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I. PEMBUATAN LARUTAN 
 
 

Pratikum Fisiologi Hewan memerlukan banyak larutan kimia.  Agar 

pratikum berjalan lancar, maka sebelum pratikum dimulai larutan harus 

disiapkan terlebih dahulu.  Berikut pembuatan beberapa larutan. 

1. Larutan Binedict 

Larutkan 173 gr Na Sitrat dan 100 gr Na2CO3 dalam 600 mL air.  

Larutkan 17.3 gr CuSO4 dalam 150 mL air.  Tuangkan dengan 

perlahan-lahan larutan CuSO4 dalam larutan pertama sambil diaduk.  

Encerkan dengan air sampai 1000 mL. 

2. Larutan Fehling A 

Larutkan 68.28 gr CuSO4 dalam aquades sampai 1000 mL. 

3. Larutan Fehling B 

Larutkan 352 gr Kalium Natrium Tartat dan 154 gr NaOH dalam 

aquades sampai 1000 mL (Perhatian: Larutan Fehling A + B disebut 

Benedict). 

4. Larutan Lugol 

Larutkan 2 gr KI2 dan 1 gr I2 dalam aquades sampai 300 mL. 

5. Larutan Ringer untuk Katak 

Larutan dalam 1000 mL air, masing-masing: 

NaCl (6.5 gr), CaCl2 (0.12 gr), KCl (0.14 gr), NaHCO3 (0.20 gr). 

6. Larutan pengecer  

Larutan pengencer yang digunakan untuk menghitung sel darah merah 

harus memenuhi beberapa persyaratan: 

a. Larutan harus isotonis untuk mencegah terjadinya plasmolisis dan 

pengerutan sel darah merah (krenasi). 

b. Larutan harus berisi fiksatif: 

1) Untuk mempertahankan bentuk sel yang sebenarnya. 

2) Untuk mencegah autolisis selama beberapa jam setelah 

pengeceran. 

3) Untuk mencegah penggumpalan (aglutinasi). 
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Cara pembuatan Larutan dari Bahan Pekat 

No Larutan Konsentrasi Cara Pembuatan 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
8. 

Asam Asetat 
(CH3COOH) 

 
 
 
 
 

 
Asam  Khlorida 

6 M 
 
 
 

0.1M 
 

 
 

6 M 

Ambil 353 mL CH3COOH 
99.5% (17 M), encerkan 
dengan air sampai 1 liter. 
 
Ambil 16.7 ml CH3COOH 6M, 
encerkan dengan air sampai 
1 liter. 
 
Ambil 500 ml HCl 36% (12M), 
encerkan dengan air sampai 
1 liter. 

 

Cara Pembuatan Larutan dari Bahan Padat 

No Larutan Konsentrasi Cara Pembuatan 

9. 
 
 
10. 
 
11. 
 
12. 

Natrium 
Hidroksida 
(NaOH) 
Kalium Khlorida 
(KCl) 
Kalium  Yodida 
(KI2) 
Kalsium 
Khlorida  
(CaCl2) 

0.1 M 
 
 
0.1 M 
 
0.1 M 
 
0.1 M  

Larutan 4 gr NaOH dalam air 
sampai 1 liter. 
 
Larutkan 7.5 gr KCl dalam air 
sampai 1 liter. 
Larutkan 16.5 gr KI dalam air 
sampai 1 liter. 
Larutkan 5.9 gr CaCl2 dalam 
air sampai 1 liter. 

 

Cara Pembuatan Larutan Khusus 

No Nama Larutan Cara Pembuatan Penggunaan 

13. 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 

Air Kanji 
 
 
 
 
 
 
Air Kapur 
 
 
 
 
 
 
Air Laut  
 
 
 
 
 

Larutkan 10 gr amilum 
dengan air hangat sampai 
volume 100 mL. 
Tambahkan air dingin 
sehingga volume menjadi 
500 mL.  
 
Masukan 1 sendok CaCO3 
(kapur sirih) dalam 1 liter 
air. Aduklah campuran itu. 
Endapkan dan saring. 
Gunakan larutan yang 
jernih.  
 
Larutkan dalam 1 liter air : 
20 gr NaCl; 1,8gr MgSO4; 
2,5 gr MgCl2, 1 gr K2SO4 

 
 
 

Regensia 
untuk yodium 
 
 
 
 
 
Regensia 
untuk CO2 
 
 
 
 
 
Sebagai 
pengganti air 
laut  
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16. 
 
 
 
 
 
 
17. 

Albumim 
 
 
 
 
 
 
 
Biuret 

Campuran 5 ml putih telur 
dengan 5 mL air. Tuangkan 
campuran ini ke dalam 500 
ml air hangat (60o C) sambil 
diaduk. Panaskan dengan 
perlahan (tidak lebih dari 
80o C) sampai larutan 
menjadi bening. Dinginkan 
dan saring. 
 
Larutkan 0.75 gr CuSO4 1% 
dalam 1 liter larutan NaOH 
10% 

Untuk Uji 

Protein 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reagensia 

untuk urea 

dan protein 

 

 

Cara Pembuatan Indikator Asam-Basa 

No Nama 
Indikator 

Cara Pembuatan Daerah pH 

18. 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
22. 
 
 
 
 

Bromo timol 
biru 
 
 
 
 
Fenol Ftalin 
 
 
 
 
 
Fenol merah 
 
 
 
 
 
Lakmus 
 
 
 
Metil Jingga 
 
 
 
 

Timbang 1.0 gr bromo 
timol biru. Larutkan 
dalam 1,5 mL larutkan 
NaOH 0,1 M. Encerkan  
hingga  100 ml air. 
 
Timbang 0.1 gr            
fenolftalin. Larutkan 
dengan 50 mL alkohol 
95%. Encerkan dengan 
air sampai 100 mL  
 
Timbang 0.1 gr fenol 
merah. Larutkan dalam 
2.8 ml larutkan NaOH 
0.1 M. Encerkan dengan 
air sampai 100 ml air. 
 
Timbang 0.1 gr bubuk 
lakmus. Larutkan dalam 
100 mL air   
 
Timbang 0.1 gr metil 
jingga. Larutkan dalam 
100 mL air 
 
 

pH 6.0   -   7.5 
Kuning   -   Biru 
 
 
 
 
pH  8.3  -    8.2 
Jernih    -  Merah 
 
 
 
 
pH 6.4   -   8.2 
Kuning  -   Merah 
 
 
 
 
pH 4.5   -   8.3 
Jingga -   Kuning 
  
 
 
pH 3.1   -   4.4 
Merah      Kuning 
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23. 
 
 
 
 
24. 
 

Metil Merah 
 
 
 
 
Timol Biru  

Timbang 0.1 gr metil 
merah. Larutkan dalam 
60 ml alkohol dan 
tambahkan 40 ml air. 
 
