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Komunitas  : Sekumpulan organisme yg 

meliputi individu lain dlm populasi maupun 
populasi spesies lain yg hidup dlm daerah yg 
sama, hidup saling berdekatan dan saling 
berinteraksi 

victoria@uny.ac.id 



Keanekaragaman  komunitas 

    Variasi dr bermacam-macam 
organisme yg berbeda, yg 
membentuk komunitas 

 Kekayaan spesies 
(Species richness), jumlah 
spesies yg berbeda dalam 
komunitas 

 Kelimpahan relatif 
(Relative abundance) dari 
setiap spesies 
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Pembagian Sumberdaya 
◦ Spesies dengan kebutuhan sumberdaya yg sama 

dapat hidup berdampingan apabila mereka 
memanfaatkan sumberdaya secara terbatas 

 waktu berbeda 

 cara berbeda 

 tempat berbeda 
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Dalam komunitas, semua organisme 
merupakan bagian dari komunitas dan antara 
komponennya saling berhubungan melalui 
keragaman interaksinya.  

Interaksi antarkomponen ekologi dapat 
merupakan interaksi antarorganisme, 
antarpopulasi, dan antarkomunitas. 
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Interaksi Antarorganisme 
 

Semua makhluk hidup selalu bergantung 
kepada makhluk hidup yang lain.  

Tiap individu akan selalu berhubungan 
dengan individu lain yang sejenis atau lain 
jenis, baik individu dalam satu populasinya 
atau individu-individu dari populasi lain.  
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 Interaksi interspesifik adalah interaksi antar 
anggota spesies yang berbeda  
◦ Kompetisi 
◦ Predasi/pemangsa 
◦ Simbiosis 
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Netral 
 Hubungan tidak saling mengganggu 
antarorganisme dalam habitat yang 
sama yang bersifat tidak 
menguntungkan dan tidak merugikan 
kedua belah pihak.  

Contohnya: capung dan sapi 
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◦ Apabila dua spesies yang terdapat 
di dalam komunitas yang sama, 
tergantung terhadap sumberdaya 
yang sama dan dalam keadaan yg 
terbatas, maka akan terjadi 
persaingan untuk mendapatkannya 

    – / – 
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Predasi  (organisme memangsa 
organisme lain) 
◦Predator adalah konsumer 
dan spesies yg dimakan 
adalah mangsa 
◦Herbivora, hewan yang 
mengkonsumsi tumbuhan 
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 Adaptasi Predator 

◦ Ketajaman indera 

◦ Kecepatan lari dan 
lincah 

◦ Cakar, gigi, taring, 
sengat, atau racun 
untuk menangkap 
mangsa 

victoria@uny.ac.id 



 Pertahanan 
tumbuhan terhadap 
Herbivora : 

◦Racun kimia 

◦Duri 
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◦ Pertahanan pasif - bersembunyi 

◦ Pertahanan aktif – 
melawan/berkelahi atau terbang 

◦ Pertahanan mekanikal atau khemikal 
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 Kolorasi Kriptik, 
atau Kamouflase 
◦ kemapuan mangsa 

menyatu dengan latar 
belakangnya 

 Kolorasi Peringatan  
◦ sinyal warna yg 

cerah, pertahanan 
kimiawi, dan sbg 
peringatan thdp 
predator 
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 Mimikri 
◦ Spesies yg tidak berbahaya 

nampak mirip spr spesies yg 
berbahaya,   atau 

◦ 2 spesies yg berbahaya 
nampak mirip satu dg 
lainnya 
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 Simbiosis 
◦ Hubungan yang akrab, atau asosiasi antar 

anggota dari dua spesies atau lebih  
◦ Satu spesies, simbiont, hidup di dalam atau 

pada spesies lain, inang 
◦ Tiga Tipe: 
 Mutualisme 
 Kommensalisme 
 Parasitisme 

Endosimbion 

Ektosimbion 
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Interaksi dua spesies 
dimana keduanya saling 
mendapatkan 
keuntungan 

  + / +  
 ikan badut (clownfish)  
  dan anemon 
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Organism yg memperoleh 
keuntungan dari 
organisme lain, ttpi tidak 
memberikan keuntungan 
atu merugikan organisme 
tersebut 

  + / 0 
  misal, epifit yang 
tumbuh menempel pada 
pohon 
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salah satu 
organisme (parasit) 
mendptkn 
keuntungan, 
sementara yg lain 
(inang) dirugikan 

