
CAIRAN TUBUH 

 

 

1.Konsep Dasar 

1.1 Pengertian 

Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. 

Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah merupakan salah satu bagian dari fisiologi 

homeostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai 

cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air ( pelarut) dan zat tertentu (zat 

terlarut). Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang 

disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, 

minuman, dan cairan intravena (IV) dan didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan 

dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total dan elektrolit ke dalam 

seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit saling bergantung satu dengan yang 

lainnya; jika salah satu terganggu maka akan berpengaruh pada yang lainnya.  

 

Cairan tubuh dibagi dalam dua kelompok besar yaitu : cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. 

Cairan intraseluler adalah cairan yang berda di dalam sel di seluruh tubuh, sedangkan cairan 

akstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel dan terdiri dari tiga kelompok yaitu : cairan 

intravaskuler (plasma), cairan interstitial dan cairan transeluler. Cairan intravaskuler (plasma) adalah 

cairan di dalam sistem vaskuler, cairan intersitial adalah cairan yang terletak diantara sel, sedangkan 

cairan traseluler adalah cairan sekresi khusus seperti cairan serebrospinal, cairan intraokuler, dan 

sekresi saluran cerna. 

 

 

 



 

1.2 Proportion Of Body Fluid 

Prosentase dari total cairan tubuh bervariasi sesuai dengan individu dan tergantung beberapa hal 

antara lain : 

a.Umur 

b.Kondisi lemak tubuh 

c.Sex 

Perhatikan Uraian berikut ini : 

No. Umur Prosentase 

1. Bayi (baru lahir) 75 % 

2. Dewasa : 

a.Pria (20-40 tahun) 60 % 

b.Wanita (20-40 tahun) 50 % 

3. Usia Lanjut 45-50 % 

 

 

Pada orang dewasa kira-kira 40 % baerat badannya atau 2/3 dari TBW-nya berada di dalam sel 

(cairan intraseluler/ICF), sisanya atau 1/3 dari TBW atau 20 % dari berat badannya berada di luar sel 

(ekstraseluler) yaig terbagi dalam 15 % cairan interstitial, 5 % cairan intavaskuler dan 1-2 % 

transeluler. 

 

1.3 Elektrolit Utama Tubuh Manusia  

Zat terlarut yang ada dalam cairan tubuh terdiri dari elektrolit dan nonelektrolit. Non elektrolit 

adalah zat terlarut yang tidak terurai dalam larutan dan tidak bermuatan listrik, seperti : protein, 

urea, glukosa, oksigen, karbon dioksida dan asam-asam organik. Sedangkan elektrolit tubuh 

mencakup natrium (Na+), kalium (K+), Kalsium (Ca++), magnesium (Mg++), Klorida (Cl-), bikarbonat 

(HCO3-), fosfat (HPO42-), sulfat (SO42-). 

 

Konsenterasi elektrolit dalam cairan tubuh bervariasi pada satu bagian dengan bagian yang lainnya, 

tetapi meskipun konsenterasi ion pada tiap-tiap bagian berbeda, hukum netralitas listrik 

menyatakan bahwa jumlah muatan-muatan negatif harus sama dengan jumlah muatan-muatan 

positif. 

 

Komposisi dari elektrolit-elektrolit tubuh baik pada intarseluler maupun pada plasma terinci dalam 

tabel di bawah ini : 

 

No. Elektrolit Ekstraseluler Intraseluler 

Plasma Interstitial  

1. Kation : 

• Natrium (Na+) 144,0 mEq 137,0 mEq 10 mEq 

• Kalium (K+) 5,0 mEq 4,7 mEq 141 mEq 

• Kalsium (Ca++) 2,5 mEq 2,4 mEq 0 

• Magnesium (Mg ++) 1,5 mEq 1,4 mEq 31 mEq 

 



 

2. Anion : 

• Klorida (Cl-) 107,0 mEq 112,7 mEq 4 mEq 

• Bikarbonat (HCO3-) 27,0 mEq 28,3 mEq 10 mEq 

• Fosfat (HPO42-) 2,0 mEq 2,0 mEq 11 mEq 

• Sulfat (SO42-) 0,5 mEq 0,5 mEq 1 mEq 

• Protein 1,2 mEq 0,2 mEq 4 mEq 

 

a. Kation : 

• Sodium (Na+) : 

- Kation berlebih di ruang ekstraseluler 

- Sodium penyeimbang cairan di ruang eesktraseluler 

- Sodium adalah komunikasi antara nerves dan musculus  

- Membantu proses keseimbangan asam-basa dengan menukar ion hidrigen pada ion sodium  

di tubulus ginjal : ion hidrogen di ekresikan 

- Sumber : snack, kue, rempah-rempah, daging panggang. 

 

• Potassium (K+) : 

- Kation berlebih di ruang intraseluler 

- Menjaga keseimbangan kalium di ruang intrasel 

- Mengatur kontrasi (polarissasi dan repolarisasi) dari muscle dan nerves. 

- Sumber : Pisang, alpokad, jeruk, tomat, dan kismis. 

 

• Calcium (Ca++) : 

- Membentuk garam bersama dengan fosfat, carbonat, flouride di dalam tulang dan gigi untuk 

membuatnya keras dan kuat 

- Meningkatkan fungsi syaraf dan muscle 

- Meningkatkan efektifitas proses pembekuan darah dengan proses pengaktifan  

protrombin dan trombin 

- Sumber : susu dengan kalsium tinggi, ikan dengan tulang, sayuran, dll. 

 

b.Anion : 

• Chloride (Cl -) : 

- Kadar berlebih di ruang ekstrasel 

- Membantu proses keseimbangan natrium 

- Komponen utama dari sekresi kelenjar gaster 

- Sumber : garam dapur 

 

 

 

• Bicarbonat (HCO3 -) : 

Bagian dari bicarbonat buffer sistem 

- Bereaksi dengan asam kuat untuk membentuk asam karbonat dan suasana garam untuk  

menurunkan PH. 

 



• Fosfat ( H2PO4- dan HPO42-) : 

- Bagian dari fosfat buffer system 

- Berfungsi untuk menjadi energi pad metabolisme sel 

- Bersama dengan ion kalsium meningkatkan kekuatan dan kekerasan tulang 

- Masuk dalam struktur genetik yaitu : DNA dan RNA. 

 

1.4 Perpindahan Cairan dan Elektrolit Tubuh 

Perpindahan cairan dan elektrolit tubuh terjadi dalam tiga fase yaitu : 

a.Fase I : 

Plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi, dan nutrisi dan oksigen diambil 

dari paru-paru dan tractus gastrointestinal.  

 

b.Fase II : 

Cairan interstitial dengan komponennya pindah dari darah kapiler dan sel 

 

c.Fase III : 

Cairan dan substansi yang ada di dalamnya berpindah dari cairan interstitial masuk ke dalam sel. 