Timbang 0.1 gr timol 
biru. Larutkan dalam 2,2 
ml larutkan NaOH 0,1 M. 
Encerkan dengan air 
sampai 100 mL. 

pH 4.2   -   6.3 
Merah      kuning 
 
 
 
pH 1.2   -   10.4 
Kuning         Biru 

   

Pelajarilah sifat dan fungsi masing-masing larutan dalam praktikum 

fisiologi hewan.  
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2. FISIOLOGI SISTEM PENCERNAAN 

 

A. Pengantar  

1. Fisiologi Saluran Pencernaan (Tractus Digestivus) 

Sistem pencernaan (sistema digestoria) tersusun atas saluran 

pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut sistem yang ikut 

menopang fungsi sistem cerna. 

a.  Sistem sirkulasi sphlanknik yaitu peredaran darah dari jantung 

menuju ke sistem pencernaan. Sistem sirkulasi sphlanknik diaktifkan 

oleh saraf parasimpatis. Darah dalam sirkulasi sphlanknik merupakan 

cadangan yang akan dipompa bila terjadi haemoragi (pendarahan), 

terutama yang menuju limpa. 

b. Saraf intrinsik dan ekstrinsik. Saraf intrinsik memungkinkan gerak 

autonom (short reflex) yaitu plexus myentericus (Auerbach) dan 

plexus sub mucosa (Meissner). Contoh short reflex adalah gerak 

peristaltik dan gerak segmentasi. Saraf ekstrinsik melibatkan saraf 

pusat dan sarat otonom, mendukung adanya long reflex, misalnya  

refleks buang air besar dan kecil yang berpusat di medulla spinalis. 

c.  Kelenjar hormon, misal gastrin yang dihasilkan oleh sel G di lambung. 

Sekretin dan kolesistokinin yang dihasilkan oleh sel mukosa (usus 

halus) 

 

2. Fisiologi Enzim Pencernaan  

Pencernaan makanan berlangsung secara mekanik dan enzimtis. 

Pencernaan mekanik yaitu penghalusan makanan dengan gerakan 

misal gerakan mengunyah sampai berbentuk seperti bubur. Namun 

hasil pencernaan mekanik belum dapat diserap oleh epitel usus sebab 

masih merupakan makromolekul. Agar makanan dapat diserap oleh 

epitel usus, maka makanan harus diurai secara enzimatis menjadi 

mikromolekul. Contoh makromolekul adalah: glikogen, amilum, lemak, 

protein dan selulosa yang semua hanya dapat diserap setelah dalam 

bentuk mikromolekul. Contoh mikromolekul adalah: glukosa, asam 

lemak, gliserol dan asam amino. Sedangkan vitamin, mineral dan air 

merupakan mikromolekul yang dapat langsung diserap oleh usus tanpa 

melalui proses pencernaan. 
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Untuk memecah makromolekul menjadi mikromolekul   diperlukan 

enzim. Pencernaan enzimatis dimulai di rongga mulut karena di mulut 

terdapat enzim ptialin (amilase) dan lipase lingual (yang kerjanya 

belum efektif). Pencernaan enzimatis berikutnya berlangsung  di 

lambung karena terdapat enzim pepsinogen menjadi pepsin oleh HCl 

di lambung, renin, dan lipase gastrik (yang kerjanya belum efektif).  

Pencernaan enzimatis berikutnya berlangsung di duodenum, 

sebab terdapat enzim tripsinogen  dari pankreas  dan erepsinogen dari 

duodenum yang diaktifkan oleh enterokinase menjadi tripsin dan 

erepsin; enzim lipase pankreas (steapsin) dan lipase duodenum, 

amilase, maltase dan lain-lain. 

Kerja enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH. Enzim di rongga mulut 

bekerja efektif dalam suasana netral atau sedikit basa. Enzim di 

lambung bekerja efektif dalam kondisi asam; dan enzim di duodenum 

bekerja efektif dalam suasana netral atau sedikit basa. Kondisi asam di 

lambung karena adanya HCl, dan suasana agak basa di mulut dan 

suasana basa di duodenum karena adanya NaHCO3. Hati merupakan 

kelenjar pencernaan, namun hati tidak menghasilkan enzim 

pencernaan. Hati menghasilkan garam empedu yang penting untuk 

mengemulsikan lemak. Dinding saluran pencernaan dilindungi oleh 

lendir (musin) yang mengandung protein dan juga NaHCO3, terutama di 

lambung untuk melindungi dinding lambung dari HCI. 

 

B. Kegiatan  

 Kegiatan 1. Enzim pencernaan  

 Alat dan Bahan: 

 Tabung reaksi, air liur, jeroan ayam segar, mortar, penjepit, lampu 

Bunsen, minyak kelapa, es, air panas, dan papan bedah. 

 Cara Kerja: 

  Untuk melakukan percobaan ini praktikan harus mengumpulkan 

air ludah dalam tabung reaksi. Saringlah air ludah ini dengan kapas 

atau kertas saring. Kemudian fitrat yang bening ditampung dan 

digunakan untuk percobaan-percobaan berikut: 
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1. Percobaan terhadap musin  

Ambil 1 mL filtrat hasil penyaringan, lalu tambahkan 1 mL Biuret 

terhadapnya untuk menguji adanya protein. Amati perubahan 

warnanya! Apa kesimpulannya? (untuk percobaan ini buatlah 

Biuret dengan mencampurkan 0,5 mL NaOH 10% dan 0,5 mL 

CuSO4 15%. Larutan harus segar, sehingga larutan dibuat 

sebelum praktikum. 

2. Percobaan terhadap ion CNS 

Sediakan dua tabung reaksi, masukanlah ke dalam masing-

masing tabung reaksi tadi 1 mL larutan FeCl3  1%. Tambahkan 0.5 

mL HCl. Ke dalam tabung reaksi yang pertama, tambahkan tetes 

demi tetes filtrat air ludah sampai terlihat suatu perubahan warna. 

Warna merah orange menunjukan terbentuknya Fe(CNS)3. 

Bandingkan hasilnya dengan tabung ke dua. 

3. Percobaan Hidrolisis Amilum oleh Enzim Amilase  

Untuk melakukan percobaan ini praktikan harus menyediakan:    

(a) air ludah yang telah disaring sebanyak 5 mL, (b) larutan 

amilum 5 mL,   (c) tabung reaksi sebanyak 10 buah diberi nomor 

1-5 dan huruf A-E (dua set), (d) testplate, (e) pipet tetes, (f) lugol 

(KI2 ) dan (g) es batu. 

Langkah percobaan: 

a. Masukkan masing-masing 0.5 mL larutan amilum ke dalam 10 

tabung reaksi. 

b. Masukkan masing-masing 0.5 mL air ludah ke dalam 10 

tabung reaksi tersebut secara serentak dan dikocok. 

c. Ambil tabung ke-1 dan ke A setelah 1 menit. 

d. (1) Lakukan uji glukosa terhadap tabung ke 1. 

Tambahkan 0.5 mL Fehling A dan 0.5 mL Fehling B. Kocok 
dan panaskan hingga mendidih sampai terlihat perubahan 
warna yang stabil.  

(2) Lakukan uji amilum terhadap tabung ke A. 

Kocok kemudian tuangkan ke dalam testplate. Tambahkan 
2-5 tetes lugol.  

e. Lakukanlah percobaan yang sama untuk tabung berikutnya 

masing-masing setelah 3, 5, 7 dan 9 menit. 

f. Lakukanlah kedua set percobaan ini berturut-turut. Analisis 

hasil yang terjadi untuk kedua percobaan tersebut. 
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4. Pengaruh Temperatur terhadap Kerja Enzim Amilase 

Kumpulkan air ludah dan saringlah. Sediakan 3 buah gelas kimia 

250 mL. Ketiga gelas kimia tersebut masing-masing diisi dengan 

es, air ledeng dan air mendidih. Masukan tabung reaksi ke dalam 

gelas kimia tersebut. Isi tabung reaksi ke dalam gelas kimia 

tersebut. Isi tabung reaksi dengan 1 mL air ludah dan tambahkan 

amilum. Setelah 10 menit, ambil dengan pipet dan teteskan ke 

testplate. Lalu tambahkan 2 tetes KI2.  Sisa yang ada dalam 

tabung reaksi ditambah 0.5 mL Fehling A dan 0.5 mL Fehling B 

kemudian dipanaskan hingga mendidih beberapa menit. 

