
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada tubuh manusia terjadi metabolisme yang mengkoordinasi kerja tubuh. 

Proses metabolisme selain menghasilkan zat yang berguna bagi tubuh tetapi juga 

menghasilkan zat-zat sisa yang tidak berguna bagi tubuh. Zat-zat sisa yang berguna 

bagi tubuh dapat bermanfaat bagi tubuh kita dalam kelangsungan hidup. Hasil –hasil 

metabolisme yang berupa zat-zat sisa yang tidak dimanfaatkan lagi oleh tubuh berupa 

racun. Zat-zat sisa tersebut perlu dikeluarkan dari tubuh melalui organ-organ tubuh 

tertentu. 

Pengeluaran zat sisa tersebut diperlukan sistem pengeluaran yang disebut sistem 

ekskresi. Sistem ekskresi merupakan pengeluaran limbah hasil metabolisme pada 

organisme hidup. Zat sisa mmetabolisme yang harus dikeluarkan antara lain 

karbondioksida (CO2), urea, air (H2O), amonia (NH3), kelebihan vitamin, dan zat 

warna empedu. Organ pengeluaran zat sisa pada manusia berupa ginjal, kulit, paru-

paru dan hati.  

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. GINJAL 

1. Struktur Ginjal 

Alat pengeluaran (ekskresi) utama pada manusia adalah ginjal. Ginjal atau 

buah pinggang manusia berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan, dan 

berjumlah dua buah. Bobot kedua ginjal orang dewasa antara 120-150gram.  

Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen.  
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Di bagian atas (superior) ginjal terdapat kelenjar adrenal (juga disebut 

kelenjar suprarenal).Ginjal bersifat retroperitoneal. Sebagian dari bagian atas 

ginjal terlindungi oleh iga ke sebelas dan dua belas. Kedua ginjal dibungkus oleh 

dua lapisan lemak (lemak perirenal dan lemak pararenal) yang membantu 

meredam goncangan. Pada bagian kulit ginjal (korteks) terdapat alat penyaring 

darah yang disebut nefron. Glomerolus berupa anyaman pembuluh kapiler darah, 

sedangkan simpai bowman berupa cawan berdinding tebal yang mengelilingi 

glomerolus.  

Saluran panjang yang bergelung (tubulus) dikelilingi oleh pembuluh 

kalpiler darah. Tubulus yang letaknya dekat badan malpighi disebut tubulus 

proximal. Tubulus yang letaknya jauh dari badan malpighi disebut tubulus distal. 

Tubulus proximal dan tubulus distal dihubungkan oleh lengkung Henle atau angsa 

Henle.  

 Tempat lengkung Henle bersinggungan dengan arteri aferen disebut 

aparatus juxtaglomerular, mengandung macula densa dan sel juxtaglomerular. Sel 

juxtaglomerular adalah tempat terjadinya sintesis dan sekresi renin. Cairan 

menjadi makin kental di sepanjang tubulus dan saluran untuk membentuk urin, 

yang kemudian dibawa ke kandung kemih melewati ureter. Lengkung Henle ini 

berupa pembuluh menyerupai leher angsa yang turun ke arah medula ginjal, 

kemudian naik lagi menuju koretks ginjal. Bagian akhir dari tubulus ginjal adalah 

saluran (tubulus) pengumpul yang terletak pada sum-sum ginjal.  
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Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks, bagian lebih dalam lagi 

disebut medulla. Bagian paling dalam disebut pelvis, pada bagian medulla ginjal 

manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan bukan saluran 

pengumpul. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut 

kapsula. Sebuah nefron terdiri dari sebuah komponen penyaring yang disebut 

korpuskula (atau badan Malpighi) yang dilanjutkan oleh saluran-saluran (tubulus). 

 
 

Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut 

glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Setiap glomerulus mendapat 

aliran darah dari arteri aferen. Dinding kapiler dari glomerulus memiliki pori-pori 

untuk filtrasi atau penyaringan. Darah dapat disaring melalui dinding epitelium 

tipis yang berpori dari glomerulus dan kapsula Bowman karena adanya tekanan 

dari darah yang mendorong plasma darah. Filtrat yang dihasilkan akan masuk ke 

dalan tubulus ginjal. Darah yang telah tersaring akan meninggalkan ginjal lewat 

arteri eferen. 

