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Paryono
SISTEM KARDIOVASKULAR

PENDAHULUAN

• Jantung : otot pemompa yang mendorong 

sirkulasi darah kesemua jaringan tubuh.

• Fungsi vital: kehidupan sel perlu suplai 

O2, nutrisi dan membuang sisa 

metabolisme.



10/8/2011

2

Terletak dalam cavumTerletak dalam cavum
toraks di mediastinum, 
posterior sternum & 
anterior columna
vertebrae serta di atas
diafragma.
2/3 masa jantung ada di
sebelah kiri, 1/3 nya
disisi kanan.
Apex jantung, ke inferior, 
anterior & ke kiri, setinggi
interkosta V.
Basis jantung, mengarak
ke superior & ke kanan, 
setinggi tulang iga II.
Ukurannjantung
bervariasi : lebar 9cm, 
panjang 12cm atau
sebesar tinju.

PEMBUNGKUS JANTUNG
• Jantung dibungkus oleh lapisan

bilayer disebut Perikardium.

– Lap. Luar tebal, J konektif fibrosa

>>Perikardium fibrosa

– Perikardium fibrosa dilapisi

membran serosa >>>perikardium

parietale.

– Perikardium yang melekat ke

jantung & pemb. Darah >>> 

perikardium viscerale/epikardium.

– Antara perikardium parietale –

viscerale >>> cavum perikardial, 

berisi cairan serosa yg

melindungi jantung dari gesekan

ketika kontraksi.
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Gb. Mediastinum tampak Frontal

STRUKTUR JANTUNG

• Tdd 3 lapisan

– Luar : Epikardium, membran

serosa tdd jar. Konektif yang 

dibungkus oleh epitel gepeng

sederhana.

– Tengah: Miokardium, tdd jar. Otot

jantung. Selnya panjang, 

bercabang2. Tersusun atas

miofilamen, shg tampak lurik. 

Kontraksi otot jantung mendorong

ejeksi darah dari jantung ke

pembuluh darah.

– Endokardium, tdd epitel gepeng

sederhana. Endokardium

membentuk katub jantung & 

melanjutkan diri sbg lapisan pemb. 

Darah.

Lapisan dinding Jantung
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• Cavum internal 

jantung dibedakan

menjadi 4 ruangan:

1. Atrium kanan

2. Ventrikel kanan

3. Atrium kiri

4. Ventrikel kiri

Ruang Jantung

Gb. Internal jantung

• 2 atrium Jantung : ruang berdinding tipis, 

menerima darah dari vena.

• 2 ventrikel ruangan berdinding tebal sbg 

pompa pendorong darah ke luar Jantung.
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Atrium kanan menerima darah

deoksigenasi dari vena cava 

superior, vena cava inferior & sinus 

coronaria.

Vena cava superior mengembalikan

darah ke jantung dari kepala, leher

& ekstremitas atas.

Vena cava inferior mengembalikan

darah ke Jantung dari toraks, abd, 

pelvis & ekstremitas bawah.

Sinus coronaria, struktur venosa

kecil permukaan posterior jantung

yg mengembalikan darah ke atrium 

dari miokardium dinding Jantung.

•Atrium kiri, menerima darah O2 dari

paru melalui 4 vena pulmonari, 2 paru

kanan, 2 paru kiri.

•Atrium kanan-kiri dipisahkan oleh

septum interatrial

• Ventrikel kanan

menerima darah

dari atrium kanan & 

memompa keluar

ke paru paru untuk

oksigenasi.

• Ventrikel kiri, 

membentuk

apex jantung, 

menerima darah

dari atrium kiri & 

memompa

darah keluar ke

jaringan seluruh

tubuh.
• Antara

ventrikel kanan-

kiri dipisahkan

oleh jar. 

Muskular yang 

tebal

>>>Septum 

interventrikular.



10/8/2011

6

Katub Jantung

• Katub Atrioventrikular (AV 
valves) memisahkan antara
atrium – ventrikular.

– Cincin jar. Konektif
fibrosa>>cusps.

– Cusps melekat ke otot
papilare>>>Cordae
tendineae

– AV valves atrium-ventrikel
kanan>>>Trikuspidalis, 
terletak setinggi interkostae
IV

– AV valves atrium-ventrikel
kiri >>>Bikuspidalis/Mitralis
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Katub Semilunar (SL 
valves) katub pemb. Darah
besar yg meninggalkan
ventrikel.