5. Percobaan Enzim Lipase 

Sediakan pankreas, lambung, duodenum, dan empedu ayam 

segar, 4 tabung reaksi, larutan NaOH 1 N. Tambahkan 5 tetes  

larutan fenol merah, minyak kelapa, dan air ludah. 

Lakukan percobaan berikut: 

a. Sediakan 5 buah tabung reaksi  dan diisi dengan 0,5 mL 

minyak kelapa dan 5 tetes larutan NaOH 1 N. Tambahkan 5 

tetes larutan fenol merah sebagai indikator. 

b. Masukan masing-masing gerusan pankreas, duodenum, 

lambung, empedu dan air ludah ke dalam tabung ke 1, 2, 3, 4, 

dan 5. Perhatikan apakah terdapat perubahan warna? Amati 

keadaan lemak pada tabung dan analisis hasilnya. 

6. Pengaruh Empedu terhadap Lemak 

a. Ambilah kantung empedu (vesica felea) ayam. Tuangkanlah 

isinya ke dalam sebuah tabung reaksi. Encerkan dengan 

aquades sampai volumenya 2 mL.  

b. Tambahkanlah 2 tetes minyak kelapa, lalu kocoklah. Biarkan 

sampai 5 menit. Lakukan percobaan yang sama pada tabung 

reaksi lain yang hanya diisi dengan 2 mL air dan 2 tetes 

minyak kelapa. Amati dan analisis hasilnya. 

 

Soal: 

1. Jelaskan proses pembentukan HCI di lambung! 
2. Jelaskan peran hormon yang terlibat pada sistem pencernaan! 
3. Jelaskan dengan menggunakan gambar hubungan pH di mulut, 

lambung, usus halus dengan kerja enzim pencernaan! 
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3. FISIOLOGI SISTEM RESPIRASI 

 

A. Pengantar 

 Respirasi dapat diartikan: (1) bernapas yaitu proses inspirasi dan 

ekspirasi, (2) pertukaran gas yaitu O2 dan CO2  baik antara alveolus dan 

kapiler paru-paru, maupun antara kapiler jaringan dan sel di jaringan. 

Respirasi sel berlangsung dalam 4 tahap yaitu: glikolisis, dekarboksilasi 

oksidatif, siklus Krebs, dan transpor elektron. Dari ke-4 tahap respirasi 

tersebut, hanya glikolisis yaitu pemecahan glukosa menjadi asam piruvat 

yang berlangsung secara anaerob. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif 

dan siklus  Krebs, oksigen diperlukan untuk membentuk CO2. Pada tahap 

transport elektron oksigen diperlukan sebagai penerima elektron terakhir 

membentuk radikal oksigen dan bereaksi dengan H+ membentuk air. 

 Pada tahap pertukaran gas, oksigen dari alveolus masuk ke 

kapiler paru-paru dan diikat oleh haemoglobin membentuk Hb(O2)4 dan 

terdapat sejumlah oksigen yang terlarut dalam plasma darah yang tidak 

diikat oleh Hb. Oksigen inilah yang menentukan tekanan parsial oksigen 

dalam darah. Di kapiler jaringan O2 dilepas oleh Hb dan berdifusi ke dalam 

sel. Mengapa O2 selalu dilepas oleh Hb setelah sampai di kapiler jaringan? 

Hal ini terjadi karena ada peningkatan kadar H+ (penurunan pH), yang 

disebut dengan efek Bohr. Oksigen yang berdifusi ke dalam otot akan 

diikat oleh mioglobin.  

Hasil respirasi di dalam sel adalah CO2, H2O dan energi dalam 

bentuk ATP dan panas yang hilang ke lingkungan. CO2 akan diangkut oleh 

vena menuju ke jantung dan dibuang melalui insang, kulit, atau paru-paru. 

Energi dalam tubuh berasal dari oksidasi karbohidrat, lemak dan protein. 

Karbohidrat, lemak dan protein dapat disimpan dalam tubuh sebagai 

sumber energi cadangan. Karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen di 

hati dan di otot dan jaringan lain (common metabolic pool). Bila tubuh 

kekurangan suplai makanan sumber energi, maka sumber energi 

cadangan di dalam tubuh akan segera dibongkar. Pertama adalah 

glikogenolisis (penguraian glikogen menjadi glukosa 1 fosfat), kedua 

lipolisis (penguraian lemak dari jaringan dan ditransfer ke hati, tempat 

berlangsungnya glukoneogenesis yaitu pembentukan glukosa dari bahan 
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non karbohidrat), ketiga adalah proteolisis (penguraian protein menjadi 

asam amino ditrasfer ke hati, seperti langkah kedua). 

Glukoneogenesis sangat penting karena sumber energi untuk sel 

saraf, sel darah, dan sel ginjal yang tidak memiliki cadangan energi. 

Glikogen dalam tubuh hanya bertahan sebagai sumber energi  selama 1,5 

hari. Oleh karena itu bila dalam waktu 36 jam tubuh kekurangan 

karbohidrat, maka lemak dan protein akan diubah menjadi glukosa 

(glukoneogenesis) agar sel saraf, sel ginjal, sel darah, dan sel lainnya 

tidak mati karena kekurangan energi. 

Glukosa, asam lemak dan asam amino yang diabsorpsi oleh usus 

halus dibawa oleh darah ke jaringan. Sebagian akan dioksidasi di dalam 

sel dan sisanya disimpan, atau untuk perbaikan jaringan. 

Glukosa akan mengalami glikolisis menjadi asam piruvat. Selanjutnya 

asam piruvat akan mengalami dekarboksilasi menjadi asetil koenzim A. 

Sedangkan asam amino dapat langsung diubah menjadi asetil koenzim A. 

Koenzim A selanjutnya masuk ke matriks mitokondria tempat 

berlangsungnya siklus Krebs (siklus asam trikarboksilat).  

Hasil oksidasi seluler dalam  mitokondria ini adalah: (1) energi yang 

di tangkap oleh ADP  menjadi ATP dan ada yang hilang ke lingkungan 

dalam bentuk panas. ATP dapat disimpan dalam bentuk kreatin fosfat 

(fosfokreatin),  (2) karbondioksida (CO2), dan (3) air (H2O). 

Khusus pada oksidasi asam amino, terdapat hasil samping berupa 

amonium (NH3) yang bersifat racun, sehingga harus dibuang. Terdapat 

berbagai perbedaan di antara hewan vertebrata dalam proses membuang 

NH3. Pada Pisces dan Ampibia, NH3 dibuang dalam bentuk amoniak, pada 

Reptilia dan Aves dibuang dalam bentuk asam urat yang padat, sedang 

pada Mammalia dibuang dalam bentuk urea yang larut dalam air.              

