, tulang memiliki peran sangat penting 

terhadap sistem peredaran darah di dalam tubuh hewan. 

Jelaskan pernyataan terakhir tersebut dengan singkat! 

3) Sistem integumen memiliki berbagai peran di dalam tubuh 

hewan, diantaranya fungsi proteksi dan fungsi koordinasi. 

Jelaskan pernyataan tersebut di atas dengan singkat! 

4) Jelaskan peran sendi dalam sistem rangka hewan ternak! 

5) Jelaskan peran tulang sebagai regulator kalsium dalam tubuh 

ternak! 
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C. Umpan balik  

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes 

formatif yang terdapat pada bagian akhir dari pokok bahasan ini. 

Hitunglah jawaban anda yang benar dan kemudian gunakan rumus 

di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap 

materi belajar pada Bab III. 

 

 Tingkat penguasaan = 
Jumlah jawaban yang benar 

× 100% 
5 

Arti tingkat penguasaan materi yang anda capai: 

90 – 100% = baik sekali 70 – 79% = cukup 

80 – 89%   = baik     < 70% = kurang 

 

D. Tindak lanjut  

 Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, 

anda dapat meneruskan ke pokok bahasan IV. Tetapi bila tingkat 

penguasaan anda masih di bawah 80%, anda harus mengulangi 

kegiatan belajar pada pokok bahasan III, terutama bagian yang 

belum anda kuasai. 

 

E. Kunci jawaban tes formatif 

1. Rangka merupakan pembentuk struktur tubuh dari seekor 

hewan. Rangka juga merupakan pelindung dari organ-organ 

yang ada di dalam tubuh hewan. Kerangka bekerja sama 

dengan otot memungkinkan pergerakan bagian tubuh yang 

berbeda sehingga hewan dapat melakukan aktivitasnya dengan 

baik.  

2. Secara umum, tulang tersusun dari beberapa bagian, 

diantaranya adalah jaringan merah (sumsum merah). Sumsum 

merah ini bertanggung jawab atas pembentukan sel darah dan 

platelet yang berperan sangat penting dalam sistem sirkulasi 

pada hewan ternak. 
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3. Dalam hal fungsi proteksi, sistem integumen merupakan suatu 

sistem yang memisahkan dan melindungi tubuh hewan dari 

pengaruh lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan 

sistem ini langsung berhubungan dengan lingkungan luar 

tubuh hewan. Dalam hal fungsi koordinasi, sistem integumen 

berfungsi sebagai reseptor  bagi hewan sehingga dapat 

meneruskan informasi dari lingkungan sekitar ke sistem saraf 

pusat sebagai pusat koordinasi tubuh hewan. 

4. Secara umum, sendi merupakan struktur khusus yang berfungsi 

sebagai penggerak hubungan antar tulang. Sendi adalah tempat 

dimana dua tulang “menyatu” sehingga fungsi tulang sebagai 

komponen pelindung dan pergerakan dapat terwujud. 

5. Tulang berperan dalam hal regulasi kalsium di dalam tubuh 

ternak terkait dengan material penyusun tulang yakni kalsium. 

Dalam kondisi tertentu, kalsium di dalam tulang dapat 

dibongkar untuk memenuhi kebutuhan kalsium tubuh. 
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SENARAI 

- Kolagen: protein struktural utama di ruang ekstraselular di 

berbagai jaringan ikat pada tubuh hewan.  

- Fleksibilitas: kata lain dari lentur. 

- Sumsum tulang: zat lemak lunak di rongga tulang, di mana sel 

darah diproduksi. 

- Organ aksesoris: organ yang membantu organ lain dalam 

berfungsinya sistem dengan melakukan fungsi tambahan. 

- Folikel rambut: merupakan struktur kulit yang menjadi tempat 

tumbuhnya rambut. 
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BAB X 

FISIOLOGI PERTUMBUHAN TERNAK 

 

10.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat  

Pertumbuhan merupakan peningkatan ukuran (berat dan 

dimensi) dari hewan sebagai akibat dari proses perbanyakan jumlah 

sel (hyperplasia) dan peningkatan ukuran sel (hypertrophy). Proses 

pertumbuhan pada hewan selalu diikuti dengan proses 

perkembangan, yang mana kedua proses tersebut berjalan secara 

simultan. Secara umum, jaringan dan organ berkembang mengikuti 

prinsip dimana jaringan atau organ yang sangat dibutuhkan untuk 

hidup akan berkembang terlebih dahulu. Oleh karena itu, sistem 

saraf akan berkembang terlebih dahulu diikuti dengan tulang, otot 

dan lemak. Pokok bahasan fisiologi pertumbuhan ternak berisi 

kajian tentang fenomena pertumbuhan pada hewan, pola 

pertumbuhan, pengukuran pertumbuhan, pola pertumbuhan organ 

dan jaringan, hormon penyokong pertumbuhan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan pada ternak. Pertumbuhan 

jaringan lemak dan pertumbuhan kompensatori (compensatory 

growth) juga merupakan materi yang akan dipelajari pada pokok 

bahasan ini.   

 

B. Relevansi  

Pertumbuhan merupakan aspek paling penting pada 

budidaya peternakan terutama ternak potong. Terdapat beragam 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada ternak, dari faktor 

genetik sampai dengan faktor lingkungan. Pengetahuan yang 

memadai tentang fisiologi pertumbuhan ternak dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan akan sangat membantu 

mahasiswa dalam mempelajari manajemen produksi ternak dan 
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secara khusus optimasi pertumbuhan pada ternak yang akan 

dipelajari lebih detail pada mata kuliah lain di semester berikutnya.  

 

C. Kompetensi  

C.1. Standar kompetensi  

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 

mampu mengklasifikasikan fisiologi pertumbuhan dengan 

mensimulasikan dan mengadaptasikan fisiologi pertumbuhan pada 

masing-masing jenis ternak pada kondisi dan fase tertentu.  

 

C.2. Kompetensi dasar  

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa akan 

mampu mensimulasikan dan mengadaptasikan fenomena 

pertumbuhan dan pola pertumbuhan pada hewan. Mahasiswa juga 

akan mampu mensimulasikan pengukuran pertumbuhan dan 

mengadaptasikan pola pertumbuhan organ dan jaringan pada jenis 

ternak yang berbeda. Selanjutnya mahasiswa akan dapat 

mensimulasikan hormon-hormon yang berperan dalam 

pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

pada ternak. Selain itu, mahasiswa akan dapat mensimulasikan dan 

mengadaptasikan pertumbuhan jaringan lemak dan pertumbuhan 

kompensatori (compensatory growth) pada berbagai jenis ternak 

dan kondisi yang berbeda-beda.  

 

D. Petunjuk belajar 

Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku ajar 

ini. Mahasiswa juga sangat disarankan untuk memperkaya materi 

fisiologi pertumbuhan dengan membaca literatur-literatur terkait.   
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10.2. PENYAJIAN 

A. Definisi pertumbuhan 

Pertumbuhan merupakan salah satu proses utama dalam 

kehidupan organisme. Istilah ‘tumbuh’ dapat diaplikasikan pada 

seluruh level organisasi biologi. Sel, jaringan, organ, individu 

organisme maupun populasi dari suatu organisme dapat 

memperlihatkan proses tumbuh. Secara sederhana, pertumbuhan 

dapat didefinisikan sebagai proses perbanyakan jumlah sel 

(hyperplasia) dan peningkatan ukuran sel (hypertrophy) sebagai 

akibat dari penimbunan bahan organik yang diproduksi oleh sel. 

