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KOMPETENSI INTI 

KOMPETENSI   DASAR 

3.1. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi 
dan mengaitkannya dengan proses ekskresi sehingga dapat menjelaskan mekanisme 

KI 3 : 3.Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual,prosedural, dan  metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasankemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban  terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 

KI 4 : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan   pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan  kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 
kaidah keilmuan. 
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serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia melalui studi 
literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi 

4.1. Menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi organ yang 
menyebabkan gangguan sistem ekskresi manusia melalui berbagi bentuk media 
presentasi. 

 
Tujuan   Pembelajaran    : 
Setelah  mempelajari  sistem  ekskresi,  siswa  mampu  :   

 Menjelaskan   letak  dan fungsi organ penyusun  sistem  ekskresi 

 Menjelaskan  proses  pengeluaran  sisa  metabolisme  berupa  keringat, urin,  bilirubin,  CO2  
dan  H2O 

 Mengamati alveolus, penampang melintang kulit untuk melihat struktur sel dan jaringan dan 
mengaitkan fungsinya 

 Menjelaskan  bagian-bagian  ginjal   

 Membuat   bagan  nefron   dan  menjelaskan unit  fungsional  ginjal  

 Menjelaskan  proses  pembentukan  urin 

 Menganalisis   hubungan   antara    kemungkinan  penyakit   yang muncul  dengan   gangguan 
system ekskresi   pada  manusia . 

 Masuk  kelas  tepat  waktu 

 Mengumpulkan  tugas  tepat  waktu 

 Mengumpulkan  tugas  sesuai  tata  tertib 

 Mengerjakan  tugas yang  diberikan dengan  maksimal 

 Tertib  dalam  mengikuti  pembelajaran 

 Mengikuti praktikum  sesuia  dengan  langkah yang  ditetapkan   
 

PETA   KONSEP 
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MATERI  

PENDAHULUAN 
Ekskresi berarti pengeluaran zat buangan atau zat sisa hasil metabolisme yang 

berlangsung dalam tubuh organisme. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dari tubuh oleh alat 
ekskresi. Alat ekskresi pada pada hewan invertebrata berupa nefridium, sel api, atau buluh 
Malphigi. sedangkan alat pengeluaran pada manusia dan vertebrata lainnya berupa ginjal, paru-
paru, kulit, dan hati. 

 Zat-zat sisa itu berupa urine (ginjal), keringat (kulit), empedu (hati), dan CO2 (paru-paru). 
Zat-zat ini harus dikeluarkan dari tubuh karena jika tidak dikeluarkan akan mengganggu bahkan 
meracuni tubuh. Selain ekskresi, ada juga defekasi dan sekresi. Defekasi adalah pengeluaran zat 
sisa hasil proses pencernaan berupa feses (tinja)  melalui anus. Sedangkan sekresi adalah 
pengeluaran oleh sel dan kelenjar yang berupa getah dan masih digunakan oleh tubuh untuk 
proses lainnya seperti enzim dan hormon. 
 
SISTEM EKSKRESI PADA MANUSIA 

Manusia memiliki organ atau alat-alat ekskresi yang berfungsi membuang zat sisa hasil 
metabolisme. Zat sisa hasil metabolisme merupakan sisa pembongkaran zat makanan, misalnya: 
karbondioksida (CO2), air (H20), amonia (NH3), urea dan zat warna empedu. 
Zat sisa metabolisme tersebut sudah tidak berguna lagi bagi tubuh dan harus dikeluarkan karena 
bersifat racun dan dapat menimbulkan penyakit. Organ atau alat-alat ekskresi pada manusia terdiri 
dari: 
1. Paru-paru, 
2. Hati, 
3. Kulit, dan 
4. Ginjal. 
 
1. Paru-paru, 

Fungsi utama paru-paru adalah sebagai alat  
pernapasan. Akan tetapi, karena mengekskresikan zat  
Sisa metabolisme maka dibahas pula dalam sistem  
ekskresi. Karbon dioksida dan air hasiI  metabolisme  
di jaringan diangkut oleh darah lewat vena untuk dibawa  
ke jantung, dan dari jantung akan dipompakan ke paru- 
paru untuk berdifusi di alveolus. Selanjutnya, H2O dan CO2  
dapat berdifusi atau dapat dieksresikan di alveolus paru- 
paru karena pada alveolus bermuara banyak kapiler yang  
mempunyai selaput tipis. 
Karbon dioksida dari jaringan sebagian besar (75%) diangkut  
oleh plasma darah dalam bentuk senyawa HC03,  

sedangkan sekitar 25% lagi diikat oleh Hb yang                   Gambar 8.8.   Paru paru  pada Manusia 

membentuk karboksi hemoglobin (HbC02). 
 
 

 

http://biologiklaten.files.wordpress.com/2012/01/paru-paru.jpg
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2. Hati 
Hati adalah salah satu alat eksresi pada manusia yang memegang peranan penting dalam 

menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Hati menghasilkan dan mengeluarkan zat siza berupa 
getah empedu, amoniak, dan urea. Dalam usaha menghasilkan dan mengeluarkan zat sisa tersebut, 
serangkaian proses terjadi di hati. Sistem eksresi hati beserta fungsi hati sebagai alat ekskresi dapat 
adalah  sebagai  berikut. 
Sistem Ekskresi Hati 

Hati merupakan kelenjar terbesar yang ada dalam tubuh manusia. Bobot organ ini pada 
tubuh orang dewasa mencapai 1,5 kg atau 3-5% dari total berat badan. Ia terletak tepat di rongga 
kanan perut di bawah diafragma.  

 
Gambar di atas adalah gambar anatomi hati manusia. Yang kiri adalah gambar hati tampak 

depan dan yang kanan adalah gambar hati tampak belakang. Dilihat pada gambar tersebut, hati 
manusia terdiri dari 4 bagian utama yaitu lobus kiri, lobus kanan, lobus kaudatus, dan lobus 
quadratus. Untuk lobus kaudatus dan quadratus letaknya tersembunyi di bagian belakang hati. 
Dalam lobus-lobus tersebut, terdapat sel-sel yang menghasilkan berbagai jenis enzim yang 
berperan dalam proses metabolisme tubuh. Setiap sel ini dipisah oleh jaringan ikat berisi pembuluh 
darah yang memenuhi hati.  
Fungsi Hati sebagai Alat Ekskresi 
Hati merupakan organ ekskresi karena mengekskresikan beberapa zat sisa metabolisme tubuh 
seperti getah empedu, amoniak, dan urea. Berikut ini adalah fungsi hati sebagai alat ekskresi 
tersebut: 
a. Menghasilkan getah empedu  

Getah empedu merupakan getah hasil perombakan sel darah merah. Getah ini tersusun 
atas dua komponen utama yaitu garam empedu dan zat warna empedu. Garam empedu dalam 
sistem pencernaan pada manusia berfungsi sebagai pengemulsi lemak. Garam ini bersama dengan 
zat warna akan keluar bersamaan dengan feses dan urine. Inilah yang menyebabkan warna dari 
urine dan feses menjadi agak kekuning-kuningan. 
 