Karbon dioksida (CO2) yang terbentuk selama reaksi respirasi sel 

selanjutnya ditransfer ke sitosol dan berdifusi dari sitosol ke cairan ekstra 

sel, dan selanjutnya ke masuk ke pembuluh darah kapiler. Dari kapiler, 

CO2 dibawa ke paru-paru oleh darah dalam bentuk CO2 terlarut, HbCO2 

dan H2CO3. Pengangkutan CO2 paling banyak dalam bantuk HCO3
- di 

eritrosit, hal ini disebabkan pembentukan H2CO3 dikatalis oleh karbonat 

anhidrase yang ada di dalam eritrosit. Setelah sampai di kapiler paru-paru, 

CO2  berdifusi ke alveoli. 
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B. kegiatan 

Kegiatan 1. Pengamatan Alat Pernapasan Ikan 

Alat dan Bahan 

Ikan sapu-sapu besar, ikan lele, ikan gabus, ikan mas, ikan gurame, belut, 

alat bedah dan papan bedah. 

 

Cara Kerja: 

1. Bedah tutup insang (operculum) dan amati organ tambahan pernapasan 

di atas insang. Adakah labirin pada ikan tersebut? 

2. Kemudian bedah bagian perut ikan tersebut secara hati-hati dan amati 

gelembung renangnya (ductus pneumaticus). Bagaimana bentuk 

gelembung renang ikan tersebut? Termasuk tipe fisostomus atau 

fisoklistus? 

 

Kegiatan 2. Pengamatan Oksidasi Jaringan  

Alat dan Bahan: 

Dua ekor katak, metylen biru, NaCl 0.7%, air kapur, alat suntik, alat bedah 

dan tali. 

 

Cara Kerja: 

Buat campuran metylen biru dan larutan garam fisiologis (0.7% NaCl) 

dengan perbandingan  1 : 1000. Injeksikan 2 ml metylen biru ke dalam 

saccus lymphaticus dorsalis katak. Sebagai bahan perbandingan, sediakan 

seekor katak sebagai kontrol (tidak diberi perlakuan). Coba buktikan bahwa 

respirasi memerlukan O2 dan menghasilkan CO2. 

  

Dengan adanya oksidasi yang cepat metylen biru menjadi tak berwarna. 

Setelah 30 menit bunuhlah katak itu dan dengan segera periksalah berbagai 

jaringan dan organ: saraf, darah, otot, pankreas, hati, jantung dan ginjal. 

  

Apabila jaringan mulai mati, maka warna biru akan kembali terlihat dengan 

tidak diproduksinya CO2. Buat kesimpulan! Bandingkanlah dengan warna 

pada katak kontrol. 
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Kegiatan 3. Permeabilitas paru-paru terhadap gas 

Alat dan Bahan: 

Seekor katak, alat bedah, papan bedah, benang halus, air kapur, dan gelas 

kimia 100 mL. 

 

Cara Kerja: 

1. Bedahlah katak.  Tekan kedua paru-paru sehingga kempis. Kemudian 

ikatlah dengan benang halus paru-paru katak di daerah bronkus. 

Potonglah paru-paru yang diikat tadi di daerah trakea. Usahakan jangan 

sampai paru-paru bocor. Letakan pemberat dan kemudian masukan ke 

air kapur. 

2. Perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada paru-paru tersebut. 

Uraikan dan jelaskan perubahan yang terjadi. 

 

Soal: 

1. Mengapa keluar masuknya O2 dan CO2 dari organ respirasi ke jaringan 

dan   sebaliknya berlangsung secara difusi? 

2. Buatlah kurva disosiasi HbO2? 

3. Jelaskan secara singkat mekanisme sintesis ATP di dalam sel! 

4. Sebutkan membran respirasi atau pada bagian apa pertukaran O2 dan 

CO2 berlangsung pada ikan, katak, reptilia, burung dan mamalia! 
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4. FISIOLOGI SISTEM SIRKULASI 

 

A. Pengantar  

 Hewan Amphibia mempunyai jantung yang beruang 3 yaitu 2 

ruang atrium dan 1 ruang vertikel. Sepintas lalu, darah yang keluar dari 

ventrikel merupakan darah campuran antara darah kaya oksigen 

(teroksigenasi) dan kurang oksigen (terdeoksigenasi). Namun bila 

dicermati, ternyata darah yang mengalir ke otak Amphibia selalu darah 

teroksigenasi.  

Berikut penyebab mengapa darah yang ke otak Amphibia selalu 

darah kaya oksigen (teroksigenasi). 

1. Dasar ventrikel memiliki lekukan-lekukan, sehingga mampu 

menghambat terjadinya percampuran darah bersih dan darah kotor. 

2. Posisi aorta lebih dekat ke atrium sinistrum yang membawa darah 

teroksigenasi dari paru-paru dan kulit. Oleh karena itu, begitu terjadi 

sistol atrium, maka darah teroksigenasi terdorong lebih dahulu dan 

diikuti oleh darah campuran dan terakhir darah terdeoksigenasi. 

3.  Adanya valvula spiralis (klep berbentuk spiral) di aorta yang ujungya 

bercabang dua, ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya cabang aorta kanan 

dan kiri masing-masing bercabang 3. Cabang pertama menuju ke otak 

berisi darah teroksigenasi, cabang kedua ke seluruh tubuh bersisi 

darah campuran, dan cabang ketiga berisi darah terdeoksigenasi 

menuju ke sistem pernapasan yaitu paru-paru dan kulit 

(pulmokutanea). Terpisahnya darah ke 3 cabang terjadi karena di aorta 

terdapat valvua spiralis (spiral valve). 

Keuntungan yang diperoleh dengan suplai oksigen yang tinggi ke 

otak adalah sel-sel otak terhindar dari kematian. Hal ini disebabkan sel 

saraf akan segera mati bila dalam tiga menit kekurangan oksigen. Pada 

manusia yang menderita stroke (pecahnya pembuluh darah di otak) akan 

terjadi iskemia (berhentinya aliran darah setempat). Hal ini menyebabkan 

rusaknya sel saraf di otak. Gejala yang timbul adalah sesuai dengan 

bagian otak yang mengalami iskemia. Bila gangguan bagian korteks 

motoris dapat menyebabkan kelumpuhan organ ekstremitas. Bila 

gangguan terjadi di area Broca’s dan Wernic’s, maka penderita akan 

mengalami kesulitan bicara (berkomunikasi). 
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Pada saat terjadi sistol vertikel, darah akan mengalir melalui aorta  

arteri  arteriol  kapiler  venula  vena  vena cava  atrium dextrum 

jantung. Darah di aorta mengalir paling cepat, sebab luas panampang total 

pembuluh aorta adalah yang paling sempit, sedang aliran darah kapiler 

adalah yang paling lambat sebab jumlah luas penampang total kapiler 

adalah yang paling tinggi. Tekanan darah yang tertinggi juga di aorta dan 

yang paling rendah di kapiler. Hal ini disebabkan tekanan berbanding 

terbalik dengan volume. 

Hemodinamika semakin lancar bila terjadi vasodilatasi (arteriol 

melebar), dan aliran darah akan terhambat jika terjadi vasokonstriksi 

(menyempitnya pembuluh darah). Faktor-faktor yang merangsang 

vasodilitasi adalah: panas, asam laktat, adenosin, menurunya tekanan 

parsial O2, meningkatnya tekanan parsial CO2, histamin, substansi P, atrial 

natriuretic peptide (NAP) dan menurunya impuls noradrenergik. 

Faktor-faktor yang merangsang vasokonstriksi adalah: dingin, 

angiotensin II, vasopresin (ADH), katekolamin, endothelin, inhibitor Na+-

K+-ATPase dan meningkatnya impuls noradrenergik. Pengaturan denyut 

jantung dan diameter pembuluh darah dilakukan secara otonom yang 

berpusat di medulla oblongata. 

