


 

 

 

 

 

DIKTAT BIOLOGI 
 

 

 

Mata Kuliah : Biologi 

Sks : 3 sks 

Semester : 1 

Program Studi : S1 Peternakan 

Fakultas : Peternakan dan Pertanian 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D. 

 

 

 

 

FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN 

UNIVERSITAS DIPONEGORO 

SEMARANG 2021 



ii 

 

 

DIKTAT BIOLOGI 
 

 

Mata Kuliah : Biologi 

Sks : 3 sks 

Semester : 1 

Program Studi : S1 Peternakan 

Fakultas : Peternakan dan Pertanian 

 

 

Disusun oleh: 

Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D. 

 

 

 

 

 

Uk. 15,5cm x 23cm (xii + 126 hlm) 

ISBN : 978-979-097-816-4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  Dilarang memperbanyak 

karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun termasuk 

fotokopi tanpa izin tertulis dari penerbit 



iii 
 

 

ANALISIS INSTRUKSIONAL MATA KULIAH BIOLOGI 
 

  



iv 

 

 

  



v 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Biologi adalah ilmu mengenai kehidupan dengan obyek kajian 

yang sangat luas dan mencakup semua makluk hidup. Usaha 

peternakan merupakan usaha yang melibatkan hewan sehingga 

pengetahuan mengenai organisasi dan sistem kehidupannya adalah 

mutlak diperlukan bagi para calon pelaku usaha di bidang ini yang 

notabene adalah para lulusan dari Program Studi Peternakan. Agar 

dapat mempertahankan kehidupannya, hewan harus mampu 

memelihara organisasi sel, jaringan dan organnya dengan optimal. 

Pemahaman dan pengetahuan mendalam mengenai organisasi sel, 

jaringan dan organ akan sangat bermanfaat dalam menjaga kondisi 

biologis dan kehidupan dari hewan. Biologi merupakan salah satu mata 

kuliah yang mendasari berbagai mata kuliah lanjutan pada Program 

Studi Sarjana Peternakan (S1) di Fakultas Peternakan dan Pertanian. 

Oleh karena itu, pemahaman yang kurang terhadap mata kuliah Biologi 

dapat mengurangi kesiapan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah 

selanjutnya. Diktat ini memuat enam bab yang diajarkan selama 

setengah semester, yakni setelah ujian tengah semester (UTS) sampai 

dengan akhir semester. Bab-bab tersebut meliputi sistem pencernaan 

dan reproduksi hewan, sistem pencernaan dan reproduksi hewan, 

koordinasi antar sistem organ dan interaksi hewan dan lingkungannya. 

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. Akhirnya penulis berharap 

diktat ini dapat memberikan manfaat terutama kepada mahasiswa 

Program Studi S1 Peternakan. 

Semarang, Maret 2021 

Hormat kami, 

 

Penulis 
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TINJAUAN MATA KULIAH 

 

I. Deskripsi singkat 

Mata kuliah Biologi mempelajari tentang biologi sebagai 

ilmu, sel sebagai dasar kehidupan, organisasi sel dan jaringan 

pada tumbuhan (organisasi sel membentuk jaringan dan sistem 

pembuluh pada akar, batang daun serta fungsi respirasi, 

transpirasi dan fotosintesis) dan hewan (organisasi sel 

membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ 

membentuk sistem, contoh organisasi dan koordinasi berbagai 

sistem dalam tubuh hewan) serta interaksi tumbuhan, hewan dan 

lingkungannya (evolusi dan adaptasi). Dalam pengajarannya, 

mata kuliah Biologi disampaikan dalam dua bagian yakni 

organisasi sel dan jaringan pada tumbuhan (sebelum ujian tengah 

semester, UTS) dan organisasi sel dan jaringan pada hewan 

(setelah UTS). Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan 

terintegrasi mengenai organisasi sel dan jaringan pada tumbuhan 

dan hewan, mahasiswa sangat disarankan untuk mempelajari 

semua pokok bahasan dalam mata kuliah Biologi. Secara khusus, 

diktat ini membahas mengenai organisasi sel dan jaringan pada 

hewan dan interaksi antara tumbuhan, hewan dan lingkungannya. 

 

II. Relevansi 

Agar dapat mempertahankan kehidupannya, hewan 

(manusia termasuk dalam golongan ini) harus mampu 

memelihara organisasi sel, jaringan dan organnya dengan 

optimal. Pemahaman dan pengetahuan mendalam mengenai 

organisasi sel, jaringan dan organ akan sangat bermanfaat dalam 

menjaga kondisi biologis dan kehidupan dari hewan. Biologi 

merupakan salah satu mata kuliah yang mendasari berbagai mata 

kuliah lanjutan pada Program Studi Sarjana Peternakan (S1) di 
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Fakultas Peternakan dan Pertanian. Oleh karena itu, pemahaman 

yang kurang terhadap mata kuliah Biologi dapat mengurangi 

kesiapan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah selanjutnya. 

 

III. Kompetensi 

3.1. Standar kompetensi 

Setelah menyelesaikan mata kuliah Biologi mahasiswa 

akan mampu memperbandingkan organisasi sel-jaringan-organ 

pada setiap organisme hidup dengan mengaplikasikan dan 

mempertunjukkan prinsip-prinsip tentang sel, organsasi sel-

jaringan- organ pada organisme autotroph (tumbuhan) dan 

heterotroph (manusia dan hewan). 

 

3.2. Kompetensi dasar 

Setelah mempelajari materi pada mata kuliah Biologi 

mahasiswa akan mampu: 

1) memperbandingkan struktur, fungsi dan bentuk sel pada 

organisme autotroph (tumbuhan) dan organisme heterotroph 

(hewan dan manusia) dengan mengaplikasikan prinsip-

prinsip tentang sel sebagai kehidupan dasar pada organisme 

autotroph dan heterotroph 

2) mempertunjukkan keterkaitan antara sel dan jaringan dengan 

mengaplikasikan bentuk, jenis dan fungsi sel dalam 

membentuk jaringan 

3) memperbandingkan berbagai sistem organ di dalam tubuh 

hewan dengan mengaplikasikan dan mempertunjukkan 

organisasi berbagai sistem organ dalam tubuh hewan 

4) mempertunjukkan kerangka keseimbangan ekologi 

lingkungan dengan mengaplikasikan interaksi tumbuhan, 

hewan dan lingkungan terkait evolusi dan adaptasi. 
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IV. Petunjuk belajar 

Untuk mempermudah penguasaan materi yang ada di 

dalam buku ajar ini, mahasiswa disarankan untuk membaca 

secara detail materi yang disajikan, mencermati contoh-contoh 

kasus dan mengerjakan latihan soal yang telah disediakan. 
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BAB I SEL HEWAN 

 

1.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat 

Sel hewan merupakan unit terkecil dari tubuh hewan yang 

dapat menampung semua komponen biologis yang diperlukan 

untuk menjaga agar hewan tetap hidup. Setiap jenis sel memiliki 

perannya masing-masing dalam membantu tubuh hewan bekerja 

dengan baik, dan bentuknya membantu mereka menjalankan 

peran masing-masing secara efektif. Sel hewan disusun atas 

komponen-komponen sel meliputi sentriol, silia dan flagela, 

retikulum endoplasma, endosom, badan golgi, filamen 

intermediat, lisosom, mikrofilamen, mikrotubulus, mitokondria, 

nukleus, peroksisom, membran plasma dan ribosom. Pokok 

bahasan ini membahas definisi dan ciri-ciri sel hewan, bahan 

penyusun sel hewan, ukuran dan bentuk serta struktur sel hewan. 

 

B. Relevansi 

Tinjauan tentang sel hewan memberikan gambaran umum 

mengenai karakteristik dan struktur sel hewan. Pemahaman yang 

baik akan mempermudah mahasiswa dalam mempelajari jaringan 

dan sistem organ di dalam tubuh hewan. 

 

C. Kompetensi 

C.1. Standar kompetensi 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa 

akan mampu memperbandingkan organisasi sel-jaringan-organ 

dengan mengaplikasikan dan mempertunjukkan prinsip-prinsip 

tentang sel, organsasi sel-jaringan-organ pada hewan dan 

manusia. 
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C.2. Kompetensi dasar 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa 

akan mampu mempertunjukkan keterkaitan antara sel dan 

jaringan dengan mengaplikasikan bentuk, jenis dan fungsi sel 

dalam membentuk jaringan. 

 

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. Definisi dan ciri-ciri sel hewan 

Secara umum, sel hewan dapat didefinisikan sebagai unit 

terkecil di dalam tubuh hewan yang dapat menampung semua 

komponen biologis yang diperlukan untuk menjaga agar hewan 

tetap hidup. Sel-sel hewan merupakan tipikal dari sel eukariotik, 

tertutup oleh membran plasma dan mengandung inti dan organel 

yang terikat membran. Berbeda dengan sel eukariotik pada 

tumbuhan, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Masing-masing 

sel hewan mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dalam 

hal ukuran, bentuk dan aktivitas. Meskipun demikian, terdapat 

tiga aspek yang dimiliki oleh semua sel hewan, yakni sel hewan 

memulai kehidupannya dengan membran plasma, asam 

deoksiribonukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA) dan 

sitoplasma. Membran plasma merupakan membran atau selaput 

paling luar, sehingga proses-proses matabolik dapat berlangsung 

dalam sel secara terorganisir dan terkontrol. Membran plasma 

tidak mengisolir bagian dalam sel, karena banyak substansi 

maupun molekul sinyal seperti hormon yang dapat melalui 

membran sel. Pada bagian dalam sel terdapat DNA dan molekul 
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lain yang dapat mengkopi dan membaca instruksi pewarisan 

DNA. Sitoplasma merupakan substansi semicair pada sel yang 

terbungkus atau dilindungi oleh membran sel. Di dalam 

sitoplasma partikel-partikel, filamen dan struktur sel internal 

diorganisir. 

Disamping bentuk, ukuran dan kegiatan yang bervariasi, 

berdasarkan pembagian tugas dalam melaksanakan kegiatannya, 

semua sel dapat dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah nukleus 

dan sitoplasma. Daerah nukleus berisi DNA yang menyimpan 

informasi genetik yang diperlukan untuk memperbanyak diri. 

Nukleus juga berisi sistem enzim yang memungkinkan terjadinya 

penggandaan informasi genetik untuk perbanyakan sel dan 

pengarahan sintesis protein. Sitoplasma merupakan daerah 

dimana protein disintesis sesuai dengan arahan dari nukleus. Di 

daerah ini juga berlangsung proses pengubahan bahan organik 

menjadi energi yang digunakan untuk aktivitas sel. 

 

B. Bahan penyusun sel hewan 

Keseluruhan bahan penyusun sel, termasuk sitoplasma 

dan nukleoplasma, yang memiliki tanda-tanda kehidupan disebut 

protoplasma. Protoplasma nukleus disebut nukleoplasma 

sedangkan yang berada di luar nukleus disebut sitoplasma. Pada 

semua sel, struktur, sifat kimia dan fisika-kimia protoplasma 

adalah serupa. Perbedaannya terletak pada perbandingan 

komponen-komponen penyusun dan senyawa yang dihasilkan. 

Pada dasarnya protoplasma memiliki komposisi kimia yang 

terdiri atas: 

1) Air, merupakan medium cairan utama dari sel hewan, 

terdapat dalam konsentrasi 70-85%. Banyak bahan-bahan 

kimia sel larut dalam air, sedangkan yang lain terdapat dalam 

bentuk suspensi atau membranous. 
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2) Elektrolit. Elektrolit terpenting dari sel adalah kalium, 

magnesium, fosfat, bikarbonat, natrium, klorida dan kalsium. 

Elektrolit menyediakan bahan anorganik untuk reaksi seluler 

dan terlibat dalam mekanisme kontrol sel. 

3) Karbohidrat. Sebagian besar sumber energi sel hewan 

berasal dari karbohidrat dalam bentuk glukosa yang sering 

disimpan dalam sel sebagai glikogen. Lipid juga berfungsi 

sebagai sumber energi untuk sel dan merupakan komponen 

penting dari membran sel. 

4) Lipid. Asam lemak yang merupakan komponen membran  

sel  adalah  rantai  hidrokarbon yang panjang, sedangkan 

asam lemak yang tersimpan dalam sel adalah triasilgliserol, 

merupakan molekul yang sangat hidrofobik. Karena molekul 

triasilgliserol ini tidak larut dalam air/larutan garam maka 

akan membentuk lipid droplet dalam sel lemak (sel adiposa) 

yang merupakan sumber energi. Molekul lemak yang 

menyusun membran sel mempunyai gugus hidroksil 

(fosfolipid dan kolesterol) sehingga dapat berikatan dengan 

air, sedangkan gugus yang lainnya hidrofobik (tidak terikat 

air) sehingga disebut amfifatik. 

5) Protein. Protein membentuk elemen struktural utama sel dan 

bahan antar sel, yang ada sebagai protein murni atau 

dikombinasikan dengan lemak sebagai lipoprotein atau 

dengan karbohidrat sebagai glikoprotein, proteoglikan atau 

mukoprotein. Banyak produk sekretori sel adalah protein 

seperti enzim atau beberapa hormon. 

6) Asam nukleat. Asam nukleat terdapat dalam bentuk DNA 

dan ribonucleic acid (RNA). Senyawa ini berperan penting 

dalam proses sintesis protein. 
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C. Ukuran dan bentuk sel hewan 

Secara umum sel terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan 

mata, sehingga diperlukan alat bantu berupa mikroskop. Kisaran 

ukuran sel organisme bersel tunggal antara 0,5 mikrometer 

(bakteria) dan beberapa sentimeter (telur unggas). Pada sel 

hewan, diameter sel berkisar 10 sampai dengan 30 mikrometer. 

Ukuran sel erat kaitannya dengan fungsi dari sel itu sendiri. 

Telur ayam merupakan sel yang sangat besar, sering disebut 

sebagai sel terbesar yang diproduksi oleh organisme. Ukuran 

yang besar pada telur berkaitan dengan proses perkembangan 

yang terjadi setelah telur tersebut dibuahi dan menghasilkan 

zigot dimana membutuhkan cadangan energi untuk pertumbuhan 

dan perkembangan selanjutnya. 

Sel memiliki bentuk yang berbeda-beda (Ilustrasi 1) 

karena sel-sel melakukan hal atau kegiatan yang berbeda-beda. 

Setiap jenis sel memiliki perannya masing-masing dalam 

membantu tubuh hewan bekerja dengan baik, dan bentuknya 

membantu mereka menjalankan peran masing-masing secara 

efektif. Sebagai contoh adalah neuron atau sel saraf. Tugas dari 

sel tersebut adalah membawa sinyal atau stimulus (pesan-pesan 

listrik) dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya, sehingga 

mereka memiliki bentuk yang panjang dan tipis (hampir seperti 

kabel listrik). Sel-sel ini juga terhubung dengan neuron lain 

untuk membentuk jaringan komunikasi, sehingga mereka 

memiliki banyak cabang panjang. Sel fotoreseptor adalah sel di 

mata yang mendeteksi adanya cahaya. Sel-sel ini sebenarnya 

adalah bentuk neuron yang sangat khusus. Fotoreseptor perlu 

mengumpulkan cahaya seefisien mungkin, sehingga mereka 

memiliki tonjolan khusus dari sel (disebut segmen luar) yang 

penuh dengan molekul yang menyerap cahaya. Sel imun adalah 

sel yang merespons ketika tubuh terinfeksi (oleh misalnya 
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bakteri). Untuk dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan 

efisien, sel-sel ini harus dapat mengubah bentuk. Sebagai contoh, 

limfosit mungkin perlu bergerak melalui jaringan tubuh untuk 

sampai ke lokasi infeksi, sehingga mereka berubah bentuk untuk 

melewati sel-sel jaringan yang padat. Beberapa sel imun seperti 

neutrofil memfagosit (menelan) bakteri dan virus, sehingga 

mereka perlu mengubah bentuknya untuk ‘menelan’ mereka. 

 

 

Ilustrasi 1. Contoh bentuk sel hewan 

 

D. Struktur sel hewan 

Untuk menjaga eksistensinya, sel hewan disusun atas 

komponen-komponen sel yang melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan peran atau fungsinya masing-masing. Struktur atau 

susunan sel hewan dari yang terluar ke dalam (Ilustrasi 2) adalah 

sebagai berikut: 
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Ilustrasi 2. Struktur dan susunan sel hewan 

 

1) Sentriol, merupakan organel yang dapat bereplikasi sendiri 

yang terdiri dari sembilan ikat mikrotubulus dan hanya 

ditemukan dalam sel hewan. Sentriol memainkan peran 

penting dalam memulai dan mengatur pembelahan sel. 

2) Silia dan flagela. Pada eukariota sel tunggal, silia dan flagela 

sangat penting untuk pergerakan organisme individu. Pada 

organisme multiseluler, silia berfungsi untuk memindahkan 

cairan atau bahan melewati sel yang tidak bergerak serta 

memindahkan sel atau kelompok sel. 

3) Retikulum endoplasma, merupakan jaringan tubulus dan 

kantung-kantung pipih yang memproduksi, memproses dan 

mengangkut senyawa kimia untuk digunakan di dalam dan di 

luar sel. Retikulum endoplasma merupakan tubulus yang 

terhubung dengan nukleus dan membran sel. Secara kimiawi, 

retikulum endoplasma terdiri dari 40% protein, 55% lipid 

dengan sedikit enzim dan RNA. 

4) Endosom, merupakan kompartemen yang terikat membran 

di dalam sel eukariotik. Endosom terbentuk melalui 

serangkaian proses kompleks yang secara kolektif dikenal 
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sebagai endositosis, dan ditemukan dalam sitoplasma dari 

hampir setiap sel hewan. Mekanisme dasar endositosis 

adalah kebalikan dari apa yang terjadi selama eksositosis 

atau sekresi seluler. Endositosis melibatkan invaginasi 

(melipat ke dalam) membran 

5) plasma sel untuk mengelilingi makromolekul atau materi lain 

yang berdifusi melalui cairan ekstraseluler. 

6) Badan Golgi (disebut juga aparatus Golgi), merupakan 

organel yang berfungsi melakukan proses distribusi dan 

pengiriman untuk produk kimia sel (fungsi ekskresi sel). 

Badan golgi memodifikasi protein dan lemak yang dibuat di 

retikulum endoplasma dan mempersiapkannya untuk 

diekskresikan ke luar sel. 

7) Filamen intermediat, merupakan protein berserat yang 

memiliki peran penting sebagai elemen struktural dan 

fungsional sitoskeleton. Mulai dari ukuran 8 hingga 12 

nanometer, filamen intermediat berfungsi sebagai elemen 

penahan tegangan untuk membantu mempertahankan bentuk 

dan kekakuan sel. 

8) Lisosom, merupakan organel sel yang mengandung enzim 

hidrolitik yang berfungsi untuk mengontrol pencernaan 

intraseluler. Lisosom memecah produk limbah seluler dan 

puing- puing dari luar sel menjadi senyawa sederhana, yang 

ditransfer ke sitoplasma sebagai bahan pembangun sel baru. 

9) Mikrofilamen, merupakan batang padat yang terbuat dari 

protein globular yang disebut aktin. Filamen ini terutama 

struktural dalam fungsi dan merupakan komponen penting 

dari sitoskeleton. 

10) Mikrotubulus, merupakan silinder berongga lurus ini 

ditemukan di seluruh sitoplasma semua sel eukariotik 

(prokariota tidak memilikinya) dan menjalankan berbagai 
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fungsi, mulai dari transportasi hingga dukungan struktural 

terhadap sel. 

11) Mitokondria, merupakan organel berbentuk bujur yang 

ditemukan di sitoplasma setiap sel eukariotik. Dalam sel 

hewan, mitokondria merupakan generator listrik utama, 

mengubah oksigen dan nutrisi menjadi energi untuk 

kehidupan sel. 

12) Nukleus, merupakan organel yang sangat khusus yang 

berfungsi sebagai pusat pemrosesan informasi dan 

administrasi sel. Organel ini memiliki dua fungsi utama, 

yakni menyimpan bahan herediter sel, atau DNA, dan 

mengkoordinasikan aktivitas sel, yang meliputi 

pertumbuhan, metabolisme perantara, sintesis protein dan 

reproduksi (pembelahan sel). 

13) Peroksisom, merupakan organel kecil yang tertutup 

membran yang mengandung enzim yang terlibat dalam 

berbagai reaksi metabolisme, termasuk beberapa aspek 

metabolisme energi. Meskipun peroksisom secara 

morfologis mirip dengan lisosom, mereka dirakit, seperti 

mitokondria dan kloroplas, dari protein yang disintesis pada 

ribosom bebas dan kemudian diimpor ke peroksisom sebagai 

rantai polipeptida lengkap. Meskipun peroksisom tidak 

mengandung genom mereka sendiri, mereka mirip dengan 

mitokondria dan kloroplas karena mereka mereplikasi oleh 

divisi. 