                Proses pembentukan getah empedu sendiri terjadi dalam sinusoid yang banyak terdapat 
di dalam hati. Dalam sinusoid, haemoglobin sel darah merah yang sudah tua dirombak menjadi 
unsur yang lebih sederhana yaitu, kristal (hemin), globin, dan zat besi. Zat besi dan globin yang 
sudah terbentuk dari proses ini oleh hati kemudian dikirimkan ke sumsum tulang merah untuk 

http://www.ebiologi.com/2015/10/sistem-ekskresi-hati-fungsi-hati-alat.html
http://www.ebiologi.com/2015/10/proses-pencernaan-protein-dalam-tubuh-manusia.html
http://3.bp.blogspot.com/-j37WvGSeM5s/Vh0o-BORLfI/AAAAAAAAE58/dq2pd2XQvio/s1600/fungsi+hati+sebagai+alat+ekskresi.JPG


5 

 

dibentuk kembali menjadi antibodi atau hemoglobin yang baru, sedangkan hemin oleh hati 
dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Dua zat yang menjadi zat warna hijau biru dalam getah 
empedu. 

Zat warna empedu hasil perombakan sel darah merah yang telah rusak tidak langsung 
dikeluarkan oleh hati, tetapi dikeluarkan melalui alat pengeluaran lainnya. Misalnya, akan dibawa 
oleh darah ke ginjal dan dikeluarkan bersama-sama di dalam urin. 
                  Jika saluran empedu tersumbat karena adanya endapan kolesterol maka cairan empedu 
akan masuk dalam sistem peredaran darah sehingga cairan darah menjadi lebih kuning. 
Penderitanya disebut mengalami sakit kuning. 
b. Menghasilkan urea dan amonia 

Dalam sistem ekskresi hati, urea dan amonia merupakan sisa dari proses perombakan 
protein dalam tubuh. Kedua senyawa ini bersifat racun dan harus dibuang dari dalam tubuh. Urea 
dan amonia diperoleh dari proses filtrasi darah yang kerjakan oleh hati dan ginjal. Kedua zat ini 
terbuang bersama urine dan menyebabkan urine kita jadi punya bau khas yang sangat menyengat. 
               Terkait fungsi hati sebagai alat ekskresi, urea dan amonia terbentuk ketika sel tubuh 
memiliki kelebihan asam amino. Asam amino sistem ekskresi hati akan diurai melalui proses 
deaminasi. Dalam proses ini, gugus amin (-NH) dari asam amino dipisah dan dipindahkan untuk 
pembentukan sitrulin. Sitrulin kemudian dibawa ke sitosol kemudian bereaksi dengan aspartat. 
Reaksi ini menghasilkan arginin dan fumarat. Dengan bantuan enzim arginase, hati akan mengubah 
fumarat dan arginin menjadi ornitin dan urea. Ornitin akan dibawa ke empedu dan dikeluarkan 
bersama feses sedangkan urea akan dikeluarkan melalui urine. 
Selain  sebagai  organ  eksresi,  hati  merupakan organ yang sangat penting, berfungsi untuk: 
1. Menghasilkan empedu yang berasal dari perombakan sel darah merah 
2. Menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit 
3. Mengubah zat gula menjadi glikogen dan menyimpanya sebagai cadangan gula 
4. Membentuk protein tertentu dan merombaknya 
5. Tempat untuk mengubah pro vitamin A menjadi vitamin 
6. Tempat pembentukan protrombin yang berperan dalam pembekuan darah 
 
3. Kulit 
Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Kulit merupakan lapisan 
sangat tipis dan tebalnya hanya beberapa milimeter. Organ ini terdiri atas tiga lapisan, yaitu: 
a. Kulit Ari (Epidermis) 
Kulit ari tersusun atas tiga lapisan, yaitu lapisan tanduk (stratum korneum), lapisan granula 
(stratum granulosum), dan stratum germinativum. Lapisan tanduk (stratum korneum) berada pada 
bagian yang paling luar. Lapisan tanduk merupakan jaringan mati dan terdiri atas berlapis-lapis sel 
pipih. Lapisan ini sering mengelupas dan digantikan oleh jaringan di bawahnya. Lapisan ini 
berfungsi untuk melindungi sel-sel di dalamnya dan mencegah masuknya kuman penyakit. 
Lapisan granula (stratum granulosum) terletak di bawah lapisan tanduk. Lapisan ini terdiri atas sel 
bergranula yang lama-kelamaan akan mati dan kemudian terdorong ke atas menjadi bagian lapisan 
tanduk. Pada lapisan ini terdapat pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit dan 
melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Warna pigmen kulit bermacam-macam sehingga ada 
orang yang berkulit hitam, sawo matang, atau kuning langsat. Bila lapisan ini tidak mengandung 
pigmen kulit, orang tersebut dikenal sebagai orang albino. 
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Stratum germinativum tersusun atas dua lapisan sel. Lapisan atas (stratum spinosum) mengandung 
sel-sel baru. Sel-sel ini akan terdorong ke atas menjadi bagian lapisan granula di bawahnya 
terbentuk sel-sel baru yang dibuat oleh sel-sel yang terus-menerus membelah (stratum basal). 
b. Kulit Jangat (Dermis) 
Kulit jangat terletak di bawah lapisan kulit ari. Di dalam kulit jangat terdapat pembuluh darah, 
kelenjar keringat (glandula sudorifera), kelenjar minyak (glandula sebassea), dan kantung rambut. 
Selain itu, terdapat juga ujung-ujung saraf indera yang terdiri atas ujung saraf peraba dingin 
(korpuskula krausse), peraba tekanan (korpuskula paccini), peraba panas (korpuskula ruffinin), 
peraba sentuhan (korpuskula meissner), dan peraba nyeri. 
Kelenjar minyak menghasilkan minyak yang disebutsebum yang berguna untuk meminyaki rambut 
agar tidak kering. Di bagian bawah kantung rambut terdapat pembuluh kapiler darah yang 
mengangkut sari makanan ke akar rambut sehingga rambut terus tumbuh. Di dekat akar rambut 
terdapat otot rambut. Pada waktu kita merasa takut atau geli, otot rambut berkontraksi sehingga 
rambut menjadi tegak. 
Kelenjar keringat berbentuk pipa terpilin, memanjang dari epidermis hingga masuk ke bagian 
dermis. Pangkal kelenjarnya menggulung, dikelilingi oleh kapiler darah dan serabut saraf simpatik. 
Dari kepiler darah inilah kelenjar keringat menyerap cairan jaringan yang terdiri atas air, larutan 
garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran kelenjar 
keringat dan akhirnya dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Pengeluaran keringat dipengaruhi oleh 
cuaca (panas atau dingin), aktivitas, makanan, atau minuman. 
c. Jaringan Bawah Kulit (Subkutan) 
Pada jaringan bawah kulit, terdapat jaringan lemak (adiposa). Jaringan lemak berfungsi untuk 
menumpuk lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. 
Disamping berfungsi sebagai alat ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai pelindung tubuh, mencegah 
masuknya kuman penyakit, mengatur suhu tubuh, dan menjaga pengeluaran air agar tidak 
berlebihan 
 
 

 
 
 

Struktur Kulit Manusia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 

 

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. Karena 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. 
 