 

C. Kegiatan 

Kegitan 1. Mikrosirkulasi pada Ekor Kecebong  

Cara Kerja: 

Sediakan 2-3 kecebong ke dalam gelas arloji dan beri air secukupnya. Amati 

mikrosirkulasi pada ekor kecebong dengan mikroskop. Gambar dan 

sebutkan tipe/jenis pembuluh darah dan ciri-ciri aliran darahnya. 

 

Kegiatan 2. Pengamatan Hemodinamika Mikrosirkulasi pada Katak 

Alat dan Bahan: 

Rana tigrina, alat bedah, ijuk/rambut, larutan ringer, asam  cuka encer, 

papan fiksasi, pipet, jarum pentul, dan mikroskop. 
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Cara Kerja: 

1. Siapkan mikroskop, atur dengan pembesaran kecil (10 x 10). 

2. Bedah perut katak dan tarik ususnya. Perhatian: penggantung usus 

(mesentrium) usus tidak dipotong, letakan usus di atas gelas objek dan 

amati dengan mikroskop. 

3. Amati aliran pada pembuluh darah di mesenterium dengan mikroskop. 

4. Gambar/foto hasil pengamatan, jika perlu dibuat video. 

5. Bersihkan mikroskop dengan alkohol setelah dipakai. 

 

Kegitan 3. Pengaruh Rangsang Mekanik, Suhu dan Kimia terhadap 

Kecepatan Aliran Darah 

Alat dan Bahan: sama dengan pada kegiatan 2. 

1.   Pengaruh rangsang mekanik  

      Jaringan diusap dengan rambut yang kasar atau ijuk dan pelajari       

      pengaruhnya terhadap kecepatan aliran darah. 

2.   Pengaruh rangsang suhu 

a. Jaringan diberi 5 tetes air es (5°C) dan amati pengaruhnya terhadap 

kecepatan aliran darah. 

b. Jaringan diberi 5 tetes air hangat (40°C) dan amati pengaruhnya  

terhadap kecepatan aliran darah. 

3.   Pengaruh rangsang kimia  

Jaringan diberi satu tetes asam cuka encer dan amati kecepatan aliran 

darah. 

 

 

Soal: 

1. Gambarkan posisi valvula spiralis pada jantung katak! 

2. Jelaskan dengan menggambar grafik hubungan antara luas total 

pembuluh darah, kecepatan aliran darah dan tekanan darah dari 

aorta sampai ke vena cava! 
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5. DARAH 

 

A. Pengantar 

Sel darah merah (eritrosit) pada Mammalia dibuat di dalam sumsum 

tulang. Eritrosit muda (eritroblast) Mammalia masih mempunyai inti, tidak 

mempunyai hemoglobin, dan terdapat dalam sumsum tulang merah. 

Ketika eritrosit mulai dewasa akan meninggalkan sumsum tulang, maka 

inti sel dikeluarkan dan diganti dengan hemoglobin sehingga eritrosit 

berwarna merah dan tidak berinti, kecuali pada unta dan Llama. Sedang 

pada vertebrata lain, eritrosit dewasa tetap berinti. 

Eritrosit meninggalkan sumsum tulang melalui saluran Volkman dan 

saluran Harvers di tulang. Komponen darah yang lain adalah: (1) sel darah 

putih (leukosit) yang terdiri atas monosit, limfosit, eosinofil, basofil, dan 

neutrofil. Tiga yang terakhir mempunyai inti dengan berbagai bentuk 

sehingga disebut polimorfonuklear (PMN), 2) trombosit (keping darah 

pembeku), (3) fibrinogen (protein serabut), (4) plasma darah, (5) hemin, 

dan lainnya. 

Konsentrasi protoplasma sel darah merah manusia adalah 0,89%, 

sedang sel darah merah katak adalah sekitar 0,69%. Keadaan ini 

mempengaruhi pengaturan keseimbagan air dan mineral pada organisme 

tersebut. 

 

 

B. Kegiatan 

1. Pengamatan Struktur Sel Darah 

Dalam percobaan ini akan dibandingkan struktur sel darah manusia 

dan katak. 

Ambil 2 gelas objek. Masing-masing diberi 2 tetes darah. Pada gelas 

objek pertama beri 2-3 tetes bromo timol biru dan pada gelas objek 

kedua diberi 2-3 tetes larutan Turk. Kemudian tambahkan 1 tetes 

larutan NaCl  0,9%. Tutuplah dengan kaca penutup dan amati dengan 

mikroskop. 
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Darah Katak: 

Lakukan prosedur yang sama di atas untuk darah katak dengan larutan 
NaCl 0.7%. Perbedaan apakah yang dapat dilihat? Buatlah gambarnya 
dan analisis hasilnya. 
 

2. Konsentrasi Sel-sel Darah 

Sel-sel darah akan membengak dan pecah bila dimasukkan ke dalam 

larutan hipotonis, sebab mengalami deplasmolisis. Sel darah akan 

mengerut (krenasi) bila dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis, 

sebab mengalami plasmolisis. 

Tentukan konsentrasi larutan NaCl yang tidak merusak darah dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Teteskan 2 tetes darah anda di atas gelas objek. Tambahkan 2 

tetes larutan 0.9 % NaCl. Amati dengan mikroskop. 

b. Ulangi percobaan di atas dengan menggunakkan larutan NaCl 

berturut-turut dengan konsentrasi sebagai berikut: 0.01%, 0.7%, 

dan 1%. 

 

3. Kristal Hemin 

a. Teteskan 2-3 tetes darah di gelas objek. Kemudian ratakan dengan 

ujung gelas objek (buat prepat gosok). Panaskanlah sebentar di 

atas nyala api yang kecil. 

b. Teteskan larutan yang mengandung KCl 0.1 gram, KI 0.1 gram dan 

asam asetat glacial 100 mL. Tutuplah dengan kaca penutup dan 

panaskanlah kembali di atas nyala api yang kecil sampai larutan itu 

mendidih. 

c. Tambahkanlah lagi beberapa tetes larutan di atas pada preparat 

tersebut kemudian amatilah di bawah mikroskop. Ulangi percobaan 

di atas dengan menggunakan darah katak. Apakah hemin itu dan 

bagaimanakah proses terbentuknya hemin dari darah? 

 

4. Fibrin 

Teteskan 3-4 tetes darah anda di atas kaca objek. Biarkanlah supaya 

darah tersebut membeku. Tambahkan beberapa tetes zat warna metil 

violet dan tutup  dengan kaca penutup. Amatilah di bawah mikroskop. 

Pelajarilah pembentukan fibrin! 
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5. Mengukur Malondealdehida (MDA) 

Teknik pengukuran malondialdehida (MDA) sebagai hasil lanjutan 

reaksi peroksidasi lipid. Kadar peroskida lipid dapat diukur dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 530 nm, pemanasan pada 

suhu mendidih dengan trichlor acetic acid (TCA) 72% untuk 

mempresipitasi protein dan triobarbituric acid (TBA) 0,67% sebagai 

kromogen. 

Dasar Pengukuran 

Dua molekul TBA berikatan dengan 1 molekul MDA menghasilkan 

kompleks TBA-MDA-TBA yang berwarna merah jambu. Absorban 

maksimum pada panjang gelombang (λ) = 530 nm. 

