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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang 

Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Salah satunya manusia dapat 

bergerak karena memiliki anggota tubuh yang dapat menggerakkan anggota tubuh 

kita. Alat gerak ada dua macam yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak 

pasif ialah rangka badan kita dan alat gerak aktif ialah otot-otot badan. Alat gerak 

manusia yaitu sendi, rangka, dan otot. Dari ketiganya tersebut memiliki fungsi 

masing-masing dan masih terbagi menjadi beberapa macam alat gerak. Jika dari salah 

satu alat gerak tersebut tidak berfungsi maka dapat menyebabkan kelainan yang 

berhubungan dengan tulang yang kurang normal. 

 1.2   Tujuan Penulis  

         Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni :  

1.2.1 Tujuan umum  

Tujuan penelitian ini secara umum adalah agar mahasiswa dapat memahami 

Anatomi & Fisiologi dari Sistem lokomotorius sehingga mempermudah dalam 

mempelajari patofisiologi dari system lokomotorius. 

1.2.2 Tujuan khusus  

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah Mahasiswa mampu memahami 

Anatomi & Fisiologi dari Sistem lokomotorius. 

1.3 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah sistem Lokomotorius/alat gerak (Tulang) pada manusia? 

2. Bagaimanakah sistem Lokomotorius/alat gerak (Sendi) pada manusia? 

3. Bagaimanakah sistem Lokomotorius/alat gerak (Otot) pada manusia? 

 

 

 



 

SISTEM LOKOMOTORIUS Page 5 
 

BAB II 

PEMBAHASAN 

 2.1 TULANG 

Tulang atau kerangka adalah penopang tubuh Vertebrata. 

Tanpa tulang, pasti tubuh kita tidak bisa tegak berdiri. Tulang mulai 

terbentuk sejak bayi dalam kandungan, berlangsung terus sampai 

dekade kedua dalam susunan yang teratur. 

Pertumbuhan tulang selengkapnya terbentuk pada umur lebih 

kurang 30 tahun. Setelah itu ada juga perubahan yang disebut 

remodelling. Tulang merupakan reservoir terbesar dari kalsium dan 

phosphate. 99% kalsium terdapat di tulang (1000 gram) dari jumlah 

kalsium tubuh, sedangkan phosphate dalam tulang mencapai 90% dari 

phosphate dalam tubuh. 

       Dari segi bentuk, tulang dapat dibagi menjadi tulang pipa 

(seperti tulang hasta dan tibia), tulang pipih (seperti tulang rusuk, 

tulang dada), dan tulang pendek (tulang-tulang telapak tangan, 

pergelangan tangan).Menurut letaknya tulang dibagi dua, yaitu: 

Tengkorak (bagian kepala), dan rangka badan. 

     Secara umum istilah tulang digunakan merujuk pada kerangka 

dari hewan tertulang belakang dan tidak hanya pada kerangka 

manusia. Bagian tubuh ini, sebagaimana halnya daging, diunakan pula 

sebagai bahan dasar hidangan. Hidangan yang memanfaatkan tulang 

sebagai bahannya, misalnya saja sup tulang dan ayam tulang lunak. 

 

http://www.blogger.com/goog_328592405
http://www.blogger.com/goog_328592411
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2.1.1 STRUKTUR TULANG 

       Pada umumnya penyusun tulang diseluruh tubuh kita semuanya 

berasal dari material yang sama. Dari luar ke dalam kita akan dapat 

menemukan lapisan-lapisan berikut ini: 

a. Periosteum 

     Pada lapisan pertama kita akan bertemu dengan yang namanya 

periosteum. Periosteum merupakan selaput luar tulang yang tipis. 

Periosteum mengandung osteoblas (sel pembentuk jaringan tulang), 

jaringan ikat dan pembuluh darah. Periosteum merupakan tempat 

melekatnya otot-otot rangka (skelet) ke tulang dan berperan dalam 

memberikan nutrisi, pertumbuhan dan reparasi tulang rusak. 

b.    Tulang Kompak (Compact Bone). 