14) Membran plasma. Semua sel hidup memiliki membran 

plasma yang membungkus isinya. Pada prokariota, membran 

adalah lapisan pelindung bagian dalam yang dikelilingi oleh 

dinding sel yang kaku. Sel-sel hewan eukariotik hanya 

memiliki membran yang mengandung dan melindungi 

isinya. Membran ini juga mengatur jalannya molekul masuk 
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dan keluar sel. 

15) Ribosom. Semua sel hidup mengandung ribosom, organel 

kecil yang terdiri dari sekitar 60 persen RNA dan 40 persen 

protein. Pada eukariota, ribosom terbuat dari empat untai 

RNA. Pada prokariota, mereka terdiri dari tiga untai RNA. 

 

1.3. PENUTUP 

A. Rangkuman 

Sel hewan merupakan unit terkecil dari tubuh hewan yang 

memiliki peran spesifik. Sel hewan disusun atas komponen-

komponen sel meliputi sentriol, silia dan flagela, retikulum 

endoplasma, endosom, badan golgi, filamen intermediat, lisosom, 

mikrofilamen, mikrotubulus, mitokondria, nukleus, peroksisom, 

membran plasma dan ribosom. 

 

B. Tes formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan mengapa terdapat perbedaan bentuk antara sel yang 

satu dengan sel yang lain! 

2) Mengapa asam nukleat sangat penting bagi keberlangsungan 

hidup individu hewan? 

3) Jelaskan fungsi silia pada sel-sel hewan! 

4) Mengapa mitokondria sering diidentikkan dengan sumber 

kehidupan bagi sel hewan? 

5) Jelaskan peran membran plasma terhadap pertukaran zat di 

dalam sel! 

 

C. Umpan balik 

Cocokkanlah jawaban anda dengan kunci jawaban tes 

formatif yang terdapat pada bagian akhir dari pokok bahasan ini. 
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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   x 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. 

 

E. Kunci jawaban tes formatif 

1) Perbedaan bentuk sel memungkinkan perbedaan fungsi dan 

aktivitas sel hewan. Setiap tipe sel memiliki perannya 

masing-masing dalam membantu tubuh hewan bekerja 

dengan baik, dan bentuknya membantu mereka menjalankan 

fungsi masing-masing secara efektif. 

2) Asam nukleat sangat penting bagi kehidupan hewan karena 

asam nukleat beperan sentral dalam proses sintesis protein. 

Protein sendiri merupakan komponen organik yang berperan 

penting pada semua proses fisiologis di dalam tubuh hewan. 

3) Silia pada sel hewan memiliki peran yang sangat penting 

bagi individu hewan karena silia dapat membantu 
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memindahkan cairan atau bahan melewati sel yang tidak 

bergerak serta memindahkan sel atau kelompok sel. 

4) Mitokondria merupakan organel sel hewan yang berfungsi 

mengubah oksigen dan nutrisi menjadi energi untuk 

kehidupan sel. 

5) Membran plasma bertugas mengatur perpindahan molekul 

masuk dan keluar sel, sehingga menjamin organel sel tidak 

terkontaminasi dengan bahan-bahan lain (yang berbahaya) 

dari luar sel. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Beverlander G dan JA Ramaley. 1988. Dasar-Dasar Histologi. 

Penerbit Erlangga, Jakarta (Diterjemahkan oleh W. 

Gunarso). 

Cooper GM. 2000. The Cell: A Molecular Approach. 2nd 

edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates. 

De Roberti EDP dan de Robertis Jr. EMF. 1978. Cell and 

Molecular Biology. Lea & Febiger, Toppan Comapany, 

Tokyo Japan. 

Farabee MJ. 2006. On-Line Biology Book. Estrella Mountain 

Community College, in sunny Avondale, Arizona 

(http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/biobooktoc

.html). 

Harminto S, Oetari A, Kusmana D dan Syahfirdi L. 2003. 

Biologi Umum. Cetakan ke-3. Pusat Penerbitan 

Universitas Terbuka, Jakarta. 

Issoegianti RSM. 2006. Biologi Sel. Penerbit Universitas 

Terbuka, Jakarta. 

Kimball JW. 1992. Biologi, Jilid I, Edisi ke-5. PT. Gelora Aksara 

Pratama, Jakarta (Diterjemahkan oleh S. Sutarmi dan 

Nawangsari S.). 

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/biobooktoc.html
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/biobooktoc.html


17 

  

Kimball JW. 1992. Biologi, Jilid II, Edisi ke-5. PT. Gelora 

Aksara Pratama, Jakarta (Diterjemahkan oleh S. Sutarmi 

dan Nawangsari S.). 

Kimball JW. 1992. Biologi, Jilid III, Edisi ke-5. PT. Gelora 

Aksara Pratama, Jakarta (Diterjemahkan oleh S. Sutarmi 

dan Nawangsari S.). 

Sumbowo. 1992. Histologi Umum. Bumi Aksara, Jakarta. 

 

SENARAI 

- Membran: selaput, kulit tipis, atau lembaran bahan tipis 

yang merupakan pemisah dua lingkungan yang berbeda 

- DNA: merupakan kepanjangan dari asam deoksiribonukleat 

adalah molekul yang berisi instruksi biologis yang membuat 

setiap spesies unik/khas 

- RNA: merupakan kepanjangan dari asam ribonukleat adalah 

molekul polimer yang penting dalam berbagai peran biologis 

dalam pengkodean, dekode, regulasi dan ekspresi gen 

- Multiseluler: merupakan istilah untuk menyebutkan 

organisme yang mempunyai banyak sel, kebalikan dari 

organisme uniseluler yang hanya memiliki satu sel. 

- Eukariota: organisme yang sel-selnya memiliki inti tertutup 

di dalam membran 

- Prokariota: organisme uniseluler yang tidak memiliki 

nukleus yang terikat membran, mitokondria, atau organel 

yang terikat membran lainnya. 
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BAB II JARINGAN HEWAN 

 

2.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat 

Jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai 

bentuk dan fungsi yang sama. Secara umum jaringan disusun 

oleh sel, substansi seluler dan cairan. Berdasarkan fungsi dan 

strukturnya, jaringan hewan dapat dikelompokkan menjadi empat 

jenis jaringan dasar, meliputi jaringan epitel, pengikat, otot dan 

saraf. Masing-masing jaringan dasar tersebut memiliki 

karakteristik dan fungsi serta peran masing-masing di dalam 

tubuh hewan. Pokok bahasan ini membahas definisi dan ciri-ciri 

jaringan hewan, jaringan epitel, jaringan pengikat, tulang rawan 

(kartilago), tulang, jaringan hemopoietik (darah), jaringan otot, 

jaringan saraf serta cell juction (jembatan antar sel). 

 

B. Relevansi 

Tinjauan mengenai jaringan hewan memberikan 

gambaran umum tentang karakteristik dan struktur jaringan 

hewan. Pemahaman yang baik terhadap materi ini akan 

mempermudah mahasiswa dalam mempelajari organ dan sistem 

organ di dalam tubuh hewan. 

 

C. Kompetensi 

C.1. Standar kompetensi 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 

mampu memperbandingkan organisasi sel-jaringan-organ dengan 

mengaplikasikan dan mempertunjukkan prinsip-prinsip tentang 

sel, organsasi sel-jaringan-organ pada hewan dan manusia. 
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C.2. Kompetensi dasar 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa 

akan mampu mempertunjukkan keterkaitan fungsi jaringan 

dengan mengaplikasikan organisasi sel-jaringan pada hewan. 

 

D. Petunjuk belajar 

Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku 

ajar ini. 

 

2.2. PENYAJIAN 

A. Definisi dan ciri-ciri jaringan hewan 

Pada organisme bersel satu, semua fungsi fisiologis 

seperti pencernaan, respirasi, reproduksi dan lain-lain dilakukan 

oleh sel tunggal tersebut. Bebeda dengan organisme sel tunggal, 

hewan memiliki kerangka eksternal ataupun internal untuk 

memberikan dukungan, kulit untuk mencegah atau mengurangi 

kehilangan air, otot yang memungkinkan hewan untuk bergerak, 

otak dan sistem saraf untuk integrasi rangsangan dan sistem 

pencernaan untuk mencerna makanan. Organ pada hewan terdiri 

dari sejumlah jenis jaringan yang berbeda. Misalnya, lambung 

yang ditunjukkan pada Ilustrasi 3 tersusun atas empat jenis 

jaringan yakni 

(1) jaringan epitel untuk melapisi lambung dan 

mengeluarkan cairan lambung, (2) jaringan ikat untuk 

memberikan fleksibilitas lambung untuk mengembang setelah 

makan, (3) jaringan otot (halus) untuk mengaduk makanan dan 

menggerakkan lambung, (4) dan jaringan saraf untuk memonitor 

pergerakan makanan di dalam lambung serta mengarahkan 

sekresi dan aktivitas otot. 
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Ilustrasi 3. Contoh sel dan jaringan yang menyusun lambung 

 

Secara umum jaringan dapat didefinisikan sebagai 

sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. 

Terdapat tiga komponen dasar penyusun jaringan, antara lain: 

1) Sel, merupakan komponen yang bersifat hidup dalam 

jaringan dan merupakan unit struktural dan fungsional yang 

terkecil dalam organisme. 

2) Substansi seluler, bersifat tidak hidup dan sebagai produk 

dari sel. Terlihat dari penamaannya, substansi ini terdapat 

diantara sel-sel dalam jaringan dan dapat berupa substansi 

dasar yang tidak berbentuk, dapat juga berupa serabut. 

3) Cairan, merupakan komponen dalam plasma darah, cairan 

limfa dan sebagainya. 

4) Berdasarkan fungsi dan strukturnya, jaringan hewan 

dikelompokkan menjadi empat macam jaringan dasar, 

meliputi jaringan epitel, pengikat, otot dan saraf. 

 

B. Jaringan epitel 

Jaringan epitel terdiri dari sekumpulan sel yang 

susunannya sangat rapat sehingga membentuk lembaran 
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(membran), maka disebut pula membran epitel. Jaringan ini tidak 

mempunyai substansi interseluler dan cairannya sangat sedikit. 

Jaringan ini biasanya membatasi tubuh dengan lingkungannya, 

baik di sebelah luar maupun sebelah dalam. Pada hewan jaringan 

epitel memiliki peran dan fungsi yang sangat penting antara lain: 

1) Proteksi, berfungsi melindung jaringan di bawahnya dari 

gesekan, radiasi dan penyakit. Contoh jaringan epitel kulit. 

2) Absorbsi, berfungsi dalam proses penyerapan hasil-hasil 

pencernaan makanan yang bekerja secara selektif. Contoh 

epitel pada permukaan usus. 

3) Lubrikasi, sebagian besar saluran-saluran dalam tubuh, 

permukaannya harus tetap basah, sehingga epitel yang 

menutupi harus mampu menghasilkan cairan tertentu, 

misalnya pada saluran genitalia betina. 

4) Sekretori, berfungsi untuk menghasilkan kelenjar. 

5) Sensori, berfungsi sebagai penerima rangsang. Contoh epitel 

pada alat-alat indra. 

 

 
Ilustrasi 4. Bentuk jaringan epitel sederhana 

 

Terdapat dua jenis jaringan epitel pada hewan, yaitu 

epitel sederhana (simple epithelium) dan epitel majemuk 
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(compound epithelium). Epitel sederhana terdiri dari satu lapisan 

sel dan berfungsi sebagai lapisan untuk rongga tubuh, saluran 

dan tabung/pembuluh. Epitel majemuk terdiri atas dua atau lebih 

lapisan sel dan memiliki fungsi pelindung seperti halnya di kulit. 

Atas dasar struktur sel, jaringan epitel sederhana selanjutnya 

dibagi menjadi tiga jenis, yakni jaringan epitel squamous, epitel 

berbentuk kubus dan epitel berbentuk kolom (Ilustrasi 4). Epitel 

squamous terbuat dari satu lapisan tipis sel pipih dengan batas 

yang tidak beraturan. Jaringan epitel jenis ini ditemukan di 

dinding pembuluh darah dan kantung udara paru-paru dan 

terlibat dalam fungsi seperti membentuk batas difusi. Epitel 

berbentuk kubus terdiri dari satu lapisan sel mirip kubus. 

Jaringan epitel sederhana ini umumnya ditemukan di saluran 

kelenjar dan bagian tubulus nefron di ginjal dan fungsi utamanya 

adalah sekresi dan penyerapan. Epitel berbentuk kolom 

(kolumnar) terdiri dari satu lapisan sel tinggi dan ramping. Inti 

mereka biasanya terletak pada bagian bawah sel. Terkadang 

mikrovili dapat dijumpai pada permukaan dari sel-sel penyusun 

jaringan epitel kolumnar. Epitel kolumnar banyak ditemukan di 

lapisan/permukaan lambung dan usus dan membantu proses 

sekresi dan penyerapan. Jika sel kolumnar atau sel berbentuk 

kubus memiliki silia pada permukaan bebasnya, mereka disebut 

epitel bersilia. Fungsinya untuk memindahkan partikel atau lendir 

ke arah tertentu di atas epitel. Epitel bersilia terutama banyak 

ditemukan di permukaan bagian dalam organ berlubang seperti 

bronkiolus dan saluran tuba falopi atau oviduk pada hewan 

betina. 

Epitel majemuk tersusun lebih dari satu lapisan sel (multi-

layered cells; Ilustrasi 5). Fungsi utama jaringan epitel majemuk 

antara lain memberikan perlindungan terhadap ancaman kimia 

dan tekanan mekanik. Epitel majemuk menutupi permukaan kulit 
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kering, permukaan lembab rongga bukal, faring, lapisan dalam 

saluran kelenjar ludah dan saluran pankreas. 

 

Ilustrasi 5. Bentuk jaringan epitel majemuk 

 

C. Jaringan pengikat 

Jaringan ikat atau pengikat merupakan jenis kedua dari 

jaringan dasar, berfungsi sebagai penopang, menghubungkan dan 

mengisi celah antar jaringan dengan ciri-ciri terdiri dari 

bermacam-macam sel. Jaringan ikat paling banyak dan tersebar 

luas di tubuh hewan. Jaringan tersebut dinamai jaringan ikat 

karena fungsi khusus dari jaringan ini adalah menghubungkan 

dan mendukung jaringan/organ tubuh lainnya, mulai dari 

jaringan ikat lunak hingga jenis khusus seperti tulang rawan, 

tulang, adiposa dan darah. Pada semua jaringan ikat kecuali 

darah, sel (penyusun jaringan) mengeluarkan serat protein 

struktural yang disebut kolagen atau elastin. Serat memberikan 

kekuatan, elastisitas dan fleksibilitas pada jaringan. Sel-sel ini 

juga mengeluarkan polisakarida yang dimodifikasi, yang 

terakumulasi antara sel dan serat dan bertindak sebagai matriks 

(bahan dasar). Jaringan ikat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, 

meliputi jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat dan jaringan 

ikat khusus (Ilustrasi 6). Jaringan ikat longgar memiliki sel-sel 

dan serat yang tersusun secara longgar dalam substansi dasar 

semi-cair, misalnya jaringan areolar yang ada di bawah kulit. 
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Seringkali keberadaan jaringan ini berfungsi sebagai pendukung 

jaringan epitel. Jaringan ikat longgar mengandung fibroblas (sel 

yang menghasilkan dan mengeluarkan serat), makrofag dan sel 

mast. Jaringan adiposa adalah jenis lain dari jaringan ikat longgar 

yang terletak terutama di bawah kulit. Sel- sel jaringan adiposa 

dikhususkan untuk menyimpan lemak. Kelebihan nutrisi yang 

tidak digunakan segera dikonversi menjadi lemak dan disimpan 

dalam jaringan ini. 

 

 
 

 

 
Ilustrasi 6. Contoh jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat dan 

jaringan ikat khusus 

 

Lapisan kulit yang terletak di bawah epidermis disebut 

dermis terdiri dari jaringan ikat padat. Jaringan ini mengandung 

kumpulan padat serat kolagen yang tersusun tidak teratur. 

Jaringan ikat padat banyak ditemukan di area tubuh yang 

mengalami tekanan dari berbagai arah. Nukleus dari sel-sel 
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jaringan ikat tersebar di seluruh serat kolagen. Terkait dengan 

jaringan ikat khusus, tulang rawan, tulang dan darah merupakan 

contoh dari jenis jaringan ikat tersebut. 

 

D. Tulang rawan (kartilago) 

Kartilago (Ilustrasi 7) merupakan jenis jaringan ikat 

khusus yang memiliki komponen utama berupa sel dan substansi 

interseluler. Sel penyusun kartilago disebut khondrosit. Jaringan 

pengikat yang membungkus kartilago disebut perikondrium. 

Fungsi utama dari kartilago adalah untuk penyokong (pada daun 

telinga) dan proteksi (pada embrio). Selain itu, kartilago juga 

berfungsi mendukung jaringan lunak, area penyerap guncangan 

dan untuk sambungan (permukaan halus). Kartilago juga sangat 

penting untuk pengembangan dan pertumbuhan tulang panjang. 

Berikut merupakan komponen-komponen dari kartilago: 

1) Perikondrium, merupakan membran padat yang terdiri dari 

jaringan ikat fibrosa yang membungkus rapat semua tulang 

rawan kecuali tulang rawan dalam sendi, yang ditutupi oleh 

membran sinovial. 

2) Kondroblas, merupakan sejenis sel yang berkembang 

menjadi sel kondrosit. 

3) Kondrosit, merupakan sel tulang rawan dewasa dikelilingi 

oleh matriks. Sel ini tinggal di ruang yang disebut lacuna. 

4) Matriks, terdiri dari serat (kolagen/elastis) dan bahan dasar 

(kaya akan glikosaminoglikan, terutama kondroitin sulfat); 

memberikan kekakuan, elastisitas dan ketahanan. 
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Ilustrasi 7. Kartilago 

 

Berdasarkan jumlah matriks dan komposisi serabut 

penyusunnya, kartilago dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 

kartilago hyalin, kartilago elastis dan kartilago fibrosa. 

1) Kartilago hyalin, merupakan jenis kartilago yang paling 

umum. Kartilago jenis ini merupakan struktur kerangka dari 

sebagian besar tulang dalam embrio. Secara bertahap 

kartilago hyalin digantikan oleh tulang pada hewan dewasa 

kecuali pada permukaan artikular tulang, ujung tulang rusuk, 

hidung, laring, trakea dan bronkus. Kartilago hyalin ditutupi 

dengan perikondrium. 

2) Kartilago elastis, merupakan jenis kartilago yang selain 

disusun oleh serat kalogen, juga banyak mengandung serat 

elastik. Jenis kartilago elastis banyak terdapat pada telinga 

luar, epiglotis, tabung pendengaran dan beberapa tulang 

rawan laring. Matriks dari jenis kartilago ini terdiri dari 

kumpulan serat elastis bercabang dan anastomosis yang 

memberikan elastisitas pada jaringan. 

3) Kartilago fibrosa, merupakan kartilago yang tersusun dari 

kolagen yang padat dan kasar. Jenis kartilago ini banyak 

ditemukan pada ruas-ruas tulang belakang, simfisis pubis, 

dan persendian. Secara umum kartilago fibrosa berfungsi 

menyokong dan melindungi bagian di dalamnya. 
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Secara umum, pola pertumbuhan kartilago dapat 

dibedakan atas dua cara, meliputi: 

1) Aposisi, yaitu perubahan fibroblast dalam perikondrium 

(fibroblast: sel muda; perikondrium: jaringan pengikat yang 

membungkus kartilago). 

2) Interstitial, yaitu hasil mitosis kondrosit yang telah ada. 

Seiring dengan berjalannya waktu, kartilago dapat 

mengalami kalsifikasi (pengapuran). Kalsifikasi pada tulang 

rawan tersebut dapat terjadi apabila: (1) kondrosit membesar 

(hipertrofi), (2) cukup ion kalsium dan fosfat dalam cairan 

tubuh, (3) keadaan lingkungan bersifat basa, (4) terdapat 

substansi interseluler organik yang mempunyai afinitas 

terhadap garam kalsium apabila konsentrasinya terdapat 

pada titik pengendapan, dan (5) adanya enzim alkali 

fosfatase yang digunakan untuk membebaskan ion fosfat dari 

ester fosfat, sehingga kadar ion fosfat meningkat. 

 

E. Tulang 

Tulang terdiri dari beberapa jaringan berbeda yang 

bekerja bersama, yakni jaringan tulang, tulang rawan, jaringan 

ikat padat, epitel dan jaringan darah, jaringan adiposa dan 

jaringan saraf. Dengan demikian, setiap individu tulang adalah 

organ (karena terdiri dari berbagai macam jaringan berbeda). 

Tulang bersifat dinamis dan selalu berubah sepanjang hidup 

hewan. Tulang bersama dengan tulang rawan membentuk sistem 

kerangka tubuh hewan. Berikut beberapa fungsi umum tulang 

dalam tubuh hewan: 

1) Mendukung atau menopang tubuh hewan dengan 

membentuk endoskeleton. Tulang juga memberikan 

perlekatan pada otot rangka. 

2) Mendukung aktivitas gerak tubuh hewan. Secara umum, 
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gerakan dalam tubuh dihasilkan oleh kontraksi otot yang 

menarik tulang. 

