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An Introduction to the Urinary SystemAn Introduction to the Urinary System

Figure 26–1



3 Functions of the Urinary System3 Functions of the Urinary System

1.1. ExcretionExcretion: : 
–– removal of organic wastes from body fluidsremoval of organic wastes from body fluids

2.2. EliminationElimination::
–– discharge of waste productsdischarge of waste products–– discharge of waste productsdischarge of waste products

3.3. Homeostatic Homeostatic regulationregulation::
–– of blood plasma volume and solute of blood plasma volume and solute 

concentrationconcentration



KidneysKidneys
Organs that Organs that excreteexcrete urine:      urine:      
Fungsi  ini sangat mempengaruhi angka2 yang kita dapat pada Fungsi  ini sangat mempengaruhi angka2 yang kita dapat pada 
percobaan percobaan aerometer.aerometer.

Urinary TractUrinary Tract
Organs that Organs that eliminateeliminate urine:urine:

–– uretersureters (paired tubes)(paired tubes)

–– urinary bladderurinary bladder (muscular sac)(muscular sac)

–– urethraurethra (exit tube)(exit tube)

UrinationUrination or or MicturitionMicturition
Process of eliminating urine Process of eliminating urine 

Contraction of muscular urinary bladder forces Contraction of muscular urinary bladder forces 
urine through urethra, and out of bodyurine through urethra, and out of body



Tekanan dalam kandung 
kemih.

� Kandung kemih sebuah kantung yang 
berupa balon elastis yang mengembang 
waktu berisi dan kempis atau kollaps 
waktu kosong.Sehabis berkemih 
kandung kemih kosong dan kandung kemih kosong dan 
mengembang kembali sejalan dengan 
berjalannya waktu dimana urine

� yang dihasilkan ginjal disimpan disana 
menunggu untuk dikeluarkan melalui

uretra.Jadi tekanan disana berubah 
sesuai jumlah urine yang ada 
didalamnya.



Tekanan dalam vesica urinariaTekanan dalam vesica urinaria
Tekanan dalam kandung kemih termasuk tekanan internal yang paling jelas Tekanan dalam kandung kemih termasuk tekanan internal yang paling jelas 

dirasakandirasakan



Prinsip pengukuran tekananPrinsip pengukuran tekanan

vesica urinaria.vesica urinaria.





Tekanan berkemih normal cukup rendah Tekanan berkemih normal cukup rendah 
rendah,2rendah,2--4 kPa (204 kPa (20--40 cm air) tetapi bagi  40 cm air) tetapi bagi  
penderita obstruksi saluran kemih akibat penderita obstruksi saluran kemih akibat 
pembesaran prostat maka agar dapat berkemih pembesaran prostat maka agar dapat berkemih 
diperlukan tekanan lebih dari  10kPa              diperlukan tekanan lebih dari  10kPa              
(100cm air), bahkan kadang terjadi retensi urine (100cm air), bahkan kadang terjadi retensi urine 
yang memerlukan cateter. yang memerlukan cateter. yang memerlukan cateter. yang memerlukan cateter. 

Untuk mengukur tekanan dalam kandung kemih Untuk mengukur tekanan dalam kandung kemih 
dipakai sistometri. dipakai sistometri. 



CYSTOMETRY 

Cystometry is a test of urodynamic function that investigates the 

ability of the bladder to hold or release urine and is commonly 

used to investigate the pharmacology and physiology of urinary used to investigate the pharmacology and physiology of urinary 

incontinence and retention. The test measures the pressure inside 

of the bladder to see how well the bladder is working. A 

cystometrogram is a plot of bladder pressure versus bladder 

volume. 



Cystometry can be performed to investigate:Cystometry can be performed to investigate:

Function of the bladder or the muscles in Function of the bladder or the muscles in 
the bladder the bladder 

Maximum or typical volume of urine stored Maximum or typical volume of urine stored Maximum or typical volume of urine stored Maximum or typical volume of urine stored 

Residual volume after bladder emptying Residual volume after bladder emptying 

Effects of drugs and bladder or urinary Effects of drugs and bladder or urinary 
related diseases related diseases 



•• TekananTekanan hydrostatichydrostatic. . 

tekanan darah yang arahnya dalam pembuluh darah tekanan darah yang arahnya dalam pembuluh darah 

kedinding kapiler jadi arahnya keluar dari pembuluh kedinding kapiler jadi arahnya keluar dari pembuluh 

Ini berasal dari tekanan yang dihasilkan pompaan Ini berasal dari tekanan yang dihasilkan pompaan 

jantung yang menghasilkanjantung yang menghasilkan

kedinding kapiler jadi arahnya keluar dari pembuluh kedinding kapiler jadi arahnya keluar dari pembuluh 

darah.darah.