     Pada lapisan kedua ini kita akan bertemu dengan tulang 

kompak. Tulang ini teksturnya halus dan sangat kuat. Tulang kompak 

memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur (Calsium 

Phosfat dan Calsium Carbonat) sehingga tulang menjadi padat dan 

kuat. Kandungan tulang manusia dewasa lebih banyak mengandung 

kapur dibandingkan dengan anak-anak maupun bayi. Bayi dan anak-

anak memiliki tulang yang lebih banyak mengandung serat-serat 

sehingga lebih lentur. Tulang kompak paling banyak ditemukan pada 

tulang kaki dan tulang tangan. 

http://2.bp.blogspot.com/-rP7eExq5h3Y/Tt20NqFZayI/AAAAAAAAAGI/O_ulqJJBQvY/s1600/pic1.jpg
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c.    Tulang Spongiosa (Spongy Bone). 

      Pada lapisan ketiga ada yang disebut dengan tulang spongiosa. 

Sesuai dengan namanya tulang spongiosa memiliki banyak rongga. 

Rongga tersebut diisi oleh sumsum merah yang dapat memproduksi 

sel-sel darah. Tulang spongiosa terdiri dari kisi-kisi tipis tulang yang 

disebut trabekula. 

d.   Sumsum Tulang (Bone Marrow). 

      Lapisan terakhir yang kita temukan dan yang paling dalam 

adalah sumsum tulang. Sumsum tulang wujudnya seperti jelly yang 

kental. Sumsum tulang ini dilindungi oleh tulang spongiosa seperti 

yang telah dijelaskan dibagian tulang spongiosa. Sumsum tulang 

berperan penting dalam tubuh kita karena berfungsi memproduksi sel-

sel darah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-GGOnnUs1VJg/Tt23AJo49HI/AAAAAAAAAGQ/t7ZrVLZaSxg/s1600/pic2.jpg
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2.1.2 SUSUNAN MAKROSKOPIS DAN HISTOLOGI TULANG 

     Secara makroskopis tulang disusun menurut 2 cara:  

 Spongiosa 

     Tulang Spongiosa atau tulang seperti spons (L. cancello 

= membuat kisi-kisi) Tulang ini terdiri atas batang yang halus atau 

selubung yang halus yaitu trabekula    (L. singkatan dari trabs = 

sebuah balok) yang bercabang dan saling memotong ke berbagai 

arah untuk membentuk jala-jala seperti spons dari spikula tulang, 

yang rongga-rongganya diisi oleh sumsum tulang. Pars spongiosa 

merupakan jaringan tulang yang berongga seperti spon (busa). 

Rongga tersebut diisi oleh sumsum merah yang dapat memproduksi 

sel-sel darah. Tulang spongiosa terdiri dari kisi-kisi tipis tulang yang 

disebut trabekula. 

 Kompakta 

     Tulang yang membentuk masa yang padat tanpa terlihat 

ruangan. Pars kompakta teksturnya halus dan sangat kuat. Tulang 

kompak memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur 

(Calsium Phosfat dan Calsium Carbonat) sehingga tulang menjadi 

padat dan kuat. Kandungan tulang manusia dewasa lebih banyak 

mengandung kapur dibandingkan dengan anak-anak maupun bayi. 

Bayi dan anak-anak memiliki tulang yang lebih banyak mengandung 

serat-serat sehingga lebih lentur. Tulang kompak paling banyak 

ditemukan pada tulang kaki dan tulang tangan. 

 

2.1.3 LOKASI DAN FUNGSI 4 MACAM SEL-SEL TULANG 

 Osteoblas  

Dari Bahasa Yunani yang merujuk kepada "tulang" dan "janin" 

atau embrio . Sel ini bertanggung jawab atas pembentukan matriks 

tulang, oleh karena itu banyak ditemukan pada tulang yang sedang 

tumbuh. Selnya berbentuk kuboid atau silindris pendek, dengan inti 

terdapat pada bagian puncak sel dengan kompleks Golgi di bagian 

basal. Sitoplasma tampak basofil karena banyak mengandung 

ribonukleoprotein yang menandakan aktif mensintesis protein.  

