
BAHAN AJAR  

KIMIA BIOFISIK  
 
 

BIOLISTRIK TUBUH  
 
 

 
 
 

Oleh : 
I PUTU ARI ASTAWA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

FAKULTAS PETERNAKAN 
UNIVERSITAS UDAYANA 

2014 
 



BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-

elektron yang keluar dari setiap titik tubuh (titik energi) dan muncul akibat adanya 

rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup, semua daya 

ini berkumpul didalam pusat akal didalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. 

Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita, yang 

kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini, yang 

tertimbun didalam pusat akal harus di tuntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk 

mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya.  

Biolistrik merupakan energi yang dimiliki bersumber dari ATP 

(Adenosine Tri Posphate),  dimana ATP ini di hasilkan oleh salah satu energi 

yang bernama mitchondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan 

fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan 

lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negative 

pada permukaan dalam bidang batas/membran. Kemampuan sel syaraf (neurons) 

menghantarkan isyarat biolistrik sangat penting. 

Transmisi sinyal biolistrik (TSB) mempunyai sebuah alat yang dinamakan 

Dendries yang berfungsi mentransmsikan isyarat dari sensor ke neuron.Aktifitasi 

bolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada 

permukaan air. 

Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. 



Pengamatan terhadap gaya tarik listrik dapat ditelusuri sampai pada zaman 

Yunani kuno. Orang-orang yunani kuno telah mengamati bahwa setelah batu 

amber digosok, batu tersebut akan menarik benda kecil seperti jerami atau bulu. 

Sedangkan kata Listrik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu electron.  

Kelistrikan memegang peranan penting dalam bidang kedokteran. Ada dua 

aspek dalam bidang kedokteran yaitu listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh 

manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. 

Nah, listrik yang ada pada tubuh kita disebut dengan Biolistrik atau sering 

diartikan sebagai listrik yang terdapat pada makhluk hidup, yang mana berasal 

dari kata bio berarti makhluk hidup dan kata listrik. 

Makalah ini membahas tentang sinyal listrik yang dihasilkan oleh tubuh. 

Listrik yang dihasilkan di dalam tubuh berfungsi mengendalikan dan 

mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ. Pada dasarnya, semua fungsi dan 

aktivitas tubuh sedikit banyak melibatkan listrik. Gaya-gaya yang ditimbulkan 

oleh otot disebabkan tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda. Kerja Otot, 

otak dan jantung pada dasarnya bersifat elektrik (listrik). Sistem saraf berperan 

penting pada hampir semua fungsi tubuh. Otak, yang pada dasarnya adalah suatu 

komputer sentral, menerima sinyal eksternal dan internal dan (biasanya) 

menghasilkan respons yang sesuai. Informasi disalurkan sebagai sinyal listrik di 

sepanjang saraf-saraf. Saat kita menjalankan fungsi-fungsi khusus tubuh, banyak 

sinyal listrik yang dihasilkan. Sinyal-sinyal ini dihasilkan dari proses 

elektrokimiawi tertentu. 



Oleh karena itu maka makalah ini akan membahas sebagian dari sinyal-sinyal 

listrik dalam tubuh yaitu mengenai sistem saraf dan neuron, sinyal listrik dari otot 

dan jantung serta potensial listrik saraf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

Sinyal Listrik dari Tubuh  

 

Orang telah mengenal adanya ikan listrik (torpedo dan belut) berabad-abad 

sebelum listrik secara ilmiah dipelajari. Luigi Galvani, seorang ahli anatomi dari 

Italia, menemukan bukti pertama bahwa listrik berperan dalam kontraksi otot pada 

tahun 1786. Ia mendapatkan bahwa apabila dua potong logam yang berbeda 

dihubungkan dan ujung-ujung bebas dari keduanya disentuhkan ke beberapa 

bagian otot seekor kodok yang telah mati, otot kodok akan berkontraksi.                    

Ia berpendapat bahwa kodok mati menghasilkan stimulus listrik. Pada 

kenyataannya, otot dirangsang oleh arus listrik lemah yang terbentuk secara tidak 

sengaja oleh baterai mentah yang terdiri dari dua logam sebagai elektrode dan 

cairan tubuh sebagai elektrolit. Alessandro Volta meneliti fenomena ini dan, 

dalam prosesnya, menemukan baterai - salah satu penemuan terpenting dalam 

sejarah fisika. Temuan tersebut merupakan sumber arus listrik tetap yang pertama. 