Pembuluh darah kapiler dan membran sel yang merupakan membran semipermiabel mampu 

memfilter tidak semua substansi dan komponen dalam cairan tubuh ikut berpindah. Metode 

perpindahan dari cairan dan elektrolit tubuh dengan cara : 

• Diffusi 

• Filtrasi 

• Osmosis 

• Aktiv Transport 

 

Diffusi dan osmosis adalah mekanisme transportasi pasif. Hampir semua zat berpindah dengan 

mekanisme transportasi pasif. Diffusi sederhana adalah perpindahan partikel-partikel dalam segala 

arah melalui larutan atau gas. Beberapa faktor yang mempengaruhi mudah tidaknya difusi zat 

terlarut menembus membran kapiler dan sel yaitu : 

• Permebelitas membran kapiler dan sel 

• Konsenterasi 

• Potensial listrik 

• Perbedaan tekanan. 

Osmosis adalah proses difusi dari air yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi. Difusi air terjadi 

pada daerah dengan konsenterasi zat terlarut yang rendah ke daerah dengan konsenterasi zat 

terlarut yang tinggi.  

 

Perpindahan zat terlarut melalui sebuah membrane sel yang melawan perbedaan konsentrasi dan 

atau muatan listrik disebut transportasi aktif. Transportasi aktif berbeda dengan transportasi pasif 

karena memerlukan energi dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP). Salah satu contonya adalah 

transportasi pompa kalium dan natrium. 

 

Natrium tidak berperan penting dalam perpindahan air di dalam bagian plasma dan bagian cairan 

interstisial karena konsentrasi natrium hampir sama pada kedua bagian itu. Distribusi air dalam 

kedua bagian itu diatur oleh tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh darah kapiler, terutama akibat 



oleh pemompaan oleh jantung dan tekanan osmotik koloid yang terutama disebabkan oleh albumin 

serum. Proses perpindahan cairan dari kapiler ke ruang interstisial disebut ultrafilterisasi. Contoh 

lain proses filterisasi adalah pada glomerolus ginjal. 

 

Meskipun keadaan di atas merupakan proses pertukaran dan pergantian yang terus menerus namun 

komposisi dan volume cairan relatif stabil, suatu keadaan yang disebut keseimbangan dinamis atau 

homeostatis. 

 

1.5 Regulating Body Fluid Volumes 

Di dalam tubuh seorang yang sehat volume cairan tubuh dan komponen kimia dari cairan tubuh 

selalu berada dalam kondisi dan batas yang nyaman. Dalam kondisi normal intake cairan sesuai 

dengan kehilangan cairan tubuh yang terjadi. Kondisi sakit dapat menyebabkan gangguan pada 

keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Dalam rangka mempertahankan fungsi tubuh maka tubuh 

akan kehilanagn caiaran antara lain melalui proses penguapan ekspirasi, penguapan kulit, ginjal 

(urine), ekresi pada proses metabolisme. 

 

a. Intake Cairan : 

Selama aktifitas dan temperatur yang sedang seorang dewasa minum kira-lira 1500 ml per hari, 

sedangkan kebutuhan cairan tubuh kira-kira 2500 ml per hari sehingga kekurangan sekitar 1000 ml 

per hari diperoleh dari makanan, dan oksidasi selama proses metabolisme.Berikut adalah kebutuhan 

intake cairan yang diperlukan berdasarkan umur dan berat badan, perhatikan tabel di bawah ini : 

 

No.   Umur     Berat Badan (kg)  Kebutuhan Cairan (mL/24 Jam). 

1.    3 hari        3,0    250-300 

2    1 tahun      9,5    1150-1300 

3.   2 tahun      11,8    1350-1500 

4.   6 tahun      20,0    1800-2000 

5.   10 tahun                28,7    2000-2500  

6.   14 tahun                45,0    2200-2700  

7.   18 tahun(adult)    54,0    2200-2700  

 

Pengatur utama intake cairan adalah melalui mekanisme haus. Pusat haus dikendalikan berada di 

otak Sedangakan rangsangan haus berasal dari kondisi dehidrasi intraseluler, sekresi angiotensin II 

sebagai respon dari penurunan tekanan darah, perdarahan yang mengakibatkan penurunan volume 

darah. Perasaan kering di mulut biasanya terjadi bersama dengan sensasi haus walupun kadang 

terjadi secara sendiri. Sensasi haus akan segera hilang setelah minum sebelum proses absorbsi oleh 

tractus gastrointestinal. 

 

b.Output Cairan : 

Kehilangan caiaran tubuh melalui empat rute (proses) yaitu : 

a.Urine : 

Proses pembentukan urine oleh ginjal dan ekresi melalui tractus urinarius merupakan proses output 

cairan tubuh yang utama. Dalam kondisi normal output urine sekitar 1400-1500 ml per 24 jam, atau 

sekitar 30-50 ml per jam. Pada orang dewasa. Pada orang yang sehat kemungkinan produksi urine 



bervariasi dalam setiap harinya, bila aktivitas kelenjar keringat meningkat maka produksi urine akan 

menurun sebagai upaya tetap mempertahankan keseimbangan dalam tubuh. 

 

b.IWL (Insesible Water Loss) : 

IWL terjadi melalui paru-paru dan kulit, Melalui kulit dengan mekanisme difusi. Pada orang dewasa 

normal kehilangan cairan tubuh melalui proses ini adalah berkisar 300-400 mL per hari, tapi bila 

proses respirasi atau suhu tubuh meningkat maka IWL dapat meningkat. 

 

c.Keringat :  

Berkeringat terjadi sebagai respon terhadap kondisi tubuh yang panas, respon ini berasal dari 

anterior hypotalamus, sedangkan impulsnya ditransfer melalui sumsum tulang belakang yang 

dirangsang oleh susunan syaraf simpatis pada kulit. 

d.Feces : 

Pengeluaran air melalui feces berkisar antara 100-200 mL per hari, yang diatur melalui mekanisme 

reabsorbsi di dalam mukosa usus besar (kolon). 

 

1.6 Faktor yang Berpengaruh pada Keseimbangan Cairan dan Elektrolit 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh antara lain : 

a.Umur : 

Kebutuhan intake cairan bervariasi tergantung dari usia, karena usia akan berpengaruh pada luas 

permukaan tubuh, metabolisme, dan berat badan. Infant dan anak-anak lebih mudah mengalami 

gangguan keseimbangan cairan dibanding usia dewasa. Pada usia lanjut sering terjadi gangguan 

keseimbangan cairan dikarenakan gangguan fungsi ginjal atau jantung. 

 

b.Iklim : 

Orang yang tinggal di daerah yang panas (suhu tinggi) dan kelembaban udaranya rendah memiliki 

peningkatan kehilangan cairan tubuh dan elektrolit melalui keringat. Sedangkan seseorang yang 

beraktifitas di lingkungan yang panas dapat kehilangan cairan sampai dengan 5 L per hari. 

c.Diet : 

Diet seseorag berpengaruh terhadap intake cairan dan elktrolit. Ketika intake nutrisi tidak adekuat 

maka tubuh akan membakar protein dan lemak sehingga akan serum albumin dan cadangan protein 

akan menurun padahal keduanya sangat diperlukan dalam proses keseimbangan cairan sehingga hal 

ini akan menyebabkan edema. 