Pada pengamatan dengan M.E tampak jelas bahwa sel-sel tersebut 
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memang aktif mensintesis protein, karena banyak terlihat RE dalam 

sitoplasmanya. Selain itu terlihat pula adanya lisosom. Osteoblast yang 

mensintesis dan menjadi perantara mineralisasi osteoid. Osteoblast 

ditemukan dalam satu lapisan pada permukaan jaringan tulang 

sebagai sel berbentuk kuboid atau silindris pendek yang saling 

berhubungan melalui tonjolan-tonjolan pendek. 

 Osteosit 

merupakan komponen sel utama dalam jaringan tulang. Pada 

sediaan gosok terlihat bahwa bentuk osteosit yang gepeng mempunyai 

tonjolan-tonjolan yang bercabang-cabang. Bentuk ini dapat diduga dari 

bentuk lacuna yang ditempati oleh osteosit bersama tonjolan-

tonjolannya dalam canaliculi.  

Dari pengamatan dengan M.E dapat diungkapkan bahwa 

kompleks Golgi tidak jelas, walaupun masih terlihat adanya aktivitas 

sintesis protein dalam sitoplasmanya. Ujung-ujung tonjolan dari 

osteosit yang berdekatan saling berhubungan melalui gap junction. 

Hal-hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan adanya pertukaran ion-

ion di antara osteosit yang berdekatan. 

Osteosit yang terlepas dari lacunanya akan mempunyai kemampuan 

menjadi sel osteoprogenitor yang pada gilirannya tentu saja dapat 

berubah menjadi osteosit lagi atau osteoklas. Osteosit merupakan 

komponen sel utama dalam jaringan tulang. Mempunyai peranan 

penting dalam pembentukan matriks tulang dengan cara membantu 

pemberian nutrisi pada tulang. 

 Osteoklas, 

merupakan sel multinukleat raksasa dengan ukuran berkisar 

antara 20 μm-100μm dengan inti sampai mencapai 50 buah. Sel ini 

ditemukan untuk pertama kali oleh Köllicker dalam tahun 1873 yang 

telah menduga bahwa terdapat hubungan sel osteoklas (O) dengan 

resorpsi tulang. Hal tersebut misalnya dihubungkan dengan 

keberadaan sel-sel osteoklas dalam suatu lekukan jaringan tulang 

yang dinamakan Lacuna Howship (H). keberadaan osteoklas ini secara 

khas terlihat dengan adanya microvilli halus yang membentuk batas 

yang berkerut-kerut (ruffled border). Gambaran ini dapat dilihat dengan 
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mroskop electron. Ruffled border ini dapat mensekresikan beberapa 

asam organik yang dapat melarutkan komponen mineral pada enzim 

proteolitik lisosom untuk kemudian bertugas menghancurkan matriks 

organic. Pada proses persiapan dekalsifikasi (a), osteoklas cenderung 

menyusut dan memisahkan diri dari permukaan tulang. Relasi yang 

baik dari osteoklas dan tulang terlihat pada gambar (b). resorpsi 

osteoklatik berperan pada proses remodeling tulang sebagai respon 

dari pertumbuhan atau perubahan tekanan mekanikal pada tulang. 

Osteoklas juga berpartisipasi pada pemeliharaan homeostasis darah 

jangka panjang.Osteoklas merupakan sel fagosit yang mempunyai 

kemampuan mengikis tulang dan merupakan bagian yang penting. 

Mampu memperbaiki tulang bersama osteoblast. Osteoklas ini berasal 

dari deretan sel monosit makrofag. 

