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Muscles 

Muscles are 
effectors 

which enable 
movement to 
be carried out 



Muscles 

• Otot adalah salah satu dari 4 jenis 

jaringan dan jaringan otot 

dikombinasikan dengan saraf, 

pembuluh darah, dan jaringan 

penghubung lainnya. 

• Jaringan Otot sangatlah kompleks 



Characteristics of Muscle Tissue 

1. Excitability 

Kemampuan untuk menerima dan menanggapi 
rangsangan 
 

– Pada otot rangka, stimulus adalah neurotransmitter 
(sinyal kimia) yg dikirim oleh neuron (sel saraf). 
Pada otot polos, stimulus bisa menjadi 
neurotransmitter, hormon, peregangan ,pH, Pco2, 
or Po2. (simbol  berarti “perubahan”) 

– Pada otot jantung, rangsangan bisa menjadi 
neurotransmitter, hormon, atau peregangan. 

 

Respon adalah generasi dari sebuah impuls listrik yang 
bergerak sepanjang membran plasma sel otot. 



Characteristics of Muscle Tissue 

2. Contractility 

– Kemampuan otot untuk memendek dan lebih 

pendek dari ukuran semula, hal ini terjadi jika otot 

sedang melakukan kegiatan. 

3. Extensibility  

– Kemampuan otot untuk memanjang dan lebih 

panjang dari ukuran semula 

4. Elasticity 

– Kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula 



Muscle Functions 

1. Production of Movement 

– Gerakan bagian tubuh dan lingkungan 

– Gerakan darah melalui jantung dan 
pembuluh peredaran darah. 

– Gerakan getah bening melalui pembuluh 
limfatik 

– Gerakan makanan (dan, kemudian, limbah 
makanan) melalui saluran pencernaan 

– Gerakan keluar empedu dari kandung 
empedu dan masuk ke saluran pencernaan 

– Gerakan air seni melalui saluran kemih 

– Gerakan semen melalui saluran reproduksi 
laki-laki dan saluran reproduksi wanita 

– Gerakan bayi yang baru lahir melalui jalan 
lahir 



Muscle Functions 

2. Pemeliharaan postur 

Kontraksi otot terus-menerus 

memungkinkan kita untuk tetap 

tegak. 

Otot-otot leher Anda adalah 

menjaga kepala Anda sekarang. 

Ketika Anda berdiri, otot kaki 

Anda membuat Anda pada dua 

kaki. 

3. Thermogenesis 

Generasi panas. Terjadi melalui 

menggigil - suatu kontraksi 

spontan dari otot rangka. 

 



Muscle 

Functions 
4. Stabilisasi sendi 

Otot menjaga tendon 

yang melintasi sendi 

bagus dan tegang. Ini 

melakukan pekerjaan 

yang indah menjaga 

integritas bersama. 

Semua otot melakukan 4 kategori diatas 



Invertebrata 

Flagel and cillia 

Cillia moving theory 

Plasmosol and Plasmogel activity 

Muscle activity 

 

MUSCULARIS SYSTEM 



Invertebrata 

 flagel and cilia 
  Flagel is a 
motile organ in a 

whip form at an 

unicellular 

organism. 

Example: at 

Euglena viridis 

and Escherichia 

coli. 

MUSCULARIS SYSTEM 



Flagela vibrate like 

a spear. 

Flagel is longer 
than cilia. the 

long is 312 

mikrometer and the 

diameter is 1020 

mikrometer, 

consist of  gyrate 

composition 

subunit of protein  

flagelin 

MUSCULARIS SYSTEM 



Cilia moving theory 

Passife theory 
(schafer): cilia’s move 
caused by water move 

 

 
Active theory 

(heidenhain): silia’s 
move because of the 
active contractile 
element. 

MUSCULARIS SYSTEM 



Plasmosol and 
plasmogel activity 

 It is happened 

at Amoeba. 