 

d.Stress : 

Stress dapat meningkatkan metabolisme sel, glukosa darah, dan pemecahan glykogen otot. 

Mrekanisme ini dapat meningkatkan natrium dan retensi air sehingga bila berkepanjangan dapat 

meningkatkan volume darah. 

 

e.Kondisi Sakit : 

Kondisi sakit sangat b3erpengaruh terhadap kondisi keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh 

Misalnya :  

- Trauma seperti luka bakar akan meningkatkan kehilangan air melalui IWL. 

- Penyakit ginjal dan kardiovaskuler sangat mempengaruhi proses regulator  

keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh 



- Pasien dengan penurunan tingkat kesadaran akan mengalami gangguan pemenuhan intake  

cairan karena kehilangan kemampuan untuk memenuhinya secara mandiri. 

 

f.Tindakan Medis : 

Banyak tindakan medis yang berpengaruh pada keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh seperti : 

suction, nasogastric tube dan lain-lain. 

 

g.Pengobatan : 

Pengobatan seperti pemberian deuretik, laksative dapat berpengaruh pada kondisi cairan dan 

elektrolit tubuh. 

h.Pembedahan : 

Pasien dengan tindakan pembedahan memiliki resiko tinggi mengalami gangguan keseimbangan 

cairan dan elektrolit tubuh, dikarenakan kehilangan darah selama pembedahan. 

 

1.7 Gangguan Keseimbangan Cairan dan Elektrolit Tubuh 

Tiga kategori umum yang menjelaskan abnormalitas cairan tibuh adalah : 

• Volume 

• Osmolalitas 

• Komposisi 

Ketidakseimbangan volume terutama mempengaruhi cairan ekstraseluler (ECF) dan menyangkut 

kehilangan atau bertambahnya natrium dan air dalam jumlah yang relatif sama, sehingga berakibat 

pada kekurangan atau kelebihan volume ekstraseluler (ECF). 

 

Ketidakseimbangan osmotik terutama mempengaruhi cairan intraseluler (ICF) dan menyangkut 

bertambahnya atau kehilangan natrium dan air dalam jumlah yang relatif tidak seimbang. Gangguan 

osmotik umumnya berkaitan dengan hiponatremia dan hipernatremia sehingga nilai natrium serum 

penting untuk mengenali keadaan ini. 

 

Kadar dari kebanyakan ion di dalam ruang ekstraseluler dapat berubah tanpa disertai perubahan 

yang jelas dari jumlah total dari partikel-partikel yang aktif secara osmotik sehingga mengakibatkan 

perubahan komposisional. 

 

a. Ketidakseimbangan Volume  

• kurangan Volume Cairan Ekstraseluler (ECF) 

Kekurangan volume ECF atau hipovolemia didefinisikan sebagai kehilangan cairan tubuh isotonik, 

yang disertai kehilangan natrium dan air dalam jumlah yang relatif sama. Kekurangan volume 

isotonik sering kali diistilahkan dehidrasi yang seharusnya dipakai untuk kondisi kehilangan air murni 

yang relatif mengakibatkan hipernatremia.  

- airan Isotonis adalah cairan yang konsentrasi/kepekatannya sama dengan cairan  

tubuh, contohnya : larutan NaCl 0,9 %, Larutan Ringer Lactate (RL). 

- Cairan hipertonis adalah cairan yang konsentrasi zat terlarut/kepekatannya  

melebihi cairan tubuh, contohnya Larutan dextrose 5 % dalam NaCl normal, Dextrose  

5% dalam RL, Dextrose 5 % dalam NaCl 0,45%. 

- Cairan Hipotonis adalah cairan yang konsentrasi zat terlarut/kepekataannya kurang  

dari cairan tubuh, contohnya : larutan Glukosa 2,5 %., NaCl.0,45 %, NaCl 0,33 %. 



 

• Kelebihan Volume ECF : 

Kelebihan cairan ekstraseluler dapat terjadi bila natrium dan air kedua-duanya tertahan dengan 

proporsi yang kira- kira sama.Dengan terkumpulnya cairan isotonik yang berlebihan pada ECF 

(hipervolumia) maka cairan akan berpindah ke kompartement cairan interstitial sehingga 

mnyebabkan edema. Edema adalah penunpukan cairan interstisial yang berlebihan. Edema dapat 

terlokalisir atau generalisata.  

 

 

b.Ketidakseimbangan Osmolalitas dan perubahan komposisional  

Ketidakseimbangan osmolalitas melibatkan kadar zat terlarut dalam cairan-cairan tubuh. Karena 

natrium merupakan zat terlarut utama yang aktif secara osmotik dalam ECF maka kebanyakan kasus 

hipoosmolalitas (overhidrasi) adalah hiponatremia yaitu rendahnya kadar natrium di dalam plasma 

dan hipernatremia yaitu tingginya kadar natrium di dalam plasma. Pahami juga perubahan 

komposisional di bawah ini : 

• Hipokalemia adalah keadaan dimana kadar kalium serum kurang dari 3,5 mEq/L. 

• Hiperkalemia adalah keadaan dimana kadar kalium serum lebih dari atau sama dengan  

5,5 mEq/L. 

• Hiperkalemia akut adalah keadaan gawat medik yang perlu segera dikenali, dan  

ditangani untuk menghindari disritmia dan gagal jantung yang fatal. 

 

2. Proses Keperawatan  

2.1 Pengkajian  

Pengkajian keperawatan secara umum pada pasien dengan gangguan atau resiko gangguan 

keseimbangan cairan dan elektrolit meliputi : 

• Kaji riwayat kesehatan dan kepearawatan untuk identifikasi penyebab gangguan  

keseimbangan cairan dan elektrolit 

• Kaji manifestasi klinik melalui : 

- Timbang berat badan klien setiap hari 

- Monitor vital sign 

- Kaji intake output 

• Lakukan pemeriksaan fisik meliputi : 

- Kaji turgor kulit, hydration, temperatur tubuh dan neuromuskuler irritability. 

- Auskultasi bunyi /suara nafas 

- Kaji prilaku, tingkat energi, dan tingkat kesadaran 

• Review nilai pemeriksaan laboratorium : Berat jenis urine, PH serum, Analisa Gas  

Darah, Elektrolit serum, Hematokrit, BUN, Kreatinin Urine. 

 

2.2 Diagnosis Keperawatan 

Diagnosis keperawatan yang umum terjadi pada klien dengan resiko atau gangguan keseimbangan 

cairan dan elektrolit adalah : 

• Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan ansietas, gangguan mekanisme  

pernafasan, abnormalitas nilai darah arteri 

• Penurunan kardiak output berhubungan dengan dysritmia kardio, ketidakseimbangan  

elektrolit 



• Gangguan keseimbangan volume cairan : kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan  

dengan diare, kehilangan cairan lambung, diaphoresis, polyuria. 