Proses hyperplasia dan hypertrophy tersebut berakibat pada 

pertambahan masa dari suatu organisme. Pertambahan masa 

tersebut berakibat pada perubahan ukuran (tubuh) organisme 

tersebut. Pertumbuhan pada hewan sering dideskripsikan sebagai 

peningkatan ukuran (berat dan dimensi) dari hewan tersebut. 

Peningkatan bobot badan hewan dapat merupakan akumulasi dari 

penimbunan lemak, namun penimbunan lemak di dalam tubuh 

hewan tidak dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan. Hewan 

yang mengalami pertumbuhan akan mengalami perubahan ukuran, 

meliputi panjang, berat, tinggi atau kandungan kimiawi tubuhnya. 

Pertumbuhan seekor hewan dapat dimonitor melalui beberapa cara 

termasuk pengukuran panjang, lebar, berat dan lain-lain. Secara 

umum, bobot badan hidup (live weight) merupakan parameter yang 

paling penting dan paling umum digunakan untuk memonitor 

pertumbuhan dari individu hewan ternak. Alasan penggunaan bobot 

hidup sebagai parameter pertumbuhan adalah karena kemudahan 

dalam pengukuran dan kegunaan parameter ini dalam perdagangan 

(marketing) hewan-hewan tersebut.  

Secara garis besar terdapat beberapa perbedaan antara 

pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan, antara lain:   
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- Pada tumbuhan pembelahan mitosis terbatas hanya pada 

daerah jaringan meristem, sedangkan pada hewan pembelahan 

mitosis dapat terjadi pada seluruh bagian tubuh. 

- Pertumbuhan pada sebagian besar hewan adalah terbatas 

(definite atau determinate). Hewan dapat tumbuh dengan cepat 

setelah lahir, namun setelah periode dewasa tubuh dan kelamin 

tercapai, pertumbuhan menjadi melambat. Berbeda dengan 

hewan, tumbuhan dapat terus tumbuh meskipun dengan 

kecepatan tumbuh yang berbeda antara tumbuhan yang masih 

muda dan tumbuhan yang lebih tua.  

- Pertumbuhan pada hewan diregulasi oleh hormon sebagai 

contoh hormon somatotropin dan tiroksin. Di lain pihak, 

pertumbuhan pada tumbuhan diatur oleh faktor pertumbuhan 

(plant growth substances). 

 

Apabila dikaji dari aspek metabolik, pertambahan masa 

dapat terjadi bila frekuensi proses deposisi bahan organik dalam 

tubuh hewan relatif lebih tinggi daripada proses-proses yang 

bersifat degradatif. Esensi proses pertumbuhan adalah metabolisme 

(terutama metabolisme yang bersifat anabolik). Bahan baku proses 

pertumbuhan adalah bahan organik yang merupakan substrat 

metabolisme. Dengan demikian bahan baku proses pertumbuhan 

pada hewan adalah pakan yang dikonsumsi oleh hewan tersebut. 

 

B. Fenomena pertumbuhan pada hewan 

 Individu yang mengalami proses pertumbuhan akan 

mengalami perubahan baik dari aspek kuantitas maupun 

kualitasnya. Ukuran berat, panjang dan tinggi individu yang 

mengalami pertumbuhan akan semakin meningkat dan fungsional 

bagian-bagian tubuhnya juga akan semakin optimal. Secara umum, 

pertumbuhan yang terjadi pada organisme atau hewan multiseluler 

dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu: 
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- Perbanyakan sel, dicapai melalui pembelahan mitosis. 

- Perbesaran ukuran sel, sebagai akibat dari sintesis protein yang 

dapat meningkatkan ukuran atau masa sel. 

- Diferensiasi sel sehingga dihasilkan struktur dan organisasi 

yang berbeda dengan kondisi awal. 

 

Proses pertumbuhan pada hewan selalu diikuti dengan 

proses perkembangan. Secara umum perkembangan adalah proses 

menuju keseimbangan pada suatu organisme (hewan).  Kedua 

proses tersebut berjalan secara simultan. Baik pertumbuhan 

maupun perkembangan bersifat irreversible (tidak dapat kembali 

ke kondisi asal/semula). Sementara pertumbuhan bersifat 

kuantitatif (dapat terukur), perkembangan berlangsung secara 

kualitatif. Proses perkembangan relatif lebih kompleks, karena 

dalam proses perkembangan selain terjadi pertambahan masa, 

terjadi pula proses diferensiasi pada masa tersebut sehingga 

dihasilkan masa dengan struktur dan organisasi yang berbeda 

dengan kondisi awal. Dengan demikian proses diferensiasi 

merupakan proses yang menjadikan berbeda dibandingkan dengan 

kondisi semula. Proses diferensiasi pada tubuh hewan dapat terjadi 

karena adanya proses histogenesis maupun organogenesis. 

Histogenesis adalah proses terjadinya struktur jaringan pada tubuh 

hewan, sedangkan organogenesis adalah proses pembentukan 

organ. Adanya proses histogenesis menyebabkan terjadinya 

perkembangan ketiga lapisan embrional sehingga terbentuk 

berbagai jaringan. Proses histogenesis ini dilanjutkan oleh proses 

organogenesis sehingga terbentuk berbagai sistem penyusun tubuh 

hewan. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan secara bertahap 

dan sangat dipengaruhi (berkaitan) dengan faktor waktu. Proses 

pertambahan masa dan diferensiasi tidak mungkin terjadi secara 

sekaligus, tetapi perubahan tersebut berjalan secara bertahap, 

artinya memerlukan waktu tertentu. 
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Pertumbuhan berlangsung dalam dua periode, yaitu periode 

prenatal (sebelum kelahiran) dan periode postnatal (setelah 

kelahiran). Pertumbuhan prenatal dapat dibagi menjadi tiga periode 

yaitu periode ovum, periode embrio dan periode fetus. Pada 

sebagian besar mamalia, contoh domba, periode ovum dimulai saat 

ovulasi sampai terjadinya implantasi, periode embrio dimulai dari 

implantasi sampai terbentuknya organ-organ utama seperti otak, 

kepala, jantung, hati dan saluran pencernaan, periode fetus 

berlangsung sejak hari ke-34 masa kebuntingan sampai terjadinya 

kelahiran. Pertumbuhan pada periode prenatal ditandai dengan sel 

yang mulai membelah setelah terjadi fertilisasi (pembuahan). 

Bersamaan dengan itu atau setelah pembelahan sel terjadi, sel-sel 

tersebut mulai mengalami proses diferensiasi. Tiga lapisan sel 

membentuk ectoderm (lapisan terluar), mesoderm (lapisan 

tengah/antara) dan endoderm (lapisan paling dalam). Lapisan 

ectoderm selanjutnya berkembang menjadi otak dan sistem saraf. 

Lapisan mesoderm membentuk cardio-vascular sistem (sistem 

sirkulasi), sistem otot, tulang dan jaringan penghubung. Sedangkan 

endoderm berkembang menjadi sistem pencernaan.  Selama 

periode postnatal, hewan mengalami peningkatan ukuran. 

Pertumbuhan selama periode postnatal dapat dibedakan menjadi 

dua fase. Fase pertama berlangsung dari lahir sampai hewan 

sebelum mencapai dewasa tubuh. Selama fase ini hewan tumbuh 

dengan sangat cepat dan efisien. Setelah periode ini, terutama 

sekitar pubertas, pertumbuhan menjadi melambat namun jaringan 

tetap tumbuh hingga mencapai dewasa kelamin. 

Pertambahan masa atau ukuran sel adalah salah satu akibat 

dari sintesis protein yang terjadi di dalam sel tersebut. Berkenaan 

dengan pertambahan masa suatu jaringan, penyebab bertambahnya 

masa jaringan hingga dapat merubah ukuran jaringan tersebut 

antara lain disebabkan oleh: 
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- Adanya sintesis protoplasmatis. 