  + / – 
  misal, kutu yg 
hidup pada anjing 
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Figure 19.21 
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Autotroph Heterotroph 

Cahaya 

Produser 

Energi dan 
khemikal 

Herbivora 
(konsumer

primer) 

Karnivora 
(konsumer 
sekunder) 

Detritus 

Detritivora 
(dekomposer) 

Senyawa 
Organik 

dan 
anorganik  

 DEKOMPOSER memakan bagian tubuh 
organisme yg telah mati dan membebaskan 
senyawa kimia untuk produser 
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 Hubungan jaringan makanan dalam suatu 
ekosistem 
 

Figure 19.23 

Konsumer 
Kuaterner, 

tertier, 

dan    
sekunder  

Konsumer 
Tertier 
dan 
sekunder 

Konsumer 
sekunder 
dan 

primer 
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Primer 

Produser 
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NUKLEOSIDA    :    BASA NITROGEN + GULA 

BASA NITROGEN :     

        1. PIRIMIDIN (SITOSIN, TIMIN, URASIL) 

        2. PURIN (ADENIN, GUANIN) 

GULA    :    1. DEOXYRIBOSE (DNA) 

                    2. RIBOSE (RNA) 

NUKLEOTIDA   :    NUKLEOSIDA + GUGUSAN FOSFAT 

                                MEMBENTUK POLINUKLEOTIDA 
DNA TERDIRI DARI SPIRAL POLINUKLEOTIDA GANDA  

          (= pita ganda DNA) 

PADA DNA TERDAPAT BANYAK GEN 
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Pita ganda DNA dihubungkan oleh pasangan 
BASA NITROGEN : 

         ADENIN (A)  berpasangan dgn TIMIN (T) 

         GUANIN (G) berpasangan dgn SITOSIN 
(S) 

Arah pita ganda DNA anti paralel 
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. 
- Setiap unit nukleotida dari 

rantai polinukleotida terdiri 

dari basa nitrogen (T, A, C, 

atau G), gula deoksiribosa, 

dan gugus fosfat. 

- Fosfat dari satu nukleotida 

terikat pada gula dari 

nukleotida berikutnya secara 

berurutan.  

- Hasilnya adalah suatu 

“tulang belakang” yang 

terdiri dari gula dan fosfat 

yang bergantian, dari mana 

basa terproyeksi. 
 

 

 

 

 

Pita ganda DNA 

                           Replikasi DNA 
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victoria@uny.ac.id 



victoria@uny.ac.id 



TIAP ORGANISME UMUMNYA MEMPUNYAI 2 
ALEL UNTUK SETIAP SIFAT YANG DIMILIKI      

MISAL  :   SIFAT UNTUK BENTUK BUAH       
                  BULAT (B)  dan  KERIPUT (b) 
 
Kromosom 
homolog 
 

 

KROMOSOM HOMOLOG 
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UNTUK TIAP SIFAT YANG DIMILIKI, SETIAP 
ORGANISME MEMPUNYAI 2 ALEL YANG 
MASING-MASING BERASAL DARI KEDUA 
INDUKNYA 

 

APABILA  ADA  2 ALEL YANG BERBEDA  UNTUK 
SIFAT YANG SAMA (MISAL :  Bb),  ALEL YANG 
MENENTUKAN SIFAT YANG KHAS TERSEBUT, 
DINAMAKAN ALEL DOMINAN, SIFAT DARI 
ALEL YANG SATU YANG TIDAK NAMPAK 
DISEBUT ALEL RESESIF 
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HK MENDEL  I  (Hukum pemisahan gen yg 
sealel)  

PASANGAN ALEL AKAN TERPISAH PADA 
WAKTU  PEMBENTUKAN GAMET 

 

HK MENDEL II   (Independent  assortment, 
Hukum  pengelompokan gen/alel secara 
bebas) :   

  PASANGAN ALEL YANG TERPISAH AKAN 
BERPASANGAN DENGAN ALEL DARI GEN 
LAINNYA PADA WAKTU PEMBENTUKKAN 
GAMET 
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APABILA FENOTIP KETURUNAN 
MEMPERLIHATKAN SIFAT DIANTARA KEDUA 
ORANG TUA, DISEBUT SEMI DOMINANSI  
atau  INTERMEDIAT  
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 SEKSUAL  FERTILISASI ANTARA SEL TELUR  
dan  SPERMA  MENGHASILKAN KETURUNAN 