Produksi dan hal yang mempengaruhi produksi keringat akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Produksi Keringat 
Keringat dihasilkan oleh kelenjar keringat yang tersebar di seluruh permukaan kulit. Ada dua 

jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. 

 Ekrin (Eccrine) – jenis kelenjar keringat ini ada disemua bagian tubuh, khususnya banyak 
ditemukan pada telapak tangan dan kaki serta pada dahi. Keringat yang dihasilkan tidak 
mengandung protein dan lemak. 

 Apokrin (Apoccrine) – jenis kelenjar ini hanya ada bagian tertentu dan mulai aktif saat 
memasuki masa pubertas. Letaknya ada di sekitar ketiak, alat reproduksi wanita dan alat 
reproduksi pria terluar. Keringat yang dihasilkan mengandung protein dan lemak. 

Keringat diproduksi karena rangsangan yang didapat dari aktivitas fisik, kondisi emosional, cuaca 
yang panas, atau rangsangan dari saraf. Saat rangsangan diterima, maka kelenjar akan 
mengeluarkan keringat primer yang mirip dengan plasma. Cairan keringat berasal dari cairan 
diantara sel sel yang diambil dari kapiler darah. Pada suhu rendah, aliran keringat melambat 
memungkinkan sel sel menyerap kembali air, natrium dan klorida. 
Hasilnya keringat yang dihasilkan lebih sedikit dan mengandung sedikit natrium dan klorida. 
Sedangkan saat suhu tinggi, biasanya saat melakukan aktivitas fisik, aliran keringat lebih cepat. 
Akibatnya penyerapan air dan mineral terganggu. Keringat yang dihasilkan juga jumlahnya lebih 
banyak. Pada kelenjar keringat apokrin, cairan keringat juga tercampur dengan protein dan lemak. 
Akibatnya keringat yang dihasilkan lebih pekat dan berwarna kekuningan. Ini menjelaskan kondisi 
pakaian yang menguning di daerah ketiak. 

2. Fungsi Keringat 
Seperti yang telah dijelaskan, keringat adalah salah satu cara ekskresi pada manusia. Kulit 

membantu menyeimbangkan tubuh dengan membuang zat zat sisa dan bersifat racun keluar tubuh 
melalui keringat. Zat sisa metabolisme dalam tubuh beredar dalam tubuh melalui sistem sirkulasi 
pada manusia. 
Kelenjar keringat mengambil zat zat sisa seperti urea, amoniak, dan zat lain yang beredar di dalam 
darah kemudian mengeluarkannya beserta keringat. Hal ini juga terjadi saat manusia mengonsumsi 
minuman beralkohol. Saat kandungan alkohol melewati kapiler darah, kapiler melebar dan 
memungkinkan alkohol diserap oleh kelenjar keringat. Secara umum fungsi keringat yaitu: 

 Membuang zat sisa metabolisme 

 Mengeluarkan zat racun dari tubuh 

 Mengatur suhu tubuh 

 Menjaga homeostasis tubuh 
 

http://dosenbiologi.com/manusia/alat-reproduksi-wanita
http://dosenbiologi.com/manusia/alat-reproduksi-pria
http://dosenbiologi.com/manusia/alat-reproduksi-pria
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3. Keringat Berlebih 
Keringat berlebih (hiperhidrosis) merupakan kondisi dimana seseorang mengeluarkan 

keringat dalam jumlah lebih banyak dari normal dan bukan disebabkan oleh kondisi emosional atau 
aktivitas fisik. Kondisi ini dapat berkaitan dengan hormon dan faktor genetik yang dimiliki namun 
juga bisa menjadi tanda adanya gangguan pada organ tubuh seperti kelainan pada hati, ginjal, 
maupun kelenjar hormon pada tubuh. Faktor penyebab keringat berlebih antara lain: 

 Kelainan kulit 

 Hormon – biasanya kondisi ini terjadi saat hormon tidak seimbang, misalnya saat 
pubertas, menopause, atau menjelang datang bulan. 

 Aktivitas kelenjar tiroid – fungsi kelenjar tiroid adalah mensekresikan hormon tiroid, yang 
mengatur metabolisme tubuh. Apabila aktivitas kelenjar meningkat maka aktivitas 
metabolisme juga semakin tinggi. 

 Kafein – kandungan kafein dapat mempercepat cara kerja jantung, akibatnya metabolisme 
tubuh juga semakin cepat. 

 Aktivitas saraf simpatik – aktivitas abnormal dari saraf simpatik, yang merangsang 
pengeluran keringat, mempengaruhi jumlah keringat yang dikeluarkan. 

 
4. Ginjal. 

Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah. Panjangnya  
sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram, dan terletak di  
dalam rongga perut. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna  
merah keunguan.Ginjal bagian kiri letaknya lebih tinggi daripada  
ginjal bagian kanan. 

Ginjal merupakan alat pengeluaran sisa metabolisme  
dalam bentuk air seni (urin). Urin mengandung air, urea,  
dan garam mineral. Ginjal tersusun atas kulit ginjal (korteks), 
sumsum ginjal (medula), dan rongga ginjal (pelvis). 
Pada kulit ginjal terdapat nefron yang berfungsi sebagai alat  
penyaring darah. Korteks mengandung lebih kurang satu  
juta nefron. Setiap nefron tersusun atas badan malphighi  
dan saluran panjang (tubulus) yang berkelok-kelok.  
Badan malpighi tersusun atas glomerulus dan kapsul  
Bowman. Glomerulus merupakan untaian pembuluh  
darah kapiler tempat darah disaring. Glomerulus  
dikelilingi oleh kapsul Bowman. 
Tubulus ginjal terdiri atas tubulus kontortus  
proksimal, lengkung henle, tubulus kontortus distal,  
dan tubulus kolektivus. Lengkung henle adalah  
bagian tubulus yang melengkung pada daerah medula  
dan berhubungan dengan tubulus proksimal dan  
tubulus distal. Bagian lengkung henle ada dua,  
yaitu lengkung henle yang melengkung ke atas (ascenden) dan lengkung henle yang melengkung ke 
bawah (descenden). Tubulus-tubulus ini mengalirkan urin ke rongga ginjal. Kemudian urin dialirkan 
melalui saluran ginjal (ureter) dan ditampung dalam kantong kemih. 

