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SISTEM URINARIA

Sistem urinaria terdiri atas 

- Sepasang ginjal,

- Sepasang ureter

- Kandung kemih- Kandung kemih

- Uretra 

Terdapat pula 

- Sepasang arteri renalis

- Sepasang vena renalis



GINJAL

� Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang 
berbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, 
ginjal berfungsi menyaring kotoran (terutama urea) dari 
darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk 
urin. 

� Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan 
penyakitnya disebut nefrologi.

� Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang 
perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan dan kiri 
tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas 
(superior) ginjal terdapat kelenjar adrenal (juga disebut 
kelenjar suprarenal).

� Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di 
belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua 
ginjal terletak di sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan 
biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi 
tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal 
terlindungi oleh iga ke sebelas dan duabelas. Kedua ginjal 
dibungkus oleh dua lapisan lemak (lemak perirenal dan 
lemak pararenal) yang membantu meredam goncangan.



� Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan 
ikat longgar yang disebut kapsula.

� Bagian paling luar dari ginjal disebut 
korteks (1), bagian lebih dalam lagi 
disebut medulla (2). Bagian paling 
dalam disebut pelvis (3). 

� Korteks merupakan lapisan yang padat 
dengan nefron. 

� Pada bagian medulla ada piramida yang � Pada bagian medulla ada piramida yang 
merupakan bukaan saluran pengumpul 
(tubulus collectivus) yang membawa 
filtrate dari nefron korteks menuju pelvis.

� Pelvis merupakan area tempat 
berkumpulnya tubulus collectivus untuk 
menyatu dan bersambung ke ureter, 
terdiri atas kaliks mayor, dan bercabang 
lagi menjadi kaliks minor



Gambaran Umum Ginjal



NEFRON
� Unit fungsional ginjal, berjumlah lebih dari satu 

juta buah (kortikal dan justamedula)

� Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat 
terlarut (terutama elektrolit) dalam tubuh dengan 
cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi 
cairan dan molekul yang masih diperlukan cairan dan molekul yang masih diperlukan 
tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan 
dibuang. 

� Sebuah nefron terdiri dari sebuah komponen 
penyaring yang disebut korpuskula (atau badan 
Malphigi) yang dilanjutkan oleh saluran-saluran 
(tubulus), yaitu tubulus kontortus proksimal, 
tubulus kontortus distal, dan lengkung Henle.



BADAN MALPHIGI / korpuskulum 
renal

� Terdiri atas glomerulus (gulungan kapiler) 

dikelilingi kapsula Bowman

� Glomerulus ditutupi lapisan visceral, kapsula 

bowman ditutup lapisan parietal. Di antaranya 

terdapat ruang kapsul utk tempat filtratterdapat ruang kapsul utk tempat filtrat

� Kutub vaskular (arteriol aferen masuk dan 

arteriol eferen keluar)

� Kutub urinarius, tempat mulai tubulus 

kontortus proximal



� Lapisan parietal terdiri 

atas selapis epitel pipih, 

lamina basalis, dan serat 

retikulin. 

� Lapisan visceral, sel 

epitel menjadi sel podosit 

dgn tonjolan2 

(processus) primer dan 

sekunder (pedikel). sekunder (pedikel). 

� Pedikel selang-seling 

membentuk celah filtrasi

� Kapiler glimerulus 

memiliki sel mesangial 

(dinding) sbg makrofag



TUBULUS KONTORTUS

PROXIMAL

� Sambungan dari kutub urinarius, epitel mjd 
silindris atau kuboid selapis.

� Mikrovili membentuk brushborder

� Vesikel pinositik dengan lisosom� Vesikel pinositik dengan lisosom

DISTAL

� Bagian terakhir nefron

� Epitel selapis kuboid

� Sel lebih kecil dan banyak,  lumen lebih 
besar, lbh byk mitokondria, tanpa mikrovili





TUBULUS KOLLIGEN/ 

KOLEKTIVUS

� Urin mengalir dari tub distal ke tubulus 

koligen, slg bergabung membentuk DUKTUS 

PAPILARIS BELLINI

� Tubulus koligens dilapisi epitel kuboid, sel � Tubulus koligens dilapisi epitel kuboid, sel 

tampak pucat



APARATUS 
JUKSTAGLOMERULAR

� Pengatur tekanan darah, disusun oleh sel 

justaglomerulus (modif sel otot polos arteriola 

aferen), dengan Makula Densa (ruang 

dinding tub distal yg berbatasan dgn arterila dinding tub distal yg berbatasan dgn arterila 

aferen)

� Mengandung banyak RE dan Golgi



VESICA URINARIA, URETER, 
URETRA

� Mukosa terdiri atas epitel transitional dan 

lamina propria

� Dikelilingi selubung otot polos