Proses sintesis protoplasmatis membutuhkan bahan baku 

berupa bahan organik dan energi. Bahan paku tersebut berasal 

dari pakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertambahan 

masa merupakan hasil dari proses metabolisme baku yang 

berlangsung di dalam tubuh hewan. Pertambahan masa dapat 

terjadi bila frekuensi atau aktivitas katabolisme (proses 

pemecahan bahan organik) relatif lebih rendah daripada 

anabolisme (proses pembangunan bahan organik). 

- Potensi absorpsi air. 

Sel memiliki sifat koloid, dan sifat koloid inilah yang 

menentukan potensi imbibisi dan hiperplasia. Mobilisasi 

molekul air dalam sel tergantung kondisi atau kadar ion dalam 

sel tersebut dan adanya imbibisi menyebabkan perubahan 

ukuran sel. 

- Adanya deposisi interseluler. 

Beberapa bahan organik hasil biosintesis diekskresikan keluar 

dan diakumulasi disekitar sel (deposisi interseluler). Sebagai 

contoh gelatin, fibril, dan matriks interseluler. Deposisi 

interseluler akan memperbesar atau memperluas jaringan. 

- Deposisi intraseluler. 

Sebagian hasil biosintesis akan tetap diakumulasi di dalam sel 

sebagai deposit intraseluler. Contoh bahan organik yang 

dideposit dalam sel adalah glikogen, lemak, dan pigmen. 

Adanya deposit intraseluler akan menambah masa sel tersebut.    

 

C. Pola pertumbuhan 

Pertumbuhan mempunyai dua aspek yaitu menyangkut 

peningkatan masa per satuan waktu, dan pertumbuhan yang 

meliputi perubahan bentuk dan komposisi sebagai akibat dari 

pertumbuhan diferensial komponen-komponen tubuh. Sebagian 

besar hewan memiliki pola pertumbuhan yang hampir sama, 
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berbeda hanya dalam hal waktu untuk mencapai dewasa tubuh 

(mature weight). Sebagai contoh, tikus akan mencapai dewasa 

tubuh hanya dalam beberapa minggu, namun sapi membutuhkan 

beberapa bulan atau tahun untuk mencapai dewasa tubuh. Pola 

utama pertumbuhan yang terjadi pada hewan dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu: 

- Pertumbuhan isometri (isometric growth). 

 Pertumbuhan ini terjadi apabila organ tumbuh dengan 

kecepatan atau laju yang sama dengan seluruh tubuh. Dengan 

demikian perubahan ukuran organisme tidak disertai dengan 

perubahan bentuk atau proporsi tubuh.  

- Pertumbuhan alometri (allometric growth) 

 Pola pertumbuhan ini terjadi ketika organ tumbuh pada tingkat 

atau dengan laju yang berbeda dibandingkan dengan 

pertumbuhan yang dialami oleh tubuh secara keseluruhan. Jadi 

dengan meningkatnya ukuran tubuh, akan terjadi perubahan 

bentuk organisme. Pola pertumbuhan alometri adalah 

karakteristik dari pertumbuhan yang terjadi pada mamalia dan 

menggambarkan hubungan antara pertumbuhan dan 

perkembangan pada mamalia. Pada mamalia, organ kepala 

cenderung berkembang pada tahap pertama, sehingga kepala 

akan lebih besar besar dibandingkan dengan organ-organ lain 

pada hewan muda. Berdasarkan pola pertumbuhan alometri, 

dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan bukan hanya 

merupakan pertambahan bobot badan semata, namun juga 

meliputi perubahan berat komponen tubuhnya. Pola 

pertumbuhan alometri dapat dianalisis dengan menggunakan 

persamaan regresi: 
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Log Y = Log a + b Log X 

Y = bobot organ tertentu dari hewan 

X = bobot hidup (bobot total) dari hewan 

A = intersep 

B = koefisien pertumbuhan 

 

 

Ilustrasi 24. Pola pertumbuhan alometri 

 

Bila slope atau koefisien pertumbuhan relatif b=1, maka 

kedua komponen tubuh tumbuh dengan laju yang sama. Bila b<1 

berarti komponen tubuh (yang diwakili pada sumbu Y) tumbuh 

lebih lambat dari bobot tubuh (yang diwakili pada sumbu X), dan 

bila b>1 menunjukkan komponen tubuh (Y) bertambah sejalan 

dengan peningkatan bobot tubuh (X), atau dapat diinterpretasikan 

bahwa kecepatan pertumbuhan relatif komponen tubuh (Y) lebih 

tinggi, bila dibandingkan dengan peningkatan bobot tubuh (X). 

Koefisisen ini menunjukkan bahwa waktu perkembangan 

komponen tubuh (Y) termasuk masak lambat, sehingga potensi 
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pertumbuhan relatif dari komponen tubuh (Y) termasuk potensi 

tinggi.   

 Data proses pertumbuhan dapat digambarkan dengan grafik. 

Bentuk grafik pertumbuhan ideal pada hewan dari tingkat 

embrional sampai dengan dewasa mirip bentuk “S” sehingga 

disebut kurva sigmoid. Kurva tersebut menggambarkan hubungan 

antara pertambahan masa dengan faktor waktu. Gambaran sigmoid 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecepatan (rate) 

pertumbuhan di setiap fase. Pada fase tertentu kecepatan 

pertumbuhan akan sangat lambat dan pada fase tertentu 

pertumbuhan akan sangat cepat dan pada fase akhir kecepatan 

pertumbuhan akan lambat kembali. Fase awal dari kurva sigmoid 

menunjukkan pertumbuhan saat embrional, ukuran relatif belum 

berubah tetapi jumlah sel semakin bertambah sehingga gambaran 

grafik atau kurvanya relatif mendatar. Selanjutnya tampak 

gambaran grafik yang naik tajam. Grafik tersebut menggambarkan 

pertumbuhan neonatal sampai saat individu matang kelamin. 

Pertumbuhan pada fase ini sangat cepat, akan tetapi sampai umur 

tertentu (tergantung spesies) pertumbuhan akan melambat. Fase 

akhir dari pertumbuhan digambarkan dengan grafik yang mendatar. 

Hal ini menunjukkan bahwa setelah masak kelamin atau fase 

reproduktif, rate pertumbuhan somatik relatif mulai melambat atau 

menurun. Meskipun pertumbuhan somatik melambat, tidak berarti 

bahwa tidak lagi terjadi pertambahan masa. Pada saat pertumbuhan 

somatik melambat merupakan saat dimulainya pertumbuhan 

jaringan lemak di dalam tubuh hewan.  
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Ilustrasi 25. Kurva pertumbuhan ideal pada hewan 

 

Pertumbuhan merupakan fenomena eksponensial. 

Pertumbuhan juga merupakan hubungan antara waktu dan 

kecepatan pertambahan masa, dalam arti masa pada waktu tertentu 

tergantung pada lama proses dan kecepatan pertumbuhan. 