 

 

http://dosenbiologi.com/manusia/kelainan-pada-hati
http://dosenbiologi.com/manusia/kelainan-kulit
http://dosenbiologi.com/manusia/fungsi-kelenjar-tiroid
http://dosenbiologi.com/manusia/cara-kerja-jantung
http://unitedscience.files.wordpress.com/2011/12/ginjal.png
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Telah dikemukakan di atas bahwa cara kerja ginjal sebagai alat ekskresi adalah dengan 

menyaring darah sehingga zat-zat sisa yang terdapat di dalam darah dapat dikeluarkan dalam 
bentuk air seni (urin). Penyaringan darah hingga terbentuk urin meliputi tahap penyaringan 
(filtrasi), penyerapan kembali (reabsorpsi), dan pengumpulan (augmentasi). 
 
a. Penyaringan (Filtrasi) 

Darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme masuk ke dalam ginjal melalui 
pembuluh arteri ginjal (arteri renalis). Cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri dan masuk ke 
dalam badan malpighi. Membran glomerulus dan kapsul Bowman bersifat permeabel terhadap air 
dan zat terlarut berukuran kecil sehingga dapat menyaring molekul-molekul besar. Hasil saringan 
(filtrat) dari glomerulus dan kapsul Bowman disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Dalam urin 
primer masih terdapat air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. 
 
b. Penyerapan Kembali (Reabsorpsi) 

Reabsorpsi terjadi di tubulus kontortus proksimal. Hampir semua gula, vitamin, asam 
amino, ion, dan air diserap kembali. Zat-zat yang masih berguna tadi dimasukkan kembali ke dalam 
pembuluh darah yang terdapat di sekitar tubulus. Hasil reabsorpsi berupa filtrat tubulus atau urin 
sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna 
dan bau pada urin. 
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c. Augmentasi 
Di tubulus kontortus distal, beberapa zat sisa seperti asam urat, ion hidrogen, amonia, 

kreatin, dan beberapa obat ditambahkan ke dalam urin sekunder sehingga tubuh terbebas dari zat-
zat berbahaya. Urin sekunder yang telah ditambahkan dengan berbagai zat tersebut disebut urin. 
Kemudian, urin disalurkan melalui tubulus kolektivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin 
menuju ke kantung kemih melalui saluran ginjal (ureter). 
 
d. Proses Pengeluaran Urin 

Jika kandung kemih penuh dengan urin, dinding kantong kemih akan tertekan. Kemudian 
dinging otot kantong kemih meregang sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Selanjutnya, urin 
keluar melalui saluran kencing (uretra). Pengeluaran air melalui urin ada hubungannya dengan 
pengeluaran air melalui keringat pada kulit. Pada waktu udara dingin, badan kita tidak berkeringat. 
Pengeluaran air dari dalam tubuh banyak dikeluarkan melalui urin sehingga kita sering buang air 
kecil. Sebaliknya, pada waktu udara panas, badan kita banyak mengeluarkan keringat dan jarang 
buang air kecil. 

Urin yang dikeluarkan oleh ginjal sebagian besar teidiri atas (95%) air dan zat yang 
terlarut, yaitu urea, asam urat, dan amonia. yang merupakan sisa-sisa perombakan protein: 
bermacam-macam garam terutama garam dapur (NaCl), zat warna empedu yang menyebabkan 
warna kuning pada urin, dan zat-zat yang berlebihan di dalam darah seperti vitamin B, C, obat-
obatan, dan hormon. 

Urin tidak mengandung protein dan glukosa. Jika urin mengandung protein, berarti terjadi 
gangguan atau kerusakan ginjal pada glomerulus. Jika urin mengandung gula, berarti tubulus ginjal 
tidak menyerap kembali gula dengan sempurna. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kerusakan 
pada tubulus ginjal, tetapi dapat pula disebabkan oleh tingginya kadar gula di dalam darah 
sehingga tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali semua gula yang ada pada filtrat glomerulus. 
Kadar gula darah yang tinggi disebabkan oleh terhambatnya proses pengubahan gula menjadi 
glikogen, akibatnya produksi hormon insulin terhambat. Kelainan ini dikenal sebagai penyakit 
kencing manis (diabetes mellitus). 
Dilihat dari segi banyaknya zat yang terkandung di urin, dapat disimpulkan bahwa ginjal merupakan 
organ yang sangat penting bagi tubuh. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, mengeluarkan sisa 
metabolisme, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, dan mengatur keseimbangan air dan 
garam di dalam darah. 
 
Gangguan pada sistem ekskresi, antara lain : 

1. Kelainan pada Paru paru 
Kelainan-kelainan pada paru-paru, diantaranya adalah: 

1. Asma atau sesak nafas, yaitu kelainan yang disebabkan oleh penyumbatan 
saluran pernafasan yang diantaranya disebabkan oleh alergi terhadap rambut, 
bulu, debu atau tekanan psikologis. 

2. Kanker Paru-Paru, yaitu gangguan paru-paru yang disebabkan oleh kebiasaan 
merokok. Penyebab lain adalah terlalu banyak menghirup debu asbes, kromium, 
produk petroleum dan radiasi ionisasi. Kelainan ini mempengaruhi pertukaran 
gas di paru-paru. 
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3. Emphysema, adalah penyakit pembengkakan paru-paru karena pembuluh 
darahnya terisi udara. 

Upaya menghindari dan mengatasi kelainan-kelainan pada paru-paru adalah dengan 
menjalankan pola hidup sehat, diantaranya: 

1). Mengatur pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi  
secara teratur 

2).  Berolah raga dengan teratur 
3).  Istirahat minimal 6 jam per hari 
4).  Mengindari konsumsi rokok, minum minuman beralkohol dan narkoba 
5). Hindari Stress 
 

2. Kelainan pada Hati 
Gangguan pada hati yang umumnya dijumpai di masyarakat saat ini adalah hepatitis  atau 
penyakit kuning . Disebut demikian karena tubuh penderita menjadi kekuningan, disebabkan 
zat warna empedu beredar ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh serangan virus yang 
dapat menular melalui makanan, minuman, jarum suntik dan transfusi darah. 

1. Hepatitis adalah peradangan pada sel-sel hati. Penyebab penyakit hepatitis yang utama 
adalah virus. Virus hepatitis yang sudah ditemukan sudah cukup banyak dan digolongkan 
menjadi virus hepatitis A, B, C, D, E, G, dan TT. 

Beberapa jenis hepatitis yang saat ini harus diwaspadai adalah: 
a. Hepatitis A yang disebabkan oleh Virus Hepatitis A (VHA) 
b. Hepatitis B yang disebabkan oleh Virus Hepatitis B (VHB) 
c. Hepatitis C yang disebabkan oleh Virus Hepatitis C (VHC) 

 
Cara mengatasi kelainan-kelainan pada hati diantaranya adalah dengan: 
1). Pemberian vaksinasi 
2). Makan makanan yang sehat 
3). Menghindari penggunaan obat-obatan terlarang 
4). Berolahraga dengan teratur 
5). Sterilisasi penggunaan jarum suntik 
6). Menghindari pergaulan bebas (berganti-ganti pasangan) 

 
Kelainan pada Kulit 
1. Kelainan pada kulit yang banyak dialami oleh para remaja adalah jerawat. Ada tiga  
Tipe    jerawat, yaitu: 
2. Komedo 
3. Jerawat biasa 
4. 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. 
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Kelainan pada Ginjal 
Kelainan pada Ginjal Kelainan-kelainan pada ginjal diantaranya adalah gagal ginjal dan batu 
ginjal. 