3) Memberikan perlindungan organ internal. Tulang 

menyediakan penutup yang kuat untuk melindungi organ 

internal hewan, misal tulang tengkorak melindungi otak, 

tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang dan 

tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. 

4) Menjaga keseimbangan mineral di dalam tubuh hewan. 

Mineral, seperti kalsium dan fosfor, disimpan dalam tulang 

dan dilepaskan ke sistem sirkulasi bila diperlukan. 

5) Sebagai tempat berlangsungnya proses hemopoeisis. Rongga 

tulang dilapisi oleh sumsum tulang merah yang 

menghasilkan sel darah, suatu proses yang dikenal sebagai 

hemopoeisis. 

6) Sebagai tempat penyimpanan lemak. Pada hewan muda 

semua tulang memiliki sumsum tulang merah yang terlibat 

dalam hemopoeisis tetapi dengan bertambahnya usia, 

sumsum tulang merah sebagian digantikan oleh sumsum 

tulang kuning yang berfungsi untuk menyimpan lemak 

dalam bentuk trigliserida yang dilepaskan saat dibutuhkan. 

 

Menurut bentuknya, tulang diklasifikasikan sebagai 

tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak 

beraturan, tulang pneumatik, tulang sesamoid dan tulang asesoris 

(Ilustrasi 8). 

1) Tulang panjang. Setiap tulang panjang memiliki poros 

memanjang dan dua ujungnya yang melebar, yang halus dan 

artikuler. Poros biasanya memiliki tiga permukaan yang 

dipisahkan oleh tiga batas, satu pusat rongga meduler dan 

foramen nutrisi diarahkan menjauh dari ujung tumbuh. 

Contoh tulang panjang adalah humerous, jari-jari, femur, tibia 
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dan fibula. 

2) Tulang pendek. Tulang pendek biasanya berbentuk kubus 

runcing, trapesium atau skafoid. Contohnya adalah tulang 

karpal dan tarsal. 

3) Tulang pipih. Tulang jenis ini menyerupai pelat dangkal dan 

membentuk batas-batas rongga tubuh tertentu. Contohnya 

adalah tulang di tengkorak, tulang rusuk, tulang dada dan 

tulang belikat. 

4) Tulang tidak teratur. Tulang jenis ini memiliki bentuk yang 

tidak sama dengan tulang panjang, pendek atau pipih. 

Contohnya adalah tulang pinggul dan tulang di pangkal 

tengkorak. 

5) Tulang pneumatik. Tulang tidak beraturan tertentu 

mengandung ruang udara besar yang dibatasi oleh epitel. 

Contohnya adalah maxilla, sphenoid dan ethmoid. 

6) Tulang sesamoid. Merupakan nodul tulang yang ditemukan 

tertanam di tendon atau kapsul sendi. Patella (tempurung 

lutut), pisiform dan fabella adalah contoh-contoh tulang 

sesamoid. 

7) Tulang asesoris. Tulang-tulang ini tidak selalu ada. Mereka 

sering bilateral dan memiliki permukaan yang halus tanpa 

kalus. Ostrigonum adalah salah satu contoh tulang asesoris 

yang terkadang berkembang di belakang tulang pergelangan 

kaki (talus). 
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Ilustrasi 8. Contoh bentuk tulang hewan 

 

Secara histologi, tulang terdiri dari sel-sel dan matriks 

antar sel. Matriks antar sel terdiri dari 25% air, 25% serat protein 

dan 50% mineral. Matriks ini memiliki kerangka serat kolagen 

dan proteoglikan (matriks organik) di mana garam mineral, 

seperti kalsium fosfat (hidroksiapatit, unsur utama), kalsium 

karbonat dan sejumlah kecil magnesium hidroksida, fluorida dan 

sulfat (matriks anorganik) disimpan. Proses pengendapan garam 

mineral ini dikenal sebagai kalsifikasi atau mineralisasi dan 

diprakarsai oleh jenis sel tulang osteoblas. Sebelum mineralisasi, 

tulang dikenal sebagai osteoid. Serat kolagen dan proteoglikan 

memberikan fleksibilitas dan garam mineral memberikan 

kekerasan pada tulang. Tanpa serat kolagen dan proteoglikan 

tulang menjadi rapuh dan tanpa garam mineral tulang menjadi 

kenyal. 

Sebagaimana organ tubuh lainnya, tulang tersusun atas 

sel-sel tulang yang berfungsi membentuk tulang. Secara umum, 

terdapat empat jenis sel penyusun tulang pada hewan (Ilustrasi 

9), yakni: 

1) Sel-sel osteoprogenitor (osteogenic cells), yakni sel-sel yang 

tidak berdiferensiasi. Jika sel- sel ini membelah, maka sel 

hasil pembelahan tersebut dapat menggantikan sel-sel itu 
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sendiri dan bisa pula menjadi osteoblas. Sel-sel ini ditemukan 

di lapisan dalam periosteum dan endosteum. 

2) Osteoblas, merupakan sel-sel yang membentuk matriks dan 

serat kolagen tetapi tidak dapat membelah. Osteoblas adalah 

sel-sel tulang yang belum matang, dan akhirnya terperangkap 

dalam matriks tulang untuk menjadi osteosit, yang 

merupakan sel-sel tulang dewasa. Semua sel lapisan tulang 

adalah osteoblas. 

3) Osteosit, adalah sel-sel tulang matang yang berasal dari 

osteoblas, yang telah bermigrasi dan terperangkap dan 

dikelilingi oleh matriks tulang, yang diproduksi oleh diri 

mereka sendiri. Ruang yang mereka tempati dikenal sebagai 

lacuna. Osteosit memiliki banyak proses yang menjangkau 

untuk memenuhi osteoblas dan osteosit lain yang mungkin 

untuk keperluan komunikasi. Fungsi dari osteosit meliputi 

pembentukan tulang, pemeliharaan matriks dan homeostasis 

kalsium. Osteosit merupakan sel-sel utama jaringan tulang. 

Sel- sel osteosit dewasa tidak lagi mengeluarkan matriks. 

4) Osteoklas, adalah sel besar yang melarutkan tulang. Mereka 

berasal dari sumsum tulang dan terkait dengan sel darah 

putih. Osteoklas terbentuk dari dua atau lebih sel yang 

bergabung bersama, sehingga osteoklas biasanya memiliki 

lebih dari satu nukleus. Mereka ditemukan di permukaan 

mineral tulang di sebelah tulang yang larut. 
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Ilustrasi 9. Jenis sel-sel penyusun tulang 

 

Tulang dan kartilago keduanya merupakan jaringan 

pengikat penyokong. Walaupun kartilago dapat mengalami 

pengapuran, tidaklah berarti bahwa kartilago yang mengapur 

tersebut dinamakan tulang. Berikut beberapa perbedaan antara 

tulang dan kartilago, antara lain: (1) tulang memiliki sistem 

kanalikuler yang menembus seluruh substansi tulang, (2) tulang 

memiliki pembuluh darah untuk nutrisi sel-sel tulang, (3) tulang 

hanya dapat tumbuh secara aposisi, (4) substansi interseluler 

pada tulang selalu mengalami pengapuran. 

 

F. Jaringan hemopoietik (darah) 

Darah merupakan suatu suspensi sel dan fragmen 

sitoplasma di dalam cairan yang disebut plasma. Darah termasuk 

dalam jaringan pengikat dalam arti luas disebabkan karena pada 

dasarnya terdiri dari unsur sel-sel dan substansi seluler yang 

berbentuk plasma. Berikut beberapa fungsi darah di dalam tubuh 

hewan, antara lain: (1) membawa nutrisi ke jaringan tubuh, (2) 

membawa O2 dari paru ke jaringan dan membawa CO2 dari 

jaringan ke paru, (3) membawa produk buangan dari berbagai 
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jaringan menuju ke ginjal untuk diekskresikan, dan (4) berperan 

dalam pertahanan tubuh terhadap penyakit. Berikut merupakan 

elemen-elemen yang terdapat dalam darah: 

1) Eritrosit, atau disebut juga sel darah merah merupakan sel 

darah yang berbentuk seperti cakram (Ilustrasi 10). Dalam 

setiap 1 mm
3
 darah terdapat sekitar 5 juta eritrosit. 

 

 

Ilustrasi 10. Sel darah merah 

 

2) Leukosit, disebut juga dengan sel darah putih. Selnya 

berbentuk bulat dan mempunyai inti lebih dari satu (Ilustrasi 

11). Dalam setiam mm
3
 darah normal terdapat 3.000 sampai 

dengan 6.000 leukosit. 

 

 

Ilustrasi 11. Sel darah putih 
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3) Trombosit, merupakan salah satu komponen dalam darah 

yang bertugas menghentikan pendarahan. Karena tidak 

memiliki inti, komponen ini disebut juga keping darah 

(Ilustrasi 12). Dalam setiap 1 mm
3
 terdapat 150.000 sampai 

dengan 300.000 sel. 

 

 
Ilustrasi 12. Trombosit 

 

G. Jaringan otot 

Jaringan otot adalah jaringan yang mampu melaksanakan 

kerja mekanik (kontraksi) dengan jalan kontraksi dan relaksasi. 

Setiap otot terbuat dari banyak serat silinder panjang yang disusun 

dalam susunan paralel. Serat-serat ini terdiri dari banyak serat 

halus, yang disebut miofibril. Mereka mengandung protein 

kontraktil aktin dan miosin yang berinteraksi untuk 

memperpendek dan memperpanjang sel. Berbeda dengan 

jaringan lain, jaringan otot memiliki karakteristik khusus, antara 

lain: 

1) Responsif, merupakan kemampuan sel untuk menerima dan 

menanggapi rangsangan dengan mengubah potensi 

membrannya. Dalam hal otot, rangsangan biasanya berupa 

zat kimia, misalnya neurotransmitter yang dilepaskan oleh 

sel saraf. 

2) Kontraktilitas, merupakan kemampuan untuk memendek 
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secara paksa ketika dirangsang secara memadai. 

Kemampuan ini membedakan otot dari semua jenis jaringan 

lainnya. 

3) Extensibilitas, adalah kemampuan untuk memperpanjang 

atau meregangkan. Sel-sel otot memendek saat berkontraksi, 

tetapi mereka dapat meregang, bahkan melebihi panjang 

istirahatnya ketika santai. 

4) Elastisitas, merupakan kemampuan sel otot untuk mundur 

dan melanjutkan panjang istirahat setelah peregangan. 

 

Selain untuk pergerakan, jaringan otot memiliki beberapa 

fungsi lain seperti: (1) mempertahankan postur dan posisi tubuh, 

(2) memperkuat dan menstabilkan sendi tulang (ketika terjadi 

kontraksi), dan (3) menghasilkan panas. Otot menghasilkan 

panas saat mereka berkontraksi, yang berperan dalam menjaga 

suhu normal tubuh. Secara umum, terdapat tiga jenis jaringan 

otot pada hewan (Ilustrasi 13), yakni: 

1) Otot rangka (otot seran lintang atau otot lurik). Otot rangka 

merupakan otot yang bertanggung jawab terhadap mobilitas 

tubuh hewan secara keseluruhan. Otot rangka melekat pada 

tulang, dan kontraksi otot-otot ini menghasilkan gerakan 

tubuh. Serabut otot rangka panjang dan silindris, dengan 

beberapa inti yang terletak di bagian perifer. Sel-sel 

memiliki lurik, bolak-balik band terang dan gelap yang 

dihasilkan dari pengaturan teratur aktin dan miosin dalam 

sel. Setiap otot rangka adalah organ yang berbeda, karena 

terdiri dari beberapa jenis jaringan. Serabut otot rangka 

mendominasi, tetapi pembuluh darah, serabut saraf, dan 

sejumlah besar jaringan ikat juga ada pada otot rangka. 

Tidak seperti sel-sel jaringan jantung dan otot polos, yang 

dapat berkontraksi tanpa stimulasi saraf, setiap serat otot 
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rangka disuplai dengan ujung saraf yang mengontrol 

aktivitasnya. Otot rangka memiliki suplai darah yang kaya. 

Hal ini dapat dimengerti karena serat-serat otot yang 

berkontraksi menggunakan energi dalam jumlah besar dan 

membutuhkan pengiriman oksigen dan nutrisi yang hampir 

terus menerus melalui arteri. Sel-sel otot juga mengeluarkan 

sejumlah besar sisa metabolisme yang harus dikeluarkan 

melalui vena jika kontraksi ingin tetap efisien. Kapiler otot 

memiliki bentuk yang panjang dan berliku dan memiliki 

banyak ikatan silang, fitur/karakteristik yang 

mengakomodasi perubahan panjang otot. Kapiler otot akan 

lurus ketika otot meregang dan berubah bentuk ketika otot 

berkontraksi. 

 

2) Otot polos. Otot polos ditemukan di dinding organ visceral 

berongga, seperti perut, kandung kemih dan saluran 

pernapasan. Otot jenis ini memiliki peran untuk memaksa 

cairan dan zat lain melalui saluran internal tubuh. Seperti 

otot rangka, otot polos terdiri dari sel-sel memanjang, tetapi 

otot polos tidak memiliki lurik. Seperti halnya otot jantung, 

otot polos tidak dapat dikontrol secara sadar oleh hewan. 

Otot polos menimbulkan kontraksi lambat dan 

berkelanjutan. 

 

3) Otot jantung. Otot jantung atau disebut juga dengan 

myocardium merupakan otot yang hanya ditemukan pada 

jantung, dimana otot ini merupakan bagian terbesar dari 

dinding jantung. Seperti sel-sel otot rangka, sel-sel otot 

jantung memiliki lurik (serabut otot yang bergaris 

melintang), tetapi otot jantung tidak dapat dikendalikan oleh 

hewan secara sukarela. Jaringan otot jantung dapat dan 
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berkontraksi tanpa distimulasi oleh sistem saraf. Otot jantung 

biasanya berkontraksi secara stabil, tetapi kontrol saraf 

memungkinkan jantung untuk mempercepat untuk periode 

singkat (dalam kondisi tertentu seperti stres). 

 

 
Ilustrasi 13. Jenis jaringan otot pada hewan 

 

Pada otot rangka, beberapa selubung jaringan ikat 

berbeda membungkus serat otot. Bersama-sama selubung ini 

menopang setiap sel dan menguatkan dan menyatukan otot, 

mencegah otot-otot yang menggembung dari “meledak” selama 

kontraksi yang sangat kuat. Serabut penyusun berbagai jenis otot 

tidak dikelompokkan secara acak, tetapi terbungkus atau 

diselubungi oleh jaringan ikat menjadi berkas-berkas yang rapi. 

Gabungan dari berkas otot ini disebut musculus, yang dari luar 

dibungkus oleh jaringan ikat kolagen padat. Selubung otot ini 

dibedakan menjadi epimysium, perimysium dan endomysium 

(Ilustrasi 14). Epimysium merupakan bungkus terluar musculus. 

Perimysium merupakan percabangan epimysium berupa sekat-

sekat yang membungkus kesatuan otot yang lebih kecil 

(fasciculus muscularis). Dan endomysium merupakan 

percabangan perimysium yang menyelubungi berkas otot yang 
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lebih kecil lagi yaitu myofibra. Secara umum endomysium berisi 

serat jaringan ikat, pembuluh darah, pembuluh limfatik dan saraf 

yang mengelilingi serat otot individu. 

 

Ilustrasi 

14. Skema struktur otot 

 

H. Jaringan saraf 

Sebagian besar jaringan yang membentuk sistem (organ) 

saraf adalah jaringan saraf, meskipun jaringan ikat dan epitel 

juga berkontribusi. Seperti jaringan epitel, jaringan saraf sangat 

seluler; sekitar 80% volume jaringan saraf terdiri dari sel. 

Berbeda dengan jaringan lain, jaringan saraf secara khusus 

berfungsi untuk transmisi, penerimaan dan integrasi impuls 

listrik. Hal tersebut terkait dengan kemampuan iritabilitas dan 

konduktivitas dari jaringan saraf. Iritabilitas artinya kemampuan 

sel saraf untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan. 

Konduktivitas artinya kemampuan sel saraf untuk membawa 

impuls-impuls saraf. Jaringan saraf terdiri dari dua jenis sel 

utama, yakni neuron (sel saraf) dan sel glial. Neuron 

berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal listrik dan kimia. 

Setiap bagian dari neuron berperan dalam mengkomunikasikan 

informasi ke seluruh tubuh. Tiap neuron terdiri atas cabang 

dendrit, badan sel saraf (soma) dan cabang akson (Ilustrasi 15). 
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Cabang-cabang inilah yang menghubungkan tiap-tiap sel saraf 

sehingga membentuk jaringan saraf. 

 

 
Ilustrasi 15. Sel saraf (neuron) 

 

Dendrit adalah ekstensi mirip pohon pada awal neuron 

yang membantu meningkatkan luas permukaan tubuh sel. Bagian 

ini menerima informasi dari neuron lain dan mengirimkan 

stimulasi listrik ke soma. Dendrit juga ditutupi dengan sinapsis. 

Kebanyakan neuron memiliki banyak dendrit. Namun, beberapa 

neuron mungkin hanya memiliki satu dendrit. Banyak yang 

pendek dan sangat bercabang. Dendrit bertugas mengirimkan 

informasi ke badan sel. Soma berisi banyak organel yang terlibat 

dalam berbagai fungsi sel. Soma mengandung nukleus sel yang 

menghasilkan RNA yang mengarahkan sintesis protein. Fungsi 

utama dari soma adalah mendukung dan mempertahankan fungsi 

neuron. Akson merupakan tonjolan yang hanya satu dan 

berfungsi merambatkan impuls saraf. Kebanyakan neuron hanya 

memiliki satu akson. Fungsi utama dari akson adalah 

mengirimkan informasi dari badan sel. Dalam hal transmisi 

impuls listrik, di ujung akson terdapat terminal botton yang 
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bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal ke neuron lain. Di 

ujung terminal botton terdapat celah yang dikenal sebagai sinaps 

atau sinapsis. Neurotransmitter digunakan untuk membawa 

sinyal melintasi sinaps ke neuron lain (Ilustrasi 16). 

 

 

Ilustrasi 16. Karakteristik sinaps 

 

Istilah glia berarti ‘lem’, sebuah refleksi dari fakta bahwa 

sel glial benar-benar menyatukan otak, menempati ruang di antara 

neuron. Glia biasanya merupakan sel yang sangat kecil, tetapi 

memiliki banyak ragam. Berikut adalah beberapa contoh sel glial 

(Ilustrasi 17): 

1) Astrosit, merupakan sel glial yang paling banyak, serbaguna 

dan sangat bercabang. Sel ini sangat melekat pada neuron, 

ujung sinaps dan kapiler. Astrosit bertugas mendukung dan 

menguatkan neuron, membantu menentukan permeabilitas 

kapiler, memandu migrasi neuron muda, mengontrol 

lingkungan kimia serta berpartisipasi dalam pemrosesan 

informasi di otak. 

2) Mikroglia, merupakan sel-sel imun primer dari sistem saraf, 

dan sangat mirip dengan makrofag perifer. Mereka akan 

bermigrasi ke arah neuron yang terinfeksi atau terluka. 
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Mikroglia melakukan fagositosis mikroorganisme patogen 

dan menghilangkan sel yang rusak. 

3) Sel ependymal merupakan jenis sel pendukung neuron 

(neuroglia) yang membentuk lapisan epitel ventrikel 

(rongga) di otak dan kanal pusat sumsum tulang belakang. 

Sel-sel ependymal juga memunculkan lapisan epitel yang 

mengelilingi pleksus koroid, sebuah jaringan pembuluh 

darah yang terletak di dinding-dinding ventrikel lateral (dua 

ventrikel terbesar, yang terjadi sebagai pasangan di belahan 

otak). Sel-sel ependymal, mirip dengan semua neuroglia 

lainnya, berasal dari lapisan jaringan embrionik yang dikenal 

sebagai neuroectoderm. Sel ependymal dan turunan 

epitelnya dari pleksus koroid memiliki beberapa fungsi 

penting. Di ventrikel, sel ependymal memiliki struktur kecil 

seperti rambut yang disebut silia. Silia berdetak dalam pola 

terkoordinasi untuk mempengaruhi arah aliran cairan 

serebrospinal (CSF), membawa nutrisi dan zat lain ke 

neuron dan menyaring molekul yang mungkin berbahaya 

bagi sel. 

4) Oligodendrocytes, merupakan sel glial yang menyerupai 

astrosit tetapi memiliki ukuran lebih kecil. Oligodendrocytes 

memiliki beberapa cabang dan membentuk selubung mielin 

di sekitar akson di sistem saraf pusat. Selubung mielin 

adalah ekstensi yang sangat besar dari membran sel 

oligodendrocytes dan merupakan struktur yang sangat 

kompleks. Konstituen utama mielin adalah lipid yang 

memberikan sifat isolasi, dan protein yang berfungsi 

menstabilkan strukturnya. 

5) Sel satelit dan sel Schwann. Sel satelit adalah glia kecil yang 

mengelilingi ganglia sensorik neuron di sistem saraf otonom. 