 Sel osteoprogenitor 

merupakan sel mesenchimal primitive yang menghasilkan 

osteoblast selama pertumbuhan tulang dan osteosit pada permukaan 

dalam jaringan tulang. Tulang membentuk formasi endoskeleton yang 

kaku dan kuat dimana otot-otot skeletal menempel sehingga 

memungkinkan terjadinya pergerakan. Tulang juga berperan dalam 

penyimpanan dan homeostasis kalsium. Kebanyakan tulang memiliki 

lapisan luar tulang kompak yang kaku dan padat. 

Tulang dan kartilago merupakan jaringan penyokong sebagai bagian 

dari jaringan pengikat tetapi keduanya memiliki perbedaan pokok 

antara lain : Tulang memiliki system kanalikuler yang menembus 

seluruh substansi tulang. Tulang memiliki jaringan pembuluh darah 

untuk nutrisi sel-sel tulang. Tulang hanya dapat tumbuh secara 

aposisi. Substansi interseluler tulang selalu mengalami pengapuran. 
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2.1.4 EFEK HORMON TERHADAP PERTUMBUHAN TULANG 

Hormon pertumbuhan (Growth Hormon) 

 Merupakan efek paling utama dari GH 

 Pertumbuhan tulang dapat berupa penebalan atau pertumbuhan 

panjang 

 Ke 2 pertumbuhan tersebut ditingkatkan oleh hormone 

pertumbuhan 

 Hormone ini merangsang poliferasi tulang rawan epifis shga 

menyediakan lbh banyak ruang untuk membentuk tulang dan 

merangsang aktivitas osteoblas 

 Apabila lempeng epifis telah tertutup,tulang tdk lagi bertambah 

panjang walaupun terdapat hormone peertumbuhan 

 

Parathyroid hormon (PTH) 

Fungsinya mempertahankan konsentrasi serum kalsium pada 

rentang yang sangat sempit. Produksi dan release distimulasi oleh naik 

turunnya kadar kalsium serum. Target organnya tubulus renal, tulang, 

dan intestinal . 

 

 Hormon lain 

Estrogen menstimulasi absorbsi  kalsium  dan melindungi 

tulang dari pengaruh  PTH. Efek hormon ini    menyebabkan 

oeteoporosis. Thyroxin meningkatkan pembentukan  dan resobsi 

tulang tetapi  lebih dominan resorbsi sehingga   hyperthyroid 

dihubungkan  dengan  besarnya pembongkaran tulang dan 

osteoporosis. 

 

2.1.4  Perkembangan dan Regenerasi  Tulang 

Proses Pembentukan & Pertumbuhan Tulang - Rangka manusia 

terbentuk pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pada waktu 

perkembangan embrio. Tulang yang terbentuk mula-mula adalah tulang rawan 

(kartilago). Inilah proses pertumbuhan tulang pada manusia: 
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 Tulang rawan pada embrio mengandung banyak osteoblas, terutama pada 

bagian tengah epifisis dan bagian tengah diafisis, serta pada jaringan ikat 

pembungkus tulang rawan. 

 Osteosit terbentuk dari osteoblas, tersusun melingkar membentuk sistem 

Havers. Di tengah sistem Havers terdapat saluran Havers yang banyak 

mengandung pembuluh darah dan serabut saraf. 

 Osteosit mensekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. 

Setelah mendapat tambahan senyawa kalsium dan fosfat tulang akan 

mengeras.  

 Selama terjadi penulangan, bagian epifisis dan diafisis membentuk daerah 

antara yang tidak mengalami pengerasan, disebut cakraepifisis  

 Bagian cakraepifisis terus mengalami penulangan. Penulangan bagian ini 

menyebabkan tulang memanjang. 

 Di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoblas yang merusak tulang 

sehingga tulang menjadi berongga kemudian rongga tersebut terisi oleh 

sumsum tulang 

2.1.5 Regenerasi Tulang 

Proses regenerasi tulang adalah proses penyembuhan pada tulang. 