Alat dan Bahan: 

1. Spektrofotometer dan cuvet 3 mL. 

2. mikropipet 

3. tabung reaksi 

4. pemanas 

5. sentrifuse 

6. Tri Chloracetic Acid (TCA) 

7. Thiobarbituric Acid (TBA) 

8.  EDTA 

9. Aquadest 

10. Standar 1,1,3,3-tetraethoxypropane atau malonaldehid tetra etil 

asesat atau MDA (C11H24 O4), diketahui1 mL MDA = 0,92 gr. 

11. Bahan yang akan diukur kadar MDA: plasma darah. 

 

Cara kerja pengukuran MDA 

1. Mengukur nilai absorban blanko dan standar (dengan konsentrasi 

0.05 nMol/L) 

Standar H2O Konsentrasi 

0 2 mL 0 

25 L 1975 L 0,625 nMol/mL 

50  L 1950 L 1,250 nMol/mL 

75  L 1925 L 1,875 nMol/mL 

100 L 1900 L 2,500 nMol/mL 

125 L 1875 L 3,125 nMol/mL 

150 L 1850 L 3,750 nMol/mL 

200 L 1800 L 5,000 nMol/mL 
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2. Pengukuran absorban blanko: 1000 L H20 + 500 L TCA 20% + 

1000 L TBA 0,67% dipanaskan di air mendidih selama 10 menit, 

setelah dingin diukur absorban. 

3. Dengan cara yang sama dengan langkah (2) di atas, diukur nilai 

absorban standar. 

4. Menghitung persamaan regresi Y = a +bx, dimana Y adalah nilai 

absorban (standar – blanko) dan X adalah konsentrasi standar. 

3.   Mengukur nilai absorban sampel dengan cara: 

 1000 L sampel + 500 L TCA 20% + 1000 L TBA 0,67% lalu 

dipanaskan pada air mendidih (water bath) selama 10 menit. 

Kemudian disentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 3000 

RPM. Diambil supernatant dan diukur nilai absorbannya. 

4.  Memasukkan nilai absorban sampel sebagai nilai Y ke dalam 

persamaan regresi Y = a + bX yang diperoleh dari pengukuran 

standar sehingga diperoleh nilai X sebagai konsentrasi dalam 

nMol/mL. 

 

 

Soal:  

1. Jelaskan proses pembentukan malondialdehida (MDA) yang terdapat  

di dalam plasma  darah. 

2. Faktor apa yang memicu peningkatan kadar MDA dalam darah? 

3. Buatlah kesimpulan jika kadar MDA dalam plasma darah sangat 

tinggi. 
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6. KERJA JANTUNG 

A. Pengantar 

1. Denyut Ritmis Jantung  

Denyut jantung Pisces, Amphibia dan Reptilia di mulai dari sinus 

venosus, sedang pada Aves dan Mammalia denyut jantung di mulai dari 

nodus SA (nodus sinoatrial). Sinus venosus dan nodus SA inilah yang 

berfungsi sebagai pace maker (jaringan pemacu denyut jantung). 

Percobaan denyut jantung katak akan menunjukkan bahwa 

walaupun jantung sudah terpisah tubuh, namun masih dapat berdenyut 

terus secara ritmis untuk beberapa waktu lamanya (automasi jantung). 

Denyut jantung terdiri dari sistol (kontraksi diawali dari antrium ke 

ventrikel) dan diastol (secara bersama relaksasi dari atrium ke ventrikel). 

Bagian-bagian yang nampak berdenyut adalah sinus venosus, 

atrium kanan dan kiri serta ventrikel. Setelah diastol, jantung akan 

beristrirahat sesaat (refrakter) sebelum melakukan sistol berikutnya.  

Jika rangsang diberikan pada saat jantung mengalami refakter dan 

sistol, maka ritme jantung tak tertanggu. Tetapi bila rangsang diberikan 

pada saat diastol akan menghasilkan ekstra sistole yang disusul dengan 

waktu refrakter sebelum melakukan sistole berikutnya yang lama atau 

compensatory pause. 

 

2. Pengaturan Denyut Jantung Secara Seluler  

Kegiatan listrik jantung terjadi di 2 bagian yaitu pada susunan hantar 

khusus  miokardium (otot jantung). Susunan hantar khusus (specialized 

conducting fibers) merupakan sel otot yang mengalami modifikasi sifat 

(seperti sel saraf) yaitu: 1. sinus venosus (pada vertebrata rendah),        

2. nodus SA (pada vertebrata tinggi), 3. nodus atrioventrikularis (AV 

node), 4. berkas His dan 5. serabut Purkinje. 

Pace maker selalu mengirimkan potensial aksi (impuls) secara 

ritmis, kegiatan listrik miokardium dibagi menjadi: fase 0 - depolarisasi, 

fase 1 - repolarisasi lambat, fase 2 - plateu, fase 3 - repolarisasi cepat, 

dan fase 4 - potensial membran istirahat (restring membran potensial). 

Sedang kegiatan di susunan hantar khusus di bagi menjadi 3 yaitu: fase 

0 - prepotensial, 1 - depolarisasi lambat,  dan    2 -  depolarisasi cepat. 
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B. Kegiatan 

Alat dan Bahan: 

Katak (Rana tigrina), benang halus dan benang kasar, alat bedah, papan 

bedah, thermometer, timbangan, gelas kimia, es batu, ringer, NaCI 0.7%, 

KCI 0.7 %, CaCI2 0.7 % dan air panas. 

 

Kegiatan 1. Kolerasi Berat Tubuh dan Frekuensi Denyut Jantung 

Katak  

1. Ikatlah kaki katak hingga tidak dapat meloncat, kemudian ditimbang. 

2. Bedahlah rongga dada katak. Hitung denyut jantungnya per menit pada 

suhu ruangan selama 3 menit, dan hitung rata-rata denyut per menit. 

3. Kumpulkan data dari semua kelompok, data dikorelasikan antara berat 

badan katak dan frekuensi denyut jantung. Simpulkan koefisen kolerasi 

tersebut. 

Data Pengamatan : 

Data berat katak (X) dan denyut jantung (Y) 

 
Rxy =…….. artinya……….. 
.............................................
.............................................
..................... 

 
X= …., ……, ……., …….., ……., ….. 

 
Y=…., ……, ……., …….., …….,  ….. 

 

Kegiatan 2. Pengaruh Suhu terhadap Denyut Jantung 

1.  Catat data denyut jantung per menit pada suhu ruangan. 

2. Jantung katak yang masih ada dalam tubuh diberi tetesan air dengan 

suhu 5o C. Hitung denyut jantung per menit. Normalkan suhunya, 

dengan meneteskan air kran. Selanjutnya teteskan air bersuhu 30o C. 

Hitung denyut jantung per menit. Normalkan suhunya, dengan 

meneteskan air kran. Selanjutnya teteskan air bersuhu 40o C. Hitung 

denyut jantung per menit. 

3. Kumpulkan data dari semua kelompok, dan hitung koefisian 

korelasinya. 

Data pengamatan 

Data Suhu (X) dan Denyut Jantung (Y) 

X =   5o C, Y = ......., ....... 
X = 30o C, Y = ......., ....... 
X = 40o C, Y = ......., ....... 

rxy = ................., artinya 
...........................................................
........................................................... 
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Kegiatan 3. Percobaan Stanius 

Percobaan Stanius dilakukan untuk mengetahui bagian mana dari jantung 

yang mula-mula menimbulkan denyut. 

