
SISTEM INTEGUMEN



Kulit pada manusia terdiri dari :
1. Epidermis (turunan dari ektoderm)

2. Dermis (turunan dari mesoderm)





Epidermis

• Bagian luar kulit yang agak tipis

• Terdiri dari jaringan epitel

• Merupakan epitel berlapis gepeng yang 
terdiri dari lima lapisan, yaitu : stratum 
basalis / stratum germinativum, stratum 
spinosum, stratum granulosum, stratum 
lucidum, stratum korneum.





Stratum basalis

 Terdiri atas satu lapis sel kolumner

 Terletak di atas membrana basalis

 Selalu mengadakan mitosis

 Sel - sel hasil mitosis didorong ke atas 

menjadi lapisan sel di atas stratum basalis



Stratum spinosum

• Terdiri atas beberapa lapis sel

• Di bawah mikroskop terlihat 

memiliki tonjolan dan saling 

melekat satu sama lain

• Diskus merkel untuk rasa raba 

terletak dalam stratum 

spinosum



Stratum granulosum

►Terdiri atas beberapa lapis sel yang sudah 
memipih

►Menunjukkan tanda-tanda kematian sel

►Mengandung keratohialin, yang merupakan 
cikal bakal keratin (zat tanduk)



Stratum lucidum

 Terdiri dari beberapa lapis sel mati yang 
jernih

 Tembus cahaya karena mengandung 
eledin

 Hanya terdapat pada kulit yang tebal, 
seperti telapak tangan dan kaki.



Stratum korneum

Terdiri dari puluhan lapis sel yang mati

Berbentuk pipih dan penuh dengan keratin

Membentuk lapisan kedap air 

Selalu luluh dan digantikan oleh lapisan di 

bawahnya



 Ditinjau dari jenis sel penyusunnya, 

epidermis mengandung empat jenis sel :

1. Keratinosit : sel epidermis yang sedang dalam 

pembentukan keratin, paling banyak di epidermis

2. Sel langerhans : seperti makropahg yang berasal 

dari sum-sum tulang, penting dalam pembentukan 

imunitas

3. Sel granstein : berperan dalam penyajian antigen 

kepada supressor-T sel, berperan dalam sistem  

imunitas

4. Melanosit : pembentuk pigmen melanin



Sel Langerhans



DERMIS

 Terletak di bawah epidermis

 Terdiri dari jaringan ikat yang 
mengandung serat-serat elastis dan 
kolagen

 Terdapat ujung-ujung saraf/reseptor, 
pembuluh darah, pembuluh lymph, 
kelenjar dan folikel rambut

 Terdiri dari : - lapisan papiler

- lapisan retikuler



Lapisan Papiler

- merupakan bagian atas dermis

- Mengandung papila dermis

- Terdapat pembuluh darah kapiler dan 
Korpus Meissner (Reseptor raba)

Lapisan retikuler

- merupakan bagian bawah dermis

- Mengandung folikel rambut, kelenjar 
sebacea (lemak), kelenjar keringat, dan 
Korpus Paccini (Reseptor tekanan)





Reseptor Paccini



Reseptor Meissner



LAPISAN SUBKUTAN

►Terletak di bawah kulit

►Terdiri dari jaringan ikat jarang dan jaringan 
lemak

►Melekat pada jaringan di bawahnya



WARNA KULIT

Tergantung pada tiga faktor yang 
saling berinteraksi, diantaranya :

 Kapiler darah

 Pigmen karoten

 Pigmen melanin



Melanin

 Diproduksi dari asam amino tyrosin 
dengan bantuan enzim tyrosinase

 Berada pada organel yang disebut 
melanosom 

 Berfungsi sebagai protektor dari sinar 
ultraviolet (UV)





 Enzim-enzim pembentuk pigmen melanin 
diduga diaktifkan oleh sinar UV, MSH 
(Melanocyt Stimulating Hormon) dan 
hypophyse

 Penyakit kekurangan kemampuan 
memproduksi melanin disebut albino

 Freckles (bercak kehitaman) diakibatkan 
melanosit berkumpul banyak di suatu 
tempat



Warna-warni kulit manusia. 

Dari paling kiri : Orang Eropa – Orang Afrika – Orang Asia



SIDIK JARI

• Gambaran khas dari tonjolan dan lekukan 

pada permukaan kulit telapak ujung jari 

tangan dan kaki

• Ditentukan secara genetis

• Setiap orang berbeda





• Tidak akan berubah sepanjang hidup

• Telah terbentuk pada janin ketika 

epidermis berkembang menyesuaikan diri 

dengan perkembangan tonjolan papila 

dermis

• Pada telapak tangan dan jari terdapat 

kelenjar keringat yang bermuara pada 

tonjolan epidermis pada jari. 