 
Gagal Ginjal 
Gagal ginjal merupakan kelainan pada ginjal dimana ginjal sudah tidak dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya yaitu menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme. 
Penyebab terjadinya gagal ginjal antara lain disebabkan oleh: 
1). Makan makanan berlemak 
2). Kolesterol dalam darah yang tinggi 
3). Kurang berolahraga 
4). Merokok, dan 
5). Minum minuman beralkohol. 
 
Mengatasi Gagal Ginjal 
Kemajuan ilmu pengetahuan, memungkinkan fungsi ginjal digantikan. Penggantian fungsi tersebut 
dikenal dengan Renal Replacement Therapy (RRT) atau Terapi Pengganti Ginjal (TPG). Ada dua cara 
TPG, yakni transplantasi/cangkok ginjal dan dialisis/cuci darah . Dialisis/cuci darah dibedakan 
menjadi: 
a)     HD (Hemodialisis), dialisis dengan bantuan mesin 
b)    PD (Peritoneal Dialisis), dialisis melalui rongga perut 
 
Batu Ginjal 

Urine banyak mengandung mineral dan berbagai bahan kimiawi. Urin belum tentu dapat 
melarutkan semua itu. Apabila kita kurang minum atau sering menahan kencing, mineral-mineral 
tersebut dapat mengendap dan membentuk batu ginjal. 
Batu ginjal merupakan kristal yang terlihat seperti batu yang terbentuk di ginjal. Kristal-kristal 
tersebut akan berkumpul dan saling berlekatan untuk membentuk formasi “batu”. Apabila batu 
tersebut menyumbat saluran kemih antara ginjal dan kandung kemih, saluran kemih manusia yang 
mirip selang akan teregang kuat karena menahan air seni yang tidak bisa keluar. Hal itu tentu 
menimbulkan rasa sakit yang hebat. 
Anuria 

Anuria adalah kegagalan ginjal menghasilkan urin. Anuria bisa disebabkan oleh kurangnya 
tekanan untuk melakukan filtrasi atau radang glomerulus, sehingga plasma darah tidak bisa masuk 
ke dalam glomerulus. Kurangnya tekanan hidrostatis bisa disebabkan oleh penyempitan (konstriksi) 
arteriol efferen oleh hormon epinefrin atau oleh pendarahan sehingga darah tidak dialirkan ke 
ginjal. 
Glikosuria 

Glikosuria adalah ditemukannya glukosa pada urin. Hal ini menunjukkan bahwa telah 
terjadi kerusakan pada badan malphigi. 
Albuminaria 

Albuminaria adalah ditemukannya protein albumin dalam urin. Keberadaan albumin yang 
berlebihan dalam urin menunjukkan adanya kenaikan permeabilitas membran glomerulus. 
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Albuminaria disebabkan karena luka pada membran glomerulus sebagai akibat penyakit, kenaikan 
tekanan darah, dan iritasi sel-sel ginjal oleh zat-zat, misalnya racun, bakteri, eter, atau logam berat. 
Hematuria 

Keberadaan sel-sel darah merah di dalam urin disebut hematuria. Penyebab hematuria 
adalah radang organ-organ sistem urin karena penyakit atau iritasi oleh batu ginjal. Jika darah 
ditemukan di dalam urin, kondisi ini menunjukkan adanya bagian saluran urin yang mengalami 
pendarahan. 
Bilirubinaria 

Konsentrasi bilirubin dalam urin di atas normal disebut bilirubinaria. Bilirubinaria 
menunjukkan adanya penguraian hemoglobin dalam darah merah yang berlebihan atau adanya 
ketidakfungsian hati atau kerusakan empedu. 
Nefritis Glomerulus 

Nefritis glomerulus merupakan radang ginjal yang melibatkan glomerulus. Salah satu 
penyebab paling umum adalah reaksi alergi terhadap racun yang dilepaskan oleh 
bakteri Streptococcus yang telah menginfeksi bagian tubuh lain, khususnya tenggorokan. 
Glomerulonefritis memungkinkan sel-sel darah merah dan protein memasuki filtrat sehingga urin 
mengandung banyak eritrosit dan protein. Glomerulonefritis yang parah bisa menyebaban gagal 
ginjal. 
Pielonefritis 

Pielonefritis merupakan radang pelvis ginjal, medula, dan korteks oleh infeksi bakteri. 
Infeksi ini biasanya berawal dari pelvis ginjal kemudian melebar ke dalam ginjal. Piolonefritis bisa 
menyebabkan kerusakan nefron dan korpuskulum renalis. 
Nefrosis 

Nefrosis merupakan kondisi bocornya membran glomerulus. Kebocoran ini 
memungkinkan sejumlah besar protein berpindah dari darah menuju urin sehingga air dan natrium 
menumpuk dalam tubuh menghasilkan pembengkakan (oedem), khususnya di sekitar lutut, kaki, 
abdomen, dan mata. Nefrosis lebih umum terjadi pada anak-anak, namun bisa terjadi pada semua 
usia. Meskipun tidak selalu menyembuhkan, hormon steroid sintetis tertentu, seperti cortison dan 
prednison, yang mirip hormon yang disekresi kelenjar adrenal, dapat menekan terjadinya nefrosis. 
Polisistik 

Polisistik bisa disebabkan oleh kerusakan saluran ginjal yang merusak nefron dan 
mengkasilkan kista mirip dilatasi sepanjang saluran. Kelainan ginjal ini umumnya dirurunkan. Dalam 
jaringan ginjal muncul kista, lubang kecil, dan gelembung-gelembung berisi cairan. Kista ini 
perlahan-lahan bertambah besar hingga menekan keluar jaringan normal. Gagal ginjal sebagai 
akibat penyakit pilisistik biasanya terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Perkembangan polisistik dapat 
diperlambat dengan diet, obat, dan pemasukan cairan. 
 
SISTEM EKSKRESI  PADA HEWAN INVERTEBRATA 

Sistem ekskresi invertebrata berbeda dengan sistem ekskresi pada vertebrata. 
Invertebrata belum memiliki ginjal yang berstruktur sempurna seperti pada vertebrata. Pada 
umumnya, invertebrata memiliki sistem ekskresi yang sangat sederhana, dan sistem ini berbeda 
antara invertebrata satu dengan invertebrata lainnya. 
Alat ekskresinya ada yang berupa saluran Malphigi, nefridium, dan sel api.  
Nefridium adalah tipe yang umum dari struktur ekskresi khusus pada invertebrata.  
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Berikut ini akan dibahas sistem ekskresi pada cacing pipih (Planaria), cacing gilig (Annellida), dan 
belalang. 