Sel ini menyerupai astrosit dari sistem saraf pusat dan 
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membantu dalam mengatur lingkungan kimia eksternal. Glia 

satelit pada sistem saraf perifer sangat sensitif terhadap 

cedera dan dapat memperburuk nyeri patologis. Sel 

Schwann memberikan mielinisasi ke neuron perifer. Mereka 

juga melakukan fungsi fagosit dan membersihkan debris 

seluler, memungkinkan pertumbuhan kembali neuron pada 

sistem saraf perifer. Secara fungsional, sel schwann mirip 

dengan oligodendrocytes dari sistem saraf pusat. 

 

 

Ilustrasi 17. Sel glial 

I. Cell junction 

Cell juction (atau jembatan antar sel) adalah jenis struktur 

yang ada dalam jaringan beberapa organisme multiseluler, 

seperti hewan (Ilustrasi 18). Persimpangan sel terdiri dari 

kompleks multiprotein yang menyediakan kontak antara sel-sel 

tetangga atau antara sel dan matriks ekstraseluler. Di hampir 

semua jaringan hewan, cell junction menyediakan hubungan 

struktural dan fungsional antara sel-sel individualnya. Tiga jenis 

cell junction ditemukan di epitel dan jaringan lain, meliputi tight, 

adhering and gap junctions. Tight junction membantu 

menghentikan zat bocor ke jaringan. Adhering junction 

melakukan “penyemenan” untuk menjaga sel-sel tetangga 
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bersama. Gap junction memfasilitasi sel untuk berkomunikasi 

satu sama lain dengan menghubungkan sitoplasma sel yang 

berdampingan, untuk transfer ion yang cepat, molekul kecil dan 

kadang-kadang molekul besar. 

 

 
 

 

Ilustrasi 18. Cell juction 

2.3. PENUTUP 

A. Rangkuman 

Jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai 

bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan hewan disusun oleh sel, 

substansi seluler dan cairan. Berdasarkan fungsi dan strukturnya, 

jaringan hewan dikelompokkan menjadi empat jenis jaringan 

dasar, meliputi jaringan epitel, pengikat, otot dan saraf. Masing-

masing jaringan dasar tersebut memiliki karakteristik dan fungsi 

serta peran masing-masing di dalam tubuh hewan. Cell juction 

merupakan struktur yang ada dalam jaringan hewan yang 

menyediakan kontak antara sel-sel tetangga atau antara sel dan 

matriks ekstraseluler. 
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B. Tes formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan mengapa jaringan epitel banyak terdapat pada 

saluran-saluran dalam tubuh hewan! 

2) Mengapa jaringan ikat disebut juga dengan jaringan 

penghubung? 

3) Selain sebagai jaringan, mengapa tulang disebut pula sebagai 

organ di dalam tubuh hewan? 

4) Jelaskan karakteristik jaringan otot yang membedakan 

dengan jaringan lain di dalam tubuh hewan! 

5) Mengapa neurotransmitter memiliki peran penting dalam 

penghantaran informasi di 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 II. 

 

Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar   x 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, 
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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) Jaringan epitel memiliki fungsi lubrikasi (menghasilkan 

cairan tertentu) yang dapat menjaga saluran-saluran dalam 

tubuh hewan (misal saluran genitalia betina) permukaannya 

tetap basah. Permukaan tersebut dijaga tetap basah sehingga 

dapat berfungsi dengan normal. 

2) Jaringan ikat memiliki fungsi khusus yakni menghubungkan 

dan mendukung jaringan/organ tubuh lainnya, mulai dari 

jaringan ikat lunak hingga jenis khusus seperti tulang rawan, 

tulang, adiposa dan darah. 

3) Tulang disebut pula sebagai organ karena tulang tersusun 

dari beberapa jaringan berbeda yang bekerja bersama, yakni 

jaringan tulang, tulang rawan, jaringan ikat padat, epitel dan 

jaringan darah, jaringan adiposa dan jaringan saraf. 

4) Jaringan otot memiliki sifat responsif (menerima dan 

menanggapi rangsangan), kontraktilitas (kemampuan 

memendek secara paksa ketika dirangsang secara memadai), 

extensibilitas (kemampuan memperpanjang atau 

meregangkan) dan elastisitas (kemampuan sel untuk mundur 

dan melanjutkan panjang istirahat setelah peregangan). 

Karakteristik tersebut tidak dimiliki oleh jaringan lain di 

dalam tubuh hewan. 

5) Neurotransmitter memiliki fungsi membawa sinyal melintasi 

sinaps ke neuron lain sehingga informasi yang diterima oleh 

reseptor dapat diteruskan ke pusat pengaturan informasi di 

sistem saraf pusat. 
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SENARAI 

- Lubrikasi: keluarnya cairan khusus sehingga dapat menjaga 

saluran-saluran tubuh tetap basah. 

- Hemopoietik: istilah yang berkenaan atau terkait dengan 

pembentukan sel darah. 

- Kapiler: istilah untuk menunjukkan pembuluh yang sangat 

kecil dalam hal ukuran/diameternya. 

- Matriks: adalah bahan (atau substansi) dalam sel hewan atau 

tumbuhan di mana struktur/organel khusus terbenam. 

- Fagositosis: proses dimana sel-sel tertentu menelan atau 

memakan partikel lain. 

- Proteoglikan: merupakan protein yang mengalami glikosilasi 

dalam jumlah yang tinggi. 
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BAB III 

SISTEM SIRKULASI DAN RESPIRASI PADA HEWAN 

 

3.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat 

Sistem sirkulasi/peredaran merupakan sistem yang 

mengangkut nutrisi, gas pernapasan dan produk metabolisme di 

dalam tubuh hewan. Sistem sirkulasi memungkinkan integrasi di 

antara berbagai jaringan di dalam tubuh hewan. Sistem peredaran 

mencakup sistem kardiovaskular dan limfatik. Sistem 

kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh yang 

diperlukan untuk transportasi darah. Sistem respirasi merupakan 

sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas (oksigen 

dan karbondioksida) antara tubuh dengan lingkungannya. Sistem 

pernapasan pada mamalia dapat dibedakan menjadi pars 

konduktoria (hidung, rongga hidung, faring, laring, trakea, 

bronkus dan bronkiolus) dan pars respiratorius (alveolus). Detail 

mengenai anatomi dan struktur organ penyusun sistem sirkulasi 

dan respirasi hewan dibahas pada pokok bahasan ini. 

 

B. Relevansi 

Pokok bahasan mengenai sistem sirkulasi dan respirasi 

hewan menyajikan gambaran umum tentang anatomi, 

karakteristik dan struktur organ-organ penyusun sistem sirkulasi 

dan respirasi pada hewan. Pemahaman yang baik terhadap materi 

ini akan mempermudah mahasiswa dalam mempelajari fisiologi 

sistem sirkulasi dan respirasi pada hewan. 

 

C. Kompetensi 

C.1. Standar kompetensi 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 
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mampu memperbandingkan berbagai sistem organ di dalam 

tubuh hewan dengan mengaplikasikan dan mempertunjukkan 

organisasi berbagai sistem organ dalam tubuh hewan. 

 

C.2. Kompetensi dasar 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 

mampu memperbandingkan sistem sirkulasi dan respirasi dengan 

mengaplikasikan dan mempertunjukkan organisasi jaringan dan 

organ membentuk sistem sirkulasi dan respirasi dengan benar. 

 

D. Petunjuk belajar 

Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku 

ajar ini. 

 

3.2. PENYAJIAN 

A. Sistem sirkulasi pada hewan 

Sistem transportasi sangat penting untuk kelangsungan 

hidup organisme. Hal tersebut salah satunya terkait dengan 

distribusi nutrisi dan oksigen sebagai material yang sangat 

dibutuhkan dalam proses metabolisme energi. Organisme 

uniseluler mengandalkan difusi sederhana untuk keperluan 

pengangkutan nutrisi dan pembuangan limbah (hasil sampingan 

metabolisme sel). Di lain pihak, organisme multiseluler telah 

memiliki sistem sirkulasi yang lebih kompleks. Dalam sistem 

sirkulasi terbuka, pembuluh darah mengangkut semua cairan ke 

dalam rongga atau bagian tubuh. Ketika hewan bergerak, darah di 

dalam rongga bergerak bebas di sekitar tubuh ke segala arah. 

Darah “memandikan” organ secara langsung sehingga memasok 

oksigen dan membuang limbah dari organ. Darah mengalir 

dengan kecepatan yang sangat lambat karena tidak adanya otot 
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polos yang bertanggung jawab atas kontraksi pembuluh darah. 

Kebanyakan invertebrata (kepiting, serangga, siput dan lain-lain) 

memiliki sistem sirkulasi terbuka. Ilustrasi 19 menunjukkan 

skema sistem sirkulasi terbuka yang mengantarkan darah 

langsung ke jaringan tubuh invertebrata. 

 

 
Ilustrasi 19. Skema sistem sirkulasi terbuka 

 

Sistem sirkulasi tertutup berbeda dengan sistem sirkulasi 

terbuka karena darah tidak pernah meninggalkan pembuluh 

darah. Sebaliknya, darah didistribusikan dari satu pembuluh 

darah ke pembuluh darah lainnya secara terus-menerus tanpa 

memasuki rongga. Darah diangkut dalam satu arah, 

mengantarkan oksigen dan nutrisi ke sel dan mengeluarkan 

produk limbah metabolit. Sistem sirkulasi tertutup dapat dibagi 

lagi menjadi sistem sirkulasi tunggal dan sistem sirkulasi ganda. 

Sistem peredaran darah adalah istilah umum yang mencakup 

sistem kardiovaskular dan limfatik. Sistem kardiovaskular terdiri 

dari jantung (kardio) dan pembuluh yang diperlukan untuk 

transportasi darah (vaskular). Sistem vaskular terdiri dari arteri, 

vena, dan kapiler. Jalur sirkulasi tunggal seperti yang 

ditunjukkan pada Ilustrasi 20 terdiri dari jantung bilik ganda 



52 

 

dengan atrium (serambi) dan ventrikel (bilik). Ikan memiliki jalur 

sirkulasi tunggal. Jantung memompa darah yang terdeoksigenasi 

ke insang tempat ia mendapat oksigen. Darah yang teroksigenasi 

kemudian disuplai ke seluruh tubuh ikan, dengan darah 

terdeoksigenasi dikembalikan ke jantung. 

 

 
Ilustrasi 20. Sistem sirkulasi tunggal pada ikan 

 

Jalur sirkulasi ganda ditemukan pada jenis unggas dan 

mamalia (Ilustrasi 21). Hewan dengan sistem peredaran darah 

jenis ini memiliki jantung empat bagian. Atrium kanan menerima 

darah terdeoksigenasi dari tubuh dan ventrikel kanan 

mengirimkannya ke paru-paru untuk dioksigenasi. Atrium kiri 

menerima darah beroksigen dari paru-paru dan ventrikel kiri 

mengirimkannya ke seluruh tubuh. Sebagian besar mamalia, 

termasuk manusia, memiliki sistem peredaran darah jenis ini. 

Sistem peredaran darah ini disebut sistem peredaran darah ganda 

karena terdiri dari dua sirkuit, yakni sistem peredaran darah paru 

dan sistem peredaran darah sistemik. 
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Ilustrasi 21. Sistem sirkulasi ganda pada hewan mamalia 

 

B. Jantung 

Jantung adalah otot besar, seukuran kepalan tangan 

manusia, yang memompa darah melalui kontraksi ritmik 

berulang. Jantung terletak di balik tulang rusuk, di ruang yang 

disebut rongga perikardial. Dinding jantung terdiri dari jaringan 

ikat, endotelium dan otot jantung. Otot jantung (miokardium) 

memungkinkan jantung berkontraksi dan memungkinkan 

sinkronisasi detak jantung. Dinding jantung dibagi menjadi tiga 

lapisan, meliputi epikardium, miokardium dan endokardium 

(Ilustrasi 22). Epikardium adalah lapisan luar dinding jantung. 

Epikardium juga dikenal sebagai perikardium visceral karena 

membentuk lapisan dalam perikardium. Epikardium terutama 

terdiri dari jaringan ikat longgar, termasuk serat elastis dan 

jaringan adiposa. Epikardium berfungsi untuk melindungi 
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lapisan jantung bagian dalam dan juga membantu dalam 

produksi cairan perikardial. Cairan ini mengisi rongga 

perikardial dan membantu mengurangi gesekan antar selaput 

perikardial. Pada lapisan jantung ini juga terdapat pembuluh 

darah koroner yang memasok darah ke dinding jantung. Lapisan 

bagian dalam epikardium bersentuhan langsung dengan 

miokardium. Miokardium adalah lapisan tengah dinding jantung. 

Miokardium terdiri dari serat otot jantung yang memungkinkan 

kontraksi jantung. Miokardium adalah lapisan paling tebal dari 

dinding jantung, dengan ketebalannya bervariasi di berbagai 

bagian jantung. Miokardium ventrikel kiri adalah yang paling 

tebal, karena ventrikel ini bertanggung jawab untuk 

menghasilkan daya yang dibutuhkan untuk memompa darah 

beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kontraksi otot jantung 

berada di bawah kendali sistem saraf perifer, yang mengarahkan 

fungsi tidak sadar termasuk denyut jantung. Endokardium adalah 

lapisan tipis dalam dinding jantung. Lapisan ini melapisi ruang 

jantung bagian dalam, menutupi katup jantung dan berlanjut 

dengan endotelium pembuluh darah besar. Endokardium atrium 

jantung terdiri dari otot polos, serta serat elastis. 

 

 

Ilustrasi 22. Lapisan dinding jantung 
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Jantung adalah “otot” yang terdiri dari empat ruang 

(Ilustrasi 23). Dua ruang atas jantung disebut atrium atau 

serambi. Kedua atrium dipisahkan oleh septum antar-atrium. Dua 

bilik jantung yang lebih rendah dikenal sebagai ventrikel dan 

dipisahkan satu sama lain oleh septum interventrikular. Ventrikel 

memiliki dinding lebih berotot daripada atrium, dan dinding 

ventrikel kanan, yang memasok darah ke paru-paru kurang 

berotot daripada dinding ventrikel kiri, yang harus memompa 

darah ke seluruh tubuh. Dua atrium di bagian atas jantung 

menerima darah dan dua ventrikel di bagian bawah jantung 

memompa darah keluar dari jantung. Septum membagi sisi kiri 

dan kanan jantung. Untuk memastikan bahwa darah mengalir 

hanya dalam satu arah (maju), dan untuk mencegah aliran balik 

darah, terdapat katup antara atrium dan ventrikel (katup 

atrioventrikular). Katup-katup ini hanya terbuka dalam satu arah, 

untuk menjamin darah masuk ke dalam ventrikel, dan dikepakkan 

oleh tekanan darah ketika ventrikel berkontraksi. Katup trikuspid 

terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan sedangkan 

katup bikuspid ditemukan antara atrium kiri dan ventrikel 

kiri. Korda tendinea (chordae tendineae) yang terdapat pada 

katup mencegahnya berputar keluar ketika menutup. Katup semi-

lunar terletak di bagian bawah aorta dan arteri pulmonalis, dan 

mencegah darah memasuki kembali ventrikel setelah dipompa 

keluar dari jantung. 
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Ilustrasi 23. Struktur jantung hewan 

 

C. Arteri, kapiler dan vena 

Terdapat sejumlah pembuluh darah besar yang membawa 

darah menuju dan meninggalkan jantung. Istilah arteri dan vena 

tidak ditentukan oleh apa yang diangkut oleh pembuluh darah 

(darah teroksigenasi atau terdeoksigenasi), tetapi oleh apakah 

pembuluh tersebut mengalir ke atau dari jantung. Arteri 

mengambil darah dari jantung dan umumnya membawa darah 

kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Vena mengangkut darah 

menuju jantung dan umumnya membawa darah terdeoksigenasi, 

kecuali vena paru. Di sisi kanan jantung, vena cava superior 

mengangkut darah terdeoksigenasi dari kepala dan lengan dan 

vena cava inferior mengangkut darah terdeoksigenasi dari bagian 

bawah tubuh kembali ke jantung, di mana ia memasuki atrium 

kanan. Arteri paru membawa darah terdeoksigenasi dari ventrikel 

kanan jantung menuju paru-paru untuk dioksigenasi. Di sisi kiri 

jantung, vena paru membawa darah beroksigen dari paru-paru 

menuju atrium kiri jantung dan darah teroksigenasi keluar dari 

ventrikel kiri melalui aorta dan diangkut ke semua bagian tubuh. 

Karena jantung adalah otot, dan karenanya membutuhkan 
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oksigen dan nutrisi itu sendiri untuk terus berdetak, jantung 

menerima darah dari arteri koroner, dan mengembalikan darah 

terdeoksigenasi melalui pembuluh darah koroner. 

Arteri membawa darah dari jantung. Tekanan yang 

diciptakan oleh jantung (akibat proses pemompaan oleh jantung) 

memaksa darah melalui arteri. Arteri besar yang dekat dengan 

jantung bercabang menjadi arteriol (arteri yang lebih kecil) dan 

akhirnya bercabang menjadi kapiler. Dinding arteri dan vena 

memiliki tiga lapisan atau tunika (Ilustrasi 24), yakni: (1) lapisan 

luar (tunica adventitia) dari jaringan ikat dengan serat kolagen, 

(2) lapisan tengah (media tunika) dari otot polos yang disusun 

melingkar dan serat elastis, dan (3) lapisan dalam (tunica intima), 

terdiri dari epitel skuamosa sederhana khusus, sering disebut 

endotelium, yang melapisi semua pembuluh darah dan 

endokardium jantung. Membran basement, lapisan subendotelial 

yang terdiri dari jaringan ikat, mendukung endotelium. 

 

 

 

 

Ilustrasi 24. Struktur arteri dan vena 
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Jaringan kompleks yang dibentuk oleh kapiler akhirnya 

bertemu untuk membentuk venula (vena kecil). Venula 

kemudian bertemu untuk membentuk vena (Ilustrasi 25) yang 

mengembalikan darah ke jantung. Karena lebih dari separuh total 

volume darah berada di dalam vena, dan karena tekanan darah 

dalam vena rendah, tubuh memerlukan beberapa adaptasi khusus 

untuk membantu mengembalikan darah ke jantung. Adaptasi 

khusus tersebut meliputi: (1) diameter lumen yang lebih besar, 

(2) adanya katup satu arah untuk mencegah darah mengalir balik, 

(3) otot rangka yang berkontraksi sehingga menekan pembuluh 

darah untuk memaksa darah melalui katup satu arah dan (4) 

pengoperasian “pompa pernapasan” yang menghisap darah 

menuju jantung sebagai akibat dari perubahan tekanan yang 

diinduksi dalam rongga toraks dengan bernapas. 

 

 
Ilustrasi 25. Struktur vena 

 

Kapiler adalah pembuluh terkecil di tubuh dan 

memfasilitasi pertukaran oksigen, karbondioksida, nutrisi, 
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hormon dan produk limbah antara sel-sel target dan sistem 

peredaran darah. Kapiler membentuk jaringan yang kompleks di 

seluruh jaringan tubuh hewan. Pembuluh kapiler memungkinkan 

air, nutrisi dan gas untuk berdifusi keluar dari darah dan bahan 

limbah berdifusi ke dalam darah. Pertukaran ini terjadi antara 

darah dan cairan jaringan. Cairan jaringan adalah cairan yang 

mengelilingi sel. Pembuluh kapiler adalah tujuan akhir dari darah 

arteri dari jantung dan merupakan titik awal untuk aliran darah 

vena kembali ke jantung. Antara arteri terkecil, atau arteriol, dan 

kapiler terdapat pembuluh perantara yang disebut prekapiler 

(precapillaries) atau metarteriol, yang tidak seperti kapiler, 

memiliki serat otot yang memungkinkan mereka berkontraksi. 

Dengan demikian, prekapiler dapat mengontrol pengosongan dan 

pengisian kapiler. Kapiler memiliki diameter sekitar 8 hingga 10 

mikron, cukup untuk dilewati oleh sel-sel darah. Pada kapiler, 

tunika luar sel otot polos tidak ada dan hanya memiliki 

endotelium (Ilustrasi 26). 

 

    
Ilustrasi 26. Pembuluh kapiler 

 

D. Sistem repirasi pada hewan 

Sistem pernapasan atau respirasi merupakan sistem organ 

kompleks (Ilustrasi 27) yang terdiri dari beberapa jenis 
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sel/jaringan yang terlibat dalam berbagai fungsi. Perkembangan 

sistem pernapasan terjadi dari embriogenesis hingga kehidupan 

dewasa, melewati beberapa tahap pematangan dan pertumbuhan 

yang berbeda. Sistem pernapasan berperan penting untuk 

membau, konduksi udara dan pertukaran oksigen dan 

karbondioksida antara hewan dan lingkungannya. 