Berdasarkan hal tersebut maka pertumbuhan dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 

W = e
vt

 W = berat masa pada saat t 

 v = kecepatan pertumbuhan 

 t = waktu 

 e = 2,71828 (bilangan logaritmik alamiah) 

 

Berdasarkan formulasi tersebut diketahui bahwa semakin 

tinggi laju pertumbuhan dan semakin lama waktu pertumbuhan 

akan semakin besar bobot masa yang diperoleh. Apabila berat masa 

awal tidak diketahui maka formulasi tersebut berubah menjadi : 

W = b.e
vt

 

B = konstanta (= ukuran awal organisme)    

 

D. Pengukuran pertumbuhan 

Hasil pertumbuhan dapat dilihat dari total pertambahan 

masa. Pertambahan masa tersebut dapat bersifat absolut maupun 
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relatif. Pertambahan masa yang bersifat absolut merupakan selisih 

masa pada waktu awal dan waktu akhir pengukuran. Apabila 

pertambahan masa tersebut diekspresikan dalam bentuk persentase 

terhadap masa awal, maka pertambahan masa tersebut disebut 

sebagai pertambahan yang bersifat relatif. Kecepatan pertambahan 

masa suatu pertumbuhan juga dapat diamati. Kecepatan 

pertumbuhan absolut merupakan perbandingan antara hasil 

pertumbuhan dengan total waktu pertumbuhan, dapat 

diformulasikan sebagai: 

 

Kecepatan pertumbuhan 

absolut 
= 

Jumlah masa akhir 

Total waktu pertumbuhan 

 

Perbandingan tersebut juga dapat dilakukan dengan satuan 

waktu tertentu, hasil perbandingan tersebut dinamakan kecepatan 

pertumbuhan relatif. Formulasi perbandingan tersebut adalah: 

Kecepatan pertumbuhan 

relatif 
= 

Jumlah masa akhir 

Satuan waktu pertumbuhan 

 

 Hasil dari proses pertumbuhan adalah terjadinya 

peningkatan bobot atau berat badan pada hewan. Oleh karena itu, 

secara tidak langsung bobot badan dapat dijadikan sebagai 

indikator untuk mengetahui pertumbuhan ternak.  Pengukuran berat 

badan ternak umumnya juga dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan ternak sehingga dapat dimonitor dampak dari satu 

intervensi teknologi atau perbaikan manajemen. Selain bobot badan 

ternak yang biasa diukur dengan cara penimbangan, perubahan 

ukuran tubuh ternak (terutama ternak-ternak ruminansia) dapat pula 

dijadikan sebagai indikator pertumbuhan ternak. Perubahan pada 

ukuran tubuh ternak menunjukkan apakah ternak mengalami 

pertumbuhan atau tidak. Beberapa pengukuran yang biasa 

dilakukan antara lain panjang badan, tinggi badan dan lingkar dada. 
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Pengukuran panjang badan dilakukan dengan cara membentangkan 

mistar ukur mulai dari sendi bahu (scapula lateralis) sampai tulang 

tapis (tuber ischii). Sebelum dilakukan pengukuran, ternak harus 

dalam posisi normal, kaki depan dan belakang sejajar satu sama 

lain dan kepala ternak harus menghadap kedepan. Ternak juga 

sebaiknya dipuasakan selama 12 jam sebelum dilakukan 

pengukuran. Hal ini bertujuan agar kondisi ternak tersebut 

mencapai bobot badan kosong. Lingkar Dada (LD) merupakan 

salah satu dimensi tubuh yang dapat digunakan sebagai indikator 

mengukur pertumbuhan dan perkembangan ternak. Pengukuran 

lingkar dada dilakukan pada tulang rusuk paling depan persis pada 

belakang kaki depan. Pengukuran lingkar dada dilakukan dengan 

melingkarkan pita ukur pada badan. Selain pengukuran secara 

kuantitatif seperti dijelaskan di atas, proses pertumbuhan juga dapat 

dimonitor secara kualitatif, salah satunya yaitu melalui pemberian 

skor (skor kondisi tubuh ternak/body condition score) kepada 

hewan-hewan ternak yang dimonitor. Skor kondisi dimaksudkan 

untuk memberikan kriteria pada seekor ternak yang dinilai secara 

kualitatif. Standar penilaian ini penting terkait dengan kondisi 

tubuh ternak yang dapat menjadi indikator terhadap pertumbuhan 

ternak dan potensi reproduksi yang dimiliki oleh seekor ternak.  

Pengukuran proses pertumbuhan selain menghasilkan data-

data seperti bobot badan, pertambahan bobot badan persatuan 

waktu, panjang badan, lingkar dada, juga akan menghasilkan 

berbagai data pertumbuhan lain. Data-data pertumbuhan tersebut 

dapat dianalisis sehingga diketahui pola atau kecenderungan 

pertumbuhan dari hewan yang diamati. Parameter pertumbuhan 

sangat bervariasi, antara lain perubahan bentuk dan ukuran, 

perubahan luas permukaan, perubahan berat dan panjang, 

perubahan sistem organ dan perubahan kandungan kimiawi.  

Sebagai dampak dari proses pertumbuhan, hewan akan 

berubah bentuk dan ukuran tubuhnya sehingga mempengaruhi 
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proporsi  atau perbandingan antar bagian tubuh hewan tersebut. 

Pertumbuhan juga mampu merubah luas permukaan tubuh hewan. 

Luas permukaan dan volume tubuh sangat dipengaruhi oleh 

aktvitas metabolisme dan pelepasan panas dari dalam tubuh. 

Pertumbuhan juga akan merubah berat dan panjang tubuh hewan. 

Apabila dibandingkan berat dan panjang tubuh hewan prenatal dan 

postnatal, maka akan dapat diketahui bahwa peningkatan berat dan 

panjang tubuh saat prenatal relatif lebih cepat daripada saat 

postnatal. Sistem organ tubuh hewan juga dipengaruhi oleh proses 

pertumbuhan, dalam arti pertumbuhan akan merubah kualitas dan 

kuantitas dari sistem organ tersebut. Masing-masing sistem organ 

tubuh mempunyai fenomena pertumbuhan yang berbeda.  

Kandungan kimiawi dalam tubuh atau bagian tubuh, organ, 

jaringan maupun sel akan berubah sejalan dengan proses 

pertumbuhan. Kadar protein, lemak dan glikogen serta senyawa 

organik lainnya akan berbeda tergantung pada fase pertumbuhan 

hewan yang bersangkutan. Berdasar hal tersebut maka kadar bahan 

organik yang terkandung dalam tubuh hewan dapat dijadikan 

sebagai indikator pertumbuhan dari hewan tersebut. Sebagai 

contoh, kadar lemak abdominal pada ayam berbeda antara ayam 

yang masih berumur muda dan ayam berumur tua. Meskipun 

demikian kandungan bahan organik dalam tubuh juga tergantung 

dari spesies hewan. Pada umur yang sama jumlah lemak abdomen 

ayam broiler (pedaging) dan ayam petelur akan sangat berbeda. 

Jenis kelamin juga akan menyebabkan perbedaan kandungan bahan 

organik di dalam tubuh hewan. 

 

E. Pola pertumbuhan organ dan jaringan 

 Jaringan dan organ berkembang mengikuti prinsip dimana 

jaringan atau organ yang sangat dibutuhkan untuk hidup (survive) 

akan berkembang terlebih dahulu. Urutan pertumbuhan dari 

berbagai jaringan atau organ adalah sama untuk berbagai  spesies 
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hewan ternak. Sistem saraf akan berkembang terlebih dahulu 

diikuti dengan tulang, otot dan lemak. Pertumbuhan tulang akan 

mempengaruhi panjang atau tinggi dari hewan, dan sekaligus 

menjadi penentu atas panjang otot sehingga akan sangat 

menentukan pertumbuhan otot hewan. Singkat kata, ketika tulang 

bertumbuh, terutama pertumbuhan tulang yang memanjang, otot 

juga akan bertumbuh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 26. Urutan pertumbuhan dari berbagai jaringan pada 

hewan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 27. Proporsi jaringan tubuh hewan sesuai dengan umur 
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Satu dari banyak alasan beternak adalah untuk 

memproduksi daging. Otot, lemak dan tulang adalah komponen 

utama dari karkas, dan otot adalah komponen karkas yang paling 

berharga. Otot mempunyai persentase yang tinggi pada saat hewan 

baru lahir, namun kemudian persentasenya turun seiring dengan 

proses penggemukan (fattening). Lemak menjadi faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap karkas ketika hewan ternak dewasa.  