Cara kerja: 

1. Ikatlah dengan tali bagian antara sinus venosus dengan atrium. Ikatan 

ini di sebut ikatan Stanius I. Amati tempat timbulnya denyutan jantung. 

2. Ikatan stanius I dibuka lakukan Stanius II yaitu ikatan antara atrium dan 

ventrikel. Amati tempat timbulnya denyut jantung (lanjutkan kegiatan 4). 

 

Gambarkan data hasil pengamatan: 

 

 

 

Kegiatan 4. Automasi Jantung  

Jantung yang sudah tidak memiliki hubungan persarafan dan tidak 

memompa darah lagi, ternyata masih sanggup berdenyut sendiri karena 

adanya sifat automasi. 

Hal ini terjadi karena ada alat pacu jantung (pace maker) yang selalu 

melutupkan potensial aksi secara otomatis. 

1. Buka rongga dada katak. Bila bagian belakang jantung di balik ke atas, 

maka tampaklah bahwa gerakan jantung di mulai dari sinus venosus,  

terus ke atrium dan ventrikel. 

2. Pelajarilah bahwa bila jantung terletak mendatar, pada waktu diastol 

ventrikel akan memanjang dan menipis serta waktu sintol akan 

memendek.  

3. Bila ujung jantung di angkat hingga jantung terletak tegak, maka waktu 

diastol ventrikel akan memendek dan jatuh tertumpuk, serta  waktu 

diastol akan memanjang. 

4. Sisihkan organ-organ di sekeliling jantung hingga jantung terlihat jelas. 

Buka selaput perikardiumnya.  
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5. Ikatlah pembuluh yang menujuh ke dalam dan keluar jantung. Potong 

pembuluh-pembuluh yang diikat pada bagian sebelah distalnya. 

Keluarkan jantung dari rongga tubuh. Kemudian tempatkan di larutan 

Ringer dalam cawan petri. Amati apa yang terjadi (lanjutkan kegiatan 5). 

 

Data pengamatan:  

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 5.  Pengaruh Garam Anogranik Terhadap Denyut Jantung 

Katak 

1. Jantung dari kegiatan 4 yang telah diikat dimasukan ke dalam larutan 

Ringer pada suhu kamar. 

 2. Kemudian masukan ke larutan NaCI 0.7%. Buatlah pencatatan hingga 

terlihat kekuatan denyut jantung mulai menurun.  

3. Masukan kembali ke larutan Ringer untuk beberapa saat (sampai 

denyut normal), kemudian masukan ke larutan KCI 0.7%. Catatlah 

denyut jantung dalam larutan ini hingga berhenti berdenyut (potasium 

inhibition). 

4.  Pindahkan jantung ke larutan CaCI2 0.7%. Perhatikan dan catat hingga 

kontraksi kembali lagi. Bila jantung tidak berdenyut lagi, gantilah 

dengan jantung yang baru, dimulai dengan pencatatan dalam larutan 

ringer yang kemudian diganti dengan larutan 1% CaCI2. 

 
 
Perhatian: jika kelompok yang bekerja banyak dan satu kelompok hanya 

memiliki  1 ekor katak, maka dapat dilakukan dengan cara 
berikut: kelompok 1 mencoba langkah 1 dan 2. Kelompok 2 
mencoba langkah 1 dan 3. Kelompok 3 mencoba langkah 1 
dan 4. Kemudian data dikumpulkan dan dianalisis. 
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Data pengamatan: 

Detak jantung per 

menit dalam 

CaCI2  

 

1. ………….. 

2. ………….. 

3.  …………. 

4. …………. 

Detak jantung per 

menit dalam  

KCl 

 

1. ………….. 

2. ………….. 

3.  …………. 

4. …………. 

Detak jantung 

per menit 

dalam NaCI 

 

1. ………….. 

2. ………….. 

3.  …………. 

4. …………. 

Detak 

jantung per 

menit dalam 

Ringer  

1. ………….. 

2. ………….. 

3.  …………. 

4. …………. 

 
Tugas: Lakukan uji F melalui ANAVA satu jalan pada α = 0,05 untuk data 

kegiatan 5 dan simpulkan hasilnya. 
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7. SUHU TUBUH 

 

A. Pengantar 

Berdasarkan asal panas tubuhnya, hewan dibagi menjadi 2 yaitu 

endoterm dan eksoterm. Panas tubuh hewan endoterm berasal dari panas 

dalam tubuh sebagai hasil metabolisme sumber-sumber energi. Sedang 

hewan eksoterm panas tubuh bergantung pada suplai panas dari 

lingkungannya. Panas hasil metabolisme mudah hilang ke lingkungan. 

Suhu tubuh hewan vertebrata ada yang dapat beradaptasi mengikuti 

perubahan suhu lingkungan (poikiloterm) yaitu kelas Pisces, Amphibia, 

dan Reptilia. Sementara Aves dan Mammalia suhu tubuhnya 

dipertahankan tetap walaupun suhu lingkungan berubah (homoioterm). 

Hewan homoioterm selalu bersifat endoterm. Ada pula hewan yang dapat 

bersifat poikiloterm pada waktu tidak aktif (tidur) dan homoioterm pada 

waktu aktif. Kelompok hewan ini disebut heteroterm. Hewan heteroterm 

adalah hewan endoterm yang mempunyai rentang suhu tubuh yang begitu 

luas. 

Pisces, Amphibia dan Reptilia termasuk poikiloterm, sebab saraf 

pengatur suhu di hipotalamus belum berkembang. Hal ini menguntungkan 

hidupnya sebab dengan begitu walaupun hidup di air, tetapi tidak pernah 

menggigil. Hal ini disebabkan begitu lingkungan dingin, maka suhu 

tubuhnya dibiarkan mengikuti suhu lingkungan. Namun tetap mempunyai 

titik suhu minimum, sebab di bawah suhu minimum enzim tidak bekerja 

dan dapat menyebabkan organisme mati. Reptilia bersifat eksoterm, maka 

untuk menaikan suhu tubuhnya, hewan ini harus berjemur. 

Sementara onta termasuk hewan heteroterm. Hal ini sangat 

menguntungkan hidupnya, sebab tubuh onta dapat menyerap panas pada 

siang hari dan melepaskan panas tubuhnya pada saat malam hari. Hal ini 

merupakan mekanisme pengaturan suhu tubuh hewan heteroterm yang 

mempunyai rentang suhu normal yang luas. 

Manusia termasuk organisme yang homoioterm dengan suhu normal 

37°C pada orang dewasa, pada bayi 1°C lebih tinggi, dan pada orang 

lanjut usia 1°C lebih rendah. Hal ini disebabkan bayi mempunyai laju 

metabolisme basal (BMR = Basal Metabolism Rate) yang lebih tinggi, 

sedang pada manusia lanjut usia memiliki laju metabolism yang lambat. 
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Pada saat bayi, manusia dan Mamalia lain bersifat poikiloterm karena 

saraf pengatur suhu tubuh belum berkembang. 

Panas hewan endoterm diproduksi dari dalam tubuhnya sendiri 

melalui proses oksidasi. Produk oksidasi ini adalah energi dalam bentuk 

ATP yang dapat disimpan dalam bentuk kreatin fosfat dan sebagian energi 

lepas dalam bentuk panas. Panas inilah yang digunakan untuk mengatur 

suhu tubuh. Pada saat setelah makan, suhu tubuh biasanya lebih tinggi 

yang disebabkan oleh Specific Dynamic Action (SDA) yaitu naiknya suhu 

setelah makan. 