1. Sistem Ekskresi pada Protozoa 
Protozoa tidak memiliki organ pengeluaran khusus sehingga zat sisa metabolismenya 

dikeluarkan melalui rongga berdenyut (vakuola kontraktil) atau melalui kulit secara difusi dan 
osmosis contohnya pada amuba dan Paramaecium 

 
Gambar 8.1   Sistem Ekresi pada Paramaecium Paramaecium 
 

 2.   Sistem Ekskresi pada Cacing Pipih 
Cacing pipih mempunyai organ nefridium  

yang disebut sebagai protonefridium.Protonefridium  
tersusun dari tabung dengan ujung membesar  
mengandung silia. Di dalam protonefridium  
terdapat sel api yang dilengkapi dengan silia.  
Tiap sel api mempunyai beberapa flagela yang  
gerakannya seperti gerakan api lilin. Air dan  
beberapa zat sisa ditarik ke dalam sel api.  
Gerakan flagela juga berfungsi mengatur arus  
dan menggerakan air ke sel api pada sepanjang  
saluran ekskresi. Pada tempat tertentu, saluran  
bercabang menjadi pembuluh ekskresi yang                     Gambar 8.2.   Sistem Ekresi Pada Cacing Pipih 

terbuka sebagai lubang di permukaan tubuh (nefridiofora).  Air dikeluarkan lewat lubang 
nefridiofora ini. Sebagian besar sisa nitrogen tidak masuk dalam saluran ekskresi. Sisa nitrogen 
lewat dari sel ke sistem pencernaan dan diekskresikan lewat mulut. Beberapa zat sisa berdifusi 
secara langsung dari sel ke air. 
 
3.   Sistem Ekskresi pada Anelida dan Molluska 
Anelida dan molluska mempunyai organ nefridium yang disebut metanefridium. Pada cacing tanah 
yang merupakan anggota anelida, setiap segmen dalam tubuhnya mengandung sepasang 
metanefridium, kecuali pada tiga segmen pertama dan terakhir. 
Metanefridium memiliki dua lubang. Lubang yang pertama berupa corong, disebut nefrostom (di 
bagian anterior) dan terletak pada segmen yang lain. Nefrostom bersilia dan bermuara di rongga 

 

http://biologiklaten.files.wordpress.com/2012/01/paramecium.jpg
http://biologiklaten.files.wordpress.com/2012/01/23057738.gif
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tubuh (pseudoselom). Rongga tubuh ini berfungsi sebagai sistem pencernaan. Corong (nefrostom) 
akan berlanjut pada saluran yang berliku-liku pada segmen berikutnya. Bagian akhir dari saluran 
yang berliku-liku ini akan membesar seperti gelembung. Kemudian gelembung ini akan bermuara 
ke bagian luar tubuh melalui pori yang merupakan lubang (corong) yang kedua, disebut nefridiofor. 
Cairan tubuh ditarik ke corong nefrostom masuk ke nefridium oleh gerakan silia dan otot. Saat 
cairan tubuh mengalir lewat celah panjang nefridium, bahan-bahan yang berguna seperti air, 
molekul makanan, dan ion akan diambil oleh sel-sel tertentu dari tabung. Bahan-bahan ini lalu 
menembus sekitar kapiler dan disirkulasikan lagi. Sampah nitrogen dan sedikit air tersisa di 
nefridium dan kadang diekskresikan keluar. 

1. Metanefridium berlaku seperti penyaring yang menggerakkan sampah dan 
mengembalikan substansi yang berguna ke sistem sirkulasi.Cairan dalam rongga tubuh 
cacing tanah mengandung substansi dan zat sisa. Zat sisa ada dua bentuk, yaitu amonia 
dan zat lain yang kurang toksik, yaitu ureum. Oleh karena cacing tanah hidup di dalam 
tanah dalam lingkungan yang lembab, anelida mendifusikan sisa amonianya di dalam 
tanah tetapi ureum diekskresikan lewat sistem ekskresi. 

 
Gambar 8.3.   Sistem Ekresi Pada Cacing Tanah dan Molusca 

 

4.   Alat Ekskresi pada Belalang 
Alat ekskresi pada belalang adalah pembuluh Malpighi, yaitu alat pengeluaran 

yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Pembuluh Malphigi berupa kumpulan benang halus 
yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus.  
Di samping pembuluh Malphigi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa 
hasil oksidasi yang berupa CO2. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. 
Belalang tidak dapat mengekskresikan amonia dan harus memelihara konsentrasi air di dalam 
tubuhnya. Amonia yang diproduksinya diubah menjadi bahan yang kurang toksik yang disebut 
asam urat. Asam urat berbentuk kristal yang tidak larut. 
Pembuluh Malpighi terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Darah mengalir lewat 
pembuluh Malpighi. Saat cairan bergerak lewat bagian proksimal pembuluh Malpighi, bahan yang 
mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat, sedangkan air dan berbagai garam diserap 
kembali biasanya secara osmosis dan transpor aktif. Asam urat dan sisa air masuk ke usus halus, 

http://biologiklaten.files.wordpress.com/2012/01/03-cacing-tanah1.jpg
http://biologiklaten.files.wordpress.com/2012/01/achatina-fulica-1.jpg
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dan sisa air akan diserap lagi. Kristal asam urat dapat diekskresikan lewat anus bersama dengan 
feses. 
Sistem ekskresi pada manusia dan vertebrata lainnya melibatkan organ paru-paru, kulit, ginjal, dan 
hati. Namun yang terpenting dari keempat organ tersebut adalah ginjal. 

                                       
Gambar 8.4.   Sistem Ekresi Pada Insekta 

 
B.     SISTEM EKSKRESI  PADA HEWAN  VERTEBRATA 
1.Sistem ekskresi pada ikan 
Ikan mempunyai system ekskresi berupa ginjal dan suatu lubang pengeluaran yang disebut 
urogenital.Lubang urogenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin 
yang berada tepat dibelakang anus. 
Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomelurus yang jumlahnya lebih 
banyak. Sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomelurus sehingga penyaringan 
sisa hasil metabolisme berjalan lambat. 
Mekanisme eksresi ikan air tawar berbeda dengan ikan air laut. Ikan air tawar mengeksreksi 
ammonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang serta mengeluarkan urine dalam jumlah 
besar. Sebalknya pada air laut mengeksresksikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida 
(TMO), mengekresikan ion-ion lewat insang dan mengeluarkan urine sedikit. 

http://biologiklaten.files.wordpress.com/2012/01/142005_insecta.jpg
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Gambar 8.5.   Sistem Ekresi Pada Pisces 

2.Sistem ekskresi pada amfibi 
Saluran ekskresi pada katak yaitu ginjal, paru-paru, 
dan kulit. Saluran ekskresi pada katak jantan & betina  
memiliki perbedaan, pada katak jantan saluran kelamin  
& saluran urin bersatu dengan ginjal, sedangkan pada  
katak betina kedua saluran itu terpisah. Walaupun  
begitu alat lainnya bermuara pada satu saluran dan  
lubang pengeluaran yang disebut kloaka. 
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    Gambar   8.6.   Sistem Ekresi Pada Amphibia 
 

3.Sistem ekskresi pada reptil 
Sistem ekskresi pada reptil berupa ginjal, paru-paru, 
kulit dan kloaka. Kloaka merupakan satu-satunya  
lubang untuk mengeluarkan zat-zat hasil  
metabolisme.Reptil yang hidup di darat sisa  
hasil metabolismenya berupa asam urat yang  
dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah  
padat berwarna putih. 
 