Derivat Epidermis

Ialah struktur tubuh yang berkembang dari 
epidermis sewaktu janin

Meliputi :

- Rambut dan Kuku

berfungsi sebagai proteksi dari  
lingkungan luar

- Kelenjar- kelenjar

berfungsi mempertahankan suhu tubuh 
dan membasahi kulit/rambut



A. Rambut

Batang rambut

Lapisan terluarnya mengandung keratin

Akar rambut

- tertanam di dalam kulit

- di sekelilingnya terdapat folikel rambut

- ujung folikel membentuk papila akar rambut

- papila akar rambut diselaputi oleh satu lapisan 
sel germinal

- terdapat ujung dendrit yang melingkar-lingkar, 
sebagai reseptor raba





Folikel rambut terbentuk sewaktu fetus 

berumur sekitar 4 bulan

Dari folikel tumbuh lanugo (pada bayi yang 

baru lahir)

Lanugo dan rambut lain pada bayi akan 

luluh dan diganti dengan rambut kasar



Warna rambut

 Tergantung pada pigmen melanin 
yang dikandung

 Melanin terbentuk oleh melanosit 
yang terdapat pada lapisan germinal 
folikel dengan bantuan enzim 
tyrosinase



Otot penegak rambut

Suatu otot penegak musculus erector pilli 

yang menghubungkan akar rambut 

dengan papila dermis

Akan berkontraksi saat kedinginan atau 

merasa takut



Kelenjar sebacea

 Suatu kelenjar yang mensekresikan lemak 

untuk membasahi rambut dan kulit

 Bermuara pada akar rambut atau 

bermuara langsung pada kulit misal : di  

bibir





Pertumbuhan rambut

 Lapisan germinal pada akar rambut 
bermitosis, sedangkan lapisan atas rambut 
biasanya sudah mati

 Umumnya rambut tumbuh kurang lebih 1 
cm/bulan, beberapa waktu kemudian 
istirahat dan rontok

 Rambut rontok akan diganti rambut baru



KUKU

 Merupakan epidermis berbentuk zat tanduk 

yang terdapat pada ujung-ujung jari tangan 

dan kaki

 Kuku dapat tumbuh karena terdapat lapisan 

germinal pada akar kuku

 Umumnya kuku berwarna merah jambu 

karena warna merah pada pembuluh darah 

yang berada di bawahnya







Kelenjar-kelenjar pada kulit

1. Kelenjar keringat

- Menghasilkan keringat (terdiri dari air, garam-

garam urea, sedikit asam amino, asam lemak, 

dan amoniak)

- Keringat berfungsi dalam ekskresi dan 

keseimbangan tubuh

- Kelenjar keringat di daerah ketiak dan 

selangkangan bersifat apokrin sehingga keringat 

bersifat lebih kental dan kadang-kadang berbau



2. Kelenjar Ceruminose

 Terdapat pada telinga luar, dimana 
kelenjar keringat berubah menjadi 
kelenjar ceruminose

 Bekerjasama dengan kelenjar sebasea 
(lemak) untuk menghasilkan serumen 
(kotoran telinga)







Beberapa kelainan klinik

1. Luka bakar 

merupakan luka-luka pada jaringan tubuh 
karena denaturasi protein jaringan/kematian sel 
yang disebabkan oleh panas, listrik ataupun zat-zat 
kimia (asam, basa).

Dapat terjadi pada : kulit, selaput lendir, saluran 
pernafasan, saluran pencernaan , dan sebagainya.



Gejala

- Sakit

- Bengkak

- Merah

- Melepuh karena permeabilitas pembuluh 
darah meningkat



Luka bakar yang mengancam jiwa :

a.   Shock hypovolemic
- Volume darah menurun akibat permeabilitas 
pembuluh darah meningkat.
Air, protein, dan mineral akan keluar ke tempat luka 
bakar dan tubuh akan kekurangan cairan.
- Mengakibatkan anuri

b.   Infeksi
Terjadi bila epidermis pada luka bakar terkelupas

c.   Gangguan pernafasan
Terjadi bila asap atau racun panas terhisap oleh paru-
paru atau kerusakan pada saluran pernafasan.







Faktor yang menentukan parah 
tidaknya suatu luka bakar :

a. Prosentase luas bagian tubuh yang terbakar

Luas tubuh yang 
terbakar

Kategori

<15% Ringan 

15-50% Sedang

>50% Berat



 Pada orang dewasa : 

bagian kepala, wajah dan 
leher 9%, bagian dada dan 
perut depan 18%, bagian 
punggung 18%, bagian 
lengan atas sampai jari 
tangan kanan 9%, bagian 
lengan atas sampai jari 
tangan kiri 9%, bagian 
kemaluan 1%, bagian kaki 
kanan 18%, bagian kaki 
kiri18%. Total seluruh tubuh 
100%.