Tekanan ini normalnya di artery Tekanan ini normalnya di artery ±± 32 mm Hg lebih 32 mm Hg lebih 

tinggi dari tekanan di jaringan dan makin kecil makin tinggi dari tekanan di jaringan dan makin kecil makin 

ke venoul,dan inilah yang mendorong cairan beserta ke venoul,dan inilah yang mendorong cairan beserta 

zat2 yang terlarut didalamnya untuk keluar ke zat2 yang terlarut didalamnya untuk keluar ke 

jaringan. Tekanan ini sangat menentukan dalam jaringan. Tekanan ini sangat menentukan dalam 

proses proses filtrasi.filtrasi.



Bagaimana zat diangkut dalam Bagaimana zat diangkut dalam 

cairan.cairan.
1. Solvent drag.1. Solvent drag.
Sebuah tabung /selang berisi air yang sedang Sebuah tabung /selang berisi air yang sedang 
mengalir dengan laju arus i m³ / dtk.Jika zat terlarut mengalir dengan laju arus i m³ / dtk.Jika zat terlarut 
misalnya glucose dalam air dengan konsentrasi C misalnya glucose dalam air dengan konsentrasi C 
partikel / m³,maka glucose tersebut akan diangkut partikel / m³,maka glucose tersebut akan diangkut 
bersama air.Jadi partikel terlarut melewati suatu titik bersama air.Jadi partikel terlarut melewati suatu titik 
partikel / m³,maka glucose tersebut akan diangkut partikel / m³,maka glucose tersebut akan diangkut 
bersama air.Jadi partikel terlarut melewati suatu titik bersama air.Jadi partikel terlarut melewati suatu titik 
adalah C i partikel / detik. adalah C i partikel / detik. 

Proses  ini disebut Proses  ini disebut Solvent dragSolvent drag ; partikel zat terlarut ; partikel zat terlarut 
hanyut terseret oleh pelarut.Ini misalnya sel2 eritrosit hanyut terseret oleh pelarut.Ini misalnya sel2 eritrosit 
dan lekosit serta zat zat kimia seperti glucose dan dan lekosit serta zat zat kimia seperti glucose dan 
CO2 melalui pembuluh darah.CO2 melalui pembuluh darah.



2.Difusi2.Difusi

Disini kita nelihat bahwa bila ada perbedaan konsentrasi Disini kita nelihat bahwa bila ada perbedaan konsentrasi 
suatu zat dalam cairan atau gas maka molekul2 nya suatu zat dalam cairan atau gas maka molekul2 nya 
akan terus bergerak hingga didapati akan terus bergerak hingga didapati 

konsentrasi yang homogen diseluruh ruangan konsentrasi yang homogen diseluruh ruangan 
tersebut.Gerakan molekul2 zat itu benar2 acak.Bisa tersebut.Gerakan molekul2 zat itu benar2 acak.Bisa 
kekanan atau kekiri dengan kesempatan yang sama.kekanan atau kekiri dengan kesempatan yang sama.kekanan atau kekiri dengan kesempatan yang sama.kekanan atau kekiri dengan kesempatan yang sama.

Sering kita sebut dengan sebutan random walk.Difusi ini Sering kita sebut dengan sebutan random walk.Difusi ini 
memerlukan  perubahan konsentrasi dengan jarak atau memerlukan  perubahan konsentrasi dengan jarak atau 
adanya suatu gradien konsentrasi.adanya suatu gradien konsentrasi.







Bagaimana zat dipindahkan melalui Bagaimana zat dipindahkan melalui 
membran?membran?

Sebagian besar struktur yang secara biologis penting,dibungkus Sebagian besar struktur yang secara biologis penting,dibungkus 
oleh membrane.Setiap sel dibungkus oleh  membrane.oleh membrane.Setiap sel dibungkus oleh  membrane.
Dinding suatu kapiler adalah suatu membrane.Membrane dapat Dinding suatu kapiler adalah suatu membrane.Membrane dapat 
melewatkan zat2 tertentu tapi tidak melewatkan zat tertentu melewatkan zat2 tertentu tapi tidak melewatkan zat tertentu 
lainnya.lainnya.
Terhadap zat yang dilewatkannya, dia disebut Permeable dan Terhadap zat yang dilewatkannya, dia disebut Permeable dan 

1.Difusi dan Solvent drag.1.Difusi dan Solvent drag.