4. Sistem ekskresi pada Aves ( Burung ) 
Alat pengeluaran pada burung berupa pari-pari,  
hati, ginjal, dan kulit.aluran ginjal, saluran kelamin,              Gambar 8.7.   Sistem Ekresi Pada Aves 

 

 

http://biologiklaten.files.wordpress.com/2012/01/ikan2.jpg
http://biologiklaten.files.wordpress.com/2012/01/amphibi.jpg
http://biologiklaten.files.wordpress.com/2012/01/burung.jpg
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dan saluran pencernaan bermuara pada sebuah lubang yang disebut kloaka. Burung menghasilkan  
kelenjar minyak yang terdapat pada ujung ekornya. kelenjar ini menghasilkan minyak untuk 
membasahi bulu-bulunya 
 
5.   Sistem ekskresi pada mamalia 

Sistem Ekskresi pada mamalia hampir sama dengan manusia tetapi sedikit berbeda karena 
mamalia dipengaruhi/disebabkan oleh lingkungan tempat tinggalnya. 
Paru-paru mamalia mempunyai permukaan ber spon (spongy texture) dan dipenuhi liang epitelium 
dengan itu mempunyai luas permukaan per isipadu yang lebih luas berbanding luas permukaan 
paru-paru. Paru-paru manusia adalah contoh biasa bagi paru-paru jenis ini. 
Paru-paru terletak di dalam rongga dada (thoracic cavity), dilindungi oleh struktur bertulang tulang 
selangka dan diselaputi karung dwi dinding dikenali sebagai pleura. Lapisan karung dalam melekat 
pada permukaan luar paru-paru dan lapisan karung luar melekat pada dinding rongga dada. Kedua 
lapisan ini dipisahkan oleh lapisan udara yang dikenali sebagai rongga pleural yang berisi cecair 
pleural ini membenarkan lapisan luar dan dalam berselisih sesama sendiri, dan menghalang ia 
daripada terpisah dengan mudah. 
Bernafas kebanyakannya dilakukan oleh diafragma di bawah, otot yang mengucup menyebabkan 
rongga di mana paru-paru berada mengembang. Sangkar selangka juga boleh mengembang dan 
mengucup sedikit. 
Ini menyebabkan udara tetarik ke dalam dan keluar dari paru-paru melalui trakea dan salur 
bronkus (bronkhial tubes) yang bercabang dan mempunyai alveolus di ujung yaitu karung kecil 
dikelilingi oleh kapilari yang dipenuhi darah. Di sini oksigen meresap masuk ke dalam darah, di 
mana oksigen akan d angkut melalui hemoglobin. 
Darah tanpa oksigen dari jantung memasuki paru-parumelalui pembuluh pulmonari dan lepas 
dioksigenkan, kembali ke jantungmelalui salur pulmonari. 
 
LATIHAN  SOAL 
ISIAN 

1. Ekskresi  adalah ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Osmoregulasi adalah ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Alat ekskresi pada manusia terdiri dari:   
A……………………………………………………. 
B……………………………………………………. 
C……………………………………………………. 
D……………………………………………………. 

4. Ginjal Berfungsi untuk :   
A……………………………………………………. 
B……………………………………………………. 
C……………………………………………………. 
D……………………………………………………. 
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E……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
                            A                                                                                  B 
  Gambar  8.1      Struktur ginjal manusia 
 
 
 
 
 
Gambar 8.2  Saluran pembuatan urin pada manusia 

5. Jelaskan struktur Ginjal  ! 
         ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. Terangkan Proses pembentukan urin (tempat terjadi dan hasilnya) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin ! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Sebutkan kelainan dan gangguan yang terdapat pada ginjal  ! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 A         B 
Gambar 8.3 Kerusakan yang terjadi pada ginjal dan proses penanganannya 

9. Sebutkan fungsi paru-paru yang berhubungan dengan ekskresi  ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Sebutkan fungsi hati yang berhubungan dengan ekskresi  ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Fungsi kulit bagi tubuh kita adalah ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. Berdasarkan strukturnya,  kulit terdiri dari dua lapisan yaitu : 
A………………………………………………….. 
B…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                     Gambar 8.4  Struktur kulit manusia 

13.  Jelaskan struktur epidermis pada kulit  ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. Sebutkan perbedaan system ekskresi pada cacing pipih, cacing tanah, dan serangga  ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Bagaimana system ekskresi pada ikan  ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

16.  Apa perbedaan  ekskresi pada ikan air laut dan ikan air tawar  ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

17.   Jelaskan ekskresi pada burung ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
PG   : 
1.  Ekskresi adalah ... 

A.  keluarnya keringat ke permukaan kulit untuk mendinginkan tubuh 
B.  pengeluaran produk-produk buangan metabolisme dari tubuh 
C.  pembuangan hasil tidak terpakai dari pencernaan tubuh 
D.  keluarnya urine dari kandungan kemih 
E.   keluarnya feses dari anus 

2.   Perhatikan gambar sistem ekskresi di bawah ini! 
Nama-nama organ tersebut yang diberi nomor 1, 2, 3, 4 
 secara berurutan adalah ..... 
A.  ureter, ginjal, kandung kemih, uretra  
B.  ureter, kandung kemih, uretra, ginjal  
C.  uretra, kandung kemih, ginjal, ureter  
D.  ureter, ginjal, uretra, kandung kemih  
E.   uretra, kandung kemih, ureter, ginjal 

 
 
 
 
 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-SQXJSP_Tp08/U3UzkJmDfBI/AAAAAAAAkKw/YaZuVBRM7WQ/s1600/REN+GINJAL.jpg
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3. Perhatikan Gambar berikut ini 
Bagian  B adalah  ... menghasilkan   .... 
A.  glomerulus  - urine primer  
B.  glomerulus  - urine sekunder 
C.  tubulus  proksimal  - filtrat tubulus  
D.  tubulus  proksimal  - urine primer  
E.   hepar  - empedu 

4. Perhatikan gqambar berikut ini 
Bagian D disebut  dengan .... 
A.  glomerulus 
B.  kapsula  bowman  
C.  tubulus  proksimal  
D.  lengkung  henle 
E.   tubulus  distal 

5. Proses  augmentasi,   reabsorbsi,  dan filtrasi  secara berurutan  ditunjukkan   oleh bagian .... 
A.  (A), (B), (D)                                                      
B.  (B), (A), (D)                                                            
C.  (C), (D), (B)  
D.  (D), (B), (A)  
E.   (D), (A), (B) 