Di antara darah dalam glomerolus dan ruangan berisi cairan dalam kapsul 

Bowman terdapat tiga lapisan: 

a kapiler selapis sel endotelium pada glomerulus 

b lapisan kaya protein sebagai membran dasar 
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c selapis sel epitel melapisi dinding kapsul Bowman (podosit). 

Darah manusia melewati ginjal sebanyak 350 kali setiap hari dengan laju 

1,2 liter per menit, menghasilkan 125 cc filtrat glomerular per menitnya. Laju 

penyaringan glomerular ini digunakan untuk tes diagnosa fungsi ginjal. 

 
 

2. Kerja Ginjal 

   a.  proses Pembentukan Urin 

                 Ginjal berperan dalam proses pembentukan urin yang terjadi melalui 

serangkaian  proses, yaitu: penyaringan, penyerapan kembali dan augmentasi. 

 1).   penyaringan (filtrasi)

Proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang 

terjadi di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori 

(podosit), tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus 

mempermudah proses penyaringan. Selain penyaringan, di glomelurus 

juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah, keping darah, dan 

sebagian besar protein plasma. Bahan-bahan kecil yang terlarut di dalam 

plasma darah, seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, 

bikarbonat dan urea dapat melewati saringan dan menjadi bagian dari 

endapan. Hasil penyaringan di glomerulus disebut filtrat glomerolus atau 
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urin primer, mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan 

garam-garam lainnya. 

 2).   penyerapan kembali (reabsorbsi)

Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin pimer akan 

diserap kembali di tubulus kontortus proksimal, sedangkan di tubulus 

kontortus distal terjadi penambahan zat-zat sisa dan urea. Meresapnya 

zat pada tubulus ini melalui dua cara. Gula dan asam amino meresap 

melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. 

Setelah terjadi reabsorbsi maka tubulus akan menghasilkan urin 

sekunder, zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. 

Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun 

bertambah, misalnya urea. 

 

3).   augmentasi

        Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang 

mulai terjadi di tubulus kontortus distal. Dari tubulus-tububulus ginjal, 

urin akan menuju rongga ginjal, selanjutnya menuju kantong kemih 

melalui saluran ginjal. Urin akan keluar melalui uretra.  
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3. Kandungan Urin 

                 Urin yang normal mengandung bahan-bahan sebagai berikut. air, urea dan 

amonia yang merupakan sisa-sisa pembongkaran protein Garam-garam mineral, 

terutama garam dapur (NaCl) Zat warna empedu yang memberi warna kuning pada 

urin. Zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin D, vitamin C, obat-obatan 

dan hormon.  

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin  

       Urin yang dikeluarkan oleh ginjal sebenarnya sangat dipengaruhi oleh faktor 

dalam dan luar dari individu yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut antara lain 

hormon antidiuretik, hormon insulin, jumlah air yang diminum, dan faktor cuaca. 

5. Gangguan pada ginjal 

 a. batu ginjal 

 Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi dengan gejala penggumpalan 

batu ginjal karena terjadi stagnasi urine. Biasanya terjadi pada orang yang 

kurang minum sehingga terjadi penggumpalan serta kristalisasi zat-zat yang 

seharusnya dibuang dari ginjal ke luar tubuh. 
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 b. gagal Ginjal 

 Gagal ginjal adalah penyakit yang menyebabkan tidak terbentuknya urin / 

urine (anuria) sehingga apabila sudah akut / parah dapat menyebabkan nefritis, 

pendarahan dan jantung berhenti bekerja / berfungsi secara tiba-tiba. 

 c. nefritis 

 Nefritis terjadi karena infeksi oleh bakteri streptococcus pada nefron, 

bakteri ini masuk melalui saluran pernafasan yang dibawa oleh darah ke ginjal. 

Akibat infeksi ini, protein dan sel-sel darah akan keluar baersama urin. Kadar 

urea dalam darah menjadi tinggi sehingga penyerapan air terganggu akibatnya 

air akan tertimbun di kaki (kaki penderita bengkak).  

d. sistis 

 Sistis adalah gangguan kelainan pada ginjal manusia yang berupa radang 

pada membran mukosa yang menjadi pelapis kandung kemih. 

e. diabetes insipidus  

 Diabetes insipidus terjadi karena di dalam tubuh kekurangan hormon 

antidiuretik (ADH) sehingga volume urin yang dihasilkan dapat mencapai 30 kali 

dari volume urin normal. Akibatnya penderita menjadi sering buang air kecil.  
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f.  albuminaria 

 Penyakit ini disebabkan oleh kegagalan proses penyaringan protein, 

sehingga urin mengandung protein.  

g.  anuria 

 Anuria merupakan kegagalan ginjal karena kerusakan di glomerolus, 

sehingga tidak ada urin yang dihasilkan oleh penderita.  