Adapun tahap – tahapnya adalah sebagai berikut : 

 Inflamasi 

Terjadi perdarahan dalam jaringan yang cedera dan terjadi 

pembentukan hematoma pada tempat patah tulang. Ujung fragmen tulang 

mengalami devitalisasi karena terputusnya pasokan darah. Tempat cedera 

kemudian akan diinvasi oleh makrofag (sel darah putih besar) yang akan 

membersihkan daerah tersebut. Terjadi inflamasi, pembengkakan, dan nyeri. 

 Proliferasi sel 

Hematoma akan mengalami organisasi. Terbentuk benang-benang 

fibrin, membentuk jaringan untuk revaskularisasi, dan invasi fibroblast dan 

osteoblast. Fibroblast dan osteoblast (berkembang dari osteosit, sel endostel, 

dan sel periosteum) akan menghasilkan kolagen dan proteoglikan sebagai 

matriks kolagen pada patahan tulang. Terbentuk jaringan ikat fibrus dan tulang 

rawan (osteoid). Dari periosteum tampak pertumbuhan melingkar . 
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 Pembentukan kalus 

Pertumbuhan jaringan berlanjut dan lingkaran tulang rawan tumbuh 

mencapai sisi lain sampai celah sudah terhubungkan. Fragmen patahan tulang 

digabungkan dengan jaringan fibrus, tulang rawan dan tulang serat imatur. 

 Osifikasi ( penulangan kalus ) 

Pembentukan kalus mulai mengalami penulangan dalam 2-3 minggu 

setelah patah tulang melalui proses penulangan endokondral. 

 Remodelling 

Tahap akhir perbaikan patah tulang meliputi pengambilan jaringan 

mati dan reorganisasi tulang baru ke susunan struktural sebelumnya. 

Remodelling memerlukan waktu berbulan-bulan samapai bertahun-tahun 

tergantung beratnya modifikasi tulang yang dibutuhkan, fungsi tulang, dan 

pada kasus yang melibatkan tulang kompak dan kanselus , stress fungsional 

pada tulang. 

2.2 PERSENDIAN/ARTIKULASI  

                 Merupakan hubungan antara 2 buah tulang. Struktur khusus yang terdapat pada 

artikulasi yang dapat memungkinkanuntuk pergerakan disebut  dengan sendi. Sendi 

merupakan suatu engsel yang membuat anggota tubuh dapat bergerak dengan baik, juga 

merupakan suatu penghubung antara ruas tulang yang satu dengan ruas tulang lainnya, 

sehingga kedua tulang tersebut dapat digerakkan sesuai dengan jenis persendian yang 

diperantarainya. 

Sendi merupakan tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Sendi dapat dibagi menjadi tiga 

tipe, yaitu:  

 sendi fibrosa dimana tidak terdapat lapisan kartilago, antara tulang dihubungkan 

dengan jaringan ikat fibrosa, dan dibagi menjadi dua subtipe yaitu sutura dan 

sindemosis;  

 

 sendi kartilaginosa dimana ujungnya dibungkus oleh kartilago hialin, disokong oleh 

ligament, sedikit pergerakan, dan dibagi menjadi subtipe yaitu sinkondrosis dan 

simpisis; dan 
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 sendi sinovial. Sendi sinovial merupakan sendi yang dapat mengalami pergerakkan, 

memiliki rongga sendi dan permukaan sendinya dilapisi oleh kartilago hialin. 

Kapsul sendi membungkus tendon-tendon yang melintasi sendi, tidak meluas 

tetapi terlipat sehingga dapat bergerak penuh. Sinovium menghasilkan cairan 

sinovial yang berwarna kekuningan, bening, tidak membeku, dan mengandung 

lekosit. Asam hialuronidase bertanggung jawab atas viskositas cairan sinovial dan 

disintesis oleh pembungkus sinovial. Cairan sinovial mempunyai fungsi sebagai 

sumber nutrisi bagi rawan sendi. 