• Gangguan keseimbangan cairan tubuh : berlebih bwerhubungan dengan anuria,  

penurunan kardiak output, gangguan proses keseimbangan, Penumpukan cairan di  

ekstraseluler. 

• Kerusakan membran mukosa mulut berhubungan dengan kekurangan volume cairan 

• Gangguan integritas kulit berhubungan dengan dehidrasi dan atau edema 

• Gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan edema 

 

2.3 Intervensi Keperawatan  

Intervensi keperawatan yang umum dilakukan pada pasien gangguan keseimbangan cairan dan 

elektrolit adalah : 

a. Atur intake cairan dan elektrolit  

b. Berikan therapi intravena (IVFD) sesuai kondisi pasien dan intruksi dokter dengan  

memperhatikan : jenis cairan, jumlah/dosis pemberian, komplikasi dari tindakan  

c. Kolaborasi pemberian obat-obatan seperti :deuretik, kayexalate. 

d. Provide care seperti : perawatan kulit, safe environment. 

 

2.4 Evaluasi/Kreteria hasil : 

Kreteria hasil meliputi : 

• Intake dan output dalam batas keseimbangan 

• Elektrolit serum dalam batas normal 

• Vital sign dalam batas normal. 

 

# Rujukan : 

 

Barbara Kozier, Fundamental Of Nursing Concept, Process and Practice, Fifth Edition, Addison Wsley 

Nursing, California, 1995 

 

Dolores F. Saxton, Comprehensive Review Of Nursing For NCLEK-RN, Sixteenth Edition, Mosby, St. 

louis, Missouri, 1999. 

 

Sylvia Anderson Price, Alih : Peter Anugerah, Pathofisiologi Konsep Klinis Proses-proses Penyakit, 

Edisi kedua, EGC, Jakarta, 1995. 

 

 

 

 

 

 



Otot 

         Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuan berkontraksi . oto memendek jika 
sedang berkontraksi dan memanjang jika berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang 
melakukan kegiatan , sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. 
Dengan demikian otot memiliki 3 karakter, yaitu: 
a. Kontraksibilitas yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran 
semula, hal ini teriadi jika otot sedang melakukan kegiatan. 
b. Ektensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran 
semula. 
c. Elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. 
Otot tersusun atas dua macam filamen dasar, yaitu filament aktin dan filament miosin. 
Filamen aktin tipis dan filament miosin tebal. Kedua filamen ini menyusun miofibril. 
Miofibril menyusun serabut otot dan serabut otot-serabut otot menyusun satu otot.  

1. Jenis – Jenis Otot 

      Berdasarkan bentuk morfologi, sistem kerja dan lokasinya dalam tubuh, otot dibedakan 
menjadi tiga, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung.  

a. Otot lurik (Otot Rangka)  

     http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ms/thumb/c/c3/Otot_rangka.jpg/300px-
Otot_rangka.jpg 

 

      Otot lurik disebut juga otot rangka atau otot serat lintang. Otot ini bekerja di bawah 
kesadaran. Pada otot lurik, fibril-fibrilnya mempunvai jalur-jalur melintang gelap (anisotrop) 
dan terang (isotrop) yang tersusun berselang-selang. Sel-selnya berbentuk silindris dan 
mempunvai banvak inti. Otot rangka dapat berkontraksi dengan cepat dan mempunyai 
periode istirahat berkali - kali. Otot rangka ini memiliki kumpulan serabut yang dibungkus 
oleh fasia super fasialis. 
Gabungan otot berbentuk kumparan dan terdiri dari bagian: 
1. ventrikel (empal), merupakan bagian tengah yang menggembung 
2. urat otot (tendon), merupakan kedua ujung yang mengecil. 



      Urat otot (tendon) tersusun dari jaringan ikat dan bersifat keras serta liat. Berdasarkan 
cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan sebagai berikut ini: 
1. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya 
ketika otot berkontraksi. 
2. Insersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot 
berkontraksi. 
      Otot yang dilatih terus menerus akan membesar atau mengalami hipertrofi, Sebaliknya 
jika otot tidak digunakan (tidak ada aktivitas) akan menjadi 
kisut atau mengalami atrofi.  

b. Otot Polos 

      Otot polos disebut juga otot tak sadar atau otot alat dalam (otot viseral). Otot polos 
tersusun dari sel – sel yang berbentuk kumparan halus. Masing – masing sel memiliki satu 
inti yang letaknya di tengah. Kontraksi otot polos 
tidak menurut kehendak, tetapi dipersarafi oleh saraf otonom. Otot polos terdapat pada 
alat-alat dalam tubuh, misalnya pada: 
1. Dinding saluran pencernaan 
2. Saluran-saluran pernapasan 
3. Pembuluh darah 
4. Saluran kencing dan kelamin  

 

 



c. Otot Jantung 

      Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik hanya saja serabut – 
serabutnya bercabang - cabang dan saling beranyaman serta dipersarafi oleh saraf otonom. 
Letak inti sel di tengah. Dengan demikian, otot jantung disebut juga otot lurik yang bekerja 
tidak menurut kehendak.  

2. Fungsi Otot 

      Otot dapat berkontraksi karena adanya rangsangan. Umumnya otot berkontraksi bukan 
karena satu rangsangan, melainkan karena suatu rangkaian rangsangan berurutan.rangsangan 
kedua memperkuat rangsangan pertama dan rangsangan ketiga memeprkuat rangsangan 
kedua . dengan demikian terjadilah ketegangan atau tonus yang maksimum . tonus yang 
maksimum terus – menerus disebut tetanus.  

3. Sifat Kerja Otot 

Sifat kerja otot dibedakan atas antagonis dan sinergis seperti berikut ini: 

 
a. Antagonis 

''''    Antagonis adalah kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan, 
contohnya adalah: 
1. Ekstensor( meluruskan) dan fleksor (membengkokkan), misalnya otot trisep dan otot 
bisep. 
2. Abduktor (menjauhi badan) dan adductor (mendekati badan) misalnya gerak tangan 
sejajar bahu dan sikap sempurna. 
3. Depresor (ke bawah) dan adduktor ( ke atas), misalnya gerak kepala merunduk dan 
menengadah. 
4. Supinator (menengadah) dan pronator (menelungkup), misalnya gerak telapak tangan 
menengadah dan gerak telapak tangan menelungkup.  

 
b. Sinergis 

      Sinergis adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya 
pronator teres dan pronator kuadratus.  