 

B.  Kulit 

 Kulit merupakan lapisan tipis yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan 

tubuh. Selain berfungsi menutupi permukaan tubuh, kulit juga berfungsi sebagai alat 

pengeluaran. Zat sisa yang dikeluarkan melalui kulit adalah air dan garam-garaman. Kulit 

terdiri dari tiga lapisan, yitu lapisan kulit ari (epidermis), lapisan kulit jangat (dermis) dan 

lapisan jaringan ikat bawah kulit. 

 

1. Kulit ari (epidermis)  

Terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. 

Lapisan tanduk merupakan lapisanya yang terletak paling luar dan terdiri dari sel-

 8



sel mati. Lapisan ini dapat mengelupas. Lapisan malpighi terletak dibawah lapisan 

tanduk dan terdiri dari sel-sel yang hidup. Lapisan malpighi mengandung pigmen 

melamin yang berfungsi memberi warna pada kulit. Lapisan malpighi berfunsi juag 

melindungi tubuh dari senagatn matahari. 

 

2. Kulit Jangat (Dermis) 

Kulit janggat merupakan lapisan kulit yang terletak dibawah lapisan kulit 

ari. Di dalam kulit jnggat terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh 

darah, ujung-ujung saraf dan kantong rambut. Ujung saraf terdiri atas ujung saraf 

peraba untuk mengenali rabaan, ujung saraf peras untuk mengenali tekanan dan 

ujung saraf suhu untuk mengenali suhu.  

 

3.  Jaringan Ikat Bawah Kulit 

Pada jaringan bawah kulit terdapat cadangan lemak. Lemak berfungsi 

sebagai cadangan makanan  dan suhu tubuh agar tetap hangat. 

 

4.  Fungsi Kulit 

Fungsi kulit antara lain sebagai berikut: 

a. mengeluarkan keringat 

b. pelindung tubuh 

c. menyimpan kelebihan lemak 

d. mengatur suhu tubuh, dan 

e. tempat pembuatan vitamin D dari pro vitamin D dengan bantuan sinar 

matahari yang mengandung ultraviolet. 
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5. Proses Pembentukan Keringat

Bila suhu tubuh kita meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi, 

pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal ini mengakibatkan banyak 

darah yang mengalir ke daerah tersebut. Pangkal kelenjar keringat berhubungan 

dengan pembuluh darah maka terjadilah penyerapan air, garam dan sedikit urea 

oleh kelenjar keringat. Kemudian air bersama larutannya keluar melalui pori-pori 

yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa 

panas tubuh, sehingga sangat penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap 

normal. Ketika suhu di keliling kita panas maka kulit akan menagtur suhu tubuh 

denagn banyak mengeluarkan keringat dan urin yang dihasilkan lebih sedikit. 

Sebaliknya ketika suhu dingin maka tubuh hanya sedikit memprodiksi keringat 

dan pengeluaran air lebih banyak melalui ginjal (urin). 
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6.  Kelainan Pada Kulit 

Kelainan pada kulit yang banyak dialami oleh para remaja adalah jerawat. 
Ada tiga tipe jerawat, yaitu: 

a. Komedo 
b. Jerawat biasa 
c. Cystic Acne (Jerawat Batu/Jerawat Jagung) 

Banyak jenis obat dan perawatan yang ditawarkan untuk menghilangkan 

jerawat. Namun, sesungguhnya alam sudah menyediakan aneka tanaman yang 

mampu menghilangkan jerawat. Tanaman-tanaman itu antara lain tomat, jeruk 

nipis, belimbing wuluh, mentimun, dan temulawak. Adapun beberapa cara 

untuk mencegah terjadinya kelainan pada kulit. Kulit perlu mendapat 

perawatan yang tepat agar senantiasa sehat 

1) Makan  makanan yang mengandung nutrisi 

2) Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari 

3) Berolahraga dengan teratur 

4) Mandi untuk membersihkan badan 

7.   Lapisan Pada Kulit 

a. lapisan epidermis kulit 

   Tidak mempunyai saluran darah, bergantung kepada bekalan darah 

daripada dermis. 3 Lapisan sel-sel epidermis yang nyata iaitu: 

b.  lapisan germinatif 

    Lapisan yang paling bawah pada epidermis. Sel-sel lapisan germinatif 

merupakan sel yang aktif membahagi. Hasil pembahagian sel-sel germanitif 

ini akan tersesar keluar ke arah permukaan di atas lapisan germinatif. Lapisan 

yang keluar ini merupakan lapisan granul. 
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c.   lapisan granul 