Terhadap zat yang dilewatkannya, dia disebut Permeable dan Terhadap zat yang dilewatkannya, dia disebut Permeable dan 
terhadap zat yang tidak dia disebut impermeable.Membrane ini terhadap zat yang tidak dia disebut impermeable.Membrane ini 
disebut membrane yang semipermeable.disebut membrane yang semipermeable.
Banyak membrane mempunyai pori.Banyak membrane mempunyai pori.
Pori ada yang lurus dan ada yang berbelok belok. Pori ada yang lurus dan ada yang berbelok belok. 
PoriPori--pori menentukan secara sederhana untuk menjadi pori menentukan secara sederhana untuk menjadi 
semipermeable.,tergantung besar kecilnya zat yang terlarut.semipermeable.,tergantung besar kecilnya zat yang terlarut.
(lihat gambar).(lihat gambar).
Inilah salah satu cara zat dipindahkan melalui membrane.Inilah salah satu cara zat dipindahkan melalui membrane.
Lainnya adalah dengan tekanan osmotik dan transport aktif.Lainnya adalah dengan tekanan osmotik dan transport aktif.





2.Tekanan osmotic.2.Tekanan osmotic.

Bila ada 2 bagian zat cair yang dibatasi oleh suatu Bila ada 2 bagian zat cair yang dibatasi oleh suatu 
membrane yang semipermeable, jika tekanan sebelah membrane yang semipermeable, jika tekanan sebelah 
kiri sama dengan sebelah kanan maka tidak ada kiri sama dengan sebelah kanan maka tidak ada 
aliran.Tapi bila kita masukkan suatu zat yang tidak dapat aliran.Tapi bila kita masukkan suatu zat yang tidak dapat 
melewati membrane dibagian sebelah kiri maka kita melewati membrane dibagian sebelah kiri maka kita 
akan melihat bahwa volume disebelah kiri bertambah akan melihat bahwa volume disebelah kiri bertambah 
dan sebagian larutan harus dikeluarkan agar tekanan dan sebagian larutan harus dikeluarkan agar tekanan dan sebagian larutan harus dikeluarkan agar tekanan dan sebagian larutan harus dikeluarkan agar tekanan 
sama kembali.Kita nelihat disini bahwa air mengalir dari sama kembali.Kita nelihat disini bahwa air mengalir dari 
kanan kekiri. kanan kekiri. 

Agar aliran itu tidak ada ( = 0 ) maka haruslah kita Agar aliran itu tidak ada ( = 0 ) maka haruslah kita 
menambah tekanan di sebelah sisi kiri.menambah tekanan di sebelah sisi kiri.

Tekanan yang  harus ditambahkan inilah yang kita sebut Tekanan yang  harus ditambahkan inilah yang kita sebut 
tekanan osmotiktekanan osmotik dari zat yahg terlarut itu. dari zat yahg terlarut itu. 

Arahnya adalah ke bagian mana pelarutnya bergerak Arahnya adalah ke bagian mana pelarutnya bergerak 
atau ke daerah bagian yang mempunyai konsentrasi zat atau ke daerah bagian yang mempunyai konsentrasi zat 
yang terlarut lebih tinggi.yang terlarut lebih tinggi.



3.Transport aktif.3.Transport aktif.

Kadang kadang zat dapat berpindah dari daerah Kadang kadang zat dapat berpindah dari daerah 

berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi. berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi. 

Perpindahan ini tak mungkin oleh suatu proses acak,karena ia Perpindahan ini tak mungkin oleh suatu proses acak,karena ia 

harus melawan arah yang berbeda. harus melawan arah yang berbeda. 

Jadi mesti ada tenaga yang disebut transport aktif yang Jadi mesti ada tenaga yang disebut transport aktif yang Jadi mesti ada tenaga yang disebut transport aktif yang Jadi mesti ada tenaga yang disebut transport aktif yang 

mungkin saja adalah energy bebas kimia yang memompa zat mungkin saja adalah energy bebas kimia yang memompa zat 

tersebut melawan gradien konsentrasi.tersebut melawan gradien konsentrasi.

Zat yang dipindahkan dengan cara ini misalnya Zat yang dipindahkan dengan cara ini misalnya 

glucose,calsium,natrium dan asam aminoglucose,calsium,natrium dan asam amino

Sedangkan ion hydrogen dan kalium ditransport aktif kedalam Sedangkan ion hydrogen dan kalium ditransport aktif kedalam 

tubulus.tubulus.



Perpindahan oxigen dan nutrient dari darah di kapiler ke sel dan Perpindahan oxigen dan nutrient dari darah di kapiler ke sel dan 
produk sisa dari sel masuk ke darah adalah dengan proses produk sisa dari sel masuk ke darah adalah dengan proses 
utamanya difusi.utamanya difusi.