 

F. Hormon penyokong pertumbuhan 

 Serabut (fibre) otot tersusun atas sel-sel berbentuk tabung 

yang panjang dan berisi banyak inti sel (nuclei) yang jumlahnya 

tergantung pada panjang serabut otot dan luas area dari serabut otot 

tersebut. Jumlah dari serabut otot tidak akan bertambah setelah 

hewan lahir, tetapi jumlah dari inti sel dan protein akan bertambah 

meskipun setelah hewan lahir. Peran hormon dalam proses 

pertumbuhan terutama terhadap pertumbuhan otot setelah kelahiran 

(postnatal) adalah melalui dua sistem pengendalian, yaitu: 

- Mengontrol atau mengendalikan laju proliferasi (tumbuh 

dengan memproduksi sel atau jaringan baru) dan 

penggabungan (inkorporasi)  sel satelit ke dalam jaringan otot 

yang telah ada. 

- Secara sendiri atau bersama-sama mempengaruhi laju sintesis 

dan degradasi protein. 

 

Somatotropin (growth hormone/GH), insulin, hormon tiroid 

dan hormon seks (steroid hormone) adalah hormon-hormon yang 

mempunyai peran penting dalam proses pertumbuhan hewan. 

Hormon-hormon tersebut  adalah hormon yang bersifat anabolik, 

mampu meningkatkan sintesis protein otot. Somatotropin 

mendorong berlangsungnya sintesis protein pada hewan sehingga 

dihasilkan peningkatan masa tubuh. Somatotropin juga mempunyai 

pengaruh terhadap pertumbuhan jaringan lunak dan pertumbuhan 
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tulang. Selain sangat dominan mempengaruhi proses pertumbuhan 

pada hewan, somatotropin juga memiliki efek metabolik yang tidak 

berhubungan dengan pertumbuhan. Somatotropin mampu 

memobilisasi simpanan lemak sebagai sumber energi utama dan 

regulasi penyimpanan glukosa untuk jaringan yang bergantung 

pada glukosa misalnya otak. Pengaruh hormon insulin terhadap 

pertumbuhan berupa peningkatan sintesis protein. Insulin 

mendorong transportasi aktif asam amino dari darah ke dalam otot 

dan jaringan-jaringan lain sehingga sintesis protein di dalam sel 

dapat berlangsung. Hormon ini juga berperan untuk menghambat 

degradasi protein untuk kepentingan metabolisme produk energi. 

Hormon tiroid merupakan pengendali utama metabolisme dan 

pertumbuhan pada hewan. Hormon tiroid mampu merangsang 

sekresi hormon utama pertumbuhan yaitu somatotropin. Hormon 

tiroid juga mendorong insulin-like growth factor 

(IGF)/somatomedin dalam sintesis protein struktural dan 

pertumbuhan rangka.  Hormon-hormon steroid juga bersifat 

anabolik. Peningkatan konsentrasi hormon estradiol dalam darah 

terbukti mampu meningkatkan sekresi hormon somatotropin yang 

diikuti dengan peningkatan bobot badan hewan. Oleh karena itu, 

sering diasumsikan bahwa efek dari hormon-hormon estrogenik 

terhadap pertumbuhan kemungkinan dimediasi oleh somatotropin. 

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pengaruh antar hormon-

hormon steroid terhadap pertumbuhan hewan. Hal ini terlihat pada 

fenomena hewan-hewan jantan tumbuh dengan lebih cepat 

dibandingkan dengan hewan betina.  Hormon androgenik 

(testoteron) pada hewan jantan mempunyai pengaruh lebih besar 

dalam mendorong pertumbuhan dibandingkan dengan hormon 

estrogenik (estradiol). Pada hewan jantan juga terlihat lebih 

‘langsing’ dibandingkan dengan hewan betina. Hal ini merupakan 

pengaruh dari hormon estradiol pada hewan betina yang memiliki 

kemampuan merangsang deposisi lemak, di lain pihak testoteron 
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dan dehidrotestoteron pada hewan jantan mempunyai efek 

meningkatkan pertumbuhan terutama otot (lean muscle).  

 

Tabel 8. Pengaruh somatotropin terhadap jaringan dan 

metabolisme hewan 

Jaringan Efek fisiologis 

Jaringan 

adiposa  

Menurunkan sensitivitas terhadap insulin dan 

menurunkan penyerapan glukosa 

 Menurunkan sintesis lemak 

 Menurunkan deposisi jaringan adiposa 

 Menurunkan pembakaran (oksidasi) glukosa 

 Meningkatkan lipolisis pada hewan saat mengalami 

negative energi balance (akibat kurangnya asupan 

nutrisi) 

Otot Meningkatkan sintesis protein 

 Meningkatkan akumulasi protein di dalam otot 

 Meningkatkan laju pertumbuhan otot dan peningkatan 

masa otot 

Tulang Meningkatkan sintesis matriks tulang 

 Meningkatkan laju pertumbuhan tulang 

Hati Meningkatkan laju pertumbuhan dan masa dari hati 

 Meningkatkan pengeluaran glukosa (glucose output) 

 Menurunkan kemampuan insulin dalam menghambat 

glukoneogenesis 

Usus  Meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor 

 Tidak berpengaruh terhadap berat usus 

Indeks 

metabolisme 

Menurunkan konsentrasi urea nitrogen di dalam darah 

 Menurunkan oksidasi (pembakaran asam amino) 

 Menurunkan pembersihan (clearance) glukosa dari darah 

 Menurunkan oksidasi glukosa 

 Meningkatkan sintesis dan sekresi IGF-I 

 Meningkatkan konsentrasi IGF-I binding protein (IGFBP-

3) yang bersirkulasi 
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Hormon pertumbuhan (somatotropin) tidak secara langsung 

menimbulkan efeknya terhadap peningkatan sintesis protein, dalam 

arti somatotropin tidak secara langsung bekerja pada sel sasaran. 

Melalui IGF, hormon pertumbuhan dapat menimbulkan efeknya 

terhadap peningkatan sintesis protein (proliferasi dan inkorporasi 

sel satelit). Produksi IGF terutama dilakukan di dalam hati (dan 

sedikit di dalam otot) atas induksi dari hormon pertumbuhan. IGF 

selanjutnya memasuki sistem sirkulasi dan menuju sel atau 

jaringan-jaringan yang menjadi target atau sasaran dari hormon 

pertumbuhan. Aktivitas IGF dikendalikan oleh berbagai faktor 

antara lain usia, status nutrisi hewan dan lain-lain. Terdapat dua 

macam IGF, yaitu IGF-I dan IGF-II, namun terlihat hanya IGF-I 

yang mempunyai peran dalam proses pertumbuhan hewan. IGF-I 

merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel.  

 Telah diuraikan di atas tentang beberapa hormon 

yang bersifat anabolik dan mampu meningkatkan pertumbuhan 

pada hewan. Berbeda dengan hormon-hormon anabolik, 

glukokortikoid yang merupakan hormon stres dan dihasilkan oleh 

kelenjar adrenal merupakan hormon yang bersifat katabolik. Efek 

dari hormon ini adalah berkebalikan dari hormon insulin. Hormon 

ini menurunkan penyerapan (uptake) glukosa dari darah sehingga 

dapat meningkatkan kadar gula dalam darah dan juga 

meningkatkan degradasi protein serta meningkatkan lipolisis 

(proses pemecahan lemak sebagai sumber energi). Berdasarkan hal 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sekresi hormon 

glukokortikoid yang berlebihan dapat berakibat pada penurunan 

laju pertumbuhan. Selain hormon glukokortikoid, terdapat satu 

hormon yang juga dapat menghambat proses pertumbuhan pada 

hewan, yaitu hormon somatostatin (SRIF). Somatostatin ditemukan 

tidak hanya di hypothalamus tetapi juga terdapat pada usus. 

