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SISTEM URINARIA

By. Paryono
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KOMPONEN SISTEM 

URINARIA

GINJAL

•Bentuk seperti kacang

• Terletak retroperitoneal 

cavum abdomen (antara 

dinding dorsal badan dan 

peritoneum parietal) pada 

daerah lumbal superior .

• Terbentang setinggi T12

sampai L3, Ginjal terlindung dari 

iga bagian bawah
Permukaan lateral konveks
Permukaan medial konkaf

Hilus* : pemb. Darah, ureter, saraf
Bagian superior ginjal terdapat 
kelenjar Adrenal
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• Ginjal kanan sedikit lebih rendah

dibanding ginjal kiri

• Berat ginjal + 150 g dengan

ukuran p: 12 cm, l: 6 cm dan

ketebalan: 3 cm (sebesarukuran

sabun)

• Permukaan lateralnya konveks

• Permukaan medial konkaf

membentuk celah disebut hilum

renalis, berlanjut ke ruang dalam

ginjal yang disebut sinus renalis.

• Ureter, pembuluh darah, limpatika, 

dan serabut saraf bersatu masuk

melalui hilum ke sinus renalis. 

• Bagian atas ginjal didapatkan kel. 

Adrenal ( suprarenal) .
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Ginjal ditopang 3 lapis jaringan

1. Kapsula fibrosa, 

melindungi ginjal dari

penyebaran infeksi daerah

sekitarnya

2. Kapsul Perirenal,

bantalan lemah yang 

melindungi ginjal dari

benturan

3. Fascia Renalis, Lapiran

jaringan konektif fibrosa

Lapisan paling luar mengikat

ginjal dengan kel. Adrenal 

maupun daerah sekitarnya.
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• Ginjal dibedakan 2 bagian

– Korteks: luar

• Renal cortex adalah 
jaringan yang kuat 
yang melindungi 
lapisan dalam ginjal. 

– Medulla: dalam

• Bagian ini 
merupakan area 
yang berisi 8 sampai 
18 bagian berbentuk 
kerucut yang disebut 
piramid, yang 
terbentuk hampir 
semuanya dari ikatan 
saluran berukuran 
mikroskopis.
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• Renal pelvis (=basin)

– Saluran berbentuk pipa,  bagian superior ureter

– Percabangan 2 – 3 kaliks mayor

– Kaliks mayor kumpulan dari kaliks minor: 
penampung urine dari papila piramidalis
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NEPRON

Unit struktural dan 

fungsional ginjal.

Ada sekitar  > 1 juta 

nephron dlm tiap ginjal 

manusia. 

• Ada 2 bagian:

•Korpus renalis

•Glomerulus

• Kapsula Bowman’s

•Tubula renalis

•T. konfulata 

proksimal

•Gelung Henle’s

•T. konfulata distal

Glomerulus
� filter utama dari nefron & terletak

dalam Bowman's capsule. 

� Glomerulus dan seluruh
Bowman's capsule membentuk
renal corpuscle, unit filtrasi dasar
dari ginjal.

� Dari Bowman capsule, keluar
pembuluh sempit, disebut
proximal convoluted tubule. 
Tubule ini berkelok-kelok sampai
berakhir pada saluran pengumpul
yang menyalurkan urin ke renal 
pelvis.
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• Glomerulus adalah suatu 

jaringan yang terdiri dari 

pembuluh darah yang luar 

biasa tipisnya yang disebur 

kapileri. 

• Glomerulus bersifat 

semipermeable (dapat 

ditembus air), 

memungkinkan air dan 

larutan limbah tembus dan 

dikeluarkan dari kapsul 

Bowman dalam bentuk 

urin. 

Lanjutan glomelurusE
• Darah yg telah disaring keluar dr glomerulus 

melalui Efferent arteriole utk menuju ke vena 

intralobular melalui plexus medullary.

• Seluruh larutan tersaring dihasilkan oleh 

glomerulus kemudian masuk ke Bowman's 

Capsule. 

• Pd saat cairan ini melewati proximal convoluted 

tubule, sebagian besar air & garam diserap 

kembali, sebagian larutan lain diserap 

seluruhnya, sebagian yg lain hanya sebagian.
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Proximal convoluted tubule

• Berhubungan 

langsung dgn 

bowman kapsul

• Panjang 15 mm, 

diameter 55µm

• 60% kandungan yg 

tersaring di 

reabsorbsi sebelum 

cairan meninggalkan 

tubulus proksimal

Loop Henle

• Loop Henle 

merupakan bagian 

dari tubulus renal 

yang kemudian 

menjadi sangat 

sempit yang menjulur 

jauh kebawah kapsul 

Bowman dan 

kemudian naik lagi 

keatas membentuk 

huruf U. 

Panjang 12mm 
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Distal tubule

• Muara dari loop henle

• Panjang 5mm

• Urine dr distal tubule 

akan di alirkan ke 

renal collecting tubule

Renal Collecting Tubule

• membentuk saluran 

lurus yang lebih besar 

yang disebut duktus 

papilaris Bellini

• panjang sekitar 20-22 

mm dan berdiameter 

20-50 micron
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Ureter• 2 buah � kiri dan kanan.

• Fungsi: menyalurkan kemih 

dari ginjal ke kandung 

kemih.

• Panjang + 25 cm

• Urine didorong oleh gerakan 

peristaltik 1-4x/mnt

• Ureter : 3 lap.

• Fibrosa>>j. ikat

• Muskular 

(sirkular/longitudinalis)

• Mukosa>>e. transisionil
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VESIKA URINARIA

•Terletakm Cavum pelvis, posterior simpisis, 

bawah peritoneum parietal

Terdapat 2 muara ureter dan 1 muara uretra. 
(Trigonum)

Fungsi : 
- tempat menyimpan kemih (urin) sebelum
meninggalkan tubuh.  
- dibantu oleh muara uretra, mendorong
kemih keluar tubuh.

28

Dinding V. Urinaria tdd 3 

lapisan :

• Mucosa : epitel transisional 

dan lamina propria

• Muskularis : otot detrusor

• Fibrous adventitia
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URETRA

•Orificium uretra eksternal

•Spincter uretra internal

•Spincter uretra eksterna

•Wanita: 3-4cm

•Laki-laki: 20cm

•Uretra prostatika 2.5 cm

•Uretra membranosa 2 cm 

•Uretra spongiosa 15 cm

TUTORIAL

Lembar tutorial ini disediakan untuk 

memperkaya pemahaman tentang struktur 

sistem urinaria. Dengan cara menyebut 

dan menjelaskan dari struktur melalui 

gambar-gambar berikut anda akan paham 

dan ingat tentang struktur yang sedang 

dipelajari. Selamat mengerjakan !



11/28/2011

16

Jelaskan letak-kedudukan ginjal, ureter, vesica urinaria dan uretra

Berilah nama dari setiap tanda panah pada gambar ini !!!
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Berilah nama dari setiap tanda panah pada gambar ini !!!

Berilah nama dari setiap tanda panah pada gambar ini !!!
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Berilah nama dari setiap tanda panah pada gambar ini !!!