Sejarah tidak mencatat siapa yang pertama kali berpendapat bahwa pulsa 

listrik mengendalikan otot serta menghasilkan sinyal menuju dan dari otak. 

Instrumen-instrumen peka (galvanometer) untuk mengukur potensial listrik lemah 

dari jantung belum tercipta sampai sekitar seabad setelah penemuan Galvani. 

Jacques D'Arsonval menciptakan galvanometer, suatu instrumen sensitif untuk 

mengukur arus, pada tahun 1880. Respons alat ini yang lambat tidak dapat 

merekam benruk sinyal listrik singkat saat jantung berkontraksi. Deteksi sinyal 

listrik yang sangat singkat dari sebuah neuron, yaitu potensial aksi, yang 

berlangsung sekitar beberapa milidetik, perlu menunggu sampai diciptakannya 



osiloskop pada abad ke-20. 

Listrik yang dihasilkan di dalam tubuh berfungsi untuk mengendalikan 

dan mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ. Pada dasarnya, semua fungsi 

dan aktivitas tubuh sedikit banyak melibatkan listrik. Gaya-gaya yang ditimbulkan 

oleh otot disebabkan oleh tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda. Kerja 

otak pada dasarnya bersifat elektrik. Semua sinyal saraf dari dan ke otak 

melibatkan aliran arus listrik. 

 

Sistem saraf berperan penting pada hampir semua fungsi tubuh. Otak, 

yang pada dasarnya adalah suatu komputer sentral, menerima sinyal internal dan 

eksternal dan (biasanya) menghasilkan respons yang sesuai. Informasi disalurkan 

sebagai sinyal listrik di sepanjang saraf-saraf. Sistem komunikasi yang efisien ini 

dapat menangani jutaan informasi pada saat yang sama. 

Saat kita menjalankan fungsi-fungsi khusus tubuh, banyak sinyal listrik 

yang dihasilkan. Sinyal-sinyal ini dihasilkan dari proses elektrokimiawi sel-sel 

tertentu. Dengan mengukur sinyal yang sesuai secara selektif, kita dapat 

memperoleh informasi klinis yang bermanfaat mengenai fungsi tubuh tertentu.                         

Di bab ini kita membahas sebagian dari sinyal-sinyal listrik tersebut. Sinyal listrik 

yang direkam dari jantung, elektrokardiogram (EKG); dari otak, 

elektroensefalogram (EEG); dan dari otot, elektromiogram (EMG) merupakan 

sinyal yang paling banyak diketahui. Kita juga membahas sinyal-sinyal listrik 

yang kurang dikenal, misalnya dari retina, elektroretinogram (ERG) dan dari otot 

mata, elektrookulogram (EOG). Bagian 9.7 membahas sinyal magnetik dari 



jantung, magnetokardiogram (MKG), dan dari otak, magnetoense-falogram 

(MEG). 

 

Sistem Saraf dan Neuron  

Sistem saraf dapat dibagi menjadi dua bagian-sistem saraf pusat dan 

sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, korda spinalis, dan saraf 

perifer. Serat saraf (neuron) yang menyalurkan informasi sensorik ke otak atau 

korda spinalis disebut saraf aferen. Serat saraf yang menyalurkan informasi dari 

otak atau korda spinalis ke otot dan kelenjar yang sesuai disebut saraf eferen. 

Sistem isaraf otonomi mengendalikan berbagai organ internal, misalnya jantung, 

ususTdan kelenjar. Pengendalian sistem saraf otonom pada dasarnya bersifat 

involunter. 

Otak merupakan organ yang sangat rumit dan tidak terlalu dipahami. Otak 

merupakan organ terpenting bagi tubuh dan mendapat perlindungan khusus. Otak 

dibungkus oleh tiga membran di dalam tengkorak protektif dan karena otak 

"mengambang" di dalam cairan serebrospinalis (CSS) yang berfungsi sebagai 

peredam-kejut, oleh karena itu otak yang 1,5 kg tersebut memiliki berat efektif          

50 g. Otak terhubung dengan korda spinalis yang juga dikelilingi oleh CSS dan 

dilindungi oleh tulang belakang. 