 
4. Mekanisme Gerak Otot 

      Dari hasil penelitian dan pengamatan dengan mikroskop elektron dan difraksi sinar X, 
Hansen dan Huxly (l955) mengemukkan teori kontraksi otot yang disebut model sliding 
filaments. 
     Model ini menyatakan bahwa kontraksi didasarkan adanya dua set filamen di dalam sel 
otot kontraktil yang berupa filament aktin dan filamen miosin.. Rangsangan yang diterima 



oleh asetilkolin menyebabkan aktomiosin mengerut (kontraksi). Kontraksi ini memerlukan 
energi. 
     Pada waktu kontraksi, filamen aktin meluncur di antara miosin ke dalam zona H (zona H 
adalah bagian terang di antara 2 pita gelap). Dengan demikian serabut otot menjadi 
memendek yang tetap panjangnya ialah ban A (pita gelap), sedangkan ban I (pita terang) dan 
zona H bertambah pendek waktu kontraksi. 
    Ujung miosin dapat mengikat ATP dan menghidrolisisnya menjadi ADP. Beberapa energi 
dilepaskan dengan cara memotong pemindahan ATP ke miosin yang berubah bentuk ke 
konfigurasi energi tinggi. Miosin yang berenergi tinggi ini kemudian mengikatkan diri 
dengan kedudukan khusus pada aktin membentuk jembatan silang. Kemudian simpanan 
energi miosin dilepaskan, dan ujung miosin lalu beristirahat dengan energi rendah, pada saat 
inilah terjadi relaksasi. Relaksasi ini mengubah sudut perlekatan ujung myosin menjadi 
miosin ekor. Ikatan antara miosin energi rendah dan aktin terpecah ketika molekul baru ATP 
bergabung dengan ujung miosin. Kemudian siklus tadi berulang Iagi.  

 
6. Sumber Energi untuk Gerak Otot  

       ATP (Adenosht Tri Phosphat) merupakan sumber energi utama untuk kontraksi otot. 
ATP berasal dari oksidasi karbohidrat dan lemak. Kontraksi otot merupakan interaksi antara 
aktin dan miosin yang memerlukan ATP. 
                      ATP ---- ADP + P 
Aktin + Miosin ------------------------- Aktomiosin 
                             ATPase  

 
       Fosfokreatin merupakan persenyawaan fosfat berenergi tinggi yang terdapat dalam 
konsentrasi tinggi pada otot. Fosfokreatin tidak dapat dipakai langsung sebagai sumber 
energi, tetapi fosfokreatin dapat memberikan energinya kepada ADP. 
                               kreatin 
Fosfokreatin + ADP ----------------- keratin + ATP 
                               Fosfokinase 
 
        Pada otot lurik jumlah fosfokreatin lebih dari lima kali jumlah ATP. Pemecahan ATP 
dan fosfokreatin untuk menghasilkan energy tidak memerlukan oksigen bebas. Oleh sebab itu 
, fase kontraksi otot sering disebut fase anaerob.  

 

5. Kelainan pada Otot  

     Kelainan pada otot dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:  

a. Atrofi 
Atrofi merupakan suatu keadaan mengecilnya otot sehingga kehilangan kemampuan 
berkontraksi.  



b. Kelelahan Otot 
Kelelahan otot terjadi karena terus menerus melakukan aktivitas, dan bila ini berlanjut dapat 
terjadi kram.  

c. Tetanus 
Tetanus adalah otot vang terus menerus berkontraksi (tonus atau kejang) akibat serangan 
bakteri Clostridium tetani.  

d. Miestenia Gravis 
Miestenia Gravis adalah melemahnya otot secara berangsur-angsur sehingga menyebabkan 
kelumpuhan bahkan kematian. Penyebabnya 
belum diketahui dengan pasti.  

e. Kaku Leher (Stiff) 
Stiff adalah peradangan otot trapesius leher sehingga leher terasa kaku. Stiff terjadi akibat 
kesalahan gerak.  

 

MEKANISME KERJA OTOT 

Di balik mekanisme otot yang secara eksplisit hanya merupakan gerak mekanik itu, 
terjadilah beberapa proses kimiawi dasar yang berseri demi kelangsungan kontraksi otot. 
Dalam makalah ini, dengan tujuan akhir pada penjelasan lengkap tentang proses di balik 
kontraksi otot, akan dibahas dahulu mengenai zat-zat kimia penyusun filamen-filamen tebal 
dan tipis yaitu aktin dan miosin. Akhirnya, penjelasan tentang model “perahu dayung” 
sebagai fasilitator pemahaman mekanisme kontraksi otot dapat tercapai. 

Hampir semua jenis makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melakukan 
pergerakan. Fenomena pergerakan ini dapat berupa transport aktif melalui membran, 
translokasi polimerase DNA sepanjang rantai DNA, dan lain-lain termasuk kontraksi otot. 
Pada makalah ini, fokus perhatian kita adalah otot lurik (=striated). Di samping itu, otot halus 
juga dibahas sedikit karena sebagian besar mekanismenya mirip dengan mekanisme otot 
lurik. Untuk dapat menjelaskan mekanisme kontraksi otot, pertama-tama struktur otot akan 
dibahas. 

Struktur Otot Lurik 

Otot pengisi atau otot yang menempel pada sebagian besar tulang kita (=skeletal) 
tampak bergaris-garis atau berlurik-lurik jika dilihat melalui mikroskop. Otot tersebut terdiri 
dari banyak kumpulan (bundel) serabut paralel panjang dengan diameter penampang 20-100 
µm yang disebut serat otot. Panjang serat otot ini mampu mencapai panjang otot itu sendiri 
dan merupakan sel-sel berinti jamak (=multinucleated cells). Serat otot sendiri tersusun dari 
kumpulankumpulan paralel seribu miofibril yang berdiameter 1-2 µm dan memanjang 
sepanjang sebuah serat otot. Struktur ini dapat dilihat pada gambar1.  

 



Garis-garis pada otot lurik disebabkan oleh struktur miofibril-miofibril yang saling 
berkaitan. Pada gambar 2, terlihat bahwa lurik itu merupakan daerah dengan densitas / 
kepadatan yang silih berganti (antara padat dan renggang) dengan sebutan luriklurik A dan 
lurik-lurik I. Pola-pola itu berepetisi dengan teratur sehingga tiap satu unit pola dinamakan 
sarkomer. Sarkomer memiliki panjang 2.5 - 3.0 µm pada otot yang rileks dan akan 
memendek saat otot berkontraksi. Antara sarkomer satu dengan lainnya, terdapatlah lapisan 
gelap disebut disk Z (=piringan Z). Lurik A terpusat pada daerah terang yang dinamakan 
daerah H yang peusatnya terletak pada lurik / disk M. Jika kita melihat gambar 2 lebih teliti 
lagi, maka terdapat sekelompok filamen yang tebal dan filamen tipis.  