Ukuran kapiler terkecil kira2 sama dengan ukuran diameter Ukuran kapiler terkecil kira2 sama dengan ukuran diameter 

Pengaturan cairan interstisial.Pengaturan cairan interstisial.

Ukuran kapiler terkecil kira2 sama dengan ukuran diameter Ukuran kapiler terkecil kira2 sama dengan ukuran diameter 
eritrosit,7 eritrosit,7 µµm ,jadi sel2 darah merah berdesak desak melalui m ,jadi sel2 darah merah berdesak desak melalui 
kapiler dan mengalir satu per satu.Sel2 yng ada dalam plasma kapiler dan mengalir satu per satu.Sel2 yng ada dalam plasma 
yang terdiri dari air,elektrolit dan molekul2 kecil (misal glucose yang terdiri dari air,elektrolit dan molekul2 kecil (misal glucose 
dan CO2 )serta molekul2 protein besar.Seluruh plasma,kecuali dan CO2 )serta molekul2 protein besar.Seluruh plasma,kecuali 
molekul protein besar dapat mlalui dinding kapiler,melalui pori2 molekul protein besar dapat mlalui dinding kapiler,melalui pori2 
nya.nya.

Diluar kapiler ada cairan interstitial yang membasuh sel.Diluar kapiler ada cairan interstitial yang membasuh sel.





Oedema.Oedema.

Oedema atau bengkak tejadi oleh karena cairan yang masuk Oedema atau bengkak tejadi oleh karena cairan yang masuk 
ke jaringan lebih banyak dari biasanya.ke jaringan lebih banyak dari biasanya.

Mekanisme terjadinya oedema ada 3 cara:Mekanisme terjadinya oedema ada 3 cara:

1.1. Tekanan hydrostatik yang menaik, misalnya pada tekanan Tekanan hydrostatik yang menaik, misalnya pada tekanan 
darah yang meninggi atau pada gagal ginjal.darah yang meninggi atau pada gagal ginjal.darah yang meninggi atau pada gagal ginjal.darah yang meninggi atau pada gagal ginjal.

2.2. Tekanan osmotik yang menurun,misalnya pada Tekanan osmotik yang menurun,misalnya pada 
hypoproteinemia di mana kadar protein darah menurun hypoproteinemia di mana kadar protein darah menurun 
hingga cairan / plasma keluar dari kapiler.hingga cairan / plasma keluar dari kapiler.

3.3. Trauma; oleh karena adanya trauma maka dinding kapiler Trauma; oleh karena adanya trauma maka dinding kapiler 
rusak hingga permeabilitynya kacau dan meninggi rusak hingga permeabilitynya kacau dan meninggi 
menyebabkan cairan bisa keluar lebih banyakmenyebabkan cairan bisa keluar lebih banyak--��oedema.oedema.



3 cara kerja ginjal.3 cara kerja ginjal.

1.1. FiltrasiFiltrasi------��melewatkan cairan/larutan   zat yang melewatkan cairan/larutan   zat yang 
bermolekul kecil,kecepatannya  bermolekul kecil,kecepatannya  ±± 250 ml per menit.250 ml per menit.

2.2. ReabsorbsiReabsorbsi------��mengambil kembali                 mengambil kembali                 
cairan/larutan zat2 yang diperlukan. cairan/larutan zat2 yang diperlukan. ±± 99% dari filtrat.99% dari filtrat.

3.3. SecresiSecresi--�� mengeluarkan zat2  berlebih yang tidak  mengeluarkan zat2  berlebih yang tidak  
terikut pada filtrasi di glomerulusterikut pada filtrasi di glomerulus------��disecresi oleh renal disecresi oleh renal 
tubule.dengan transport aktif,  misalnya ion hydrogen tubule.dengan transport aktif,  misalnya ion hydrogen 
dan kalium.dan kalium.