Pusat pengatur suhu tubuh hewan vertebrata adalah hipotalamus. 

Hipotalamus inilah yang berfungsi sebagai termostat. Setting point suhu di 

hipotalamus tergantung pada organisme. Pada mamalia umumnya suhu 

tubuh berkisar 36 - 37°C, sedang pada Aves berkisar 39 - 40° C. 

Suasana comfort zone adalah suasana yang paling nyaman bagi 

organisme. Hal ini disebabkan pada suasana ini jumlah antara produksi 

panas dan panas yang hilang relative sama. Pada saat ini mamalia tidak 

berkeringat dan juga tidak menggigil. 

Bila suhu lingkungan lebih panas dari suhu tubuh, maka rangsang 

panas diterima oleh reseptor di kulit. Energi panas merupakan rangsang 

yang adekuat untuk free nerve ending di kulit, sehingga menimbulkan 

depolarisasi. Depolarisasi yang mencapai batas ambang letup (firing level) 

akan menimbulkan potensial reseptor (potensial generator). Potensial 

reseptor menjadi potensial aksi dan dihantarkan sebagai impuls. 

Proses pengubahan energi panas menjadi energi listrik disebut 

transduksi energi. Potensial aksi di neuron sensoris dihantarkan ke 

hipotalamus melalui jalur spinothalamiko anterolateralis. Panas dari 

lingkungan juga memanaskan cairan tubuh yaitu darah. Panas tubuh 

dibawa oleh darah merangsang hipotalamus bagian nucleus preopticus (di 

anterior hipotalamus). Saraf ini akan meningkatkan kecepatan 

pembuangan panas melalui dua cara yaitu: 

1. Mengaktifkan saraf simpatis adrenergik untuk membuang panas 

secara evaporasi dengan cara berkeringat. 

2. Menghambat saraf parasimpatis di hipotalamus posterior. Hal ini 

menghilangkan tonus vasokonstriksi normal di kulit, sehingga terjadi 

vasodilatasi dan panas dibuang melalui permukaan kulit. 
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Agar organisme tidak kehilangan garam secara berlebih, maka 

aldosteron pun meningkat bila terjadi pengeluaran keringat secara 

berlebih. Aldosteron, baik ginjal maupun di kelenjar keringat, berfungsi 

untuk meningkatkan kecepatan reabsorbsi aktif natrium. Aldosteron 

merupakan hormon derivat steroid yang diproduksi oleh korteks kelenjar 

anak ginjal (glandula adrenal). 

Bila suhu lingkungan lebih rendah dari suhu tubuh, maka hipotalamus 

bagian nukleus paraventrikularis (di bagian posterior hipotalamus) akan 

mengeluarkan Thyrotropin Releasing Hormone (TRH) atau sering disebut 

TSH-RH (Tryroid Stimulating Hormone-Releasing Hormone). TRH 

kemudian merangsang hipofisis bagian anterior untuk mengeluarkan TSH 

yang dikirimkan ke kelenjar thyroid untuk memproduksi dan mensekresi 

tiroksin (triiodotironin dan tetraiodotironin) ke seluruh tubuh untuk 

meningkatkan metabolisme sumber energi. Metabolisme berjalan cepat 

hingga suhu tubuh normal. 

Bila tubuh hewan homoioterm menurun, maka tubuh akan menggigil. 

Pada saat ini, otot berkontraksi dan panas diproduksi. Untuk menghindari 

hilangnya panas tubuh pada saat lingkungan dingin, maka pembuluh 

darah tepi mengalami vasokonstriksi (penyempitan pembuluh darah). Cara 

adaptasi yang lain adalah piloereksi yaitu berdirinya rambut pada Mamalia. 

Penyetelan suhu (setting point) di hipotalamus dapat berubah oleh 

aktivitas pirogen. Pirogen adalah zat yang bersifat toksik (dapat dihasilkan 

oleh bakteri) dan mampu mengubah penyetelan suhu di hipotalamus. Bila 

penyetelan suhu meningkat oleh aktivitas pirogen, maka mekanisme 

peningkatan suhu tubuh bekerja. Metabolisme meningkat, suhu tubuh di 

jauh di atas suhu lingkungan dan tubuh akan menggigil. Jadi bila ada 

pirogen maka walaupun suhu tubuh tinggi melebihi normal, namun pada 

saat itu penderita menggigil. 

Bila pirogen berhasil disingkirkan, maka setting point suhu di 

hipotalamus kembali ke normal. Pada saat ini penderita mengalami flush 

(titik kritis). Pada Pisces sampai reptilia, hewan yang tidak dapat 

meregulasi suhu tubuh seperti homoiterm, hipotalamus berfungsi sebagai 

pusat perilaku pengatur suhu tubuh. Reptilia mempunyai tingkah laku 

mencari sumber panas (heat-seeking) sebagai manifestasi termophilia 

behaviour yang dikontrol oleh hipotalamus. 
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B. Kegiatan 

Kegiatan 1. Regulasi Suhu Tubuh Hewan Poikiloterm 

Alat dan bahan: 

Termometer, papan bedah kecil, 3 buah gelas kimia, tali, balok kecil 

panjang 20 cm, es, air panas, dan Rana tigrina. 

 

Cara kerja: 

1. Katak diletakkan terlentang di atas balok kecil kemudian diikat dengan 

tali di bawah tungkai depan dan di tungkai belakang. Masukan 

termometer sampai oesophagus selama kurang lebih 3 menit. Ulangi 3 

kali (hitung rata-rata suhunya). 

2. Masukan katak ke dalam air es selama 3 menit dengan termometer 

yang telah terpasang sampai oesophagus, baca suhu tubuhnya ulangi 

3 kali (hitung rata-rata suhunya). 

3. Kemudian masukan katak ke dalam air panas dengan suhu sekitar 400 

C (mengapa tidak lebih tinggi)? Dengan perlakuan yang sama dengan 

air es, amati untuk beberapa kali percobaan, dan catat hasilnya. 

Analisis data yang diperoleh. 

 

Data pengamatan hari/tgl: ……….. 

Suhu ruangan: ….. 0 C Suhu air es:… 0 C Suhu air panas:….. 0 C  

Suhu Katak:……0 C Suhu Katak:……0 C Suhu Katak:……0 C  

            

Kegiatan 2. Subjektivitas Reseptor Suhu 

Cara Kerja: 

1. Siapkan 3 gelas kimia ukuran 500 mL. Kemudian masing-masing gelas 

kimia diisi dengan air hangat (50°C), air ledeng (ukur suhunya), dan air 

es (5°C). 

2. Masukkan tangan kanan (sampai pergelangan tangan) ke air hangat 

(50°C) dan tangan kiri ke air es (5°C) selama 3 menit. 

3. Setelah 3 menit kemudian kedua tangan diangkat secara bersama-

sama dan kedua tangan dicelupkan ke air kran (suhu ruangan). 
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4. Samakah sensasi yang dirasakan oleh kedua tangan di air kran (suhu 

ruangan)? Tangan mana yang merasa lebih dingin dan mana yang 

merasakan lebih panas? Mengapa demikian? 

 

Data pengamatan hari/tgl: …… 

 

 
 
 
 
 
                 

Soal:  

Jelaskan mekanisme jalannya impuls dari reseptor panas sampai integrasi 

di korteks somatosensoris tempat terbentuknya sensasi dan di area 

asosiasi tempat terbentuknya persepsi pada saat telapak tangan 

merasakan panas. 
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