Hormon ini mempunyai efek menghambat sekresi somatotropin 

dari kelenjar hipofisa. Berbeda dengan somatostatin, somatotropin 
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justru distimulasi oleh hormon ghrelin untuk disekreseikan oleh 

kelenjar hipofisa. Ghrelin adalah sejenis hormon peptide yang 

diproduksi oleh lambung (stomach).  

 

G. Faktor-faktor pertumbuhan 

Proses pertumbuhan pada hewan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang dapat digolongkan menjadi faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor-faktor tersebut sangat identik dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi proses metabolisme. Faktor internal 

adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh hewan itu sendiri 

sedangkan faktor eksternal adalah semua faktor yang berasal dari 

luar tubuh hewan. Tergolong faktor internal antara lain umur, 

genetik, jenis kelamin dan pengaruh hormon.  Sedangkan tergolong 

ke dalam faktor esternal antara lain tingkat nutrisi, kondisi fisika 

dan kimia lingkungan serta manajemen pemeliharaan yang 

dilakukan.  

Umur merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap 

proses dan potensi pertumbuhan dari seekor hewan. Semakin tua 

hewan akan semakin kecil potensi pertumbuhan hewan tersebut. 

Potensi fungsional organ hewan yang berumur tua relatif lebih 

rendah daripada hewan muda, akibatnya dukungan terhadap 

berbagai proses fisiologis  termasuk pertumbuhan menjadi kecil. 

Laju pertumbuhan relatif dari otot, jaringan adiposa dan tulang 

pada hewan akan berubah seiring dengan waktu atau umur hewan 

yang bersangkutan. Hal tersebut mengakibatkan perubahan atas 

persentase bobot hidup (bobot total) terhadap masing-masing 

jaringan atau organ dari sejak lahir sampai dengan dewasa tubuh 

dan kelamin. Seperti telah diuraikan sebelumya bahwa proporsi 

jaringan lemak akan menjadi semakin besar seiring dengan 

peningkatan umur hewan dan sebaliknya untuk tulang dan jaringan 

otot. Laju dan potensi pertumbuhan sangat ditentukan oleh potensi 

genetik dari hewan yang bersangkutan. Seleksi dan rekayasa 
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genetik telah banyak menghasilkan strain-strain baru atas hewan 

ternak yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dengan cepat. 

Ayam broiler (hasil seleksi genetik) memiliki kemampuan tumbuh 

jauh lebih cepat dibandingkan dengan ayam leluhurnya (galus 

galus). Kemampuan genetik dari seekor ternak untuk tumbuh 

sangat menentukan kebutuhan nutrisi hewan yang bersangkutan 

untuk dapat memaksimalkan potensi pertumbuhannya. Dengan 

demikian yang menjadi faktor pembatas dari potensi genetik (untuk 

tumbuh) adalah ketersediaan bahan pakan dengan komposisi nutrisi 

yang sesuai kebutuhan hewan tersebut.   

Pengaruh gender atau jenis kelamin terhadap pertumbuhan 

mencakup maturasi (pematangan) gonad atau sel kelamin selama 

proses pendewasaan, yang berakibat pada peningkatan sintesis dan 

sekresi hormon kelamin utama pada betina (estradiol) dan jantan 

(testoteron). Berdasar hal tersebut sulit untuk memisahkan antara 

pengaruh jenis kelamin dan umur terhadap proses pertumbuhan 

pada hewan karena melibatkan proses maturasi sel-sel kelamin 

yang pasti berkorelasi dengan waktu. Sekresi androgen adalah 

sangat tinggi pada saat hewan masih fetus, kemudian menurun 

setelah lahir dan kemudian meningkat dengan sangat tinggi pada 

saat pubertas. Aksi koordinasi atas hormon tersebut menciptakan 

keterkaitan umur, jenis kelamin spesifik dan perbedaan pola 

pertumbuhan atas tulang, otot dan jaringan adiposa yang 

menghasilkan perbedaan komposisi karkas. Karkas dari hewan 

jantan akan mengandung lebih banyak jaringan daging (otot) dan 

mengandung lebih sedikit jaringan adiposa (lemak) dibandingkan 

dengan karkas hewan betina. Jenis kelamin juga akan menentukan  

ukuran tubuh pada saat hewan ternak dewasa.  

Faktor hormon sebagai regulator proses fisiologis 

memegang peran dalam proses pertumbuhan. Kuantitas dan 

kualitas hormon akan sangat menentukan hasil pertumbuhan 

hewan. Defisiensi maupun kelebihan hormon yang berperan dalam 
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metabolisme akan menyebabkan proses pertumbuhan hewan 

terganggu. Defisiensi hormon pertumbuhan mengakibatkan 

pertumbuhan hewan melambat sedangkan bila kondisinya 

berlebihan maka pertumbuhan akan menjadi tidak terkendali. 

Hormon juga menentukan ukuran tubuh dari hewan akibat 

perbedaan kemampuan hormon dalam mempengaruhi pertumbuhan 

tulang. Hormon estrogenik cenderung menurunkan laju 

pertumbuhan tulang pada hewan-hewan betina sehingga berakibat 

pada lebih kecilnya ukuran tubuh hewan betina dibandingkan 

dengan hewan jantan. Pengaruh hormon juga sangat terkait dengan 

pengaruh jenis kelamin terhadap terhadap proses pertumbuhan 

hewan. Efek metabolik antara hormon androgenik dan dan 

estrogenik berbeda sehingga hasil metabolisme secara keseluruhan 

juga akan berbeda, akibatnya pertumbuhan antara kedua jenis 

hewan dengan kelamin berbeda akan berbeda pula.  

Terkait dengan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan, faktor pakan merupakan faktor substansial pada 

proses pertumbuhan. Hal tersebut dapat dimengerti karena nutrisi 

merupakan bahan baku proses pertumbuhan terkait dengan substrat 

metabolisme. Kuantitas dan kualitas pakan sangat mempengaruhi 

hasil dari proses pertumbuhan. Kandungan energi dan protein 

dalam pakan merupakan pertimbangan utama dalam penyediaan 

pakan ternak. Seperti telah dibahas di awal bahwa pertumbuhan 

adalah hasil dari proses pertambahan masa organik terutama 

protein, sehingga protein yang berasal dari pakan menjadi penting 

keberadaannya. Biosintesis protein merupakan proses anabolik 

yang membutuhkan energi. Hal inilah yang menjadi dasar 

pertimbangan mengapa kandungan energi dalam pakan perlu 

diperhatikan. Perbandingan yang tepat antara energi dan protein di 

dalam pakan atau ransum hewan ternak akan menghasilkan 

pertumbuhan yang optimal. Faktor eksternal lain yang harus 

diperhatikan dalam upaya memaksimalkan pertumbuhan pada 
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ternak adalah kondisi fisika dan kimiawi lingkungan di sekitar 

ternak. Kondisi udara di sekitar ternak adalah salah satu contohnya. 

Kandungan gas karbonmonoksida yang tinggi di lingkungan dapat 

menghambat proses pertumbuhan. Keberadaan gas 

karbonmonoksida akan mengganggu proses inspirasi (pengambilan 

oksigen) pada ternak sehingga proses metabolisme dapat 

terganggu. Gas-gas toksik (racun), misal timbal (Pb), dalam jumlah 

yang melebihi ambang normal juga akan dapat berdampak buruk 

pada pertumbuhan dan bahkan dapat berakibat fatal. Suhu 

lingkungan juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ternak. 