 

Potensial Listrik Saraf 

Kemampuan neuron menerima dan menghantarkan sinyal listrik sudah 

banyak diketahui. Di bagian ini kita membahas perilaku listrik neuron. Banyak 



riset awal mengenai perilaku listrik saraf dilakukan pada serat-serat saraf raksasa 

dari cumi-cumi. Diameter yang cukup besar (sekitar 1 mm) dari serat saraf ini 

memungkinkan kita memasukkan atau melekatkan elektrode untuk melakukan 

pengukuran. 

Di permukaan (atau membran) setiap neuron, terdapat beda potensial 

listrik (voltase) akibat muatan negatif neto di permukaan dalam membran dan 

muatan positif neto di permukaan luar. Muatan neto adalah hasil dari interaksi 

rumit antara ion-ion negatif dan positif. Neuron dikatakan mengalami polarisasi. 

Bagian dalam sel biasanya lebih negatif 60 sampai 90 mV daripada bagian luar. 

Beda potensial ini disebut potensial istirahat neuron. Gambar 9.2 memperlihatkan 

secara skematis konsentrasi lazim berbagai ion di dalam dan di luar membran 

akson.Saat neuron mengalami stimulasi, terjadi perubahan besar sesaat pada 

potensial istirahat di titik stimulasi. Perubahan potensial ini, yang disebut 

potensial aksi, menjalar di sepanjang akson. Penjalaran suatu potensial aksi 

merupakan metode utama penyaluran sinyal di dalam tubuh. Stimulasi dapat 

disebabkan oleh berbagai rangsangan fisik dan kimia, misalnya panas, dingin, 

sinar, suara, dan bau. Apabila stimulasinya bersifat listrik, hanya diperlukan 

perubahan 20 mV di membran untuk memicu potensial aksi. 

Penjelasan sederhana tentang potensial istirahat dapat diperoleh dari suatu 

model yang di dalamnya terdapat sebuah membran sangat tipis yang memisahkan 

larutan netral KC1 pekat awal (sisi kiri Gbr. 9.3a) dari larutan yang lebih encer 

(sisi kanan Gbr. 9.3a). KC1 dalam larutan membentuk ion K+ dan ion Cl- yang 

masing-masing diperlihatkan. di Gbr. 9.3 sebagai (+) dan (-). Kita beranggapan 



bahwa membran permeabel bagi ion klbrida dan impermeabel bagi ion kalium. 

Pada kondisi awal, ion-ion klorida akan berdifusi menembus membran sehingga 

ter-jadi pergerakan neto muatan negatif dari kiri ke kanan. Karena ion kalium 

tidak dapat melewati membran, di sisi kiri membran akan segera terjadi defisit ion 

klorida, meninggalkan muatan positif di sini. Ion klorida yang berpindah 

menembus membran akan membentuk lapisan bermuatan negatif di kanan               

(Gbr. 9.3b). Muatan yang terpisah berlaku sebagai kapasitor bermuatan yang 

sederhana, menghasilkan medan listrik E yang mengarah dari kiri ke kanan. 

Semakin meningkarnya medan ini menyebabkan aliran ion klorida akhirnya 

terhenti. Medan listrik ini disertai adanya beda potensial di kedua sisi membran 

memberikan penjelasan sederhana tentang potensial istirahat. Muatan-muatan itu 

terletak sangat dekat dengan membran, dalam jarak beberapa ran, dan besarnya 

bergantung pada konsentrasi ion. Sebagian besar larutan yang terletak jauh dari 

ion-ion di membran bersifat menghantarkan dan ion-ion dapat bergerak sehingga 

medan listrik di daerah ini dipastikan nol dan tidak menyebabkan timbulnya 

muatan neto di kedua volume. Hal ini tampak jelas di Gbr. 9.2 bahwa konsentrasi 

ion total adalah nol di dalam dan di luar regio yang jauh dari membran. 