Dialisis PeritonealDialisis Peritoneal

Dialisis Peritoneal adalah metode Dialisis Peritoneal adalah metode 
cuci darah dengan bantuan cuci darah dengan bantuan 
membran peritoneum (selaput membran peritoneum (selaput 
rongga perut). Jadi, darah tidak rongga perut). Jadi, darah tidak rongga perut). Jadi, darah tidak rongga perut). Jadi, darah tidak 
perlu dikeluarkan dari tubuh untuk perlu dikeluarkan dari tubuh untuk 
dibersihkan dan disaring oleh dibersihkan dan disaring oleh 
mesin dialisismesin dialisis.Yang memegang .Yang memegang 
peranan utama disini adalah prinsip peranan utama disini adalah prinsip 
tekanan  osmose (oncotic pressure)tekanan  osmose (oncotic pressure)



Pemasangan Kateter untuk Dialisis PeritonealPemasangan Kateter untuk Dialisis Peritoneal

Sebelum melakukan Dialisis peritoneal, perlu Sebelum melakukan Dialisis peritoneal, perlu 
dibuat akses sebagai tempat keluar masuknya dibuat akses sebagai tempat keluar masuknya 
cairan dialisat (cairan khusus untuk dialisis) dari cairan dialisat (cairan khusus untuk dialisis) dari 
dan ke dalam rongga perut (peritoneum). dan ke dalam rongga perut (peritoneum). Akses Akses dan ke dalam rongga perut (peritoneum). dan ke dalam rongga perut (peritoneum). Akses Akses 
ini berupa kateter yang “ditanam” di dalam rongga ini berupa kateter yang “ditanam” di dalam rongga 
perut dengan pembedahan. Posisi kateter yaitu perut dengan pembedahan. Posisi kateter yaitu 
sedikit di bawah pusar.sedikit di bawah pusar. Lokasi dimana sebagian Lokasi dimana sebagian 
kateter muncul dari dalam perut disebut “kateter muncul dari dalam perut disebut “exit siteexit site”. ”. 





Cara kerja Dialisis Peritoneal:Cara kerja Dialisis Peritoneal:

Dialisis Peritoneal diawali dengan memasukkan Dialisis Peritoneal diawali dengan memasukkan 
cairan dialisat (cairan khusus untuk dialisis) ke cairan dialisat (cairan khusus untuk dialisis) ke 
dalam rongga perut melalui selang kateter, lalu dalam rongga perut melalui selang kateter, lalu 
dibiarkan selama 4dibiarkan selama 4--6 jam. Ketika dialisat 6 jam. Ketika dialisat dibiarkan selama 4dibiarkan selama 4--6 jam. Ketika dialisat 6 jam. Ketika dialisat 
berada di dalam rongga perut, zatberada di dalam rongga perut, zat--zat racun zat racun 
dari dalam darah akan dibersihkan dan dari dalam darah akan dibersihkan dan 
kelebihan cairan tubuh akan ditarik ke dalam kelebihan cairan tubuh akan ditarik ke dalam 
cairan dialisat.cairan dialisat.



ZatZat--zat racun yang zat racun yang 
terlarut di dalam terlarut di dalam 
darah akan pindah darah akan pindah 
ke dalam cairan ke dalam cairan 
dialisat melalui dialisat melalui 
selaput rongga perut selaput rongga perut 
(membran (membran (membran (membran 
peritoneum) yang peritoneum) yang 
berfungsi sebagai berfungsi sebagai 
“alat penyaring”, “alat penyaring”, 
proses perpindahan proses perpindahan 
ini disebut Difusi.ini disebut Difusi.



Cairan dialisat Cairan dialisat 
mengandung mengandung 
dekstrosa (gula) dekstrosa (gula) 
yang memiliki yang memiliki 
kemampuan untuk kemampuan untuk 
menarik kelebihan menarik kelebihan 
air, proses penarikan air, proses penarikan air, proses penarikan air, proses penarikan 
air ke dalam cairan air ke dalam cairan 
dialisat ini disebut dialisat ini disebut 
Ultrafiltrasi.Ultrafiltrasi.

Disini tek.osmotik Disini tek.osmotik 
banyak terlibat.banyak terlibat.



Langkah  1.

Pengeluaran cairan

Cairan dialisat yang 

sudah mengandung zat-

zat racun dan kelebihan 

air akan dikeluarkan dari 

rongga perut dan diganti rongga perut dan diganti 

dengan cairan dialisis 

yang baru. Proses 

pengeluaran cairan ini 

berlangsung sekitar 20 

menit.



Langkahke2.

Memasukkan cairan

Cairan dialisat dialirkan 

ke dalam rongga perut ke dalam rongga perut 

melalui kateter. 

Proses ini hanya 

berlangsung selama 10 

menit.



Langkah keLangkah ke--3.3.
Waktu tinggalWaktu tinggal
Sesudah dimasukkan, Sesudah dimasukkan, 
cairan dialisat dibiarkan cairan dialisat dibiarkan 
ke dalam rongga perut ke dalam rongga perut 
selama 4selama 4--6 jam, 6 jam, 
tergantung dari anjuran tergantung dari anjuran 
dokter. dokter. 



TERIMA KASIH.TERIMA KASIH.


