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PENGERTIAN 

Sistem Ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme 

yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti: 

• Menghembuskan gas CO2 ketika kita bernafas 

• Berkeringat 

• Buang air kecil (urine) 

Sistem ekskresi membantu memelihara homeostasis dengan tiga 

cara, yaitu melakukan osmoregulasi, mengeluarkan sisa metabolisme, 

dan mengatur konsentrasi sebagian besar penyusun cairan tubuh.  

Zat sisa metabolisme adalah hasil pembongkaran zat makanan yang 

bermolekul kompleks. Zat sisa ini sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. 

Sisa metabolisme antara lain, CO2, H20, NHS, zat warna empedu, dan 

asam urat.  

Fungsi sistem ekskresi 

Fungsi system ekskresi, antara lain: 

1. Membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh 

2. Mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh (osmoregulasi) 

3. Mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal 

(termoregulasi) 

4. Homeostasis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INVERTEBRATA EXCRETION SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Protonephridia: Flame-Bulb Systems 

– A protonephridium is a network of dead-end tubules lacking  internal 

openings 

 

 

– The tubules branch throughout the body and the smallest 

branches are capped by a  cellular unit called a flame bulb 

– These tubules excrete a dilute fluid and function in 

osmoregulation  



 

 

 

Metanephridia 

– Each segment of an earthworm has a pair of open-ended 

metanephridia  

 

 

 

 



– Metanephridia consist of tubules that collect coelomic fluid and 

produce dilute  urine for excretion 

 

 

 

Malpighian Tubules 

– In insects and other terrestrial arthropods,  malpighian tubules 

remove nitrogenous wastes from hemolymph  and function in 

osmoregulation  

– Insects produce a relatively dry waste matter an important 

adaptation to terrestrial life 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SISTEM EKSKRESI PADA PISCES 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Alat pengeluaran ikan terdiri dari:  

· Insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O 

· Kulit ; kelenjar kulitnya mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin 

untuk memudahkan gerak di dalam air. 

· Sepasang ginjal (sebagian besar) yang mengeluarkan urine. 

 

Dua tipe ginjal yang berkembang pada ikan, yaitu; 

 Pronefros 

Ginjal pronefros adalah yang paling primitif, meski terdapat pada 

perkembangan embrional sebagian besar ikan, tetapi saat dewasa tidak 

fungsional, fungsinya akan digantikan oleh mesonephros. Perkecualian 

pada ikan‘hagfish’(Myxine) dan lamprey. 

Mesonefros 

Ginjal ikan bertipe mesonefros, berfungsi seperti opistonefros pada 

embrio emniota 

Keduanya mirip, perbedaan prinsip adalah kaitannya dengan sistem 

peredaran darah, tingkat kompleksitas, dan pada efisiensinya. Jumlah 

glomerulus ikan air tawar lebih banyak dan diameternya lebih besar 

dibandingkan dengan ikan laut.  

OSMOREGULASI 

Pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan 

ikan, sehingga proses-proses fisiologis tubuhnya berfungsi normal. 

Osmoregulasi dilakukan dengan berbagai cara melalui: 

- ginjal 

- kulit 

- membran mulut 

Osmoregulasi pada ikan air tawar 

Ikan air tawar cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya 

dengan cara osmosis. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan 

garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal akan memompa keluar 

kelebihan air sebagai air seni. Ginjal mempunyai glomeruli dalam jumlah 

banyak dengan diameter besar. Ini dimaksudkan untuk lebih dapat 

menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa 



air seni sebanyak-banyaknya. Ketika cairan dari badan malpighi memasuki 

tubuli ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubuli proximallis dan 

garam-garam diserap kembali pada tubuli distal. Dinding tubuli ginjal 

bersifat impermiable (kedap air, tidak dapat ditembus) terhadap air. Urine 

yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. 

Osmoregulasi pada ikan air laut  

Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. 

Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya 

karena proses osmosis. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan 

garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan ‘minum’air laut 

sebanyak-banyaknya. Dengan demikian berarti pula kandungan garam 

akan meningkat dalam cairan tubuh. Padahal dehidrasi dicegah dengan 

proses ini dan kelebihan garam harus dihilangkan. Karena ikan laut 

dipaksa oleh kondisi osmotik untuk mempertahankan air, volume air seni 

lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Tubuli ginjal mampu 

berfungsi sebagai penahan air. Jumlah glomeruli ikan laut cenderung lebih 

sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sistem Ekskresi pada Amphibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alat Ekskresi 

Alat ekskresi amphibi : 

• Ginjal (ren) 

• Paru-paru  

• Kulit  

Ren(ginjal) 

• Pada amphibi ren bertipe mesonephros atau opistoneohros. 

• Terletak di kanan dan kiri tulang belakang. 

• Ginjal berwarna merah kecokelat¬cokelatan. 

• Ginjal sebagai alat penyaring akan mengeluarkan zat sisa, yaitu 

garam-garam mineral dan cairan dari darah.  

Pulmo(paru-paru) 

    pada katak pulmo berjumlah sepasang dan  berlobus 3. 

    tugas paru-paru adalah untuk membuang karbon dioksida serta   

uap air yang tidak berguna bagi tubuh. 

  

Ket : 

1. Rima glotidis  

2. Larynx 

3. bronchus  

 

 



Pulmo 

 

 

Saluran ekskresi pada katak jantan & betina memiliki perbedaan, pada 

katak jantan saluran kelamin & saluran urin bersatu dengan ginjal, 

sedangkan pada katak betina kedua saluran itu terpisah. Walaupun begitu 

alat lainnya bermuara pada satu saluran dan lubang pengeluaran yang 

disebut kloaka. 

            

 

 

 

 



 

 

 

 

SISTEM EKSKRESI REPTILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALAT EKSKRESI 

Alat ekskresi reptil berupa ginjal (pronephros dan metanefros) yang 

sudah berkembang sejak masa embrio. Namun pada saat dewasa ginjalnya 

berkembang menjadi metanephros. Bentuk ginjal kecil, kompak dan 

permukaan berlobi. Ginjal ini dihubungkan oleh saluran ke kantung kemih 

dan langsung bermuara ke kloaka.  

               

Pada ular dan buaya tidak mempunyai vesica urinaria. 

        

Pada kadal dan kura-kura vesica urinaria bilobus dan berkembang 

dengan baik. Pada buaya punya satu pasang vesica urinaria: jantan 

sebagai organ respirasi tambahan dan betina untuk persiapan bertelur. 

Asam urat 

Apa itu asam urat? 

Asam urat merupakan sisa metabolisme yang mengandung nitrogen 

(sama dengan amonia) dan mempunyai daya racun lebih rendah 

dibandingkan amonia, karena daya larutnya di dalam air rendah. Asam urat 



sebagian besar larut dalam air  

Dan dapat disekresikan sebagai pasta atau dalam bentuk pasta. 

Selain ginjal, pada beberapa reptil seperti kadal dan kura-kura memiliki 

kelenjar kulit yang mengliasilkan asam urat tertentu yang berguna untuk 

mengusir musuh. Reptile mengekskresikan asam urat sebagai limbah 

nitrogen utama mereka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sistem Ekskresi pada Aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alat Ekskresi 

Alat ekskresi pada aves: 

1. Ginjal 

2. Paru-paru 

3. Kulit 

 

Ren(ginjal) 

-  bertipe metanephros  

-  berwarna kecoklatan  

-  kecil, kompak, permukaan berlobi  

-  berhubungan dengan lingkungan luar melalui ureter  

-  burung tidak mempunyai vesica urinaria, kecuali Ostrich (burung 

unta), ekskret berupa asam urat dan garam.  

 

Kelebihan larutan garam akan mengalir ke rongga hidung dan 

keluar melalui nares (lubang hidung).  

 

 
 

 

Kulit 

 

Burung hampir tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki 

kelenjar minyak yang terdapat pada tunggingnya. Kelenjar minyak 

berguna untuk meminyaki bulu-bulunya.  