Pembahasan di atas menguraikan suatu model sederhana untuk 

menjelaskan adanya beda potensial di antara kedua sisi membran, di lain pihak 

potensial istirahat di sebuah saraf jelas merupakan hal yang lebih rumit. Gbr. 9.2 

memperlihatkan konsentrasi ion-ion utama dengan ion A- (protein) tidak mampu 

menembus membran. Pengukuran memperlihatkan bahwa ion klorida bertindak 

seperti kasus keseimbangan yang dibahas di atas, sementara ion kalium secara 



perlahan bocor keluar sel dan ion natrium bocor ke dalam. Suatu proses kimiawi 

aktif "memompa" ion kalium kembali ke dalam sel dan ion natrium kembali 

keluar sel sehingga terbentuk keseimbangan konsentrasi seperti terlihat di Gbr. 

9.2. Ion kalium dan natrium berperan penting dalam stimulasi dan penjalaran 

potensial aksi. 

 



Sinyal Listrik dari Otot—Elektromiogram  

Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari 

satu cabang neuron dari batang otak atau korda spinalis dan 25 sampai 2000 serat 

otot (sel) yang berhubungan dengannya melalui motor end plate. Potensial 

istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial 

istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di 

sepanjang suatu akson dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, 

me-nyebabkan serat tersebut berkontraksi. Rekaman potensial aksi di satu sel otot 

diperlihatkan secara skematis di Gbr. 9.6b. Pengukuran semacam ini dilakukan 

dengan menggunakan sebuah elektrode yang sangat halus (mikroelektroda) yang 

dimasukkan melalui membran otot. 

 

Sinyal Listrik dari Jantung—Elektrokardiogram  

Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang 

diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. 

Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrium (SA), atau petnacu jantung, Nodus SA 

melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit; namun, 

kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun bergantung pada 

saraf yang terletak di luar jantung sebagai respons terhadap kebutuhan tubuh akan 

darah serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarisasi 

sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke 

dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk 

potensial aksi). Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus atrioventrikel (AV) 



yang memicu depolarisasi ventrikel kanan dan kiri sehingga kedua ventrikel 

berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru dan umum. Otot 

ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini kembali 

berulang. 

Depolarisasi dan repolarisasi otot jantung menyebabkan arus mengalir di 

dalam badan, menimbulkan potensial listrik di kulit. Elektrokardiogram (EKG) 

adalah perekaman potensial listrik di antara dua titik yang terletak di berbagai 

lokasi di permukaan tubuh. 

Sinyal Listrik dari Otak—Elektroensefalogram  

Apabila Anda meletakkan elektrode di kulit kepala dan mengukur ak-

tivitas listrik, Anda akan memperoleh beberapa sinyal listrik kompleks yang 

sangat lemah. Sinyal-sinyal ini terutama dihasilkan oleh aktivitas listrik neuron-

neuron di korteks otak. Sinyal-sinyal ini pertama kali diamati oleh Hans Berger 

pada tahun 1929; sejak itu, telah banyak dilakukan riset tentang aplikasi klinis, 

fisiologis, dan psikologis dari sinyal-sinyal tersebut, tetapi pemahaman yang 

mendasar masih terba-tas. Salah satu hipotesis menyatakan bahwa potensial listrik 

dihasilkan melalui suatu proses sinkronisasi intermiten yang melibatkan neuron-

neuron di korteks, dengan berbagai kelompok neuron yang menjadi sinkron pada 

waktu yang berbeda-beda. Menurut hipotesis ini, sinyal dari titik-titik di sisi 

kanan dibandingkan dengan sinyal dari titik-titik yang simetris di sisi kiri. 

Perekaman sinyal-sinyal di otak disebut elektroensefalogram (EEG).  

 

Sinyal Listrik dari Mata—Elektroretinogram dan Elek trookulogram  



Perekaman perubahan potensial yang dihasilkan oleh mata saat retina 

terpajan ke suatu berkas sinar disebut elektroretinogram (ERG). Satu elektrode 

diletakkan di lensa kontak yang pas menutupi kornea, dan elektrode lain 

dilekatkan di telinga atau dahi untuk memperkirakan potensial di belakang mata.  