 

 

 

 

Artikulasi dapat dibedakkan menjadi : 

 SINARTHROSIS 

Disebut juga dengan sendi mati.Yaitu hubungan antara 2 tulang yang tidak 

dapat digerakkan sama sekali. Artikulasi ini tidak memiliki celah sendi dan 

dihubungkan dengan jaringan serabut. Dijumpai pada hubungan tulang pada tulang-

tulang tengkorak yang disebut sutura/suture. 
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 AMFIARTHROSIS 

Disebut juga dengan sendi kaku.Yaitu hubungan antara 2 tulang  yang dapat 

digerakkan secara terbatas. Artikulasi ini dihubungkan dengan cartilago.  Dijumpai 

pada hubungan ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dengan tulang belakang. 

 DIARTHROSIS 

Disebut juga dengan sendi hidup.Yaitu hubungan antara 2 tulang  yang  dapat 

digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas. Untuk melindungi bagian ujung-ujung 

tulang sendi, di daerah persendian terdapat rongga yang berisi minyak sendi/cairan 

synovial yang berfunggsi sebagai pelumas sendi. 

2.2.1 Sendi Dapat dibedakan menjadi : 

 Sendi engsel  

Yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah 

saja. Dijumpai pada hubungan tulang Os. Humerus dengan Os. Ulna dan Os. 

Radius/sendi pada siku, hubungan antar Os. Femur dengan Os. Tibia dan Os. 

Fibula/sendi pada lutut. 

 Sendi pelana/sendi sellaris 

Yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan  gerakan kedua arah. 

Dijumpai pada hubungan antara Os. Carpal dengan Os. Metacarpal, sendi pada tulang 

ibu jari. 

 Sendi putar 

Yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar 

terhadap tulang yang lain sebagai porosnya. Dijumpai pada hubungan antara Os. 

Humerus dengan Os. Ulna dan Os. Radius, hubungan antar Os. Atlas dengan Os. 

Cranium. 
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 Sendi peluru/endartrosis 

Yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala 

arah/gerakan bebas. Dijumpai pada hubungan Os. Scapula dengan Os. Humerus, 

hubungan antara Os. Femur dengan Os. Pelvis virilis. 

 

 Sendi geser 

Yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan pada satu bidang  

saja atau gerakan bergeser. Dijumpai pada ruas-ruas Os. Vertebrae, ruas-ruas Os. 

Metatarsal dan ruas-ruas Os. Metacarpal. 

 Sendi  luncur 

Yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan 

melengkung ke depan (membungkuk) dan ke belakang serta gerakan memutar 

(menggeliat). 

 Sendi gulung 

Yaitu hubungan antar tulang yang gerakan tulangnya seolah-olah mengitari 

tulang yang lain. Dijumpai pada hubungan Os. Metacarpal dengan Os. Radius. 

http://kknbergerakuntuk8f.files.wordpress.com/2010/04/putar.jpg
http://kknbergerakuntuk8f.files.wordpress.com/2010/04/peluru.jpg
http://kknbergerakuntuk8f.files.wordpress.com/2010/04/putar.jpg
http://kknbergerakuntuk8f.files.wordpress.com/2010/04/peluru.jpg
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 Sendi ovoid 

Yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan berporos dua, 

dengan gerak ke kiri dan ke kanan, gerakan maju dan mundur, gerakan muka/depan 

dan belakang.  Ujung tulang yang satu berbentuk ovaldanmasuk ke dalam suatu lekuk 

yang berbentuk elips. Dijumpai pada hubungan Os. Radius dengan Os. Carpal. 

2.3 OTOT 

          Otot merupakan suatu organ/alat yang dapat bergerak ini adalah sutau 

penting bagi organisme. Gerak sel terjadi karena sitoplasma merubah bentuk. 

Pada sel-sel sitoplasma ini merupakan benang-benang halus yang panjang 

disebut miofibril. Kalau sel otot yang mendapatkan rangasangan maka 

miofibril akan memendek, dengan kata lain sel otot akan memendekkan 

dirinya kearah tertentu. 

         Otot merupakan jaringan pada tubuh hewan yang bercirikan mampu 

berkontraksi, aktivitas biasanya dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. 