 

  

Ilustrasi 27. Sistem respirasi pada hewan 

 

Struktur utama sistem pernapasan pada mamalia secara 

garis besar dapat dibedakan menjadi pars konduktoria (saluran 

respirasi) dan pars respiratorius (alveolus) (Ilustrasi 28). Pars 

konduktoria tersusun atas hidung, rongga hidung, faring, laring, 

trakea, bronkus dan bronkiolus. Pars konduktoria berfungsi 

sebagai saluran udara respirasi dari atmosfer ke dalam alveoli. 

Fungsi utama dari sistem konduksi adalah untuk 

“mengkondisikan” udara yang diinspirasi oleh hewan. Dalam hal 

ini udara dilembabkan (oleh sekresi serosa dan lendir), 

dihangatkan (oleh pembuluh darah yang mendasari) dan disaring 

(oleh partikel yang terperangkap dalam sekresi lendir, dan 
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diangkut ke tenggorokan, tempat lendir ditelan). Bagian atas 

sistem pernapasan (di saluran hidung) ditutupi dengan mukosa 

pernapasan dan mukosa penciuman. Pars respiratorius atau 

bagian pernapasan terdiri dari bronkiolus pernapasan, saluran 

alveolar, kantung alveolar dan alveoli. Pada kenyataannya sangat 

sulit untuk menyelidiki struktur organ ini dalam beberapa bagian, 

karena ketika paru-paru diangkat mereka luluh (hancur). 

Secara umum, organ pendukung sistem pernapasan 

mamalia tersusun atas empat komponen utama, meliputi: (1) 

mukosa pernapasan (epitel dan lamina propria pendukung), (2) 

submukosa, (3) tulang rawan dan/atau lapisan otot dan (4) 

adventitia (jaringan ikat terluar yang menutupi organ, pembuluh 

darah, atau struktur lainnya). Komponen-komponen lapisan ini 

sangat terkait dengan fungsi masing-masing komponen dalam 

sistem pernapasan. 

 

 

Ilustrasi 28. Pembagian struktur utama sistem pernapasan pada 

mamalia 
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E. Rongga hidung 

Rongga hidung terdiri atas dua bagian, yakni vestibulum 

(rongga hidung sebelah luar) dan fossa nasalis (sebelah dalam). 

Pada vestibulum terdapat nares dan vibrissae, sedangkan pada 

fossa nasalis terdapat penonjolan tulang yang disebut concha 

(dibedakan menjadi concha superior, medial dan inferior). Pada 

concha superior terdapat reseptor pembau (olfaktorius). Rongga 

hidung secara umum berfungsi sebagai (1) penghantar udara 

pernafasan (respirasi) dan sekaligus sebagai penyaring kotoran 

yang terikut dalam udara pernafasan, (2) menyesuaikan udara 

atmosfir agar suhu dan kelembabannya sesuai dengan tubuh 

hewan, dan (3) menjaga kebersihan dan kelancaran udara yang 

masuk karena lapisan mukosa saluran respirasi selalu basah dan 

bersilia yang berguna untuk menangkap (menjerat) dan 

mengeluarkan partikel kotoran yang masuk bersama udara 

pernafasan. Setelah melewati hidung selanjutnya udara masuk ke 

faring. 

 

F. Nasofaring 

Nasofaring adalah bagian yang menghubungkan antara 

rongga hidung dan bagian pertama faring, ke bawah berlanjut ke 

bagian bawah orofaring, yang merupakan persimpangan antara 

rongga mulut dan kerongkongan dengan rongga hidung. Faring 

adalah kumpulan tulang rawan. Tulang rawan dalam faring 

meliputi laring di mana terdapat pita suara yang akan bergetar 

ketika ada udara yang melewatinya, misalnya saat kita berbicara. 

Faring memiliki lubang yang disebut glotis, sedangkan 

penutupnya disebut epiglotis (anak faring) yang berfungsi 

menutup ketika menelan makanan. Udara setelah melewati faring 

kemudian menuju trakea. 
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G. Laring 

Laring merupakan pipa kartilago pendek yang 

menghubungkan faring dengan trakea. Pada laring juga 

ditemukan organ penghasil suara. Di bagian rostral dapat ditutup 

untuk melindungi trakea dan paru-paru terutama saat menelan 

makanan. Laring tersusun atas beberapa kartilago yang di bagian 

dalam diselimuti oleh membrana mukosa. Kartilago laring 

berhubungan satu dengan yang lain, juga berhubungan dengan os 

hyoideus dan trakea melalui ligamentum dan otot. Kartilago 

laring mengalami sedikit penulangan mengikuti umur. 

Membrana mukosa laring disarafi oleh nervus laringeus cranialis 

dan otot-otot laring kecuali otot cricothyroideus disarafi oleh 

nervus laringeus caudalis (recurrent). Laring tersusun atas 

beberapa kartilago, meliputi: (1) sebuah kartilago cricoid di 

sebelah caudal, (2) sebuah kartilago thyroid di lateral dan 

ventral, (3) dua buah kartilago arytenoids di dorsal, (4) sebuah 

kartilago epiglottis di rostral. Epiglottis berposisi seperti bibir di 

atas lubang laring dan menutup lubang laring saat menelan. 

Selain kartilago tersebut di atas juga terdapat kartilago 

interarytenoid dan kartilago sesamoid yang tidak selalu ada pada 

hewan. Kartilago cricoid, thyroid dan corpus arytenoid tersusun 

atas kartilago hialin, sedangkan epiglottis, cuneiformis, 

processus vocalis dan corniculate dari kartilago arytenoids 

tersusun atas kartilago elastis. 

 

H. Trakea 

Trakea adalah tabung fleksibel yang lebar, lumennya 

dibiarkan terbuka oleh 20 kartilago trakea, yang merupakan 

cincin C dari tulang rawan hialin. Kesenjangan antara cincin 

tulang rawan diisi oleh otot trachealis (otot polos dan jaringan 

fibroelastik). Secara bersama- sama, jaringan-jaringan tersebut 
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membuat lumen trakea terbuka, tetapi memungkinkan 

fleksibilitas selama inspirasi dan ekspirasi. Mukosa pernapasan 

dan submukosa disesuaikan untuk menghangatkan dan 

melembabkan udara, dan untuk menjebak partikel dalam lendir. 

Mukosa pernapasan terdiri dari epitel dan lamina propria 

pendukung. Epitel adalah pseudostratifikasi kolumnar tinggi 

dengan sel silia dan piala. Lamina propria pendukung di bawah 

epitel mengandung elastin, yang berperan dalam elastisitas trakea 

selama inspirasi dan ekspirasi, bersama dengan pembuluh darah 

yang menghangatkan udara. Sub-mukosa mengandung kelenjar 

yang merupakan campuran kelenjar sero-mukosa. Sekresi encer 

dari kelenjar serosa melembabkan udara yang dihirup/diinspirasi. 

Lendir, bersama dengan lendir dari sel piala, menjebak partikel-

partikel dari udara yang diangkut menuju faring oleh silia pada 

epitel. Hal tersebut membantu menjaga paru-paru bebas dari 

partikel dan bakteri. Ilustrasi 29 menunjukkan histologi dari 

trakea. 

 

 

Ilustrasi 29. Histologi trakea 

 

I. Bronkus 

Trakea bercabang menjadi dua bronkus primer, yang 

bercabang menjadi bronkus sekunder dan kemudian tersier. Pada 
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bronkii tersier, terdapat lebih sedikit tulang rawan, dan tidak 

sepenuhnya mengelilingi lumen. 

 

J. Bronkiolus 

Cabang bronkus tersier menjadi bronkiolus, yang 

memiliki diameter 1 mm atau kurang, dan struktur dindingnya 

berubah. Epitel terdiri dari sel-sel kolumnar bersilia pada 

bronkiolus yang lebih besar, atau tidak bersilia pada bronkiolus 

yang lebih kecil. Tidak ada sel piala, tetapi ada sel yang disebut 

sel Clara (pada dinding bronkiolus). Sel-sel ini adalah sekretori, 

yakni mampu mengeluarkan salah satu komponen surfaktan. 

Bronkeolus di dalam paru-paru membentuk cabang-cabang lebih 

kecil yaitu bronkeolus terminalis, kemudian bronkeolus 

respiratorius, dan selanjutnya berujung pada kantung alveoli. 

Pada lamina propria terdapat otot polos yang diatur oleh nervus 

vagus yang bekerja sebagai saraf parasimpatis artinya 

menyebabkan konstriksi (penyempitan lumen bronkeolus). 

 

 
Ilustrasi 30. Alveoli paru-paru 
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K. Kantung alveoli (saccus alveolus) 

Alveoli (tunggal: alveolus) adalah tempat pertukaran gas 

di paru-paru (Ilustrasi 30). Alveoli adalah “balon” berdinding 

tipis, seperti struktur yang dilapisi oleh satu lapisan sel epitel 

skuamosa pipih yang biasa disebut dengan pneumosit tipe I 

(Ilustrasi 31). Sifat sangat tipis dari pneumosit tipe I ini 

memfasilitasi pertukaran gas di permukaannya. Dinding alveolar, 

atau septum, terdiri dari kapiler dan didukung oleh jaringan ikat. 

Dengan demikian, kapiler septum alveolar hampir bersesuaian 

langsung dengan pneumosit tipe I. Selain pneumosit tipe I, 

alveoli juga mengandung beberapa jenis sel tambahan. 

Pneumosit tipe II adalah sel epitel berbentuk kubus yang sering 

berada di sudut ruang alveolar. Pneumosit tipe II bertanggung 

jawab atas sekresi surfaktan. Surfaktan adalah cairan yang 

terdiri dari fosfolipid dan protein yang melapisi permukaan 

ruang alveolar untuk mengurangi tegangan permukaan, 

memungkinkan alveoli mengembang dan tetap terbuka. Selain 

itu, pneumosit tipe II memainkan peran penting dalam perbaikan 

jaringan di paru-paru. Menyusul kerusakan pada pneumosit tipe 

I, pneumosit tipe II berkembang biak dan berdiferensiasi menjadi 

pneumosit tipe I, sehingga memulihkan struktur alveolar. 

Alveolar juga mengandung makrofag yang disebut dengan 

makrofag alveolar. Pada kondisi normal, makrofag ini terletak di 

posisi dekat dengan pneumosit tipe I. Makrofag-makrofag ini siap 

memfagositasi debris dalam alveoli, yang dapat mencakup 

surfaktan, cairan edema, sel darah merah dan patogen. 
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Ilustrasi 31. Sel-sel epitel pada alveoli 

 

L. Diafragma 

Diafragma adalah bagian penting dari sistem pernapasan 

dan merupakan salah satu komponen penting saat bernafas. 

Diafragma adalah lembaran otot berbentuk kubah tipis yang 

terletak di dekat tulang rusuk bawah. Secara anatomis, diafragma 

berbentuk seperti kubah, dengan permukaan cembung diarahkan 

ke perut dan wajah cekung diarahkan ke rongga dada, 

memisahkan rongga perut dari dada (Ilustrasi 32). Kontraksi 

diafragma menyebabkan volume paru-paru meningkat secara 

signifikan. Ketika volume paru-paru meningkat, tekanan udara 

turun sehingga menyebabkan udara masuk dari luar (menghirup). 

Ketika diafragma rileks, volume paru-paru berkurang sehingga 

menyebabkan tekanan udara meningkat, dan udara dipaksa 

keluar (menghembuskan napas). Diafragma terbuat dari jaringan 

ikat dan otot. Jaringan otot berperan penting untuk membantu 

mengembang dan berkontraksinya diafragma. 
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Ilustrasi 32. Diafragma 

 

3.3. PENUTUP 

A. Rangkuman 

Sistem sirkulasi adalah suatu sistem di dalam tubuh 

hewan yang mengangkut nutrisi, gas pernapasan dan produk 

metabolisme. Sistem sirkulasi mencakup sistem kardiovaskular 

dan limfatik. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan 

pembuluh yang diperlukan untuk transportasi darah. Sistem 

respirasi merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya 

pertukaran gas (oksigen dan karbondioksida) antara tubuh 

dengan lingkungannya. Sistem pernapasan pada mamalia dapat 

dibedakan menjadi pars konduktoria (hidung, rongga hidung, 

faring, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus) dan pars 

respiratorius (alveolus). 

 

B. Tes formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 
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1) Mengapa jantung disebut sebagai “otot besar”? 

2) Mengapa miokardium memiliki tingkat ketebalan yang 

berbeda-beda di antara bagian jantung? 

3) Jelaskan peran kapiler dalam sistem sirkulasi hewan! 

4) Jelaskan arti penting “pengkondisikan” udara pada pars 

konduktoria sistem pernapasan hewan! 

5) Jelaskan fungsi lendir atau mukus yang dihasilkan oleh 

trakea! 

 

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   x 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. 
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E. Kunci jawaban tes formatif 

1) Jantung merupakan organ tubuh dengan dinding yang 

tersusun sebahagiannya oleh otot (otot jantung), selain 

jaringan ikat dan endotelium. Otot jantung atau miokardium 

memungkinkan jantung berkontraksi dan memungkinkan 

sinkronisasi detak jantung. 

2) Ketebalan yang bervariasi dari miokardium di antara bagian-

bagian jantung merupakan konsekuensi dari fungi 

miokardium dalam memompa darah dari jantung. 

Miokardium ventrikel kiri memiliki ketebalan yang paling 

tinggi, karena ventrikel bagian kiri bertanggung jawab untuk 

menghasilkan daya yang dibutuhkan untuk memompa darah 

beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. 

3) Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang 

memiliki akses langsung kepada sel/jaringan tubuh, 

sehingga pembuluh ini memungkinkan pengiriman nutrisi 

dan pembuangan sampah metabolit dapat berlangsung. 

Pembuluh kapiler merupakan tujuan akhir darah arteri dari 

jantung (membawa nutrisi dan substansi lain yang diperlukan 

untuk proses metabolisme seluler) dan merupakan titik awal 

untuk aliran darah vena (membawa limbah dan substansi lain 

yang berbahaya untuk selanjutnya dibuang) kembali ke 

jantung. 

4) Sistem konduksi memungkinkan udara “dikondisikan” 

terlebih dahulu sebelum diinspirasi oleh hewan. Dalam hal ini 

udara dilembabkan (oleh sekresi serosa dan lendir), 

dihangatkan (oleh pembuluh darah yang mendasari) dan 

disaring (oleh partikel yang terperangkap dalam sekresi 

lendir, dan diangkut ke tenggorokan, tempat lendir ditelan). 

Pengkondisian udara tersebut menjamin bahwa proses 

pernapasan dapat berjalan dengan optimal tanpa 
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mengganggu kondisi fisiologis hewan yang bersangkutan. 

5) Pada trakea, lendir atau mukus berperan dalam menjebak 

partikel-partikel dari udara yang diangkut menuju faring oleh 

silia pada epitel. Fungsi ini membantu menjaga paru-paru 

bebas dari partikel dan bakteri yang dapat masuk bersama 

dengan udara pernapasan. 
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SENARAI 

- Teroksigenasi: istilah yang digunakan untuk menunjukkan 

darah yang banyak mengandung oksigen 

- Terdeoksigenasi: istilah yang digunakan untuk menunjukkan 

darah yang tidak mengandung oksigen 

- Lumen: merupakan saluran di dalam pembuluh tubuh, 

seperti ruangan atau rongga kecil di bagian tengah pembuluh 

arteri maupun vena 

- Embriogenesis: adalah proses pembentukan dan 

perkembangan embrio 

- Konduksi: perpindahan panas tanpa diikuti perpindahan 

bagian-bagian zat perantaranya 
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BAB IV 

SISTEM PENCERNAAN DAN REPRODUKSI HEWAN 

 

4.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat 

Sistem pencernaan merupakan sistem yang memfasilitasi 

perombakkan bahan makanan menjadi komponen-komponen 

penyusunnya. Sistem pencernaan hewan tersusun atas saluran 

dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan tersusun atas 

mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan 

anus. Kelenjar pencernaan meliputi pankreas, hati dan kantung 

empedu. Sistem reproduksi adalah sistem yang memungkinkan 

terjadinya proses produksi dan pertemuan sel kelamin jantan dan 

betina. Organ reproduksi hewan jantan terdiri atas testis, saluran 

reproduksi, kelenjar kelamin dan penis sedangkan pada betina 

terdiri atas ovarium, tuba falopi (oviduk), uterus, serviks dan 

vagina. Pokok bahasan ini membahas detail tentang anatomi, 

struktur dan karakteristik organ-organ penyusun sistem 

pencernaan dan reproduksi pada hewan. 

 

B. Relevansi 

Pokok bahasan mengenai sistem pencernaan dan 

reproduksi hewan menyajikan gambaran umum tentang anatomi, 

karakteristik dan struktur organ-organ penyusun sistem 

pencernaan dan reproduksi pada hewan. Pemahaman yang baik 

terhadap materi ini akan mempermudah mahasiswa dalam 

mempelajari fisiologi sistem pencernaan dan reproduksi pada 

hewan. 
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C. Kompetensi 

C.1. Standar kompetensi 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 

mampu memperbandingkan berbagai sistem organ di dalam 

tubuh hewan dengan mengaplikasikan dan mempertunjukkan 

organisasi berbagai sistem organ dalam tubuh hewan. 

 

C.2. Kompetensi dasar 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 

mampu memperbandingkan sistem pencernaan dan reproduksi 

dengan mengaplikasikan dan mempertunjukkan organisasi 

jaringan dan organ membentuk sistem pencernaan dan 

reproduksi dengan benar. 

 

D. Petunjuk belajar 

Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku 

ajar ini. 

 

4.2. PENYAJIAN 

A. Sistem pencernaan hewan 

Pencernaan merupakan suatu proses perombakkan bahan 

makanan/pakan baik secara mekanik, kimiawi maupun 

mikrobiologis dari bentuk kompleks (molekul besar) menjadi 

sederhana (bahan penyusun) dalam saluran pencernaan. Dengan 

demikian tujuan dari pencernaan adalah mengubah bahan 

kompleks menjadi sederhana untuk mempermudah penyerapan 

oleh vili usus. Pencernaan dibagi menjadi lima proses terpisah 

yakni: 

1) Ingesti atau prehensi, yaitu mengambil atau menaruh 

makanan di mulut. 
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2) Pencernaan mekanik, yaitu mastikasi atau pengunyahan, 

penggunaan gigi untuk merobek dan menghancurkan 

makanan, dan menyalurkan ke organ pencernaan berikutnya. 

Tujuan dari penghancuran makanan adalah untuk 

meningkatkan area permukaan kerja enzim pada proses 

pencernaan kimiawi. 

3) Pencernaan kimiawi, yaitu penambahan materi kimiawi 

(asam, empedu, enzim dan air) untuk memecah molekul 

kompleks menjadi struktur yang lebih sederhana. 

4) Penyerapan, yaitu gerakan nutrisi (hasil proses pencernaan) 

dari sistem pencernaan ke sistem peredaran (sirkulasi). 

5) Defekasi, yaitu pembuangan material yang tidak tercerna 

dari saluran pencernaan melalui anus ke luar tubuh. 

 

Pada hewan, bahan makanan diubah menjadi energi 

melalui proses pencernaan terlebih dahulu. Bahan tersebut adalah 

karbohidrat, lemak dan protein. Sedangkan bahan yang langsung 

diserap (tanpa melalui proses pencernaan) adalah vitamin, 

mineral, hormon dan air. Berdasarkan bahan makanan yang 

dimakan, hewan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok 

meliputi: 

1) Karnivora, yaitu hewan pemakan daging (hewan lainnya). 

Termasuk golongan ini adalah anjing, kucing, serigala dan 

lain-lain. 

2) Herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan atau produk 

tumbuhan. Termasuk dalam golongan ini adalah sapi, 

kambing, domba dan lain-lain. 

3) Omnivora atau sering disebut dengan hewan pemakan 

semuanya, yaitu hewan pemakan hewan dan produk hewan 

maupun tumbuhan dan produk tumbuhan. Babi adalah 

contoh 
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4) dari golongan hewan ini. Manusia juga dapat pula 

digolongkan ke dalam kelompok omnivora. 

 

Berdasarkan jenis atau tipe perut (lambung) yang 

dimiliki, hewan dapat pula diklasifikasikan mejadi tiga golongan, 

yaitu: 

1) Monogastrik atau non ruminansia, yaitu semua jenis hewan 

yang memiliki struktur lambung sederhana atau mempunyai 

lambung tunggal. Hewan karnivora dan omnivora sebagian 

besar memiliki lambung atau perut tunggal. Termasuk 

golongan monogastrik antara lain kucing, babi, anjing dan 

lain-lain. Manusia juga termasuk dalam golongan 

berlambung tunggal. Ayam juga dapat digolongkan ke 

dalam golongan monogastrik. Meskipun demikian, struktur 

lambung ayam sedikit lebih kompleks apabila dibandingkan 

dengan struktur lambung hewan monogastrik lain, karena 

lambung ayam terdiri dari lambung sejati atau lambung 

kelenjar (proventrikulus) dan lambung muscular (gizzard 

atau ventrikulus). 

2) Ruminansia, yaitu jenis hewan yang memiliki perut dengan 

empat kompartemen. Keempat bagian tersebut adalah 

retikulum, rumen, omasum dan abomasum. Bagian-bagian 

dari perut tersebut terletak sebelum perut sebenarnya. Semua 

herbivora termasuk dalam golongan ruminansia, antara lain 

sapi, kerbau, kambing, domba dan lain-lain. 