 

Sinyal Magnetik dari Jantung dan Otak-Magnetokardiogram dan 

Magnetoensefalogram 

Karena aliran muatan listrik menghasilkan medan magnet, arus di jantung 

saat depolarisasi dan repolarisasi juga menghasilkan medan magnet. 

Magnetokardiografi mengukur medan magnet yang sangat lemah ini di sekitar 

jantung. Perekaman medan magnet jantung disebut magnetokardiografi (MKG). 

Medan magnet di sekitar jantung adalah kira-kira 5 x 10-11 tesla (T), atau 

sekitar sepersejuta kekuatan medan magnet bumi. [satuan senti-meter-gram-detik 

(cgs) untuk medan magnet adalah gauss; 1 T = 104 gauss]. Untuk mengukur 

medan yang sangat lemah ini diperlukan ruangan yang terlindung secara magnetik 

dan detektor medan magnet yang sangat peka (magnetometer). Salah satu detektor 

semacam ini, yang disebut SQUID (Superconducting Quantum Interference 

Device), bekerja pada suhu sekitar 5 K dan dapat mendeteksi medan magnet tetap 

atau berubah-ubah sampai sekecil 10-4 T. 

Magnetometer SQUID juga digunakan untuk merekam medan magnet 

yang mengelilingi otak. Perekaman medan ini disebut magnetoensefalogram 

(MEG). Saat irama alfa, medan magnet dari otak adalah sekitar 1 x 10-3 T. Ini 

hampir sama dengan satu per semilyar dari medan magnet bumi.                                                                 



 

Riset Terakhir Mengenai Kelistrikan di Tubuh  

Di tubuh terdapat banyak fenomena kelistrikan, dan pemahaman kita 

tentang fenomena-fenomena tersebut sangat beragam. Di bagian ini dibahas 

sebagian dari fenomena yang saat ini sedang dipelajari. Dengan meningkatnya 

pengetahuan tentang kelistrikan di tubuh, kita seyogianya dapat menemukan lebih 

banyak cara untuk menggunakannya dalam diagnosis dan terapi penyakit. 

Salah satu proses kehidupan yang tampaknya dikendalikan secara elektrik 

adalah pertumbuhan tulang. Tulang mengandung kolagen yang merupakan suatu 

bahan piezoelektrik; apabila diberikan suatu gaya kepada kolagen, akan terbentuk 

potensial listrik dc kecil. Kolagen menghantarkan arus terutama dengan muatan 

negatif. Kristal mineral tulang (apatit) yang terletak dekat dengan kolagen 

menghantarkan arus dengan muatan positif. Pada taut antara kedua jenis 

semikonduktor  ini, arus akan mudah mengalir ke satu arah tetapi tidak ke arah 

lain (ini adalah gagasan dasar dalam mengubah sinyal ac menjadi dc dengan 

rectification). Diperkirakan bahwa gaya-gaya pada tulang menimbulkan potensial 

akibat efek piezoelektrik dan bahwa di taut kolagen-apatit, terbentuk   arus yang 

memicu dan mengendalikan pertumbuhan tulang. Arus sebanding dengan stres 

(gaya per satuan luas), sehingga peningkatan stres tulang secara mekanis 

menyebabkan peningkatan pertumbuhan. 



Energl Panas, Kerja, dan Daya Tubuh 

 

Energi adalah suatu konsep dasar dalam fisika. Dalam fisika tubuh 

manusia, energi merupakan hal yang sangat penting. Seluruh aktivitas tubuh, 

termasuk berpikir, menggunakan energi. Perubahan energi menjadi kerja, seperti 

mengangkat suatu beban atau mengendarai sepeda, hanya mencerminkan sebagian 

kecil penggunaan energi total di tubuh. Pada keadaan istirahat (basal), konsumsi 

energi tubuh terutama di-gunakan oleh: otot rangka dan jantung (25%); otak 

(19%); ginjal (10%); serta hati dan limpa (27%). Sisanya 19% tersebar di banyak 

sistem, misalnya sistem pencernaan. 