 

 



 

Pulmo 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEM EKSKRESI PADA 

MANUSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proses Pengeluaran 

Berdasarkan zat yang dibuang, proses pengeluaran pada manusia   

dibedakan menjadi: 

• Defekasi: pengeluaran zat sisa hasil pencernaan (feses) 

• Ekskresi: pengeluaran zat sisa hasil metabolisme (CO2, keringat dan 

urine) 

• Sekresi: pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh (enzim 

dan hormon) 

Alat-alat Ekskresi 

Alat-alat ekskresi pada manusia meliputi: 

- Ginjal 

- Hati 

- Kulit 

- Paru-paru 

Ginjal (ren) 

Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri 

dan kanan tulang belakang bagian pinggang. 

 

 

 

 



Kulit Ginjal (korteks) 

- Pada Korteks terdapat banyak nefron atau penyaring.  

- Setiap nefron terdiri dari badan malpigi dan tubulus glomerulus. 

- Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler. 

- Glomerulus dibungkus oleh kapsula Bowman 

-  

 

 

Sumsum Ginjal (medula) 

Sumsum ginjal terdiri dari tubulus konturtus  

 

 

Rongga Ginjal (pelvis renalis) 

Pada rongga ginjal bermuara pembuluh-pembuluh. Dari tiap rongga 

keluar ureter. 

Ureter berfungsi mengeluarkan dan menyalurkan urine ke kantung kemih  



 

Fungsi Ginjal 

Ginjal memiliki fungsi: 

- Menyaring darah sehingga menghasilkan urine 

- Membuang zat-zat yang membahayakan tubuh (urea, asam urat) 

- Membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh (kadar gula) 

- Mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler 

- Mempertahankan keseimbangan asam dan basa  

Pembentukan Urine 

• Filtrasi darah di dalam glomerulus menghasilkan filtrat glomerulus 

(urine primer) 

• Urine primer di reabsorsi di dalam tubulus konturtus proksimal untuk 

menyerap zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Dihasilkan filtrat 

tubulus (urine sekunder) 

• Urine sekunder di augmentasi didalam tubulus konturtus distal 

menghasilkan urine 

• Dalam keadaan normal urine mengandung air, urea,amonia, garam 

mineral, zat warna empedu, vitamin, obat-obatan dan hormon 

Hati (hepar) 

 



 

Hati (hepar) 

Merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia (2 kg) yang 

terletak di rongga perut sabelah kanan di bawah diafragma  

Struktur Hati 

 

Fungsi Hati 

Hati menghasilkan empedu (bilus) yang mengandung zat sisa dari 

perombakan eritosit di dalam limpa 

Hati berfungsi: 

- Menyimpan gula dalam bentuk glikogen 

- Mengatur kadar gula darah 

- Tempat pembentukan urea dari amonia 

- Menawarkan racun 

- Membentuk vitamin A dari provitamin A 

- Tempat pembentukan fibrinogen protrombin  

 



Proses di dalam Hati 

Sel darah merah yang sudah tua (histiosita) dipecah didalam hati. 

 

Kulit (integumen) 

Merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan 

pelindung bagian dalam tubuh  

Sruktur Kulit 

 

 

Fungsi Kulit 

Kulit berfungsi sebagai: 

- Mengeluarkan keringat 

- Melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, 

panas dan zat kimia 



- Mengatur suhu tubuh 

- Menerima rangsangan dari luar 

- Mengurangi kehilangan air  

Keringat 

Kelenjar keringat menyerap air dan garam dari darah di 

pembuluh kapiler. Keringat dikeluarkan melalui pori-pori (50 mL/jam 

dalam keadaan normal) 

Paru-paru (pulmo) 

Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga 

dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan yaitu 

menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 + uap air . Uap air dan 

CO2 berdifusi di dalam alveolus kemudian dikeluarkan . 

Struktur Paru-paru 

 

 

 

 

 

 

 