Filamenfilamen tebal dengan diameter 150 Angstrom itu tertata secara paralel 
heksagonal dalam daerah yang disebut daerah H. Sementara itu filamen-filamen tipis dengan 
diameter 70 Angstrom memiliki ujung yang terkait langsung dengan disk Z. Daerah yang 
terlihat gelap pada ujung-ujung daerah A merupakan tempat relasi-relasi antara filamen tebal 
dan filamen tipis. Relasi-relasi ini berupa cross-bridges (=jembatan-silang) yang berselang 
secara teratur. 

a. Filamen-filamen tebal tersusun dari Miosin 

Filamen-filamen tebal pada vertebrata (makhluk hidup bertulang belakang) hampir 
sebagian besar tersusun dari sejenis protein yang disebut Miosin. Molekul miosin terdiri dari 
enam rantai polipeptida yang disebut rantai berat dan dua pasang rantai ringan yang berbeda 
(disebut rantai ringan esensial dan regulatori, ELC dan RLC). Miosin termasuk protein yang 
khusus karena memiliki sifat berserat (=fibrous) dan globular. Struktur tersebut dapat dilihat 
pada gambar 3.  

Secara umum, molekul miosin dapat dilihat sebagai segmen berbentuk batang 
sepanjang 1600 Angstrom dengan dua kepala globular. Miosin hanya berada dalam wujud 
molekul-molekul tunggal dengan kekuatan ioniknya yang lemah. Bagaimanapun juga, 
protein-protein ini berkaitan satu sama lain menjadi struktur yang dapat dilihat pada gambar 
4.  

Struktur tersebut ialah struktur dari filamen tebal yang telah dibicarakan sebelumnya. 
Pada struktur itu, filamen tebal merupakan suatu bentuk yang bipolar dengan kepala-kepala 
miosin yang menghadap tiap-tiap ujung filamen dan menyisakan bagian tengah yang tidak 
memiliki kepala satupun (=bare zone / jalur kosong). Kepalakepala miosin itulah yang 
merupakan wujud dari cross-bridges dalam perhubungannya dengan miofibrilmiofibril. 
Sebenarnya, rantai berat miosin berupa sebuah ATPase yang menghidrolisis ATP menjadi 
ADP dan Pi dalam suatu reaksi yang membuat terjadinya kontraksi otot. Jadi, otot merupakan 
alat untuk mengubah energi bebas kimia berupa ATP menjadi energi mekanik. Sementara itu, 
fungsi rantai ringan miosin diyakini sebagai modulator aktivitas ATPase dari rantai berat 
yang bersambungan dengannya. 

Di tahun 1953, Andrew Szent-Gyorgi menunjukkan bahwa miosin yang diberi tripsin 
secukupnya akan memecah miosin menjadi dua fragmen (Gambar 5) yaitu Meromiosin 
ringan (LMM) dan Meromiosin berat (HMM). HMM dapat dipecah dengan papain menjadi 
dua bagian lagi yaitu dua molekul identik dari subfragmen-1 (S1) dan sebuah subframen-2 
(S2) yang berbentuk mirip batang. 

 



b. Filamen-filamen tipis tersusun dari Aktin, Tropomiosin dan Troponin 

Komponen penyusun utama filamen tipis ialah Aktin. Aktin merupakan protein 
eukariotik yang umum, banyak jumlahnya, dan mudah didapati. Aktin didapati dalam wujud 
monomer-monomer bilobal globular yang disebut G-aktin yang secara normal mengikat satu 
molekul ATP untuk tiap-tiap monomer. G-aktin itu nantinya akan berpolimerisasi untuk 
membentuk fiber-fiber yang disebut F-aktin. Polimerisasi ini merupakan suatu proses yang 
menghidrolisis ATP menjadi ADP dengan ADP yang nantinya terikat pada unit monomer F-
aktin. Sebagai hasilnya, F-aktin akan membentuk sumbu rantai utama dari filamen tipis 
dengan struktur yang tergambar pada gambar 6. 

Tiap-tiap unit monomer F-aktin mampu mengikat sebuah kepala miosin (S1) yang ada 
pada filamen tebal. Mikrograf elektron juga menunjukkan bahwa F-aktin merupakan deretan 
monomer terkait dengan urutan kepala ekor-kepala. Maka dari itu, F-aktin memiliki wujud 
yang polar. Semua unit monomer F-aktin memiliki orientasi yang sama dilihat dari sumbu 
fiber. Filamen-filamen tipis itu juga memiliki arah yang menjauhi disk Z. Sehingga 
kumpulan-kumpulan filamen tipis yang menjulur pada kedua sisi disk Z itu memiliki 
orientasi yang berlawanan. Komposisi miosin dan aktin masing-masing sebesar 60-70% dan 
20- 25% dari protein total pada otot. Sisa protein lainnya berkaitan dengan filamen tipis yakni 
Tropomiosin dan Troponin. Troponin terdiri dari tiga subunit yaitu TnC (protein pengikat ion 
Ca), TnI (protein yang mengikat aktin), dan TnT (protein yang mengikat tropomiosin). Dari 
sini, dapat disimpulkan bahwa kompleks tropomiosin - Troponin mangatur kontraksi otot 
dengan cara mengontrol akses cross-bridges S1 pada posisiposisi pengikat aktin. 

c. Protein minor pada Otot yang mengatur jaringan-jaringan Miofibril 

Disk Z merupakan wujud amorf dan mengandung beberapa protein berserat (fibrous). 
Protein-protein lain itu ialah 〈-aktinin (untuk mengikatkan filamen-filamen tipis pada disk Z), 
desmin (banyak terdapat pada daerah perifer / tepi disk Z dan berfungsi untuk menjaga 
keteraturan susunan antar sesama miofibril), vimentin (bersifat sama dengan desmin), titin 
(merupakan polipeptida dengan massa terbesar, berada sepanjang filamen tebal sampai disk 
Z, dan berfungsi seperti pegas yang mengatur agar letak filamen tebal tetap di tengah-tengah 
sarkomer), dan nebulin (berada di sepanjang filamen tipis dan berfungsi untuk 
mempertahankan panjang filamen). Sementara itu, disk M yang merupakan hasil penebalan 
akibat sambungan filamen-filamen tebal itu juga mengandung C-protein dan Mprotein. 
Peranan kedua protein itu ada pada susunan atau perkaitan antara filamen-filamen tebal pada 
disk M. 