Unit dasar dari seluruh jenis otot adalah miofibril yaitu struktur filamen yang 

berukuran sangat kecil yang tersusun dari protein kompleks , yaitu filamen 

aktin dan miosin. Pada saat berkontraksi, filameb-filamen tersebut saling 

bertautan yang mendapatkan energi dari mitokondriadi sekitar miofibil. 

         Terdapat pula macam – macam otot yang berbeda pada vertebrata. Yang 

pertama ialah otot jantung, yaitu otot yang menyusun dinding jantung. Otot 

polos terdapat pada dinding semua organ tubuh yang berlubang (kecuali 

jantung). Kontraksi otot polos yang umumnya tidak terkendali, memperkecil 

ukuran struktur-struktur yang berlubang ini. Pembuluh darah, usus, kandung 

kemih dan rahim merupakan beberapa contoh dari struktur yang dindingnya 

sebagian besar terdiri atas otot poos. 

        Sehingga kontraksi otot polos melaksanakan bermacam-macam tugas 

seperti meneruskan makanan kita dari mulut ke saluran pencernaan, 

mengeluarkan urin, dan mengirimkan bayi ke dunia.Otot kerangka, seperti 

namanya, adalah otot yang melengkat pada kerangka.          

           Otot ini dikendalikan dengan sengaja. Kontraksinya memungkinkan 

adanya aksi yang disengaja seperti berlari, berenang, mengerjakan alat-alat, 

dan bermain bola. Akan tetapi, apabila otot jantung, otot polos, ataupun otot 
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kerangka atau lurik memeberikan suatu ciri, maka otot tersebut merupakan 

alat yang menggunakan energi kimia dan makanan untuk melakukan kerja 

mekanisme 

2.3.1 MACAM –MACAM OTOT 

Dalam garis besarnya sel otot dapat dibagi menjadi 3(tiga) golongan yaitu :   

1. Otot Polos 

Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot ini bentuknya 

seperti gelendongan, dibagian tengan terbesar dankedua ujungnya 

meruncing. Otot polos memilki serat yang arahnya searah panjang sel 

tersebut miofibril. Serat miofilamen dan masing-masing mifilamen teridri 

dari protein otot yaitu aktin dan miosin. Otot polos bergerak secara teratur, 

dan tidak cepat lelahg. Walaupun tidur. Otot masih mampu bekerja. Otot 

polos terdapat pada alat-alat dinding tubuh dalam, misalnya pada dinding 

usus, dinding pembuluh darah, pembuluh limfe, dinding saluran 

pencernaan, takea, cabang tenggorok, pada muskulus siliaris mata, otot 

polos dalam kulit, saluran kelamin dan saluran ekskresi 

o Cara kerja otot polos: 

     Bila otot polos berkontraksi, maka bagian tengahnya 

membesar dan otot menjadi pendek. Kerutan itu terjadi lambat, bila 

otot itu mendapat suatu rangsang, maka reaksi terhadap berasal dari 

susunan saraf tak sadar (otot involunter), oleh karena itu otot polos 

tidak berada di bawah kehendak. Jadi bekerja di luar kesadaran 

kita. 

2. Otot lurik 

          Sel-sel otot lurik berbentuk silindris atau seperti tabung dan berinti 

banyak, letaknya di pinggir, panjangnya 2,5 cm dan diameternya 50 

mikron. Sel otot lurik ujungnya sel nya tidak menunjukkan batas yang 

jelas dan miofibril tidak homogen akibatnya tampak serat-serat lintang. 

Otot lurik di bedakan menjadi 3 macam, yaitu : otot rangka, otot lurik, dan 

otot lingkar. 

Otot-otot rangka mempunyai hubungan dengan tulang dan 

berfungsi menggerakkan tulang. Otot ini bila di lihat di bawah mikroskop, 
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maka tampak susunannya serabut-serabut panjang yang mengandung 

banyak inti sel, dan tampak adanya garis-garis terang di selingi gelap yang 

melintang (Ville,1984). 