 

 ASEKSUAL  KETURUNAN/ANAK BERASAL 
DARI INDUK TUNGGAL, TANPA PERTISIPASI  
SEL TELUR DAN SEL SPERMA 
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Diskusi :  Pada 
siklus hidup 
manusia, kapan 
dan dimana 
pembelahan 
mitosis dan 
meiosis terjadi ? 

victoria@uny.ac.id 



victoria@uny.ac.id 



Ada banyak teori, diantaranya adalah: 

1. Teori Abiogenesis / generatio spontanea 

2. Teori Biogenesis 

3. Teori Kosmozoa kehidupan berasal dari 

tempat lain di alam semesta 

4. Evolusi Kimia kondisi bumi yang primitif 

sangat mendukung reaksi kimia untuk 

sintesis bahan organik kompleks 

5. Evolusi Biologi MH pertama merupakan 

hasil dari evolusi molekul anorganik 
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Ditutup rapat Dibiarkan terbuka Ditutup dengan kasa 

Percobaan 
Redi 
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Model perangkat percobaan 
Miller dan Urey untuk sintesis 
molekul organik secara 
abiotik. 

CH4   = metana 
NH3    = amoniak 
 H2      = gas hidrogen 
H2O   = uap air 
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TEORI EVOLUSI 

Teori Evolusi Sebelum Darwin  Teori skala alami & teologi alam. 

Iguana laut dan 

variasi burung 

Finch yang 

ditemukan 

Darwin di 

kepulauan 

Galapagos. 

victoria@uny.ac.id 



Teori evolusi menurut Jean Lamarck  

Evolusi yang terjadi karena perubahan-

perubahan yang disebabkan oleh 

pengaruh lingkungannya dapat 

diturunkan. 

Organ yang mengalami perubahan karena 

terus menerus dipakai akan berkembang 

makin sempurna  

Organ yang tidak diperlukan lagi lama 

kelamaan perkembangannya menurun dan 

akhirnya rudiment atau atrofi. 

Teori Lamarck disanggah Weismann. 
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Teori evolusi menurut Charles Darwin 

 

Spesies yang ada sekarang adalah keturunan 

dari spesies-spesies sebelumnya. 

 

Seleksi alam sangat menentukan 

berlangsungnya mekanisme evolusi. 

 

Organisme itu beraneka ragam dan alam 

melakukan seleksi.  Individu yang dapat 

menyesuaikan diri dengan alam dapat 

bertahan, yang tidak kuat akan mati 
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Perbandingan Teori Evolusi Darwin, Weismann, dan Lamarck 

Teori evolusi Lamarck vs Darwin  

(a) Lamarck dan  (b) Darwin. 

Teori evolusi Weismann vs Darwin 
Weismann menguatkan teori 
Darwin, gen untuk leher panjang 
jerapah bersifat dominan, gen 
untuk leher pendek bersifat resesif 

Teori evolusi Lamarck vs Weismann  
Weismann berpendapat bahwa 
perubhn sel tubuh akibat peng. 
lingkungan tdk diwariskan kpd 
keturunannya, sdngkan Lamarck 
berpendpt sebaliknya. 
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 Tulisan Charles Darwin 
 On the Origin of Species 

by Means of Natural 
Selection  

  diterbitkan pd th1859 

◦ Disajikan bersama Alfred 
Wallace 
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Teori seleksi alam Darwin 
berdasarkan hasil 
pengamatannya : 
 Overproduksi 
◦ Seluruh spesies 

cenderung berproduksi 
dalam jumlah yang besar 

◦ Keadaan ini menyebabkan 
perjuangan untuk dapat 
hidup 

 Variasi individual 
◦ Variasi di antara individu 

dalam populasi 
◦ Kebanyakan sifat variasi 

diturunkan 
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 Kesimpulan: Seleksi alam 
menyebabkan  perbedaan 
dalam keberhasilan 
reproduksi dr waktu ke 
waktu 
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 Evolusi Konvergen 
◦ Perubahan evolusi secara bebas thdp adaptasi yg 

sama pd kondisi lingkungan yg sama pada dua 
atau lebih organisme  yg tidak memp hub 
kekerabatan  

◦ Contoh: mamalia pemakan semut (anteaters) yg 
terdapat di Australia, Africa, North dan South 
America 
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Evolusi biologi meninggalkan tanda-tanda yg dpt diamati yg 
mrpkn bukti pengaruhnya pd kehidupan masa yl: 