Makanan adalah sumber utama energi (bahan bakar) bagi tubuh. Makanan 

yang kita konsumsi umumnya tidak terdapat dalam bentuk yang sesuai untuk 

konversi energi secara langsung. Makanan harus diubah secara kimiawi oleh 

tubuh untuk menghasilkan beragam molekul yang dapat berikatan dengan oksigen 

di sel tubuh. Kami tidak membahas proses kimiawi kompleks ini siklus Krebs. 

Dari sudut pandang fisika, kita dapat menganggap tubuh sebagai suatu pengubah 

(converter) energi yang tunduk pada hukum kekekalan energi. Tubuh 

menggunakan energi dari makanan untuk mengoperasikan berbagai organnya, 

menghasilkan panas agar suhu tubuh kohstan, melakukan . pekerjaan eksternal, 

dan menghasilkan pasokan energi simpanan (dalam bentuk lemak) untuk 

kebutuhan mendatang. Sebagian kecil (-5%) energi makanan diekskresikan di 

feses dan urin. Energi yang digunakan untuk menjalankan organ akhirnya muncul 

sebagai panas tubuh. Sebagian panas ini bermanfaat untuk mempertahankan suhu 



tubuh normal, tetapi sisanya harus dibuang. Sumber energi lain, misalnya panas 

dari matahari dan energi panas dari lingkungan sekitar kita, dapat membantu 

mempertahankan suhu tubuh, tetapi tidak bermanfaat untuk fungsi tubuh. 

Di bab ini kami membahas kekekalan energi di tubuh (hukum pertama 

termodinamika), perubahan energi di tubuh, kerja (work) yang dilakukan oleh 

tubuh dan daya (power) tubuh, serta bagaimana tubuh mengatur suhu serta 

kehilangan panas. 

Energi di Tubuh 

2.1 Kekekalan Energi Tubuh  

Kekekalan energi di tubuh dapat ditulis sebagai suatu persamaan se 

derhana: 

 Perubahan 
 simpanan energi    pengeluaran  kerja yang  
 di tubuh (yaitu),    =  panas tubuh   =  dilakukan 
 makanan, energi, lemak 
 tubuh, dan panas tubuh 
 
Persamaan ini, yang merupakan pernyataan dari hukum pertama termodinamika, 

menganggap bahwa tidak ada makanan atau minuman yang masuk dan tidak ada 

feses atau urin yang dikeluarkan selama interval waktu bersangkutan. 

Saat tubuh melakukan kerja atau tidak melakukan kerja, terjadi perubahan 

energi yang terus-menerus. Kita dapat menuliskan hukum pertama termodinamika 

sebagai: 

AU = AQ – ∆W           (2.1) 

dengan AU adalah perubahan simpanan energi, ∆Q adalah panas yang hilang atau 

diperoleh, dan ∆ adalah kerja yang dilakukan oleh tubuh. (Berdasarkan perjanjian, 



∆Q adalah positif apabila tubuh menda-pat panas, dan ∆W adalah positif apabila 

tubuh melakukan kerja). Tubuh yang tidak melakukan kerja (∆W = 0) dan pada 

suhu konstan secara umum akan kehilangan panas ke lingkungannya apabila suhu 

ling-kungan lebih rendah sehingga ∆Q negatif. Oleh karena itu, ∆ juga negatif, 

yang menunjukkan penurunan simpanan energi. Perihal energi ∆U dibahas di 

Bagian 2.2, perihal AW dibahas di Bagian 2.3, dan perihal panas ∆Q dibahas di 

Bagian 2.4. 

Ada manfaatnya bila kita menghitung kecepatan perubahan ∆U, ∆, dan 

∆W (perubahan ketiga kuantitas ini dalam interval waktu singkat ∆t). Persamaan 

2.1 kemudian menjadi: 
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           (2.2) 

dengan ∆ U/ ∆ t adalah kecepatan perubahan simpanan energi, ∆ Q/∆ t adalah 

kecepatan kehilangan atau penambahan panas, dan ∆ W/ ∆ t adalah kecepatan 

melakukan pekerjaan, yaitu daya mekanis. Perhatikan bahwa ketiga besaran harus 

memiliki satuan energi/waktu atau daya.  