Otot-otot kulit seperti yang terdapat pada roman muka termasuk otot-otot 

lurik berada di bawah kehendak kita. Perlekatannya pda tulang dan kulit, 

tetapi ada juga terdapat dalam kulit seluruhnya. Otot-otot yang merupakan 

lingkaran di sebuah otot lingkaran, misalnya otot yang mengelilingi mulut 

dan mata 

o Cara kerja otot lurik 

         Bila otot lurik berkontraksi, maka menjadi pendek dan setiap 

serabut turut dengan berkontraksi. Otot-otot jeis ini hanya 

berkontraksi jika di rangsangan oleh rangsangan daraf sadar (otot 

valunter). Kerja otot lurik adalah bersifat sadar, karena itu disebut 

otot sadar, artinya bekerja menurut kemauan, karena itu di sebut 

otot sadar, artinya bekerja menurut kemauan atau perintah otak. 

Reaksi kerja otot lurik terhadap perangsang cepat tapi tidak tahan 

kelelahan. 

 

3. Otot jantung 

merupakan otot “istimewa”. Otot ini bentuknya seperti otot lurik 

perbedaanya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama 

lain. Berciri merah khas dan tidak dapat dikendalikan kemauan. Kontraksi 

tidak di pengaruhi saraf, fungsi saraf hanya untuk percepat atau 

memperlambat kontraksi karena itu disebut otot tak sadar. Otot jantung di 

temukan hanya pada jangtung (kor), mempunyai kemampuan khusus 

untuk mengadakan kontraksi otomatis dan gerakan tanpa tergantung pada 

ada tidaknya rangsangan saraf. Cara kerja otot jantung ini disebut 

miogenik yang membedakannya dengan neurogonik. 

        Otot ini hanya terdapat pada otot jantung.Otot ini dikelompokkan 

tersendiri karena perbedaan sifatnya denngan kedua kelompok yang lain. 

Dilihat dari struktur penampangnya,otot jantung mmirip dengan otot lurik 

karena adanya warna gelap terang ddddi sepanjang otot tersebut. Akan 
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tetapi berbeda dengan otot lurik,otot jantung memiliki ssifat sebagaimana 

otot polos yaitu: bekerja di luar kesadaran dan kontrol ppikiran kita. 

2.3.2 Mekanisme Kerja Otot 

 

         Dibalik mekanisme otot yang secara eksplisit hanya merupakan gerak 

mekanik itu. Terjadilah beberapa proses kimiawi dasar yang berseri demi 

kelangsungan kontrakso otot. Hampir semua jenis makhluk hidup memilki 

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. 

 

2.3.3 Anatomi Mikroskopis otot 

 

           Sel otot rangka atau disebut serabut otot adalah berinti banyak. 

Diameter setiap serabut otot berkisar antara 10 – 100 u.Otot dapat meningkat 

ukurannya sebagai akibat pertumbuhan yang normal atau karena berbagai 

latihan. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah serabut oto tersebut. 

            Setiap serabut otot/sel otot mengandung sejumlah serabut kecil yang 

sangat teratur kerjanya disebut miofibril/miofilamen. Miofibril itu letaknya 

paralel satu sama lain. Miofibril itu menempati sebagaian besar volume sel 

otot tersebut. Pada miofibril itu terdapat benyak pita gelap dan terang yang 

merupakan karakteristik dari sel otot seran lintang itu. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

3.1 kesimpulan 

 

 

 

Sistem Muskuloskeletal merupakan sistem tubuh yang terdiri dari otot 

(muskulo) dan tulang-tulang yang membentuk rangka (skelet). Otot adalah jaringan 

tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi 

mekanik (gerak). Sedangkan rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang-

tulang yang memungkinkan tubuh mempertahankan bentuk, sikap dan posisi dan 

fungsi terbesar dari ketiga orga tersebut adalah sebagai alat penghantar dari 

reseptor menuju otak dan kembali ke efektor. 
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