 Catatan fosil 
◦ organisme muncul dalam urutan tertentu 

 Biogeograpfi 
◦ penyebarana geografik spesies 

 Anatomi perbandingan 
◦ perbandingan struktur pd spesies yg berbeda 

 Embriologi perbandingan 
◦ perbandingan struktur yg nampak selama perkembangan 

 Biologi molekular 
◦ perbandingan yang teramati pada gen dan protein 

(a) Embrio ayam 

Kantung 
insang 

Ekor 
pasca- 
anus 

(b) Embrio manusia 

Perbandingan 

embriologi pd 

vertebrata mendukung 

teori evolusi 
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Butterfly
Fly 

Bird 
Fly 

 Struktur analogous (disebut juga"convergent") 
mengalami perubahan evolusi secara bebas 

 Menghasilkan struktur & fungsi yg sama pd 
spesies yg berbeda 

 Contoh : sayap pada kupu-kupu dan burung 

victoria@uny.ac.id 



 Konsep mendefinisikan spesies sbg “suatu 
populasi atau klpk populasi yg anggautanya 
memp kemamp utk saling mengawini satu dg 
lainnya di alam dan menghslkan keturunan fertil” 

Figure 14.4 

(b) Keanekaragaman dalam satu spesies 

(a) Kemiripan diantara 
spesies yg berbeda 
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Figure 14.8 

(a) Spesiasi Allopatrik (b) Spesiasi Simpatrik 

 Dua model spesiasi 

◦ Spesiasi Allopatri 

  pada lokasi yg 
berbeda 

◦ Spesiasi Simpatrik 

  pada lokasi yg 
sama 
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 Anggota populasi  terpisah secara fisik 
 Populasi yg terpisah menjadi berbeda, melalui 

perubahan2 cara perkawinan atau kebiasaan pd 
lingkungannya yg baru 

 Mereka menjadi terpisah secara reproduktif, 
tidak dpt saling kawin dan tdk ada pertukaran 
gen 
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 Spesies terbagi 
menjadi dua  karena 
isolasi reproduktif 
tanpa pemisahan 
geografik 

 Isolasi reproduktif 
antara lain 

◦ Pra-zigotik 

◦ Pasca-zigotik 

Figure 14.5 

Individuals of 
different species 

Pre-zygotic 
barriers 

Temporal isolation: Mating or flowering occurs at 
different seasons or times of day 

Habitat isolation: Populations live in different habitats 
and do not meet 

Behavioral Isolation: Little or no sexual attraction between 
males and females 

Mating 

Mechanical isolation: Structural differences in genitalia or 
flowers prevent copulation or pollen transfer 

Gametic isolation: Female and male gametes fail to 
unite in fertilization 

Fertilization 
(zygote forms) 

Post-zygotic 
barriers 

Hybrid inviability: Hybrid zygotes fail to develop or fail to 
reach sexual maturity 

Hybrid sterility: Hybrids fail to produce functional 
gametes 

Viable, fertile 
offspring victoria@uny.ac.id 



 Hambatan Pra-zigotik 
menghalang 
perkawinan antar 
spesies atau  
merintangi 
pembuahan telur : 

◦ Isolasi temporal 

◦ Isolasi habitat 

◦ Isolasi mekanikal 

◦ Isolasi perilaku 
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 Hambatan Pasca-zigotik adalah hambatan yg 
terjadi setelah perkawinan antar spesies yg 
berbeda, menghasilkan zigot hibrid yang… 
◦ inviabilitas (tdk dpt bertahan hidup atau cacat) 

◦ steril 

Figure 14.7 

Horse Mule (hibrid) Keledai 
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  terjadi sebagai akibat dari suatu stimulus 
atau rangsang yang berasal dari luar maupun 
rangsang yang berasal dari dalam. 

  meliputi aktifitas yang dapat diamati, baik 
yang berkenaan dengan gerak / tidak (misal 
penyimpanan memori dalam otak) 

  dihasilkan oleh gen dan faktor lingkungan 
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Stimulus dari luar dapat diterima oleh hewan 

karena ia mempunyai  :   

 a)  reseptor  (penerima rangsang) yang akan 

mendeteksi stimulus itu 

 b)  sistem syaraf, untuk mengkoordinasi 

respons 

   c) efektor, yang dapat melaksanakan aksi, 

sebagai akibat dari stimulus tersebut 
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Perilaku bawaan 

 Yaitu respons yang ditentukan oleh adanya koordinasi 

syaraf yang sifatnya diturunkan.  Biasanya cukup 

fleksibel, suatu respons tertentu akan menghasilkan 

respons tertentu.  Seekor anak itik yang baru 

menetas,  apabila berada di air untuk pertama kalinya, 

akan melakukan gerakan-gerakan untuk berenang, 

tanpa harus latihan terlebih dahulu. 