Amoeba has a 

pseudopodium 

which is the 

elongation of 

protoplasm cell 

MUSCULARIS SYSTEM 



The process of 
plasma elongation: 
the thick 

endoplasm 

(plasmogel) thaw 

temporary be 

plasmosol so 

that easy to 

move and be 

longer. 

MUSCULARIS SYSTEM 



Plasmogel is 
the thick 

endoplasm when 

Amoeba does 

the elongation 

process. 

Plasmosol is 
the liquid 

form of 

plasmogel.  

MUSCULARIS SYSTEM 
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AKTIVITAS OTOT 

Pada Platyhelminthes 

Serabut otot tersusun dalam 

3 bidang : 

O.Sirkuler (dibawah 

epidermis – menambah 

panjang 

O.Longitudinal (dilapisan 

bawahnya- memperpendek) 

O.Serong/vertikal 

(menambah pipih) 

 

Pada Annelida 

Rongga tubuh berisi 

cairan yang tdk dpt 

dimampatkan. 

O.Sirkuler 

(memperpanjang dan 

memperkecil tubuh) 

O.Longitudinal 

(memperpendek dan 

mempertebal) 



Pada Mollusca 

 

Sebagian besar 

ototnya polos – 

kontraksi lambat. 

Pada scallops (remis) 

terdapat O.Lintang 

untuk berenang 

Pada Arthropoda 

 

Pola  musculatures 

kompleks, untuk 

gerakan banyak 

difasilitasi oleh otot 

yang terdapat pada 

dinding eksosekeleton 

AKTIVITAS OTOT 



Based on the structure, there are 3 

Types of Muscle Tissue 



• Untuk gerakan lebih di 

perankan oleh otot 

rangka, salah satu 

ujung melekat pada 

bagian tidak bergerak 

(origo) dan ujung lain 

melekat pada bagian 

yang bergerak 

(insertio). 

• Untuk melekat pada 

rangka mmenggunakan 

tendo atau aponeurosis 





SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

• Hubungan : otot – tulang pada sendi 

• Contoh : siku 

• Otot berhubungan dengan tulang melalui 

jaringan ikat padat yang disebut tendon. 

• Terdapat otot biceps dan triceps 

• Bagian tengah otot (badan otot) disebut Belly 

• Tendon pada pangkal tdk menggerakkan tulang 

(bersifat origo) dan pda ujung menggerakkan 

tulang (bersifat insersio). 



SENDI SIKU 



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

 Macam – macam gerak otot 
 

- Flexor X extensor 

 membengkokkan – meluruskan sendi 
 

- Adductor X abductor 

 menggerakkan ruas kedalam X keluar 
 

- Levator X depresor 

 arah gerak keatas X ke bawah 
 

- Contrictor X dilatator 

 menyempit X melebar (meluas) 



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

 Nama otot dapat diberikan berdasarkan : 
 

1. Arah serat / serabut otot : obliqus, rectus 

2. Lokasi / posisi : thoralis, intercostalis 

3. Jumlah belly : biceps, triceps 

4. Bentuk : deltoideus, trapezius 

5. Asal – usul (origo – insersio_ 

  - Mus. Sterno mandibularis 

  - Mus. Sterno  trachealis 

 

 



SISTEM OTOT /MUSCULATUR 

6. Gerakan antagonis 

  - flexor X extensor 

  - Adductor X abductor, dll 
 

7. Ukuran : 

  - mayor (besar) 

  - minor (kecil) 



Menurut letak : 

• Otot Somatik : 

 

Otot dinding tubuh 

Otot lidah 

Otot hypobranchiale 

Otot bola mata 

Otot appendiculare 

• Otot Visceral : 

 