3) Pseudo-ruminansia. Golongan ini merupakan pengecualian 

karena termasuk dalam golongan hewan monogastrik tetapi 

memiliki kemampuan mencerna bahan makanan dengan 

kandungan serat kasar tinggi. Pada golongan hewan ini 

terjadi proses fermentasi serat kasar yang berlangsung pada 

sekum. Termasuk dalam golongan pseudo-ruminansia 
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adalah kuda dan kelinci. 

 

Sistem pencernaan hewan mamalia tersusun atas saluran 

pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan 

tersusun atas mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, 

rektum dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan antara lain 

pankreas, hati dan kantung empedu. Saluran dan kelenjar 

pencernaan bekerja secara simultan dalam proses pencernaan. 

Sistem pencernaan secara garis besar berfungsi menerima 

makanan, memecah makanan menjadi zat-zat nutrisi (suatu 

proses yang disebut pencernaan), menyerap nutrisi untuk 

selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sistem 

sirkulasi dan membuang sisa makanan yang tidak dapat dicerna 

dari tubuh. Ilustrasi 33 mempresentasikan contoh anatomi 

saluran pencernaan hewan monogastrik, ruminansia dan pseudo-

ruminansia. 
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Ilustrasi 33. Contoh anatomi saluran pencernaan hewan 

 

B. Mulut dan esofagus 

Mulut merupakan jalan masuk untuk makanan/pakan. 

Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Di dasar 

mulut terdapat lidah, yang berfungsi untuk merasakan dan 

mencampur makanan. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa 

yang terdapat di permukaan lidah. Di dalam mulut juga terdapat 

gigi yang berfungsi untuk memecah makanan secara mekanis. 

Makanan dipotong-potong oleh gigi depan (incisivus) dan 

dikunyah oleh gigi belakang (molar, geraham) menjadi bagian-

bagian kecil yang lebih mudah dicerna. 

Pada saat makanan berada di dalam mulut, makanan 

dibasahi oleh saliva (air liur). Saliva dihasilkan oleh tiga pasang 

kelenjar dibawah kontrol sistern saraf. Keluarnya saliva dapat 

dirangsang oleh penglihatan, penciuman dan fantasi terhadap 

makanan. Saliva sendiri merupakan cairan agak pekat, ‘licin’ 

karena mengandung molekul-molekul karbohidrat- protein yang 

disebut musin. Musin memungkinkan saliva mengikat partikel-

partikel kecil makanan menjadi sebuah masa lunak yang 

kemudian dengan mudah dapat ditelan. Saliva juga mengandung 

amilase (ptialin), atau enzim pencerna pati, yang dapat 

mengkatalisasi hidrolisis pati menjadi gula maltosa. 

Bila makanan ditelan, makanan tersebut selanjutnya 
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menuju faring dan selanjutnya ke esofagus. Esofagus adalah 

sebuah tabung lurus, berotot, berdinding tebal, dari faring 

menuju ke lambung. Esofagus memanjang dari leher dan rongga 

dada. Makanan didorong melalui kerongkongan bukan oleh gaya 

tarik bumi, melainkan oleh gelombang kontraksi dan relaksasi 

otot ritmik yang disebut dengan gerak peristaltik. Dinding 

esofagus juga mengandung kelenjar yang mengeluarkan musin 

untuk membasahi jalan makanan. 

 

C. Lambung 

Lambung merupakan kantung berotot yang dapat 

mengembang. Lambung dapat menelan makanan dengan 

mengontraksikan otot sfingter pilorus. Makanan bisa bertahan di 

lambung selama dua jam atau lebih. Makanan dipecah secara 

kimia, oleh cairan lambung, dan secara mekanis, oleh kontraksi 

tiga lapisan otot polos di lapisan luar lambung. Makanan yang 

telah dicerna di dalam lambung disebut chyme (digesta). Cairan 

lambung disekresikan oleh kelenjar mukosa lambung, dan 

mengandung asam klorida, lendir dan enzim proteolitik pepsin 

dan lipase. Secara anatomi lambung memiliki empat bagian 

meliputi kardia, fundus, body dan pilorus. Kardia adalah bagian 

di mana esofagus terhubung ke lambung dan melalui kardia 

makanan dapat masuk ke dalam lambung. Fundus terletak lebih 

rendah dari diafragma, di atas dan di sebelah kiri kardia. Di 

bawah fundus adalah body atau bagian utama lambung. Pilorus 

berbentuk corong yang menghubungkan lambung dengan 

duodenum. Ujung corong yang lebih luas, antrum pilorik, 

terhubung ke body lambung. Ujung yang lebih sempit disebut 

kanal pilorus merupakan bagian yang menghubungkan ke 

duodenum. Otot polos sfingter pilorus terletak pada titik koneksi 

terakhir dan mengendalikan pengosongan lambung. Pada saat 
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tidak adanya makanan, lambung mengempis, dan mukosa dan 

submukosa akan melipat yang disebut ruga. 

Dinding lambung terbuat dari empat lapisan yang sama 

dengan sebagian besar saluran pencernaan, yaitu: 

1) Lapisan mukosa, terdiri atas epitel permukaan, lamina 

propia, dan muskularis mukosa. Epitel permukaan yang 

berlekuk ke dalam lamina propia dengan kedalaman yang 

bervariasi, dan membentuk ceruk-ceruk lambung disebut 

foveola gastrika. Epitel yang menutupi permukaan dan 

melapisi lekukan-lekukan tersebut adalah epitel selapis 

silindris dan semua selnya menyekresi mukus alkalis. 

Lamina propia lambung terdiri atas jaringan ikat longgar 

yang disusupi sel otot polos dan sel limfoid. Muskularis 

mukosa yang memisahkan mukosa dari submukosa dan 

mengandung otot polos. 

2) Lapisan sub mukosa, mengandung jaringan ikat, pembuluh 

darah, sistem limfatik, limfosit, dan sel plasma. Lapisan sub 

mukosa juga mengandung pleksus submukosa. 

3) Lapisan muskularis propia, terdiri dari tiga lapisan otot, 

yaitu inner oblique, middle circular dan outer longitudinal. 

Pada muskularis propia terdapat pleksus myenterik 

(auerbach). Lapisan oblik terbatas pada bagian badan (body) 

dari lambung. 

4) Lapisan serosa, adalah lapisan yang tersusun atas epitel 

selapis skuamosa (mesotelium) dan jaringan ikat areolar. 

Lapisan serosa adalah lapisan paling luar dan merupakan 

bagian dari visceral peritoneum. 
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Ilustrasi 34. Anatomi lambung 

 

 

Ilustrasi 35. Histologi lambung 

 

Meskipun dinding lambung terutama terdiri dari sel-sel 

mukus, kelenjar lambung terdiri dari berbagai jenis sel. Kelenjar 

kardia dan pilorus terutama terdiri dari sel-sel yang 

mengeluarkan mukus. Sel-sel yang membentuk antrum pilorus 

mengeluarkan mukus dan sejumlah hormon, termasuk sebagian 

besar hormon stimulasi, yakni gastrin. Kelenjar fundus dan body 

lambung menghasilkan sebagian besar sekresi lambung. Kelenjar 

ini terdiri dari berbagai sel sekretori, termasuk sel parietal, chief 



82 

 

cells, mucous neck cells dan sel enteroendokrin. Sel parietal 

terletak terutama di wilayah tengah kelenjar lambung. Sel ini 

merupakan sel epitel tubuh yang paling terdiferensiasi. Sel-sel 

yang relatif besar ini menghasilkan asam klorida (HCl) dan 

faktor intrinsik (glikoprotein yang diperlukan untuk penyerapan 

vitamin B12 dalam usus halus). Chief cells terletak terutama di 

daerah basal kelenjar lambung. Sel ini mengeluarkan pepsinogen, 

bentuk proenzim aktif pepsin. Kelenjar di bagian atas lambung 

mengandung sel-sel leher mukus yang mengeluarkan mukus yang 

asam dan tipis yang jauh berbeda dari mukus yang dikeluarkan 

oleh sel-sel piala pada epitel permukaan. Sel enteroendokrin 

ditemukan di kelenjar lambung, mengeluarkan berbagai hormon 

ke dalam cairan interstitial lamina propria. Hormon tersebut 

termasuk gastrin, yang dilepaskan terutama oleh sel G 

enteroendokrin. 

Mukosa lambung secara kontinyu terpapar oleh cairan 

lambung dengan tingkat keasaman yang sangat tinggi (bersifat 

korosif). Agar mukosa lambung tidak terdampak oleh cairan 

tersebut, lambung secara alamiah dilindungi mucosal barrier. 

Barrier (penahan/penghalang) tersebut memiliki beberapa 

komponen, yakni: 

1) Dinding lambung ditutupi oleh lapisan tebal mukus kaya 

bikarbonat. Mukus ini membentuk penghalang fisik, dan ion 

bikarbonatnya menetralkan asam. 

2) Sel-sel epitel mukosa lambung bertemu di persimpangan 

yang rapat, yang menghalangi cairan asam lambung 

menembus lapisan jaringan di bawahnya. 

3) Sel punca (stem cells) yang terletak di mana kelenjar 

lambung bergabung dengan ceruk lambung dengan cepat 

menggantikan sel mukosa epitel yang rusak, ketika sel epitel 
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dilepaskan. Faktanya, epitel permukaan lambung 

sepenuhnya diganti setiap 3 hingga 6 hari. 

 

D. Usus halus 

Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran 

pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus 

halus terdiri dari tiga bagian yaitu usus dua belas jari 

(duodenum) jejunum dan ileum (Ilustrasi 36). Pada usus dua 

belas jari terdapat dua muara saluran yaitu saluran yang berasal 

dari pankreas dan kantung empedu. Di dalam ileum terdapat 

banyak lipatan atau lekukan yang disebut jonjot-jonjot usus 

(vili). Vili berfungsi memperluas permukaan penyerapan, 

sehingga makanan dapat terserap sempurna. Pada monogastrik 

usus halus sangat penting dalam proses pencernaan dan 

absorpsi makanan. Pencernaan secara kimiawi pada usus halus 

dibantu oleh senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus 

serta senyawa kimia lain yang berasal dari kelenjar pankreas dan 

kantung empedu yang dialirkan ke usus halus. Pada monogastrik 

terjadi pemecahan bahan makanan secara sempurna dan 

penyerapan sari makanan secara maksimal di duodenum, 

jejenum dan ileum, sedangkan pada hewan berlambung 

kompleks (ruminansia) penyerapan sari makanan di usus halus 

tidak begitu penting, karena sebagian besar absorpsi terjadi di 

rumen. 
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Ilustrasi 36. Segmen usus halus (duodenum, jejunum dan ileum) 

 

Pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus 

terjadi pada suasana basa. Makanan yang berasal dari lambung 

dinetralkan oleh bikarbonat dari pankreas. Makanan di usus 

halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Karbohidrat 

dicerna oleh amylase pankreas menjadi disakarida. Disakarida 

kemudian diuraikan oleh disakaridase menjadi monosakarida, 

yaitu glukosa. Glukosa hasil pencernaan kemudian diserap usus 

halus, dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. 

Protein dicerna menjadi peptida di lambung. Selanjutnya peptida 

akan diuraikan oleh enzim tripsin, kimotripsin dan erepsin 

menjadi asam amino. Asam amino kemudian diserap usus dan 

diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Lemak 

dilarutkan (diemulsifikasi) oleh cairan empedu yang dihasilkan 

hati menjadi butiran-butiran lemak (droplet lemak). Droplet 

lemak kemudian diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam 

lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol kemudian diserap 

usus dan diedarkan oleh pembuluh limfe. 
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a 

       

b c d 

Ilustrasi 37. Histologi usus halus: a) Permukaan serap usus halus 

dengan adanya circular folds, vili dan mikrovili, b) circular 

folds, c) Mikrograf villi, d) mikro villi 

 

Dinding usus halus terdiri dari empat lapisan 

sebagaimana lazimnya dinding saluran pencernaan hewan. 

Namun, karakteristik mukosa dan submukosa dari usus halus 

sangat unik. Karakteristik-karakteristik ini (yang meningkatkan 

luas permukaan serap usus halus) termasuk lipatan melingkar 

(circular folds), vili dan mikrovili. Circular folds yang disebut 

plicae circlees paling banyak ditemukan di bagian depan usus 

halus. Vili merupakan proyeksi kecil seperti jari yang meluas ke 

lumen usus halus. Vili dibatasi oleh enterosit epitel yang berisi 

brush border. Enterosit adalah sel epitel kolumnar tinggi yang 

membentuk sebagian besar lapisan usus dan melakukan sebagian 

besar fungsi pencernaan dan penyerapan usus. Di antara vili 

terdapat crypts (kripta), yang disebut crypts of Lieberkuhn, yang 



86 

 

meluas hingga ke muskularis mukosa. Lamina propria yang 

mendasari epitel memiliki jaringan pembuluh darah dan limfatik 

yang kaya, yang menyerap produk-produk pencernaan, dan ada 

lapisan muskularis mukosa segera di dasar crypts. Kapiler 

limfatik disebut lakteal, dan menyerap lipid. Lapisan muskularis 

eksterna mengandung dua lapis otot polos, lingkaran dalam dan 

longitudinal luar, untuk aktivitas peristaltik kontinyu usus halus. 

Ilustrasi 37 menunjukkan histologi usus halus. 

 

E. Usus buntu (sekum) 

Usus buntu atau yang disebut dengan sekum terdapat 

pada hewan herbivora dan karnivora. Pada kuda, usus buntu 

mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai tempat 

fermentasi bahan pakan yang kaya akan serat kasar. 

 

F. Usus besar (intestinum crassum/kolon) 

Usus besar merupakan usus yang memiliki diameter lebih 

besar dari usus halus. Usus besar dibagi menjadi tiga daerah, 

yaitu kolon asenden, kolon transversum dan kolon desenden. 

Usus besar mempuyai ciri-ciri antara lain: (1) ukuran lebih besar 

daripada usus halus dan terdapat sakulasi (kantung-kantung), (2) 

terjadi fermentasi bahan makanan yang tidak terserap oleh usus 

halus, (3) terjadi absorpsi air dan elektrolit secara intensif, (4) 

usus besar hanya sedikit melakukan gerakan peristaltik. Sebagai 

bagian akhir dari saluran pencernaan, kolon berfungsi antara 

lain: (1) menyerap air selama proses pencernaan, (2) tempat 

dihasilkannya vitamin K, dan biotin sebagai hasil simbiosis 

dengan bakteri usus, misalnya Escherichia coli, (3) membentuk 

masa feses dan (4) mendorong sisa makanan hasil pencernaan 

(feses) keluar dari tubuh. Ilustrasi 38 menunjukkan bagian-

bagian usus besar. 
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Ilustrasi 38. Bagian-bagian usus besar 

 

 
Ilustrasi 39. Histologi usus besar 

 

 
Ilustrasi 40. Epitel kolumnar sederhana dan sel goblet pada kolon 
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Secara histologi, terdapat beberapa perbedaan penting 

antara dinding usus besar dan usus halus. Sebagai contoh, 

beberapa sel yang mensekresi enzim ditemukan di dinding usus 

besar, dan tidak ada lipatan melingkar atau vili. Selain di saluran 

anal, mukosa usus besar adalah epitel kolumnar sederhana yang 

sebagian besar terdiri dari enterosit (sel serap) dan sel piala. 

Selain itu, dinding usus besar memiliki kelenjar usus yang jauh 

lebih banyak, yang mengandung populasi besar sel-sel enterosit 

dan piala. Sel-sel piala ini mengeluarkan lendir yang 

memudahkan pergerakan feses dan melindungi usus dari efek 

asam dan gas yang dihasilkan oleh bakteri enterik. Enterosit 

menyerap air dan garam serta vitamin yang diproduksi oleh 

bakteri usus. Ilustrasi 39 menunjukkan histologi usus besar dan 

Ilustrasi 40 memperlihatkan epitel kolumnar sederhana dan sel 

goblet pada kolon. 

 

G. Rektum dan anus 

Rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan 

feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung 

terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap 

dibuang maka otot sfingter rektum mengatur pembukaan dan 

penutupan anus. Otot sfingter yang menyusun rektum ada dua 

yaitu otot polos dan otot lurik. 

 

H. Sistem reproduksi hewan 

Reproduksi merupakan suatu proses biologis dimana 

individu organisme baru dihasilkan. Reproduksi merupakan cara 

yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan dalam rangka 

melestarikan eksistensinya di alam. Hal tersebut didasari atas 

kenyataan bahwa setiap individu organisme ada sebagai hasil 

dari suatu proses reproduksi dari pendahulunya. Cara reproduksi 
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secara umum dibagi menjadi dua jenis yaitu secara seksual dan 

aseksual. Reproduksi aseksual adalah reproduksi yang 

melibatkan hanya satu tetua (parent). Individu baru (keturunan) 

yang terbentuk mempunyai ciri dan sifat yang sama dengan 

induknya. Individu-individu sejenis yang terbentuk dari 

reproduksi secara aseksual digolongkan dalam satu klon, 

sehingga anggota dari satu klon mempunyai susunan genetik yang 

sama persis. Jenis reproduksi ini juga memungkinkan 

dihasilkannya individu baru dalam jumlah yang sangat banyak 

dalam waktu yang sangat singkat. Reproduksi aseksual dapat 

dikelompokkan atas lima jenis, meliputi: 

1) Fisi, terjadi pada organisme bersel satu. Pada proses fisi 

individu terbelah menjadi dua bagian yang sama. Contoh 

pada pembelahan sel bakteri. 

2) Pembentukan spora, dibentuk di dalam tubuh induknya 

dengan cara pembelahan sel. Spora akan berkecambah bila 

kondisi lingkungan baik dan tumbuh menjadi individu baru. 

Spora dihasilkan oleh jamur, lumut dan tumbuhan paku. 

3) Pembentukan tunas, setelah dibentuk tunas selanjutnya lepas 

dari induknya dan dapat hidup sebagai individu baru. 

Contoh sel ragi dan hydra. 

4) Fragmentasi, satu organisme patah menjadi dua bagian atau 

lebih, kemudian setiap bagian akan tumbuh menjadi individu 

baru yang sama seperti induknya. Contoh cacing pipih dan 

algae. 

5) Propagasi vegetatif, yaitu reproduksi vegetatif (tumbuhan 

berbiji). Bila bagian tubuh tanaman terpisah maka bagian 

tersebut akan berkembang menjadi satu atau lebih tanaman 

baru. 

6) Reproduksi seksual adalah proses reproduksi yang diawali 

dengan perkawinan (pertemuan sel gamet atau sel kelamin) 
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yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi atau pembuahan. 

Fertilisasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan 

berkembang menjadi embrio. Hewan akan dapat 

menghasilkan keturunan hanya jika dua individu yang 

melaksanakan proses reproduksi berada dalam satu genus. 

Reproduksi seksual tidak selalu identik dengan pembuahan, 

kadang-kadang reproduksi seksual dapat menghasilkan 

individu baru tanpa melalui proses pembuahan. Hal tersebut 

sering dijumpai pada banyak hewan invertebrata. 

Berdasarkan hal tersebut maka perkembangbiakkan secara 

seksual pada hewan avertebrata dapat dibedakan menjadi 

dua, yakni (1) tanpa pembuahan, yaitu pada peristiwa 

partenogenesis, dan (2) dengan pembuahan, dapat dibedakan 

atau konjugasi dan anisogami. Konjugasi, terjadi pada 

avertebrata yang belum jelas alat reproduksinya, misalnya 

Paramaecium. Anisogami, yaitu peleburan dua sel kelamin 

yang tidak sama besarnya. Misalnya, peleburan mikrogamet 

dan makrogamet pada plasmodium serta peleburan 

spermatozoid dan sel telur (ovum) dalam rahim. 

 

I. Organ reproduksi jantan 

Organ reproduksi hewan jantan terdiri atas testis, saluran 

reproduksi, kelenjar kelamin dan penis. Fungsi organ reproduksi 

jantan secara umum adalah memproduksi gamet (spermatozoa) 

dan membawanya ke saluran reproduksi betina, dimana fertilisasi 

terjadi. Testis berjumlah sepasang dan merupakan tempat 

pembentukan sel kelamin jantan (sperma) dan hormon kelamin 

(testoteron). Testis berbentuk oval dan terletak di dalam skrotum. 

Skrotum berfungsi melindungi testis dan sebagai heat regulator 

dari testis atau menjaga suhu testis. Skrotum berjumlah sepasang, 

yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan 
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dan skrotum kiri dibatasi oleh sekat yang berupa jaringan ikat dan 

otot polos (otot dartos). Otot dartos berfungsi untuk menggerakan 

skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam 

skrotum juga tedapat serat-serat otot yang berasal dari penerusan 

otot lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini 

bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar 

kondisinya stabil. Testis terbungkus dalam jaringan pengikat 

berlapis dua, yaitu (1) tunika vaginalis, yakni lapisan luar yang 

merupakan derivat peritoneum, dan (2) tunika albuginea, yakni 

lapisan yang lebih dalam, terdiri dari jaringan pengikat fibrosa. 