     Lapisan ini berada di atas lapisan germinatif. Sel-sel lapisan germinatif 

mempunyai banyak granul. Granul ini terdiri daripada keratin, keratin 

merupakan bahan keras berprotein. 

d.  lapisan jernih 

     Lapisan ini berada di atas lapisan granul. Sel-sel lapisan granul 

merupakan sel-sel yang sukar diwarnakan. Bentuk sel-sel jernih ini juga, akan 

semakin pipih apabila menjauhi bekalan darah. Sel-sel ini akan mati apabila 

bekalan darah tidak diterima atau tidak mencukupi. 

e.  lapisan dermis kulit 

     Lapisan dermis merupakan lapisan yang mempunyai bekalan darah 

atau kapilari darah. Lapisan ini juga menempatkan reseptor-reseptor tertentu. 

Terdapat juga otot-otot dan kelenjar tertentu berfungsi untuk kawalaturan 

homeostasis. Pada dermis juga, terdapat akar rambut. 

8. Reseptor 

Reseptor yang terdapat dalam dermis ialah: 

a reseptor sentuhan 

b reseptor Suhu atau termoreseptor 

c reseptor tekanan 

9. kelenjar yang terdapat dalam dermis 

a. kelenjar peluh 

b. kelenjar sebum 

10. Fungsi kulit 

a perlindungan 
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b mencegah dehidrasi 

c rangsangan luar 

d menyimpan lemak 

e sintesis Vitamin D 

f menghasilkan bau dan penyamaran 

C. Hati 

Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, terletak di dalam rongga 

perut sebelah kanan, dibawah diafragma. Pada orang dewasa berat hati mencapai 2 kg. 

Hati merupakan tempat untuk mengubah berbagai zat, termasuk racun. Seperti hati 

menerima kelebihan asam amino yang akan diubah menjadi urea yang bersifat racun. 

Hati menjdai tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Empedu 

yang dihasilkan akan disimpan dalam kantong empedu (bilirubin).  

1.  Fungsi Hati 

Adapun fungsi hati bagi tubuh sebagai berikut. 

a. sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen 

b. menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit 

c. mengatur kadar gula dalam darah 

d. sebagai tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A 

e. menghasilkan empedu yang berguna untuk mengemulsikan lemak 

f. menguraikan molekul hemoglobin tua 

g. menyingkirkan hormon-hormon berlebihan 

h. membentuk protein tertentu dan merombaknya. 

2. Gangguan Hati 

Hepatitis adalah peradangan pada sel-sel hati. Penyebab penyakit hepatitis 

yang utama adalah virus. Virus hepatitis yang sudah ditemukan sudah cukup 

banyak dan digolongkan. Beberapa jenis hepatitis yang saat ini harus diwaspadai 

adalah: 
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a. hepatitis A yang disebabkan oleh Virus Hepatitis A (VHA) Penyakit ini 

menular melalui makanan dan minuman.  

b. hepatitis B yang disebabkan oleh Virus Hepatitis B (VHB). Penyakit ini dapat 

menular melalui darah atau cairan tubuh yang terinfeksi, atau dari ibu ke bayi 

yang dilahirkan..  

c. hepatitis C yang disebabkan oleh Virus Hepatitis C (VHC). Penyakit ini sama 

dengan hepatitis B yang ditularkan melalui cairan tubuh. 

D. PARU-PARU 

Paru-paru berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri yang 

dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru 

kanan yang memiliki tiga gelambir dan paru-paru kiri memiliki dua gelambir. Paru-paru 

sebenarnya merupakan kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput yang 

disebut selaput pleura. Paru-paru merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan 

manusia karena tanpa paru-paru manusia tidak dapat hidup. Dalam Sistem Ekskresi, 

paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbondioksida (CO2) dan uap air (H2O). 
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1.  Kelainan-kelainan pada paru-paru, diantaranya adalah: 

a asma atau sesak nafas, yaitu kelainan yang disebabkan oleh penyumbatan 

saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu 

atau tekanan psikologis. 

b kanker Paru-Paru, yaitu gangguan paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaan 

merokok.  
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