Tdd 3 cusps jar. Konektif
fibrosa & endotelium.
Katub yg keluar dari
ventrikel kanan>>>Katub
semilunar pulmonari, 
terletak setinggi kartilago
kostae III
Katub yg keluar dari
ventrikel kiri>>>Katub
Semilunar Aortik, terletak
setinggi interkostae

ALIRAN DARAH JANTUNG
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sinoatrial node (SA node)  suatu kumpulan sel yang 

mengatur denyut jantung dengan mengirimkan signal listrik

ke otot-otot jantung

PEMBULUH DARAH

• Saluran/hantaran darah yang 

didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh.

• Pembuluh merupakan bangunan pipa

yang berawal dan berakhir di Jantung.

– Pemb. Pulmonari, tranfor darah dari ventrikel

kanan ke paru2 & kembali ke atrium kiri.

– Pemb. Sistemik, membawa darah dari

ventrikel kiri ke jaringan tubuh & kembali ke

atrium kanan.
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Anatomy and Physiology of 

the Vascular System
Sistem vaskular terdiri

dari 3 pembuluh darah ::

• Arteri,

• Kapillaries, 

• Vena

Arteri adalah pembuluh

darah yang membawa

darah kaya O2 dari

jantung ke seluruh

bagian tubuh.

Dinding arteri tebal dan

elastik, sehingga

mampu menahan

tekanan darah yang 

ditimbulkan oleh detak

jantung. 
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• Arteri transfor darah menjauhi jantung.

• Arteri Pulmonari, transfor darah miskin 02 dari ventrikel kanan ke paru2.

• Arteri Sistemik, transfor darah kaya O2 dari ventrikel kiri ke jaringan tubuh.

• Dinding arteri ada 3 lapisan:

– Tunika Intima/interna, oleh epitel gepeng sederhana

– Tunika media, oleh otot polos

– Tunika adventitia/eksterna, oleh jar. Konektif elastik & serabut kolagen. 
Tunika eksterna pd pemb.darah besar mengandung pemb. Darah kecil
untuk nutrisi dinding pemb. Darah >>>Vasa Vasorum.

Arteri

Arteri terbentang dari jantung hingga percabangan

membuat arteri yang lebih kecil dan disebut dengan

arterole.

Dinding arteriole disusun oleh sejumlah besar otot polos

atau jaringan elastika.

Arteriole kemudian bercabang menjadi jejaring pembuluh

darah kecil disebut dengan kapilar
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Arteriole bercabang menjadi kapilar.

Kapilar merupakan bendinding tipismenghantarkan darah

arteri ke vena dan lokasinya di jaringan tubuhCapillaries

are so small in diameter that blood cells pass through in a 

single file.

Kapilar dindingnya

semi permiable, 

sehingga

memnungkin nutrisi, 

oksigen difusi dari

darah ke jaringan.

Sampah

metabolisma seprti

carbon dioxide, 

difusa dari jaringan

ke dalam darah,
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Kapiler

• Pembuluh darah terkecil dan banyak jumlahnya.

• Membentuk jejaring antara pembuluh yang membawa
darah dari jantung (arteri) dengan pembuluh yang 
mengembalikan darah ke jantung (vena).

• Hanya memiliki dinding lap. Endotelium

• Aliran darah dari arteroles ke kapiler diatur oleh sel otot
polos. 

• Spincter prekapiler emngatur aliran darah ke kapiler.

• Pada akhir kapier arteri-vena bersatu membentuk
jejaring >>>Arteriovenous anastomose

Gb. Sirkulasi darah
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Vena

• Membawa darah ke jantung.

• Darah kapiler > venules > vena.

• Dinding vena : 3 lapisan = arteri, namun 
otot polos dan jar. Konektif sedikit.

• Dindingnya lebih tipis dibanding arteri

• Pada vena besar/sedang didapati 
katub>>>venous valves

• Katub penting utk aliran darah vena 
lengan/tungkai.
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TUTORIAL

• Jantung merupakan organ berotot yang 

m,emiliki rongga didalamnya berfungsi

untuk memompa darah yang diedarkan

keseluruh tubuh. Dalam kedudukannya

jantung dibungkus oleh selaput yang 

mengandung cairan sehingga ketika

kembang-kempis tidak terjadi gesekan

yang dapat membuat jantung cedra.. 

LATIHAN

1. Uraikan kedudukan jantung di cavum

toraks

2. Gambar dan sebutkan struktur dari

jantung

3. Sebagai pengedar darah adalah

pembuluh darah, ada berapa dan

sebutkan lapisan-lapisan nya.