Perluasan septa dan tunika albuginea membagi testis menjadi 

beberapa lobuli. Setiap lobulus berisi satu sampai empat tubulus 

seminiferus yang merupakan tabung-tabung kecil atau saluran-

saluran halus untuk menghasilkan spermatozoa. Beberapa 

tubulus seminiferus berkumpul dan membentuk tubuli seminiferi 

rekti. Tubuli seminiferi rekti selanjutnya bergabung untuk 

membentuk suatu jaringan tubuli yang disebut rete testis. 

Spermatozoa dari tubulus seminiferus dimasukkan ke rete tetis. 

Spermatozoa akhirnya meninggalkan tubulus melalui duktuli 

eferen dan masuk ke epididimis pada permukaan luar testis. 

Ilustrasi 41 menunjukkan bagian-bagian testis dan Ilustrasi 42 

menunjukkan histologi tubulus seminiferus. 

Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Ini 

termasuk mitosis dan meosis untuk membentuk gamet haploid, 

diikuti oleh pematangan untuk membentuk spermatosit (disebut 

spermiogenesis). Testis mengandung beberapa jenis sel yang 

penting. Dua yang pertama ditemukan di epitel germinal, lapisan 

tubulus seminiferus tempat produksi dan pengembangan gamet 

terjadi. Jenis sel di testis meliputi: 

1) Sel-sel sertoli, memanjang dari membran dasar epitel 

germinal ke lumen tubulus. Sel-sel ini membungkus sel 
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sperma yang sedang berkembang. Peran utama sel sertoli 

adalah merawat dan mengatur perkembangan spermatozoa 

di dalam testis. 

2) Sel-sel spermatogenik meliputi setiap tahapan antara 

spermatogonium dan spermatozoan dewasa. Sel-sel ini 

muncul dalam lapisan yang mewakili tahap lanjut dalam 

diferensiasinya, dengan sel yang paling tidak matang di 

dekat lapisan basal epitel dan sel yang paling matang di 

dekat lapisan luminal. 

3) Sel Leydig (interstitial) terletak di dalam jaringan ikat 

longgar yang mengelilingi tubulus seminiferus. Mereka 

tampak pucat karena kandungan kolesterol tinggi dan sering 

mengandung kristal Reinke, yang memiliki fungsi yang 

tidak diketahui. Sel-sel Leydig menghasilkan testosteron 

sebagai respons terhadap hormon leutinizing yang 

dilepaskan oleh kelenjar hipofisis. Testosteron bertanggung 

jawab untuk karakteristik seksual sekunder pria dan 

pemeliharaan epitel germinal. 

 

 
Ilustrasi 41. Bagian-bagian testis 
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Ilustrasi 42. Histologi tubulus seminiferus 

 

J. Saluran reproduksi jantan 

Saluran reproduksi (sistem duktus) adalah tempat sperma 

keluar. Fungsi sistem duktus adalah untuk membawa 

spermatozoa keluar tubuh. Saluran pengeluaran sperma pada 

organ reproduksi jantan terdiri dari epididimis, vas deferens, 

saluran ejakulasi dan uretra. Epididimis merupakan saluran 

panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Epididimis 

berjumlah sepasang di sebelah kanan dan kiri. Epididimis 

berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai 

sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Vas 

deferens merupakan lanjutan dari epididimis. Vas deferens tidak 

menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam 

kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat 

jalannya sperma dari epididimis menuju kantung semen atau 

kantung mani (vesikula seminalis). Saluran ejakulasi merupakan 

saluran yang pendek dan menghubungkan vesikula seminalis 

dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma 

agar masuk ke dalam uretra. Uretra merupakan suatu saluran 

kecil yang berasal dari dasar kandung kencing ke arah keluar, 

untuk mengeluarkan urin dan semen dan terdapat di penis. 
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K. Kelenjar kelamin (accessory sex gland) jantan 

Kelenjar reproduksi pada banyak mamalia meliputi 

vesikula seminalis, glandula bulbouretra (glandula cowper) dan 

glandula prostat. Kelenjar reproduksi menghasilkan sebagian 

besar semen. Semen adalah suatu cairan berwarna putih yang 

kental dan sedikit alkali. Semen mengandung spermatozoa dan 

sekresi kelenjar reproduksi. Vesikula seminalis berjumlah 

sepasang, terletak dibawah dan atas kantung kemih. Vesikula 

seminalis merupakan tempat untuk menampung sperma sehingga 

disebut dengan kantung semen. Kelenjar ini juga menghasilkan 

getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma 

dan bersifat alkali. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra 

dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat 

menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam dan 

fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. 

Kelenjar cowper merupakan kelenjar yang salurannya langsung 

menuju uretra. Kelenjar cowper juga menghasilkan getah yang 

bersifat alkali. Getah yang bersifat alkali tersebut berfungsi 

untuk menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi 

betina. Secara umum kelenjar kelamin berfungsi: (1) 

menyediakan media untuk transportasi sperma dari testis sampai 

dengan keluar tubuh hewan jantan, (2) menambahkan volume 

sperma (semen), (3) menyediakan nutrisi untuk kelangsungan 

hidup spermatozoa, dan (4) membersihkan dan membasuh 

saluran kencing (uretra). 
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Ilustrasi 43. Organ dan kelenjar kelamin sapi jantan 

 

L. Organ kopulasi (penis) 

Penis merupakan organ eksternal, karena berada di luar 

ruang tubuh mamalia. Fungsi penis secara biologi adalah sebagai 

organ ekskresi urin dan sebagai alat bantu reproduksi. Dengan 

kata lain penis adalah organ kopulasi pada mamalia jantan. Organ 

kopulasi diperlukan untuk membawa sperma ke dalam saluran 

genitalia betina pada saat kopulasi. Penis terdiri dari tiga kolom 

silindris jaringan erektil seperti spons (jaringan pengikat dan otot 

polos), ditembus oleh banyak rongga vaskuler. Penis dikelilingi 

oleh lapisan tipis kulit yang longgar yang disebut preputium. 

 

M. Organ reproduksi betina 

Hewan betina memiliki organ reproduksi yang terdiri dari 

beberapa macam organ dimana setiap organ memiliki fungsi 

masing-masing yang saling mendukung. Organ-organ vital pada 

sistem reproduksi hewan betina antara lain ovarium, tuba falopi 

(oviduk), uterus, serviks dan vagina. Secara umum fungsi sistem 

reproduksi ternak betina adalah untuk menghasilkan gamet (ova) 

dan memelihara embrio. 
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N. Ovarium 

Selain merupakan organ gonad betina, ovarium juga 

berperan dalam sistem endokrin (penghasil hormon estrogen dan 

progesteron). Pada pisces, amfibia dan reptil ovarium berbentuk 

sakuler dan kosong. Pada mamalia ovarium berbentuk bulat telur 

(ovoid). Pada pisces, amfibia, reptil dan mamalia ovarium 

berjumlah sepasang. Pada aves, meskipun terdapat sepasang 

ovarium selama perkembangan embrional, tetapi pada 

kebanyakan unggas ovarium kanan akan mengalami degenerasi 

(rudimenter) sehingga hanya ovarium kiri yang menjadi gonad 

dewasa yang berfungsi. Ovarium merupakan organ betina yang 

terletak di dalam rongga tubuh dan letaknya berada di dekat 

ginjal. Ovari berfungsi untuk menghasilkan ovum (ova) yang 

jika dibuahi oleh spermatozoa pejantan akan berubah menjadi 

embrio. Pada sapi ovari memiliki bentuk mirip biji buah almond 

dengan berat sekitar 10 sampai 20 gram. Ovari dirangsang untuk 

melepaskan ovum ke dalam infundibulum dari tuba falopi atau 

oviduk. 

Permukaan ovarium dilapisi oleh satu lapisan epitel 

kuboid, yang juga disebut epitel germinal. Di bawah epitel 

germinal terdapat jaringan ikat berserat membentuk kapsul tipis, 

tunika albuginea, tepat di bawah epitel. Seperti banyak organ 

lainnya, ovarium dibagi menjadi korteks luar dan medula dalam. 

Korteks ditempati oleh folikel yang sedang berkembang dan 

mengandung beberapa ratus ribu sel telur. Medula terdiri dari 

jaringan ikat longgar, yang berisi pembuluh darah dan saraf. 

Ilustrasi 44 menunjukkan histologi ovarium. 
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Ilustrasi 44. Histologi ovarium 

 

O. Tuba falopi 

Tuba falopi membentuk bagian utama dari sistem duktus 

betina. Sepasang ‘tube’ atau saluran ini membuka ke arah uterus 

di satu ujung dan ke dalam rongga peritoneal di samping 

ovarium pada ujung yang lain. Ujung distal tuba falopi 

melengkung di sekitar ovarium membentuk ampula di mana 

fertilisasi terjadi. Ampula berakhir pada infundibulum yang 

merupakan struktur berbentuk corong dengan lubang masuk 

yang disebut ostium abdominal yang mempunyai proyeksi 

seperti jari-jari yang disebut fimbriae. Kelanjutan infundibulum 

disebut dengan oviduk yang berlanjut ke uterus. 

Secara garis besar, dinding dari tuba falopi disusun oleh 

tiga lapisan utama, meliputi: 

1) Tunika mukosa, membentuk lipatan mukosa longitudinal 

(terutama di ampula yang disebut labirin). Tunika mukosa 

terdiri atas lamina epithelialis yakni epitel kolumnar 

sederhana. Tunika mukosa tersusun atas lapisan yang 

tersusun oleh epitel kolumnar bersiliata dan sel sekretori. Sel 

bersiliata memiliki banyak silia untuk transportasi ovum dan 

embrio. Sel sekretori mensekresikan media kaya nutrisi 

untuk menutrisi spermatozoa dan embrio preimplantasi. Di 

bawah epitel, terdapat lamina propria yang sangat vaskular 

mengandung kapiler limfatik yang besar. 
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2) Lapisan subserosa atau lapisan otot, merupakan lapisan yang 

terdiri dari pembuluh darah, pembuluh limfatik, otot 

longitudinal dan otot sirkular. Otot pada lapisan ini 

berfungsi untuk menciptakan gerakan sehingga tuba falopi 

dapat mentransportasikan ovum dari ovarium ke rahim. 

3) Tunika serosa, terdiri atas visceral peritoneum (mesothelium 

dan lapisan submesothelial). 

 

 
Ilustrasi 45. Histologi tuba falopi 

 

P. Uterus 

Uterus adalah suatu organ muskuler berdinding tebal, 

merupakan tempat perkembangan embrio. Uterus mempunyai 

struktur yang mirip dengan tanduk domba, dengan satu badan 

yang sama. Tanduk uterus pada ternak sapi membentuk suatu 

puntiran spiral lengkap sebelum kemudian bersambung dengan 

oviduk. Uterus dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1) Tanduk, merupakan bagian superior yang berbentuk seperti 

tanduk, lanjutan tuba falopi. 

2) Tubuh, merupakan bagian utama uterus. 

3) Serviks, merupakan bagian yang berproyeksi ke vagina. 

Serviks merupakan suatu struktur yang mirip sfingter yang 
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memisahkan antara uterus dengan rongga vagina. Serviks 

berperan dalam proses menutupnya uterus untuk melindungi 

masuknya bakteri atau bahan- bahan asing. 

 

Terdapat beberapa tipe uterus pada mamalia (Ilustrasi 

46), antara lain: (1) uterus dupleks, pada tipe ini kedua tanduk 

masih terpisah, terdapat pada marsupialia, rodentia; (2) uterus 

bipartitus, tanduk sudah melebar tapi belum bersatu, terdapat 

pada kebanyakan mamalia; (3) uterus bikornis, sudah terdapat 

pelebaran tanduk dan kedua tanduk sudah bersatu, terdapat pada 

ruminansia; (4) uterus simpleks, kedua tanduk bersatu dan 

membentuk rongga, terdapat pada primata. 

 

 
Ilustrasi 46. Tipe uterus pada mamalia 

 

Secara histologis, uterus memiliki tiga lapisan, yakni 

mukosa (endometrium), muskularis (miometrium) dan 

serosa/adventitia (perimetrium). Endometrium (selaput lendir 

rahim) dilapisi dengan epitel kolumnar sederhana (lamina 

epithelialis) dan mengandung banyak kelenjar tubular. Ini diikuti 
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oleh lapisan jaringan ikat yang kaya sel (lamina propria). Ada 

transisi ke epitel skuamosa non-keratin di portio (persimpangan 

squamocolumnar). Secara fisiologis endometrium dibagi menjadi 

lapisan fungsional (stratum functionale) dan lapisan basal 

(stratum basale). Miometrium (otot-otot rahim) terdiri dari 

kompleks dengan tiga lapisan otot polos yang secara mikroskopis 

sulit untuk dipisahkan (dari dalam ke luar), meliputi (1) lapisan 

subvaskular agak tipis dan terutama berpartisipasi dalam 

penyegelan tabung dan pemisahan endometrium selama siklus 

menstruasi, (2) lapisan vaskular cukup kuat dan perfusi baik 

berjalan di sekitar rahim seperti jaring. Ini memainkan peran 

utama selama persalinan, (3) lapisan supravaskular juga 

merupakan lembaran tipis serat otot yang menyilang yang 

menstabilkan dinding rahim. Perimetrium sama dengan 

peritoneum dan dikelilingi oleh lapisan jaringan ikat tipis (Tela 

subserosa). Di daerah bebas peritoneal tidak ada serosa selain 

adventitia. Ilustrasi 47 meunjukkan histologi uterus. 

 

 

Ilustrasi 47. Histologi uterus 

 

Q. Serviks 

Serviks terletak di antara tubuh uterus dan ruang vagina 

di mana serviks berfungsi sebagai penghalang selama fase-fase 
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tertentu dari siklus estrus dan selama kebuntingan. Mukosa 

serviks membentuk lipatan memanjang dan komposisi mukosa 

bervariasi antar spesies. Pada anjing, mukosa terdiri dari epitel 

skuamosa berlapis. Serviks sapi mengandung banyak sel seperti 

piala dengan epitel bersilia yang diselingi. Struktur serviks juga 

menunjukkan variabilitas spesies. Mukosa servikal sapi 

mengandung lipatan seperti cincin yang menjangkau kelilingnya. 

Serviks kuda lebih pendek (~6 cm) dan memiliki lipatan mukosa 

yang menonjol pada aspek ekor tetapi menghilang secara kranial. 

Serviks pada anjing juga pendek dan memiliki lipatan dorsal 

mukosa yang memanjang ke dalam vagina serta alur transversal. 

Serviks babi panjang (~25 cm) dan memiliki banyak mukosa 

yang menghalangi lumen. 

 

R. Vagina 

Vagina merupakan lanjutan dari serviks dan merupakan 

tabung muskuler yang dapat mengempis. Vagina berfungsi 

sebagai organ kopulasi pada betina dan tempat menumpahkan 

semen oleh penis pejantan. Vagina terdiri dari empat lapisan, 

mukosa, lamina propria, muscularis dan adventitia. Lapisan-

lapisan tersebut terbentuk dari lempeng vagina embrionik dan 

ujung-ujung saluran paramesonefrik yang menyatu. Di vagina 

kranial, adventitia digantikan oleh serosa. Mukosa pada semua 

spesies, kecuali sapi, tersusun atas epitel skuamosa berlapis. 

Vagina sapi dilapisi oleh epitel kolumnar bertingkat diselingi 

dengan sel piala. 

Awalnya, lumen vagina dipisahkan dari ruang depan oleh 

selaput tipis yang disebut selaput dara. 
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4.3. PENUTUP 

A. Rangkuman 

Sistem pencernaan merupakan sistem yang memfasilitasi 

perombakkan bahan makanan menjadi komponen-komponen 

penyusunnya. Sistem pencernaan hewan tersusun atas saluran 

dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan tersusun atas 

mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan 

anus. Kelenjar pencernaan meliputi pankreas, hati dan kantung 

empedu. Sistem reproduksi adalah sistem yang memungkinkan 

terjadinya proses produksi dan pertemuan sel kelamin jantan dan 

betina. Organ reproduksi hewan jantan terdiri atas testis, saluran 

reproduksi, kelenjar kelamin dan penis sedangkan pada betina 

terdiri atas ovarium, tuba falopi (oviduk), uterus, serviks dan 

vagina. 

 

B. Tes formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan anatomi pembagian lambung hewan secara singkat? 

2) Mengapa usus halus hewan memiliki banyak vili? 

3) Jelaskan perbedaan histologi antara usus besar dan usus 

halus pada hewan! 

4) Jelaskan dengan singkat fungsi dari otot dartos dan 

kremaster pada skrotum! 

5) Jelaskan perbedaan antara korteks dan medula pada 

ovarium! 

 

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 
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rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda 

terhadap materi belajar pada Bab IV. 

 

Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar   x 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) Secara anatomi lambung memiliki empat bagian meliputi 

kardia, fundus, body dan pilorus. Kardia adalah bagian di 

mana esofagus terhubung ke lambung dan fundus 

merupakan lengkung bagian atas dari lambung. Di bawah 

fundus adalah body atau bagian utama lambung. Pilorus 

berbentuk corong yang menghubungkan lambung dengan 

duodenum. 

2) Usus halus memiliki fungsi penyerapan atau absorpsi, selain 

fungsi pencernaan. Vili yang terdapat pada usus halus 

berperan penting untuk memperluas permukaan penyerapan, 

sehingga makanan dapat terserap dengan sempurna. 
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3) Secara histologis, terdapat perbedaan antara dinding usus 

besar dan usus halus. Beberapa sel yang mensekresi enzim 

ditemukan di dinding usus besar, dan tidak ada lipatan 

melingkar atau vili. Selain di saluran anal, mukosa usus 

besar adalah epitel kolumnar sederhana yang sebagian besar 

terdiri dari enterosit dan sel piala. Selain itu, dinding usus 

besar memiliki kelenjar usus yang jauh lebih banyak, yang 

mengandung populasi besar sel-sel enterosit dan piala yang 

mengeluarkan lendir untuk memudahkan pergerakan feses 

dan melindungi usus dari efek asam dan gas yang dihasilkan 

oleh bakteri enterik. 

4) Otot dartos berfungsi untuk menggerakan skrotum sehingga 

dapat mengerut dan mengendur. Otot kremaster yang 

merupakan serat-serat otot yang berasal dari penerusan otot 

lurik dinding perut memiliki fungsi sebagai pengatur suhu 

lingkungan testis agar kondisinya stabil. 

5) Korteks (bagian luar dari ovarium) ditempati oleh folikel 

yang sedang berkembang dan mengandung beberapa ratus 

ribu sel telur. Medula (bagian dalam) terdiri dari jaringan ikat 

longgar, yang berisi pembuluh darah dan saraf. 
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SENARAI 

- Mukosa: disebut juga dengan selaput lendir adalah selaput 

epitel yang mengandung sel-sel mukosa yang mengeluarkan 

lendir, cairan seperti gel yang mengandung terutama air 

(~95%), lendir (0,5-5%), garam anorganik (~1%), protein 

(0,5- 1%), lipid dan mucopolysaccharides. 

- Saluran paramesonefrik: disebut pula dengan saluran 

Mullerian yakni progenitor dari dari saluran genital betina 

bagian atas dan berkembang menjadi tuba falopii di ujung 

kranialnya dan melebur membentuk uterus dan bagian atas 

vagina pada ujung kaudal. 

- Estrus: periode dalam siklus seksual mamalia betina di mana 

mereka dalam kondisi siap menerima pejantan. 

http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/biobooktoc.html
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/biobk/biobooktoc.html
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- Kelenjar tubular: istilah yang digunakan untuk menunjukkan 

kelenjar yang berbentuk menyerupai tabung. 

- Labirin: istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan 

jalur yang rumit dan berliku-liku. 
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BAB V 

KOORDINASI ANTAR SISTEM ORGAN 

 

5.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat 

Tubuh hewan tersusun atas berbagai sistem yang terpisah 

namun saling berhubungan satu dengan yang lain. Agar dapat 

bekerja dalam harmoni, berbagai sistem tersebut dikendalikan 

oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Kedua sistem pengaturan 

ini menggunakan perantara kimia untuk mempengaruhi fungsi 

sistem organ lain dan mengoordinasikan aktivitas di berbagai 

lokasi di tubuh. Pokok bahasan ini membahas mengenai 

koordinasi antar sistem organ agar proses fisiologis di dalam 

tubuh hewan dapat bekerja dengan optimal. 

 

B. Relevansi 

Pokok bahasan mengenai koordinasi antar sistem organ 

menyajikan gambaran singkat tentang koordinasi antar sistem 

organ di dalam tubuh hewan. Pemahaman yang baik terhadap 

materi ini akan mempermudah mahasiswa dalam mempelajari 

fisiologi sistem koordinasi pada hewan. 

 

C. Kompetensi 

C.1. Standar kompetensi 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa akan 

mampu memperbandingkan berbagai sistem organ di dalam 

tubuh hewan dengan mengaplikasikan dan mempertunjukkan 

organisasi berbagai sistem organ dalam tubuh hewan. 