ô Mekanisme Kontraksi Otot 

Setelah struktur otot dan komponen-komponen penyusunnya ditinjau, mekanismeatau 
interaksi antar komponenkomponen itu akan dapat menjelaskan proses kontraksi otot. 

a. Filamen-filamen tebal dan tipis yang saling bergeser saat proses kontraksi 

Menurut fakta, kita telah mengetahui bahwa panjang otot yang terkontraksi akan lebih 
pendek daripada panjang awalnya saat otot sedang rileks. Pemendekan ini rata -rata sekitar 
sepertiga panjang awal. Melalui mikrograf elektron, pemendekan ini dapat dilihat sebagai 
konsekuensi dari pemendekan sarkomer. Sebenarnya, pada saat pemendekan berlangsung, 
panjang filamen tebal dan tipis tetap dan tak berubah (dengan melihat tetapnya lebar lurik A 



dan jarak disk Z sampai ujung daerah H tetangga) namun lurik I dan daerah H mengalami 
reduksi yang sama besarnya. Berdasar pengamatan ini, Hugh Huxley, Jean Hanson, Andrew 
Huxley dan R.Niedergerke pada tahun 1954 menyarankan model pergeseran filamen 
(=filament sliding). Model ini mengatakan bahwa gaya kontraksi otot itu dihasilkan oleh 
suatu proses yang membuat beberapa set filamen tebal dan tipis dapat bergeser antar 
sesamanya. Fenomena ini terlihat pada gambar 7. 

b. Aktin merangsang Aktivitas ATPase Miosin 

Model pergeseran filamen tadi hanya menjelaskan mekanika kontraksinya dan bukan 
asal-usul gaya kontraktil. Pada tahun 1940, Szent-Gyorgi kembali menunjukkan mekanisme 
kontraksi. Pencampuran larutan aktin dan miosin untuk membentuk kom-pleks bernama 
Aktomiosin ternyata disertai oleh peningkatan kekentalan larutan yang cukup besar. 
Kekentalan ini dapat dikurangi dengan menambahkan ATP ke dalam larutan aktomiosin. 
Maka dari itu, ATP mengurangi daya tarik atau afinitas miosin terhadap aktin. Selanjutnya, 
untuk dapat mendapatkan penjelasan lebih tentang peranan ATP dalam proses kontraksi itu, 
kita memerlukan studi kinetika kimia. Daya kerja ATPase miosin yang terisolasi ialah 
sebesar 0.05 per detiknya. Daya kerja sebesar itu ternyata jauh lebih kecil dari daya kerja 
ATPase miosin yang berada dalam otot yang berkontraksi. Bagaimanapun juga, secara 
paradoks, adanya aktin (dalam otot) meningkatkan laju hidrolisis ATP miosin menjadi sekitar 
10 per detiknya. Karena aktin menyebabkan peningkatan atau peng-akti-vasian miosin inilah, 
muncullah sebutan aktin. Selanjutnya, Edwin Taylor mengemukakan sebuah model hidrolisis 
ATP yang dimediasi / ditengahi oleh aktomiosin. Model ini dapat dilihat pada skema gambar 
8.  

Pada tahap pertama, ATP terikat pada bagian miosin dari aktomiosin dan 
menghasilkan disosiasi aktin dan miosin. Miosin yang merupakan produk proses ini memiliki 
ikatan dengan ATP. Selanjutnya, pada tahap kedua, ATP yang terikat dengan miosin tadi 
terhidrolisis dengan cepat membentuk kompleks miosin-ADP-Pi. Kompleks tersebut yang 
kemudian berikatan dengan Aktin pada tahap ketiga. Pada tahap keempat yang merupakan 
tahap untuk relaksasi konformasional, kompleks aktin-miosin-ADP-Pi tadi secara tahap demi 
tahap melepaskan ikatan dengan Pi dan ADP sehingga kompleks yang tersisa hanyalah 
kompleks Aktin-Miosin yang siap untuk siklus hidrolisis ATP selanjutnya. Akhirnya dapat 
disimpulkan bahwa proses terkait dan terlepasnya aktin yang diatur oleh ATP tersebut 
menghasilkan gaya vektorial untuk kontraksi otot. 

c. Model untuk interaksi Aktin dan Miosin berdasar strukturnya 

Rayment, Holden, dan Ronald Milligan telah memformulasikan suatu model yang 
dinamakan kompleks rigor terhadap kepala S1 miosin dan Faktin. Mereka mengamati 
kompleks tersebut melalui mikroskopi elektron. Daerah yang mirip bola pada S1 itu berikatan 
secara tangensial pada filamen aktin pada sudut 45o terhadap sumbu filamen. Sementara itu, 
ekor S1 mengarah sejajar sumbu filamen. Relasi kepala S1 miosin itu nampaknya 
berinteraksi dengan aktin melalui pasangan ion yang melibatkan beberapa residu Lisin dari 
miosin dan beberapa residu asam Aspartik dan asam Glutamik dari aktin. 

d. Kepala-kepala Miosin “berjalan” sepanjang filamen-filamen aktin 

Hidrolisis ATP dapat dikaitkan dengan model pergeseran-filamen. Pada mulanya, kita 
mengasumsikan jika cross-bridges miosin memiliki letak yang konstan tanpa berpindah-



pindah, maka model ini tak dapat dibenarkan. Sebaliknya, cross bridges itu harus 
berulangkali terputus dan terkait kembali pada posisi lain namun masih di daerah sepanjang 
filamen dengan arah menuju disk Z. Melalui pengamatan dengan sinar X terhadap struktur 
filamen dan kondisinya saat proses hidrolisis terjadi, Rayment, Holden, dan Milligan 
mengeluarkan postulat bahwa tertutupnya celah aktin akibat rangsangan (berupa ejeksi ADP) 
itu berperan besar untuk sebuah perubahan konformasional (yang menghasilkan hentakan 
daya miosin) dalam siklus kontraksi otot. Postulat ini selanjutnya mengarah pada model 
“perahu dayung” untuk siklus kontraktil yang telah banyak diterima berbagai pihak. Gambar 
9 menjelaskan tentang tahaptahap siklus tersebut.  

Pada mulanya, ATP muncul dan mengikatkan diri pada kepala miosin S1 sehingga 
celah aktin terbuka. Sebagai akibatnya, kepala S1melepaskan ikatannya pada aktin. Pada 
tahap kedua, celah aktin akan menutup kembali bersamaan dengan proses hidrolisis ATP 
yang menyebabkan tegaknya posisi kepala S1. Posisi tegak itu merupakan keadaan molekul 
dengan energi tinggi (jelas-jelas memerlukan energi). Pada tahap ketiga, kepala S1 
mengikatkan diri dengan lemah pada suatu monomer aktin yang posisinya lebih dekat dengan 
disk Z dibandingkan dengan monomer aktin sebelumnya. Pada tahap keempat, Kepala S1 
melepaskan Pi yang mengakibatkan tertutupnya celah aktin sehingga afinitas kepala S1 
terhadap aktin membesar. Keadaan itu disebut keadaan transien. Selanjutnya, pada tahap 
kelima, hentakan-daya terjadi dan suatu geseran konformasional yang turut menarik ekor 
kepala S1 tadi terjadi sepanjang 60 Angstrom menuju disk Z. Lalu, pada tahap akhir, ADP 
dilepaskan oleh kepala S1 dan siklus berlangsung lengkap. 