Otot pada alat-alat 

dalam tubuh 

Otot pembuluh 

darah 



Otot Dinding Tubuh 

• Bersifat segmental 

• Terdiri dari myotom (myomer), satu sama lain dipisah 

oleh myosepta/myocomma 

• Myomer bagian dorsal dan ventral dipisah oleh 

septum horizontal yang meluas dari proc transversus 

vertebrae ke kulit, bagian dorsal disebut m.epaxiales 

dan bagian ventral disebut m.hypaxiales 

• Pada sisi ventral terdapat ligamentum 

longitudinale/linea alba, memisahkan tubuh menjadi 

sisi dexter dan sinister 

PISCES 



• M.epixiales diinervasi 

oleh saraf ramus 

dorsalis 

• M.hypaxiales di cranial 

rongga insang disebut 

m.epibranchiale 

• M.hypaxiales di caudal 

rongga insang disebut 

m.hypobranchiale 

PISCES 



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

• Letak otot pada tubuh : 

 - Pisces (ikan) 

    ♥ Epaxial ( terletak daerah punggung/dorsal) 

   Axial (pada daerah septum lateralis / corpus 

 vertebralis) 

    ♥ Hypaxial (daerah perut / ventral) 

     ♥ Otot pada ikan disebut Myotom yang terdiri   

      atas Myomere (lapisan otot) dan Myocomata 

 yang merupakan batas antar myomere. 



• M.apaxiales dan m.hypaxiales dipisahkan oleh 

proc.transv.vertebrae, diinervasi oleh ramus dorsalis 

dan ramus ventralis nervi spinalis 

• Ada segmentasi tetapi sudah termodifikasi sbb : 

m.hypaxiales meluas, myomer berfusi, segmentasi 

hilang 

m.Hypaxiales → m.obliquus externus → m.obliquus 

internus → m.transversus 

 

TETRAPODA 



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

 - Tetrapoda 
 

     ♥ Epaxial, mis : M.Transversus spinalis dan  

        M.Longisimus dorsi 
 

   ♥ Hypaxsial, mis : M. Intercostralis 

           M. Rectus abdominis 

           M. Obliqus abdominis 

           M. Pectoralis. 

 



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

• Otot axial pada tetrapoda adalah : 
 

 1. Diafragma 
 

 2. Otot – otot pada bola mata bersifat :  

  - extrinsic 

  - instrinsic 
 

 3. Otot kulit (musculus cutaneus) 



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

1. Diafragma 

 Merupakan batas (sekat) antara cavum 
abdominalis (rongga perut)dengan cavum 
thoracalis (rongga dada) pada mammalia 

 

 Terdiri atas : 

 1. Pars mascularis  
    - ditepi - warna merah 

 2. Centrum tendineum : 
    - ditengah   

      - warna putih 

    - kedudukan : convex ke cranium 

    - ada 3 lubang 

    



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

• Bentuk diafragma oval hampir bulat 
 

• Melekat pada sternum (bagian Xipoideum), 
costae (tl.rusuk) dan lumbal melalui bagian pars 
muskularis yang disebut pars sternalis, pars 
costalis dan pars lumbalis. 

 

• Diafragma dilayani oleh syaraf (nervus) 
Phrenicus, yang merupakan syaraf servical (dari 
leher) paling atas (nomer 1)  



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

• Lubang – lubang diafragma : 

 - Foramen venaecavae : dilalui oleh vena cava  

            inferior 

 - Hiatus desophagus : dilalui oleh oesophagus &  

        nervus vagus 

 - Histus aorticus : dilalui oleh aorta dorsalis 
 

• Diafragma diinervasi oleh : nervus phrenicus 

 



m.epaxiales pada Amniota 

 

→m.longiss.dorsi (letak : dorsi truncus vert.) 

→m.ileocostalis (letak ileum ke depan s.d. 

cost) 

→m.transversospinalis (terdiri dari m.spinalis 

dorsi, m.spinalis cervicis, m.spinalis capitis, 

m.semi spinales) 



Otot hypobranchiale, otot 

lingua, otot bola mata 

ekstrinsik 



Otot hypobranchiale 

Merupakan otot somatik di 

belakang pharynx 



Pada pisches 

m. Coracoarcuales terdiri dari : 

m. Coracomandibularis 

m. Coracohyoideus 

m. Coracobranchiales 

Terbentang di dasar pharynx dan cav. 