 

C.2. Kompetensi dasar 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa 
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akan mampu mendeskripsikan koordinasi antar sistem organ di 

dalam tubuh hewan dengan benar. 

 

D. Petunjuk belajar 

Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku 

ajar ini. 

 

5.2. PENYAJIAN 

A. Sistem organ pada hewan 

Sistem organ merupakan sekelompok organ yang bekerja 

bersama dan memberikan manfaat bagi individu hewan untuk 

bertahan hidup. Sistem organ merupakan organisasi paling 

kompleks dalam tubuh. Sistem organ bekerja sendiri dan dengan 

sistem lain untuk memungkinkan tubuh mempertahankan kondisi 

homeostasis (kondisi fisik dan kimia internal yang stabil). Tubuh 

hewan secara umum tersusun atas minimal 11 sistem yang 

terpisah namun saling berhubungan. Sistem-sistem tersebut 

meliputi sistem kerangka, otot, peredaran darah, pernapasan, 

pencernaan, ekskretori, saraf, integumen, kekebalan, endokrin 

dan sistem reproduksi. 

Sejatinya, kelangsungan hidup individu hewan sangat tergantung 

pada kemampuan berbagai sistem organ untuk bekerja bersama. 

Semua sistem organ harus bekerja bersama-sama (terintegrasi) 

untuk mendukung dan mempertahankan kondisi homeostasis dan 

menjalankan fungsi kehidupan. Setiap sistem tubuh berkontribusi 

pada homeostasis sistem lain dan seluruh tubuh. Gangguan 

dalam satu sistem akan memiliki konsekuensi terhadap beberapa 

sistem tubuh yang lain. 
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B. Keterkaitan kerja sistem organ 

Organ adalah bagian dari setiap sistem di dalam tubuh 

hewan. Artinya, organ-organ dapat bekerja dan berkontribusi 

dalam beberapa sistem tubuh (Ilustrasi 48). Sebagai contoh, 

ginjal bukan hanya bagian dari sistem ekskresi, namun ginjal 

juga memiliki bagian-bagian spesifik yang berkontribusi terhadap 

sistem endokrin. Berikut beberapa contoh lain mekanisme kerja 

dari sistem organ yang saling terhubung dengan sistem tubuh 

yang lain. Sistem kerangka menyediakan struktur bagi tubuh 

manusia, menyimpan mineral, memproduksi sel darah dan 

memberikan perlindungan bagi organ lain. Tulang dihubungkan 

dengan ligamen, otot dan tendon, dengan tulang rawan yang 

dapat memberikan perlindungan di area tulang yang bersendi. 

Gerakan tubuh dikendalikan oleh sistem otot, dan otot-otot 

tersebut terhubung ke tulang melalui tendon. Stimulasi otot-otot 

ini oleh sistem saraf menyebabkan kontraksi dan pergerakan 

tulang yang dihasilkannya. Sejumlah otot tak sadar memastikan 

sistem pernafasan dan peredaran darah berlanjut dengan 

kontraksi jantung dan paru-paru. Jantung adalah pusat dari 

sistem peredaran darah dan berfungsi untuk memompa darah 

melalui arteri, vena dan kapiler. Sistem peredaran darah 

bertanggung jawab untuk mengirimkan nutrisi dan oksigen ke sel 

serta menghilangkan produk limbah dan membantu sistem 

kekebalan tubuh melalui sirkulasi sel darah putih. Sistem 

kekebalan terdiri dari organ limfatik, seperti limpa dan timus 

dan kulit, yang semuanya bertanggung jawab untuk melindungi 

tubuh terhadap patogen yang menyerang. Sistem peredaran darah 

dan sistem pernapasan saling berhubungan erat dengan yang 

terakhir membawa oksigen segar ke dalam tubuh melalui alveoli 

paru-paru. Sistem pernapasan berhubungan erat dengan sistem 

ekskresi karena bertanggung jawab untuk mengeluarkan 
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karbondioksida dan gas buangan lainnya melalui pernafasan. 

Sistem ekskresi mengeluarkan limbah padat dan cair dari tubuh 

dan terdiri dari sejumlah jaringan khusus bersama dengan usus 

besar, kandung kemih, ginjal, rektum/anus, paru-paru dan kulit. 

 

 
Ilustrasi 48. Contoh keterkaitan antar sistem organ di dalam 

tubuh hewan 

 

C. Kontrol dan koordinasi sistem organ 

Berbagai fungsi tubuh dikendalikan oleh sistem saraf dan 

sistem endokrin. Dua sistem pengaturan ini menggunakan 

kurir/perantara kimia untuk mempengaruhi fungsi sistem organ 

lain dan mengoordinasikan aktivitas di berbagai lokasi di tubuh. 

Terdapat perbedaan antara sistem endokrin dan saraf. Dalam 

sistem endokrin, pembawa pesan kimia adalah hormon yang 

dilepaskan ke dalam darah. Dalam sistem saraf, pembawa pesan 

kimiawi adalah neurotransmitter yang dikirim langsung dari satu 

sel ke sel lainnya melalui celah kecil. Karena hormon harus 
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melalui aliran darah ke target mereka, sistem endokrin 

biasanya mengoordinasikan proses pada skala waktu yang lebih 

lambat daripada sistem saraf di mana pesan dikirim langsung ke 

sel target. Dalam beberapa kasus, seperti respons fight-or-flight 

terhadap ancaman akut, sistem saraf dan endokrin bekerja 

bersama untuk menghasilkan respons. 

 

5.3. PENUTUP 

A. Rangkuman 

Tubuh hewan tersusun atas berbagai sistem yang terpisah 

namun saling berhubungan satu dengan yang lain. Agar dapat 

bekerja dalam harmoni, berbagai sistem tersebut dikendalikan 

oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Kedua sistem pengaturan 

ini menggunakan perantara kimia untuk mempengaruhi fungsi 

sistem organ lain dan mengoordinasikan aktivitas di berbagai 

lokasi di tubuh. 

 

B. Tes formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan apa yang terjadi jika terjadi gangguan pada salah 

satu organ di dalam tubuh hewan? 

2) Bagaimana sistem saraf dan sistem endokrin mengkoordinasi 

sistem organ di 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 V. 
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Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar   x 100% 

   2 

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) Secara umum, setiap sistem organ berkontribusi pada 

homeostasis sistem organ lain dan seluruh tubuh. Oleh 

karena itu, gangguan dalam satu sistem organ akan memiliki 

konsekuensi terhadap beberapa sistem tubuh yang lain. 

2) Sistem saraf dan sistem endokrin secara simultan melakukan 

fungsi koordinasi terhadap semua sistem di dalam tubuh 

hewan. Dua sistem pengaturan ini menggunakan 

kurir/perantara kimia untuk mempengaruhi fungsi sistem 

organ lain dan mengoordinasikan aktivitas di berbagai lokasi 

di tubuh. Sistem saraf menggunakan neurotransmitter 

sedangkan sistem endokrin menggunakan hormon untuk 

melaksanakan fungsi koordinasi. 
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SENARAI 

- Fight-or-flight: disebut juga dengan respon stres akut adalah 

reaksi fisiologis yang terjadi sebagai respon terhadap 

peristiwa, serangan atau ancaman yang dianggap berbahaya 

sehingga mengancam kelangsungan hidup. 

- Homeostasis: adalah kondisi fisik dan kimia internal yang 

stabil yang dijaga oleh sistem kehidupan hewan. 
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BAB VI 

INTERAKSI HEWAN DAN LINGKUNGANNYA 

 

6.1. PENDAHULUAN 

A. Deskripsi singkat 

Untuk dapat melangsungkan kehidupannya, hewan butuh 

berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi memungkinkan 

hewan untuk mendapatkan makanan, air minum, udara untuk 

bernapas dan lain-lain. Interaksi antara hewan dengan habitatnya 

dan interaksi antara hewan dengan ekosistem secara singkat akan 

dibahas pada pokok bahasan ini. Selain itu, definisi mengenai 

individu, populasi, komunitas, habitat, lingkungan dan ekosistem 

juga menjadi bagian yang disampaikan dalam pokok bahasan ini. 

 

B. Relevansi 

Pokok bahasan mengenai interaksi hewan dengan 

lingkungannya menyajikan definisi serta pola hubungan antara 

hewan dengan lingkungan dimana hewan tersebut hidup. 

Pemahaman yang baik terhadap materi ini akan mempermudah 

mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah lanjutan yakni 

fisiologi lingkungan peternakan pada semester berikutnya. 

 

C. Kompetensi 

C.1. Standar kompetensi 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa 

akan mampu mempertunjukkan kerangka keseimbangan ekologi 

lingkungan dengan mengaplikasikan interaksi tumbuhan, hewan 

dan lingkungan terkait evolusi dan adaptasi. 

 

C.2. Kompetensi dasar 

Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini mahasiswa 
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akan mampu mendeskripsikan interaksi hewan dan lingkungan 

(adaptasi dan kesimbangan ekosistem) dengan benar. 

 

D. Petunjuk belajar 

Selain membaca teori yang disajikan, mahasiswa juga 

disarankan untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada buku 

ajar ini. 

 

6.2. PENYAJIAN 

A. Individu, populasi dan komunitas 

Individu merupakan istilah untuk menunjukkan 

organisme sebagai makhluk hidup tunggal yang terpisah dari 

makluk hidup yang lain. Sebagai contoh seekor kuda, seekor 

ayam dan lain-lain. Populasi dapat diartikan sebagai sekumpulan 

individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) yang hidup di 

tempat yang sama pada waktu tertentu dan memiliki kemampuan 

bereproduksi di antara sesamanya. Sebagai contoh sekelompok 

ayam, sekelompok kelinci, sekelompok kuda dan lain-lain. 

Populasi biasanya didasarkan atas lokasi geografis, mereka 

tinggal di daerah tertentu. Namun, ukuran atau skala area tersebut 

dapat bervariasi. Komunitas adalah kumpulan populasi yang 

berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. 

Komunitas tersusun atas beberapa populasi yang hidup bersama-

sama dalam suatu habitat. Sebagai contoh sekelompok kuda, 

ayam, kelinci dan belalang yang hidup bersama dalam komunitas 

daratan. Berpijak dari definisi-definisi di atas, individu 

merupakan organisme hidup tunggal yang dapat membangun 

suatu kehidupan. Sedangkan individu-individu sejenis yang 

berkumpul dalam waktu tertentu dan tempat tertentu dinamakan 

populasi, dan kumpulan beberapa populasi selanjutnya 

membentuk suatu komunitas. 
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B. Habitat, lingkungan dan ekosistem 

Untuk melangsungkan kehidupannya organisme hidup 

memerlukan tempat tinggal yang disebut dengan habitat. Pada 

tempat tinggal tersebut terdapat udara, air, tanah dan lain- lain 

yang didefinisikan sebagai lingkungan. Di lingkungan tersebut 

terjadi hubungan interaksi timbal balik yang membentuk suatu 

sistem tatanan kehidupan antara makhluk hidup dengan makhluk 

tak hidup (lingkungan) yang selanjutnya disebut ekosistem. 

Secara detail, habitat merupakan tempat atau lingkungan di mana 

tanaman atau hewan secara alami hidup dan tumbuh. Habitat 

dapat pula diartikan sebagai tempat tinggal satu individu atau 

populasi spesies tertentu. Habitat dari makluk hidup terutama 

hewan dapat dibedakan atas habitat darat, habitat air dan habitat 

darat-air. Khusus untuk habitat darat-air, beberapa hewan 

diketahui dapat hidup di dua alam, yakni darat dan air. Hewan-

hewan tersebut misalnya kura-kura, buaya, katak dan anjing laut. 

Lingkungan dapat diartikan sebagai semua faktor fisik, kimia 

dan biotik (misal iklim, tanah dan makhluk hidup) yang 

mempengaruhi organisme atau komunitas ekologis dan pada 

akhirnya menentukan bentuk dan kelangsungan hidupnya. Lebih 

sederhananya, lingkungan adalah semua hal yang berada di 

sekitar kita meliputi udara (atmosfer), air (hidrosfer), tanah 

(litosfer), tumbuhan dan hewan (biosfer). Ekosistem merupakan 

kompleks komunitas organisme dan lingkungannya yang 

berfungsi sebagai unit ekologis. Ekosistem juga dapat 

didefinisikan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan 

menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling 

mempengaruhi. Adanya interaksi antara faktor biotik dan abiotik 

merupakan ciri utama dalam ekosistem. Komponen abiotik 

merupakan unsur-unsur tak hidup di dalam suatu ekosistem. 

Komponen abiotik ekosistem terdiri atas kondisi fisik dan 
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kimiawi lingkungan tempat tinggal atau habitat makhluk hidup. 

Contoh komponen abiotik adalah suhu, air, cahaya matahari, 

udara, iklim, tanah, kelembaban dan derajat keasaman. 

Sedangkan komponen biotik meliputi semua jenis organisme 

hidup di dalam ekosistem seperti manusia, hewan, tumbuhan dan 

mikroorganisme. Terdapat empat peranan makhluk hidup dalam 

ekosistem yakni sebagai produsen, konsumen (herbivora, 

karnivora dan omnivora), dekomposer (menguraikan sisa-sisa 

makhluk hidup yang telah mati/sampah menjadi bahan penyusun 

tanah) dan detritivor atau pemakan bangkai (organisme heterotrof 

yang memperoleh energi dengan cara memakan sisa-sisa 

makhluk hidup). 

Berdasarkan proses pembentukannya, ekosistem dibagi 

menjadi dua, yakni ekosistem alami dan ekosistem buatan. 

Ekosistem alami adalah komunitas dari makhluk hidup dan tidak 

hidup dan terjadi secara bebas di alam. Setiap komponen 

berinteraksi bersama sebagai unit gabungan melalui proses fisik, 

kimia dan biologis. Faktor pembeda ekosistem alami dari 

ekosistem buatan adalah ekosistem itu sepenuhnya alami. 

Interaksi yang terjadi sama sekali tidak dipengaruhi oleh 

aktivitas manusia seperti yang terjadi pada ekosistem buatan. 

Komponen ekosistem alami yang menyebabkan interaksi ini 

adalah tanah, sinar matahari, udara, air, tanaman, hewan dan 

mikroorganisme. Secara garis besar, ekosistem alami 

dikelompokkan menjadi dua yaitu ekosistem darat dan ekosistem 

perairan. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang lingkungan 

fisiknya berupa daratan. Ekosistem darat terbagi dalam berbagai 

bioma (habitat dalam skala yang luas yang tersusun atas berbagai 

hewan dan vegetasi). Berdasarkan letak geografis atau 

ketinggiannya dari permukaan laut, ekosistem darat dapat 

dibedakan menjadi beberapa bioma antara lain hutan hujan 
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tropis, taiga, tundra, savana, padang rumput dan gurun). 

Ekosistem perairan merupakan ekosistem yang lingkungannya 

didominasi oleh air sebagai tempat hidup berbagai organisme. 

Berdasarkan kondisi fisik dan kimianya, ekosistem perairan 

dapat dibedakan menjadi tiga yakni ekosistem air tawar, 

ekosistem air laut dan ekosistem estuari (ekosistem perairan yang 

habitatnya merupakan percampuran antara air laut dan air tawar). 

Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat manusia untuk 

keuntungan komersial atau lainnya. Ekosistem buatan 

dimodifikasi oleh manusia untuk keuntungan manusia sendiri 

dan dapat berupa terestrial atau akuatik. Contoh dari ekosistem 

buatan meliputi akuarium, ladang, bendungan, kebun dan lain-

lain. 

 

C. Interaksi hewan dengan habitatnya 

Interaksi dengan lingkungan merupakan hal penting bagi 

individu hewan untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal 

mendapatkan makanan dan minuman, bernafas, pertumbuhan 

maupun perkembangan. Hewan juga perlu beradaptasi dengan 

habitatnya untuk keberlangsungan hidupnya. Adaptasi sendiri 

merupakan perubahan bentuk tubuh, proses fisiologis dan 

perilaku yang mendukung hewan sehingga dapat bertahan hidup 

dengan lingkungannya. Adaptasi hewan dapat dikelompokkan 

menjadi tiga macam, meliputi adaptasi morfologi, adaptasi 

fisiologi dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi meliputi 

semua perubahan bentuk atau morfologi bagian tubuh yang 

berlangsung melalui seleksi alam dalam kurun waktu yang lama. 

Bentuk adaptasi ini sangat tergantung pada habitatnya. Adaptasi 

fisiologis merupakan penyesuaian diri yang melibatkan 

perubahan struktur organ-organ tubuh hewan yang disesuaikan 

dengan fungsinya dalam proses kimia di dalam tubuh. Adaptasi 
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tingkah laku merupakan adaptasi bersifat sementara yang 

melibatkan perubahan tingkah laku sebagai respon atas perubahan 

kondisi lingkungan. Sebagai contoh bunglon menyamarkan 

warna atau pola yang memungkinkan hewan berbaur dengan 

lingkungannya. 

 

D. Interaksi hewan dengan ekosistem 

Komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi dengan 

membentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida 

makanan dan aliran energi. Hewan berinteraksi satu dengan yang 

lain dalam berbagai cara yang kompleks. Pola interaksi dapat 

berupa simbiosis, yakni semua jenis interaksi biologis yang dekat 

dan jangka panjang antara dua organisme biologis yang berbeda, 

baik itu mutualistik, komensalistik maupun parasitik. Pada 

umumnya, simbiosis melibatkan dua individu berbeda jenis yang 

hidup bersama. Dalam simbiosis dikenal dengan adanya individu 

yang ditumpangi (inang) dan individu yang menumpang 

(simbion). Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara 

dua individu berbeda jenis (spesies) yang bersifat saling 

menguntungkan. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan 

antara dua jenis individu berbeda jenis dimana individu yang 

satu diuntungkan sedangkan individu yang lain tidak untung 

maupun rugi. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara 

dua jenis individu yang bersifat merugikan salah satu pihak, 

sedangkan pihak lainnya diuntungkan. Selain simbiosis, pola 

interaksi hewan yang lain adalah alelopati, yakni bentuk interaksi 

antar populasi yang bersifat merugikan salah satu pihak. Pada 

pola interaksi ini, sebuah populasi menghasilkan substansi kimia 

tertentu yang dapat menghambat pertumbuhan bahkan 

membunuh populasi lain di dekatnya. Pola interaksi selanjutnya 

adalah kompetisi atau persaingan, terjadi karena adanya 
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kesamaan kebutuhan antara beberapa individu atau populasi. 

Misalnya populasi sapi dan populasi kambing berkompetisi 

untuk mendapatkan rumput. Pola interaksi yang lain adalah 

predasi, yakni interaksi yang mendasari terbentuknya rantai 

makanan di dalam ekosistem. Hubungan ini merupakan 

hubungan antar pemangsa dan yang dimangsa. 

 

6.3. PENUTUP 

A. Rangkuman 

Interaksi antara hewan dengan lingkungannya merupakan 

sebuah keniscayaan, karena hewan memerlukan makanan, 

minuman, gas pernapasan dan lain-lain yang semuanya tersedia 

di lingkungan. Selain dengan lingkungan, hewan juga 

berinteraksi dengan hewan-hewan yang lain dalam bentuk 

simbiosis, alelopati, kompetisi maupun predasi. 

 

B. Tes formatif 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan 

jelas! 

1) Jelaskan hubungan antara individu, populasi dan komunitas! 

2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku 

pada hewan dan mengapa adaptasi jenis ini penting! 

 

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. 
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Tingkat penguasaan = Jumlah jawaban yang benar   x 100% 

   2 

 

Arti tingkat penguasaan materi yang anda capai: 

90 – 100% = baik sekali; 

80 – 89% = baik; 

70 – 79% = cukup; 

< 70% = kurang 

 

D. Tindak lanjut 

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

mengulangi kegiatan belajar pada pokok bahasan VI, terutama 

bagian yang belum anda kuasai. 

 

E. Kunci jawaban tes formatif 

1) Kumpulan individu-individu sejenis pada waktu tertentu dan 

tempat tertentu akan membentuk populasi, dan kumpulan 

beberapa populasi selanjutnya dapat membentuk suatu 

komunitas. 

2) Adaptasi tingkah laku atau adaptasi behavioural merupakan 

adaptasi yang melibatkan perubahan tingkah laku (bersifat 

sementara) sebagai respon atas perubahan kondisi 

lingkungan. Adaptasi behavioural sangat penting untuk 

menghindarkan dampak negatif dari lingkungan yang dapat 

mengancam eksistensi hewan. 
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SENARAI 

- Faktor biotik: merupakan faktor hidup, atau terkait dengan 

kehidupan, yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, 

baik tumbuhan maupun hewan 

- Faktor abiotik: merupakan kebalikan dari faktor biotik, 

yakni komponen lingkungan berupa sumber daya tak hidup 

yang mencakup kondisi fisik dan kimia dalam ekosistem 

- Terestrial: berkaitan dengan daratan 

- Akuatik: berkaitan dengan air atau perairan 
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