Perilaku terajar 

 Perilaku terajar merupakan perilaku yang dapat 

berubah sebagai akibat pengalaman dari individu 

organismenya.  Hanya dengan belajar atau berlatih 
individu dapat melakukan suatu tindakan tertentu. 
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(1) Refleks 
 Merupakan respons bawaan yang dimilikki hewan, 

termasuk manusia yang mempunyai sistem 

syaraf.   

 Refleks merupakan respons otomatis dari bagian 

tubuh terhadap adanya stimulus.  

 Respons ini sudah ada sejak lahir,  dan sudah 

terpola oleh adanya  reseptor, sistem syaraf dan 

efektor yang diwariskan dari generasi ke generasi. 
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Perilaku terhadap suatu stimulus (rangsangan) 

tertentu pada suatu spesies, tanpa didasari 

pengalaman lebih dahulu, dan perilaku ini 

bersifat menurun. 

Sarang burung manyar 
Sarang laba-laba 
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. 

Perilaku bawaan yg 

memerlukan isyarat 

tertentu, untuk dapat 

melepaskan nalurinya. 

Isyarat yang disebut 

pelepas ini dapat berupa 

warna, zat kimia dll. 
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(1) habituation (kebiasaan)  

Hewan akan mempunyai kemampuan untuk 
belajar untuk tidak bereaksi terhadap 
stimulus berulang yang tidak merugikan. 

Contoh :  pada anjing,  jika kita membuat 
suara aneh,  dengan bersiul, bertepuk atau 
lainnya,  anjing itu akan bereaksi dengan 
menoleh ke arah stimulus tersebut.   

Jika kegiatan stimulus tersebut diulang-ulang 
dan tidak terjadi sesuatu yang mengganggu 
anjing tersebut,  ia akan diam saja, tidak 
akan merespons stimulus yang berulang 
tadi. 
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. 
Percobaan pada seekor anjing : 

1. menempatkan makanan di pd 

mulut anjing, akan membuat 

anjing itu mengeluarkan air liur 

2. kegiatan membunyikan bel, 

kemudian memberikan 

makanan kedalam mulut anjing, 

akan membuat anjing menge-

luarkan air liur 

3. membunyikan bel, tanpa / 

belum memberikan makanan, 

air luar sudah keluar  
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Contoh  : seekor anak 

itik yang baru menetas 

kemudian dihadapkan 

pada suatu benda besar 

yang bergerak dan 

mengeluarkan bunyi 

yang dapat  terdengar,  

maka anak-anak itik itu 

akan mengikuti benda 

itu seperti mereka 

mengikuti induknya. 
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Konrad Lorenz (1930) menemukan semacam cara belajar pd burung yg bergantung 

pd satu pengalaman yang berlangsung tepat setelah telur burung tersebut menetas.  

Misal : Angsa akan mengikuti benda bergerak pertama yang dilihatnya setelah 

menetas dan benda tersebut dianggap sebagai induknya.  
Karena yang pertama dilihat adalah Lorenz, maka dia dianggap sebagai induknya. 
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(motivasi) 
Motivasi merupakan rasa ingin untuk berpartisipasi 

dalam proses belajar.   

Motivasi juga sering disebut dengan dorongan,  
seringkali dihubungkan dengan suatu kebutuhan. 

Kepuasan terhadap dorongan itu merupakan kekuatan 
motivasi dibalik perilaku hewan tersebut.  Kadang-
kadang dorongan dari dalam itu sangat tepat.   

(memori) 
Belajar tergantung dari memori (ingatan).  Jika 

organisme bermaksud memodifikasi perilakunya dari 
pengalaman, maka ia harus mampu mengingat ingat 
apa pengalamannya itu.  Sekali sesuatu dipelajari, 
maka memori diperlukan agar yg dipelajari itu tetap 
ada 
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Hewan mempunyai mekanisme untuk pertahanan 

diri atau sama sekali tidak mempunyainya.  