 Pada bayi :

bagian kepala, wajah dan 
leher 18%, bagian dada dan 
perut depan 18%, bagian 
punggung 18%, bagian 
lengan atas sampai jari 
tangan kanan 9%, bagian 
lengan atas sampai jari 
tangan kiri 9%, bagian 
kemaluan 1%, bagian kaki 
kanan 14%, bagian kaki kiri 
14%. Total seluruh tubuh 
100%.
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b. Kedalaman luka bakar

Struktur yang 

terkena

Gejala

Derajat I epidermis Sakit, merah, bengkak 

tidak melepuh

Derajat II Sampai bagian 

dalam epidermis 

dan bagian atas 

dermis

Sakit, bengkak, merah, 

panas, dan melepuh

Derajat III Semua bagian 

kulit dan derivat 

epidermis

Sakit dari jaringan sub 

dermis, merah dan 

bengkak, tidak dapat 

diraba





Pertolongan pada Luka Bakar

 Untuk derajat 1&2

 Dinginkan area yang terkena luka bakar dengan 
mengalirkan air dingin pada daerah luka selama 
paling tidak 5 menit atau hingga rasa nyeri 
berkurang. Jika tidak memungkinkan, rendam 
dalam air dingin atau kompres dengan kompres 
dingin.

 Tutup daerah luka dengan kassa steril untuk 
menghindarkan dari resiko infeksi.



 Jangan bebat terlalu ketat untuk 
menghindari penekanan pada bagian yang 
melepuh.

 Berikan obat anti nyeri untuk mengurangi 
nyeri.

 Jangan mengompres daerah luka langsung 
dengan es, karena akan lebih memperparah 
kondisi luka.

 Jangan olesi daerah luka dengan pasta gigi 
atau kecap pada luka.

 Jangan memecah bagian luka yang melepuh 
karena memperbesar resiko infeksi.



Untuk derajat 3

 Jangan mencoba untuk melepas sisa pakaian 
yang masih melekat, pastikan korban bebas 
dari penyebab luka misalnya api, cairan kimia.

 Jangan rendam atau guyur daerah luka dengan 
air dingin.

 Tinggikan daerah luka dari posisi jantung jika 
memungkinkan.

 Tutup daerah luka dengan kain yang lembab.

 Segera bawa ke rumah sakit terdekat jika 
tidak tersedia layanan ambulan.



Jerawat (Acne)

adalah kondisi abnormal kulit akibat 
gangguan berlebihan produksi 
kelenjar minyak (sebaceous gland) 
yang menyebabkan penyumbatan 
saluran folikel rambut dan pori-pori 
kulit.



Daerah yang mudah terkena 
jerawt:
 Muka

 Dada

 Punggung

 Tubuh bagian atas lengan



Munculnya jerawat sering 
terjadi pada masa pubertas yang 
disebabkan oleh perubahan 
hormon pada remaja. Misalnya 
hormon androgen meningkat.



Hasil penelitian menunjukkan 
sebanyak 85% populasi mengalami 
jerawat pada usia 12-25 tahun, 15% 
populasi mengalaminya hingga usia 
25 tahun. Jika tidak teratasi dengan 
baik, gangguan jerawat dapat 
menetap hingga usia 40 tahun.



Bakteri penyebab jerawat

Bakteri yang menyebabkan 
timbulnya jerawat adalah 
Propionibacterium acnes. Bakteri ini 
ditemukan pada permukaan kulit 
orang dewasa. Walaupun ditemukan 
di permukaan kulit, bakteri ini hidup 
di dalam kelenjar dan sekresi 
minyak hingga di dalam folikel 
rambut.



Macam-macam jerawat
 Komedo 

ada 2 jenis: Komedo yg terbuka 

(blackhead) dan Komedo yg tertutup 
(whitehead)

 Jerawat biasa (klasik)
berupa tonjolan kecil berwarna pink atau 

kemerahan.

 Jerawat batu / jagung (Cystic 

Acne)





Penyebab jerawat
Stres 

Keturunan dari orangtua 

Aktivitas hormon 

Kelenjar minyak yang hiperaktif 

Bakteri di pori-pori kulit 



 Iritasi kulit atau karena garukan 

 Anabolic steroid 

 Pil pengontrol kelahiran / pil KB 

 Berada dalam lingkungan dengan 
kadar chlorine yang tinggi, terutama 
chlorinated dioxins, yang 
menyebabkan jerawat serius yang 
disebut Chloracne



Cara pengobatan & pencegahannya

Bila kulit berlemak harus dicuci 
beberapa kali sehari.

Pengeluaran comedo harus hati-hati.

Pemberian cream / gel dari tretionin 
(turunan vitamin A)



 Singkirkan rambut dari wajah.

 Cuci sarung bantal dan seprei secara 

teratur.

 Kurangi penggunaan kosmetik.

 Jangan pencet jerawat yang ada.

 Harus banyak minum air.



Dermatitis (Eczema)

Adalah peradangan pada 
permukaan kulit yang biasanya 
terasa gatal dengan tanda-
tanda merah, bengkak, 
melepuh, berair dan 
berkeropeng.



Penyebab dermatitis
Eksogen (dari luar)

misalnya : bahan kimia, fisik (conth sinar), 
mikroorganisme (bakteri, jamur), terkena 
karbol, obat-obatan, cat rambut, getah 
tumbuh-tumbuhan, zat warna, kosmetik 
dll.



Endogen (dari dalam)

Penyebabnya tidak jelas 
diketahui, sering dihubungkan 
dengan emosi dan keadan bakat 
tubuh seseorang.
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