pericardiale 



Pada tetrapoda 

Terdiri dari : 

m. Sternohyoideus 

m. Thyrioideus 

m. Geniohyoideus 

m. Sternothyroideus 

m. Omohyoideus 

Fungsi : menarik mandibula ke bawah dan 
menggerakkan kantung suara 



Otot lingua 

Terdiri dari : 

m. Hyoglossus (ekstrinsik) 

m. Styloglossus (ekstrinsik) 

m. Genioglossus (ekstrinsik) 

m. Lingualis (intrinsik) 



Otot bola mata ekstrinsik 

Fungsi menggerakkan mata 

Inervasi: sel saraf dari 

somatomotoris 



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

2. Otot pada bola mata 

 Bersifat extrinsic → untuk mengatur gerak bola  

     mata (diluar mata) 
 

 Ada 3 pasang otot : 

 a. Atas bawah : 
  - Mus. Rectus superior 

  - Mus. Rectus  inferior 

 b. Kesamping (kiri – kanan) 
  - Mus. Rectus externus 

  - Mus. Rectus internus 

 c. Menyerong (miring) 
  - Mus. Obliqus superior 

  - Mus. Obliqus inferior 



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

• Pada aves & mammalia terdapat otot  yang 

menarik bola mata kebelakang disebut Musc. 

Retraktor Bulbi 
 

• Bersifat instrinsic : menyusun bola mata → 

didalam mata 

 1. Musc. Sphenxter Pupillae 

 2. Musc. Cilliaris 

 3. Musc. Retractor Lentis 

 4. Musc. Protactor Lentis 



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

3. Otot kulit (musc. cutaneus) 
 

  - Bentuk lebar dan tipis, melekat dibawah kulit  

     (sub-cutan) 
 

  - Pada hewan menyusui kecuali manusia  

     berguna untuk menggerakkan kulit 
 

  - Berupa lembaran otot menutupi hampir  

     seluruh truncus & collum (badan & leher)  

        disebut Paniculuscarnosus 

 

 

 

 



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 
  Otot penting pada burung  

1. Otot terbang 

 a. M. pectoralis mayor → diluar 
     O : Carina sterni / sternum 

      I  : Ventral humeri 

      Fungsi : menurunkan sayap 

 b. M. Pectoralis minor → didalam 
      O : Carina sterni  

       I  : Dorsal humeri 

    Fungsi : mengangkat sayap 

2. Otot yang mengatur suara 
 a. M. syringialis 

 b. M. sterno trachealis 

       Aparatus vocalis pada burung adalah syrinx 



Otot Appendiculare 
& 

Otot Branchiomeri 



PHYLUM CHORDATA 
  Sub phylum gnatostomata (vertebrata) 
      - memiliki rahang dan anggota badan bebas  
      - terbagi menjadi : 
         A. Super klas pisces (ikan) 
   ^ kelas placodermi → punah 
   ^ kelas chondroichthyes → bertulang rawan 
   ^ kelas osteichthyes → bertulang keras 
 

          B. Superklas tetrapoda (kaki empat) 
   ^ kelas amphibia  ^ kelas aves 
   ^ kelas reptilia     ^ kelas mammalia 
    
 
 



SISTEM OTOT / MUSCULATUR 

Otot appendiculare pada pisces tidak begitu jelas 
terdifferensiasi 

 



Otot appendiculare pada amphibia 
Otot ektrinsik extremitas anterior terdifferensiasi 

menjadi: m. trapezis 
   m. latissimus dorsi 
   m. pectoralis 
   m. levator scapulae 
   m. serratus magnus 
Otot appendiculare pada mammal 
Otot tersebut berukuran besar  
dan terdapat musculi tambahan  
yang memisah 



Otot Branchiomeri 
 Tersusun seri. Merupakan kelanjutan otot hypobrancia 

yang ke arah anteriolateral, mengelevasi dasar mulut. 

 Pada ikan bekerja pada rahang dan kartilago insang. 

 Pada tetrapoda bekerja pada rahang. 



THE END 