Apabila hewan berada pada lingkungan yang sangat panas atau 

sangat dingin (di luar zona nyaman/comfort zone) maka 

pertumbuhannya akan terhambat. Hal tersebut disebabkan adanya 

proses homeostasis yang berlebihan pada hewan, akibatnya energi 

yang tersedia habis untuk proses homeostasis dan energi untuk 

pertumbuhan menjadi berkurang. Sanitasi lingkungan juga harus 

diperhatikan untuk meningkatkan pertumbuhan ternak. Sanitasi 

yang buruk akan mengundang banyak vector penyakit, akibatnya 

akan mengurangi porsi energi pertumbuhan untuk pertahanan tubuh 

terhadap penyakit.   

 

H. Pertumbuhan jaringan lemak 

 Jaringan lemak atau disebut juga dengan jaringan adiposa 

merupakan jaringan ikat khusus yang berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan utama lemak dalam bentuk trigliserida. Jaringan ini 

terdapat di seluruh tubuh hewan. Fungsinya untuk menyimpan 

lemak untuk cadangan makanan, dan mencegah hilangnya panas 

secara berlebihan. Jaringan ini juga berfungsi sebagai bantalan 

tubuh atau sebagai penyekat jaringan. Ketika asupan makanan 

terbatas maka jaringan adiposa mengalami proses yang disebut 

lipolisis (proses pemecahan lemak untuk menghasilkan energi). 

Sel-sel lemak telah terbentuk sejak hewan sebelum lahir, namun 
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banyak pula sel-sel lemak yang dibentuk selama pertumbuhan. 

Baik jumlah maupun ukuran sel lemak akan menentukan ukuran 

dari depot (cadangan) lemak atau jumlah total lemak yang terdapat 

dalam tubuh hewan. Seperti halnya pertumbuhan jaringan otot, laju 

akumulasi lemak juga dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, 

genotip dan nutrisi.  

Komposisi jaringan adiposa dalam tubuh hewan berubah 

seiring dengan bertambahnya umur hewan. Persentase air dan 

protein turun, sedangkan persentase jaringan lemak meningkat 

seiring dengan bertambahnya umur. Pertumbuhan jaringan lemak 

(seiring dengan umur) adalah sebagai akibat dari hipertropi 

(peningkatan volume jaringan atau organ akibat perbesaran 

komponen sel) sel-sel lemak yang telah ada melalui proses 

lipogenesis (proses pembentukan lemak), dan pembentukan sel-sel 

lemak baru. Hipertropi dan pembentukan sel-sel lemak baru dapat 

terus berlangsung ketika asupan energi berlebih sehingga kelebihan 

energi tersebut dikonversi menjadi lemak. Perbedaan bangsa atau 

strain dari hewan akan mengakibatkan perbedaan laju deposisi 

lemak. Broiler akan memiliki kandungan lemak lebih banyak 

dibandingkan dengan ayam petelur. Perbedaan bangsa hewan juga 

akan mengakibatkan perbedaan proporsi lemak yang tersimpan 

dalam depot yang berbeda di dalam tubuh. Bangsa sapi perah 

memiliki kandungan lemak subkutan yang jauh lebih kecil dan 

lebih banyak mengandung lemak di daerah viseral  dibandingkan 

dengan dengan bangsa sapi potong. Pada hampir semua spesies 

hewan, jenis kelamin yang berbeda akan mengakibatkan 

kandungan lemak dalam tubuh yang berbeda pula. Pada hewan 

ruminansia, hewan jantan memiliki kandungan lemak tubuh yang 

lebih kecil dibandingkan dengan hewan betina. Perbedaan atas 

kandungan lemak tersebut akan semakin nampak saat hewan 

memasuki masa pubertas dan setelah itu ketika testoteron pada 

hewan jantan dan estrogen pada betina mempunyai pengaruh yang 
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sangat kuat terhadap pertumbuhan dan metabolisme. Testoteron 

mengurangi sintesis dan deposisi lemak, sementara estradiol 

meningkatkan sintesis dan deposisi lemak pada hewan betina. 

Selain hormon seks yang telah diuraikan di atas, deposisi lemak di 

dalam tubuh hewan juga sangat dipengaruhi oleh hormon 

pertumbuhan (somatotropin). Somatotropin telah diketahui 

mempunyai pengaruh langsung terhadap lipogenesis dan laju 

akumulasi lemak di dalam sel-sel lemak (adipocytes). Pengaruh 

langsung tersebut adalah somatotropin mampu menurunkan sintesis 

lemak. Hormon pertumbuhan ini mampu mengurangi 

(menumpulkan) sensitivitas sel-sel lemak (tetapi tidak sel-sel otot) 

terhadap insulin. Dengan demikian adipocytes diarahkan oleh 

somatotropin untuk mengurangi uptake glukosa dan asam lemak 

serta mengurangi pembentukan trigliserida yang akan disimpan. 

Pengaruh hormon pertumbuhan berlaku untuk hampir semua 

bangsa dan jenis kelamin hewan ternak. Sementara itu pengaruh 

jenis kelamin (terkait dengan hormon seks) tetap berlaku, dan 

umumnya melengkapi efek dari hormon pertumbuhan.  

Status gizi (nutrisi) hewan akan menentukan tingkat 

deposisi lemak di dalam tubuh. Pada kondisi overfeeding (hewan 

kelebihan asupan energi), kelebihan energi tersebut akan dikonversi 

menjadi cadangan makanan dalam bentuk lemak melalui 

lipogenesis. Glukosa (dan asam asetat pada hewan ruminansia) 

adalah substrat untuk sintesis asam lemak, dan asam lemak tersebut 

selanjutnya menjadi bahan baku trigliserida yang didposisi dalam 

tubuh hewan. Pada kondisi hewan underfeeding (kekurangan 

asupan energi) yang menyebabkan negative energi balance, hewan 

akan membongkar lemak tubuh sebagai sumber energi melalui 

proses lipolisis. Kondisi negative energi balance sering dijumpai 

pada sapi di awal periode laktasi selain pada hewan-hewan yang 

memang kekurangan pakan.  
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I. Pertumbuhan kompensatori  

Pertumbuhan kompensatori adalah fenomena pertumbuhan 

yang dapat dilihat pada hewan yang diberikan pakan secara bebas 

(free access) setelah hewan tersebut mengalami 

kekurangan/pembatasan pakan (under nutrition) sehingga 

menghasilkan laju pertumbuhan yang sangat meningkat. 

Umumnya, meskipun pembatasan pakan mengurangi performa 

pertumbuhan, pertumbuhan kompensatori akan mampu 

menyamakan bobot badan hewan yang mengalami under nutrition 

dengan hewan yang mendapatkan akses pakan secara bebas. 

Pertumbuhan kompensatori tidak hanya berlaku pada hewan yang 

mengalami under nutrition tetapi pertumbuhan ini juga dapat 

berlaku pada hewan setelah mengalami sakit. Pertumbuhan 

kompensatori dapat dikatakan berhasil dan selesai apabila bobot 

badan dari hewan yang mengalami pembatasan pakan atau setelah 

sakit menyamai hewan yang tidak mengalami pembatasan pakan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ilustrasi 28.  Pola pertumbuhan kompensatori pada hewan 
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Peningkatan laju pertumbuhan yang cepat pada 

pertumbuhan kompensatori merupakan hasil kerja dari beberapa 

faktor, antara lain: 

- Peningkatan nafsu makan dan konsumsi pakan (feed intake) 

setelah periode pembatasan pakan. Ekstra pakan yang 

dikonsumsi oleh hewan tersebut dapat dikonversi menjadi 

protein tubuh lebih efisien dibandingkan dengan hewan yang 

tidak mengalami pembatasan pakan atau sakit. 