6.  Badan  Malpighi  ginjal terdiri  atas  ... 
A.  glomerulus  dan lengkung  henle  
B.  kapsula  bowman  dan glomerulus  
C.  glomerulus  dan tubulus  proksimal  
D.  lengkung  henle dan tubulus  distal 
E.   lengkung  henle dan tubulus  proksimal 

7. Hati merupakan  organ  ekskresi  yang berperan  dalam  proses  .... 
A.  menyimpan  makanan  dalam  bentuk  glikogen 
B.  pembentukan   protombin 
C.  menawarkan   zat yang bersifat  racun 
D.  perombakan   darah  yang   rusak  atau tua menjadi  empedu 
E.   pembentukan   vitamin  A dari karotin 

8. Berikut  lni adalah  proses  pengeluaran   zat dari tubuh.  
1. pengeluaran   keringat 
2. pengeluaran  feses 
3. pengeluaran   urine 
4. pengeluaran   CO2 
5. pengeluaran   air ludah 

Proses  ekskresi  ditunjukkan  oleh  .....  
A.  (1), (2), (3)  
B.  (1), (2), (4)  
C.  (1), (3), (4) 
D.  (1), (3), (5) 
E.   (2), (3), (4)  

 

https://4.bp.blogspot.com/-z5iVdgy6wvo/U3Uz_SORNQI/AAAAAAAAkK4/tAMa8E9rhtU/s1600/GINJAL+REN+MANUSIA.jpg
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9.  Setiap  hari  manusia   dewasa   menghasilkan    180  liter  urine  primer,  tetapi  hanya  lebih   
      kurang 1,5  liter         

urine  yang  dikeluarkan   oleh  ginjal.  Pengurangan   volume  urine  tersebut  terjadi  melalui 
proses  ..... 
A.  reabsorpsi                                                               
B.  filtrasi 
C.  eliminasi                                                                  
D.  sekresi 
E.   augmentasi 

10.  Feses  pada  manusia   berwarna   kuning   kecokelatan,   warna  tersebut berasal  dari  zat  war 
      na empedu  di antaranya  .... 

A.  bilus dan bilirubin                                                   
B.  bilivedin  dan urobilin  
C.  billirubin  dan biliverdin                                          
D.  bilirubin dan urobilin  
E.   bilus dan biliverdin 

11.Peradangan ginjal disebut juga ... 
A.  vesica urinaria 
B.  scarlet fever 
C.  uremia 
D.  nefritis 
E.   anuria  

12.Seorang  siswa menguji urinenya dengan menggunakan reagen benedik dan biuret. 
1. Tabung A  : urine + benedict 
2. Tabung B : urine + biuret 
Didiamkan selama 5 menit, lalu diamati dan didapatkan hasil sebagai berikut: 

 Tabung  A + pemanasan                    Tabung  B 

 Terbentuk endapan merah bata             Terbentuk endapan berwarna biru muda 
Dan hasil diatas dapat disimpulkan, bahwa siswa tersebut mengidap penyakit. ... 
A.  diabetes insipidus                                          
B.  nefritis  
C.  diabetes melitus                                              
D.  uremia  
E.   albuminuria 

13. Seorang  pasien  di  rumah  sakit  mengalami gangguan  pusing,  mual dan  muntah-muntah. 
      Ternyata setelah darahnya diperiksa di laboratorium mengandung zat-zat sisa urine seperti  
       urea. 

Hal ini disebabkan karena ginjalnya tidak berfungsi. Penyakit yang dideritanya disebut.....  
A.  diabetes insipidus                                           
B.  anuria 
C.  albuminuria                                                     
D.  uremia 
E.   sinusitis 
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14. Penderita gagal ginjal dapat diobati dengan cara berikut ini, kecuali ..... 
A.  mengurangi protein                                        
B.  cangkok ginjal 
C.  pembatasan cairan                                         
D.  hemodialisis 
E.   transfusi darah 

15. Sisa-sisa metabolisme tubuh harus dikeluarkan dan dibuang, sebab bila tidak dibuang maka …. 
A. zat sisa tersebut dapat menghilangkan nafsu makan 
B. zat sisa tersebut akan meracuni tubuh 
C. akan selalu merasa kenyang 
D. zat sisa tersebut dapat menyebabkan tumor 

 
ESSAY  
1. Jelaskan prinsip kerja ginjal!  
2. Sebutkan komposisi urine yang normal!  
3. Jelaskan bagian-bagian kulit yang terdapat pada lapisan kulit jangat!  
4. Sebutkan 5 fungsi kulit!  
5. Sebutkan 5 fungsi hati  
6. Jelaksan gambar ginjal berikut ini!                 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.     Jelaskan gambar kulit berikut ini!  
8.     Jelaskan 3 penyakit kulit!  
9.      Apakah fungsi otot polos pada akar rambut?  
10.    Sebutkan 4 faktor yang berpengaruh terhadap produksi urin! 
 
SOAL  PENGAYAAN   
1.   Jelaskan bagaimana ginjal mengeluarkan zat-zat sampah dan mempertahankan keseimbangan  
       garam-garam tubuh! 
2.   Jelaskan mengapa proses penyerapan kembali zat-zat tertentu di dalam ginjal sangat penting? 
3.   Apa yang terjadi ketika organ-organ sistem urin tidak bekerja? 
4.  Mengapa kita disarankan untuk banyak-banyak minum air putih? 
5.  Apa perbedaan antara Diabetes Mellitus dan Diabetes Insipidus! 

  

https://1.bp.blogspot.com/-qH_Rt8tx4GQ/VnnhJJD0yiI/AAAAAAAAwn4/aoGLzYfc4L8/s1600/ginjal+ku+ya.jpg
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6. Jelaskan apa yang terjadi bila ginjal tidak mampu lagi menyaring darah! Apa yang bisa dilakukan? 
7. Jelaskan cara untuk mengetahui ada tidaknya glukosa dalam urin dengan menggunakan uji  
     fehling A dan B! 
 
GLOSSARY   :   
 

ISTILAH KETERANGAN 
Augmentasi :   Proses  terjadinya  penambahan  zat-zat  yang  tidak  diperlukan  oleh 

tubuh  kedalam  tubulus  distal 

Badan malphigi :   Glomerulus  (  Kumpulan  kapiler )  yang  diselubungi oleh  kapsula 
bowman 

Diabetes  
insipidus 

:   Penyakit  yang disebabkan  karena kelenjar  hipofisis gagal  
mensekresikan hormon antidieuritik sehingga  ekskresi  urin meningkat.   

Ekskresi :  Proses  pengeluaran  zat  sisa  metabolisme dari dalam  tubuh untuk  
menjaga  kesetimbangan  tubuh.   

Filtrasi :  Perpindahan  cairan dari glomerulus menuju  ke ruang  kapsula 
bowman melalui  membran  filtrasi 
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