Perilaku itu ada yang melarikan diri dari predator 

sampai dengan menggunakan alat pertahanan 

diri dan penggunaan kamuflase dan mimikri.    
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Penyamaran (kamuflase) 

Perilaku pada hewan-hewan yang tubuh dan 

warnanya mirip dengan keadaan lingkungan 

dimana mereka berada atau makan  

Misal belalang tongkat dan belalang daun yang 

mempunyai bentuk sangat mirip dengan ranting 

dan daun dimana mereka hinggap 
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. Mimikri 
Beberapa hewan tidak memp 

mekanisme pertahanan diri 

seperti hewan yang lain.  Tetapi 

hewan ini dapat mengelabui 

musuhnya dengan kenampakan 

dirinya yang mirip dengan hewan 

lain yang  mempunyai alat 

pertahanan diri. 

a)   sejenis lalat yg tidak berbahaya krn tidak menyengat, 

tetapi mempunyai bentuk seperti tawon atau lebah. 

 b)  kupu-kupu yg dpt dimakan, mempunyai bentuk dan 

warna menyerupai kupu lain yang tidak enak dimakan .  
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Homeostasis : 

Suatu keadaan dimana tubuh mempertahankan 
keseimbangan lingkungan di dalam tubuhnya 

Suatu proses perubahan dalam tubuh untuk 
memelihara stabilitas dalam beradaptasi dengan 
lingkungan sekitarnya 

Suatu mekanisme pengaturan lingkungan dalam 
(badan organisme) utk mencapai kesetimbangan 
dinamis yang konstan 

 lingkungan dinamis dalam badan manusia 
yang terdiri dari fluida yang mengelilingi 
komunitas sel-sel yang membentuk badan. 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas


Pengaturan Suhu Tubuh 
- Suhu tubuh manusia ± 37oC 

- Pada waktu suhu tubuh naik (karena olahraga, 

atau berada pada lingkungan yang panas), 

termostat hipotalamus akan mengaktifkan 

mekanisme pendinginan  

  pembuluh darah kulit membesar, kapiler 

penuh dg darah hangat, kulit akan terasa panas. 

  kelenjar keringat diaktifkan, meningkatkan 

pendinginan melalui evaporasi 

- Setelah suhu tubuh turun termostat hipotalamus 

akan mematikan mekanisme pendinginan   
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- Pada waktu suhu tubuh dingin (misal karena 

lingkungan sekitar yang dingin), termostat 

hipotalamus akan mengaktifkan mekanisme 

pemanasan 

   pembuluh darah akan menyempit, mengalihkan 

darah dari kulit ke jaringan yg lebih dalam, dan 

mengurangi hilangnya panas dari permukaan kulit 

  otot rangka diaktifkan, gerakan menggigil akan 

menimbulkan panas 

-   Setelah suhu meningkat, termostat hipotalamus 

akan mematikan mekanisme pemanasan 
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Pengaturan Kadar Glukosa Darah 
- Hormon insulin & glukagon bekerja secara 

antagonis dalam mengatur kadar glukosa darah 
(90 mg/100 ml, pada manusia) 

- Ketika kdr glukosa meningkat, sel-sel β pankreas 
dirangsang untuk melepaskan insulin ke dlm darah, 
untuk menurunkan kadar glukosa dengan 
menyimpan kelebihan glukosa ke dalam otot dan 
hati (dalam bentuk glikogen), dan sel-sel tubuh 
lainnya 

-  Kdr gula menurun, sel-sel α pankreas dirangsang 
utk mengeluarkan glukagon ke dalam darah,  sel-
sel hati akan merombak glikogen dan melepaskan 
ke dalam darah  
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Pengaturan Kadar Kalsium Darah 
- Hormon paratiroid (PTH) dan kalsitonin bekerja 

antagonis untuk mempertahankan kadar kalsium 

darah stabil (10 mg/100ml) 

- Kelebihan kalsium dalam darah merangsang 

kelenjar tiroid mengekskresikan kalsitonin, yg 

akan menurunkan kdr kalsium dgn menyimpan 

kalsium pada tulang 

-  Ketika kalsium darah menurun, kelenjar 

paratiroid  menghasilkan PTH yg direspons oleh 

ginjal, usus, dan tulang dengan membebaskan 

kalsium 
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