ô Pengaturan untuk Kontraksi Otot 

Gerakan otot lurik tentu dibawah komando atau suatu kontrol yang disebut impuls 
saraf motor. 

a. Ca2+ mengatur Kontraksi Otot dengan proses yang ditengahi oleh Troponin dan 
Tropomiosin 

Sejak tahun 1940, ion Kalsium diyakini turut berperan serta dalam pengaturan 
kontraksi otot. Kemudian, sebelum 1960, Setsuro Ebashi menunjukkan bahwa pengaruh 
Ca2+ ditengahi oleh Troponin dan Tropomiosin. Ia menunjukkan aktomiosin yang diekstrak 
langsung dari otot (sehingga mengandung ikatan dengan troponin dan tropomiosin) 
berkontraksi karena ATP hanya jika Ca2+ ada pula. Kehadiran troponin dan tropomiosin 
pada sistem aktomiosin tersebut meningkatkan sensitivitas sistem terhadap Ca2+. Di samping 
itu, subunit dari troponin, TnC, merupakan satu-satunya komponen pengikat Ca2+. Secara 
molekuler, proses kontraksi ini dapat dilihat pada gambar 10. 

b. Impuls saraf melepaskan Ca2+ dari Retikulum Sarcoplasma 

Sebuah impuls saraf yang tiba pada sebuah persambungan neuromuskular (= 
sambungan antara neuron dan otot) akan dihantar langsung kepada tiap-tiap sarkomer oleh 
sebuah sistem tubula transversal / T. Perhatikan gambar 11.  

Tubula tersebut merupakan pembungkus-pembungkus semacam saraf pada membran 
plasma fiber. Tubula tersebut mengelilingi tiap miofibril pada disk Z masing-masing. Dengan 
melihat gambar 11 maka semua sarkomer pada sebuah otot akan menerima sinyal untuk 
berkontraksi sehingga otot dapat berkontraksi sebagai satu kesatuan utuh. Sinyal elektrik itu 



dihantar (dengan proses yang belum begitu dimengerti) menuju retikulum sarkoplasmik (SR). 
SR merupakan suatu sistem dari vesicles (saluran yang mengandung air di dalamnya) yang 
pipih, bersifat membran, dan berasaldari retikulum endoplasma. Sistem tersebut membungkus 
tiap-tiap miofibril hampir seperti rajutan kain. Membran SR yang secara normal non-
permeabel terhadap Ca2+ itu mengandung sebuah transmembran Ca2+-ATPase yang 
memompa Ca2+ kedalam SR untuk mempertahankan konsentrasi [Ca2+] bagi otot rileks. 
Kemampuan SR untuk dapat menyimpan Ca2+ ditingkatkan lagi oleh adanya protein yang 
bersifat amat asam yaitu kalsequestrin (memiliki situs lebih dari 40 untuk berikatan dengan 
Ca2+). Kedatangan impuls saraf membuat SR menjadi permeabel terhadap Ca2+.Akibatnya, 
Ca2+ berdifusi melalui saluran-saluran Ca2+ khusus menuju interior miofibril, dan 
konsentrasi internal [Ca2+] akan bertambah. Peningkatan konsentrasi Ca2+ ini cukup untuk 
memicu perubahan konformasional dalam troponin dan tropomiosin. Akhirnya, kontraksi otot 
terjadi dengan mekanisme “perahu dayung” tadi. Saat rangsangan saraf berakhir, membran 
SR kembali menjadi impermeabel terhadap Ca2+ sehingga Ca2+ dalam miofibril akan 
terpompa keluar menuju SR. Kemudian otot menjadi rileks seperti sediakala. 

ô Otot Halus (Smooth Muscles) 

Makhluk hidup vertebrata memiliki dua jenis otot selain otot lurik yaitu otot cardiac 
(=kardiak; berhubungan dengan jantung) dan otot halus. Otot cardiac ternyata juga berlurik-
lurik sehingga mengindikasikan suatu persamaan antara otot cardiac dan otot lurik. Walaupun 
begitu, otot skeletal (lurik) dan otot cardiac masih memiliki perbedaan antar sesamanya 
terutama pada metabolismenya. Otot cardiac harus beroperasi secara kontinu sepanjang usia 
hidup dan lebih banyak tergantung pada metabolisme secara aerobik. Otot cardiac juga secara 
spontan dirangsang oleh otot jantung itu sendiri dibanding oleh rangsangan saraf eksternal 
(=rangsangan volunter). Di samping itu, otot halus berperan dalam kontraksi yang lambat, 
tahan lama, dan tanpa melalui rangsang eksternal seperti pada dinding usus, uterus, pembuluh 
darah besar. Otot halus disini memiliki sifat yang sedikit berbeda dibanding otot lurik. Otot 
halus atau sering dikatakan otot polos ini berbentuk seperti spindel, tersusun oleh sel sel 
berinti tunggal, dan tidak membentuk miofibril. Miosin dari otot halus (protein khusus secara 
genetik) berbeda secara fungsional daripada miosin otot lurik dalam beberapa hal: 

∼ Aktivitas maksimum ATPase hanya sekitar 10% dari otot lurik 

∼ Berinteraksi dengan aktin hanya saat salah satu rantai ringannya terfosforilasi 

∼ Membentuk filamen-filamen tebal dengan cross-bridges yang tak begitu teratur serta 
tersebar di seluruh panjang filamen tebal 

a. Kontraksi Otot Halus dipicu oleh Ca2+ 

Filamen-filamen tipis otot halus memang mengandung Aktin dan Tropomiosin namun 
tak seberapa mengandung Troponin. Kontraksi otot halus tetap dipicu oleh Ca2+ karena 
miosin rantai ringan kinase (=myosin light chain kinase / MLCK) secara enzimatik akan 
menjadi aktif hanya jika Ca2+-kalmodulin hadir. MLCK merupakan sebuah enzim yang 
memfosforilasi rantai ringan miosin sehingga menstimulasi terjadinya kontraksi otot halus. 
Proses kontraksi otot halus secara kimiawi dapat dilihat pada gambar 12. 

 



Konsentrasi intraselular [Ca2+] bergantung pada permeabilitas membran plasma sel 
otot halus terhadap Ca2+. Permeabilitas otot halus tersebut dipengaruhi oleh sistem saraf 
involunter atau autonomik. Saat [Ca2+] meningkat, kontraksi otot halus dimulai. Saat [Ca2+] 
menurun akibat pengaruh Ca2+- ATPase dari membran plasma, MLCK kemudian 
dideaktivasi. Lalu, rantai ringan terdefosforilasi oleh miosin rantai ringan phosphatase dan 
otot halus kembali rileks. 

b. Aktivitas Otot Halus termodulasi secara Hormonal 

Otot halus juga memberi tanggapan pada hormon seperti epinefrin. Pengaruh hormon 
tersebut juga dapat dilihat pada gambar 12. Tahap-tahap kontraksi yang terjadi pada otot 
halus ternyata lebih lambat daripada tahap-tahap yang terjadi untuk otot lurik. Jadi, struktur 
dan pengaturan kontrol otot halus tepat dengan fungsi yang diembannya yaitu pengadaan 
suatu gaya tegang selama rentang waktu cukup lama namun mengkonsumsi ATP dengan laju 
konsumsi rendah. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 