- Kebutuhan energi untuk maintenance (pemeliharaan) lebih 

rendah pada masa recovery (setelah masa pembatasan pakan). 

Selama masa pembatasan pakan, organ-organ internal yang 

secara normal sangat aktif (usus dan hati) mengalami 

penurunan ukuran dan aktivitas. Hal inilah yang menyebabkan 

penurunan kebutuhan energi untuk pemeliharaan organ-organ 

tersebut.  

- Setelah periode under nutrition deposisi protein akan lebih 

tinggi dibandingkan dengan deposisi lemak. 

 

Kemampuan hewan untuk dapat menyelesaikan 

pertumbuhan kompensatori (mampu menyamai bobot badan hewan 

yang tidak mengalami pembatasan pakan) sangat tergantung dari 

beberapa faktor, antara lain: 

- Kondisi (nature) dari pembatasan pakan termasuk tingkat 

pembatasan (severity) dan lama waktu pembatasan pakan atau 

lamanya sakit.  

- Umur dari hewan yang mengalami pembatasan pakan. Kondisi 

under nutrition pada waktu  masih sangat muda akan 

menghambat kemampuan hewan untuk menyelesaikan 

pertumbuhan kompensatori. 

- Bobot dewasa hewan. Hewan-hewan yang lebih muda 

memiliki kemampuan pertumbuhan kompensatori lebih baik  

daripada hewan yang lebih tua.  
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- Kondisi hewan. Hewan yang memiliki kondisi buruk (sangat 

kurus) mungkin tidak akan mampu recovery.    

 

10.3. PENUTUP 

A. Rangkuman  

Pertumbuhan merupakan proses perbanyakan jumlah sel 

(hyperplasia) dan peningkatan ukuran sel (hypertrophy). Secara 

simultan, proses pertumbuhan pada hewan selalu diikuti dengan 

proses perkembangan. Umumnya, sistem saraf akan berkembang 

terlebih dahulu diikuti dengan tulang, otot dan lemak. Proses 

pertumbuhan tidak bisa terlepas dari peran hormon dan faktor-

faktor lain baik faktor internal maupun eksternal. Hormon yang 

bersifat anabolik seperti somatotropin, insulin, hormon tiroid dan 

hormon seks adalah hormon-hormon yang mempunyai peran 

penting dalam proses pertumbuhan hewan. 

 

B. Tes formatif  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan pernyataan mengenai esensi proses pertumbuhan 

adalah anabolisme! 

2) Jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan 

pada ternak! 

3) Mengapa kadar bahan organik yang terkandung dalam tubuh 

hewan dapat dijadikan sebagai indikator pertumbuhan dari 

hewan tersebut? 

4) Pada pertumbuhan hewan, sistem saraf akan berkembang 

terlebih dahulu diikuti dengan tulang, otot dan lemak. Jelaskan 

mengapa kondisi tersebut bisa terjadi? 

5) Jelaskan mekanisme hormon dalam mendukung proses 

pertumbuhan hewan ternak! 
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C. Umpan balik  

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes 

formatif yang terdapat pada bagian akhir dari pokok bahasan ini. 

Hitunglah jawaban anda yang benar dan kemudian gunakan rumus 

di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap 

materi belajar pada Bab IV. 

 

 Tingkat 

penguasaan 
= 

Jumlah jawaban yang benar 
× 100% 

5 

Arti tingkat penguasaan materi yang anda capai: 

90 – 100% = baik sekali 70 – 79% = cukup 

80 – 89%   = baik     < 70% = kurang 

 

D. Tindak lanjut  

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, 

maka anda dapat dinyatakan menguasai pokok bahasan ini. Tetapi 

bila tingkat penguasaan anda masih di bawah 80%, anda harus 

mengulangi kegiatan belajar pada pokok bahasan IV, terutama 

bagian yang belum anda kuasai. 

 

E. Kunci jawaban tes formatif 

1) Dari aspek metabolik, pertumbuhan (sebagai akibat dari 

pertambahan masa) dapat terjadi jika frekuensi proses deposisi 

bahan organik dalam tubuh hewan lebih tinggi daripada 

proses-proses yang bersifat degradatif/pemecahan. Proses 

deposisi bahan organik sendiri merupakan akibat atau hasil 

dari proses metabolisme yang bersifat anabolis (biosintesis 

bahan organik). 

2) Terdapat beberapa perbedaan mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan pada ternak, antara lain pertumbuhan bersifat 

kuantitatif (dapat terukur), sedangkan perkembangan 

berlangsung secara kualitatif. Dibandingkan dengan 
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pertumbuhan, proses perkembangan relatif lebih kompleks, 

karena dalam proses perkembangan selain terjadi pertambahan 

masa, terjadi pula proses diferensiasi pada masa tersebut 

sehingga dihasilkan masa dengan struktur dan organisasi yang 

berbeda dengan kondisi awal. 

3) Kadar bahan organik seperti protein, lemak dan glikogen di 

dalam tubuh hewan akan berbeda tergantung pada fase 

pertumbuhan hewan yang bersangkutan. Sebagai contoh, kadar 

lemak abdominal pada ayam berbeda antara ayam yang masih 

berumur muda dan ayam berumur tua. Meskipun demikian 

kandungan bahan organik dalam tubuh juga tergantung dari 

spesies hewan. Pada umur yang sama jumlah lemak abdomen 

ayam broiler (pedaging) dan ayam petelur akan sangat 

berbeda. Jenis kelamin juga akan menyebabkan perbedaan 

kandungan bahan organik di dalam tubuh hewan. 

4) Pada semua hewan, pertumbuhan mengikuti prinsip dimana 

jaringan atau organ yang sangat dibutuhkan untuk hidup akan 

berkembang terlebih dahulu. Sistem saraf memiliki peran yang 

sangat penting dalam kehidupan hewan, sehingga sistem ini 

akan berkembang terlebih dahulu disusul dengan organ-organ 

lain yang memiliki tingkat kepentingan di bawahnya seperti 

tulang, otot dan lemak. 

5) Hormon memiliki peran sangat penting dalam pertumbuhan 

terutama pada fase setelah kelahiran hewan. Secara umum, 

hormon dapat bertindak untuk mengontrol atau mengendalikan 

laju proliferasi (tumbuh dengan memproduksi sel atau jaringan 

baru) dan penggabungan (inkorporasi)  sel satelit ke dalam 

jaringan otot yang telah ada. Kedua, hormon secara sendiri 

atau bersama-sama mempengaruhi laju sintesis dan degradasi 

protein sehingga berdampak pada peningkatan deposisi protein 

di dalam tubuh hewan. 
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SENARAI 

- Viseral: istilah yang berkaitan dengan organ internal (contoh 

saluran pencernaan). 

- Imbibisi: penyerapan air oleh permukaan zat-zat yang 

hidrofilik yang menyebabkan zat tersebut dapat mengembang 

setelah menyerap air.  

- Biosintesis: istilah lain untuk anabolisme, yakni proses 

pembentukan molekul baru dari molekul lain yang lebih 

sederhana. 

- Rate: istilah untuk menggambarkan laju pertumbuhan pada 

ternak. 

- Negative energi balance: suatu kondisi dimana energi yang 

dibutuhkan ternak untuk maintenance dan produksi lebih besar 

dari energi  yang diperoleh dari pakan 

- Recovery: istilah lain untuk proses penyembuhan atau 

pengembalian ke kondisi semula. 
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