Persamaan 2.2, yang secara luas digunakan dalam bab ini, adalah bentuk 

lain dari hukum pertama termodinamika. Persamaan ini menyatakan bahwa 

kecepatan perubahan energi adalah tetap di semua proses, tetapi tidak menyatakan 

apakah suatu proses dapat terjadi atau tidak. Sebagai contoh, hukum pertama 

menyatakan bahwa apabila kita memberikan panas kepada tubuh dengan 

kecepatan tertentu, ∆ Q/∆ t, kita dapat mengharapkan tubuh menghasilkan atau 

menyimpan energi kimia dengan kecepatan tersebut, atau menghasilkan kerja 

dengan kecepatan tertentu. Hal ini tidak terjadi; hukum fisika yang menjelaskan 



arah proses perubahan/konversi energi dikenal sebagai hukum kedua 

termodinamika. Hukum kedua juga membatasi fraksi energi simpanan, ∆ U, yang 

dapat diubah menjadi kerja bermanfaat, ∆ W. 

 

2.2    Perubahan Energi di Tubuh 

Satuan SI untuk energi adalah newton-meter (Nm) atau joule (J); daya 

dinyatakan dalam joule per detik (J/dtk) atau watt (W). Karena ahli fisiologi dan 

ahli gizi menggunakan kilokalori (kkal) untuk energi makanan dan kkal/mnt untuk 

kecepatan produksi panas, maka kami mempertahankan kedua satuan ini di buku 

ini. Perlu dicatat bahwa kkal sama dengan Kalori makanan yang Anda baca di 

kemasan produk makanan dan artikel tentang gizi. Oleh karena itu, asupan 

makanan sebesar 2400 Kalori/hari sama dengan 2400 kkal/hari. Karena 1 kal = 

4,184 1, maka 2400 kkal/hari ~1 x 107 J/hari. Terdapat 86.400 dtk/hari sehingga 

daya rerata P~115W. 

Hubungan antara beberapa satuan di atas diringkas sebagai berikut: 

1 kkal = 4184 J (= 1 Kalori)  

1 kkal/mnt = 69,7 W 100 W = 1,43 kkal/mnt  

1 kkal/jam = 1,162 W 

Lavoisier adalah orang pertama yang menyatakan (pada tahun 1784) 

bahwa makanan mengalami oksidasi setelah dikonsumsi. Ia mendasarkan 

argumentasinya pada pengukuran terhadap hewan percobaan yang 

memperlihatkan bahwa konsumsi oksigen meningkat selama proses pencernaan. 

Ia menjelaskan efek ini sebagai kerja pencernaan. Sekarang kita mengetahui 



bahwa penjelasan ini kurang tepat; penjelasan yang tepat adalah bahwa oksidasi 

terjadi di sel-sel tubuh. 

Pada proses oksidasi melalui pembakaran (kombustio), terjadi pembebasan 

panas. Pada proses oksidasi di dalam tubuh, panas dibebaskan sebagai energi 

metabolisme. Kecepatan pembentukan energi disebut laju metabolisme (metabolic 

rate). 

Marilah kita melihat oksidasi glukosa—C6H12O6—suatu bentuk umum 

dari gula yang digunakan untuk pemberian makan intravena, dan sumber utama 

energi bagi otak. Persamaan oksidasi untuk glukosa dalam mol adalah 

C6H12O6 + 6 O2 → 6H2O + 6CO2 + 2,87 x 106 J        (2.3) 

Yaitu, 1 mol glukosa (0,18 kg) berikatan dengan 6 mol O2 (0,192 kg) 

menghasilkan 6 mol H2O (0,108 kg) dan CO2 (0,264 kg), serta membe-baskan 

energi panas 2,87 x 106 J dalam reaksi ini. Dengan menggunakan informasi ini, 

kita dapat menghitung sejumlah kuantitas yang bermanfaat untuk metabolisme 

glukosa (Satu mol adalah jumlah zat yang mengandung atom atau molekul, ion, 

atau unit elementer lain yang sama banyaknya dengan atom pada 0,012 kilogram 

karbon 12. Ingatlah bahwa 1 mol gas pada suhu dan tekanan normal memiliki 

volume V = 22,4 x 10"3 m3 = 22,4 liter). 

 

2.3   Kerja dan Daya 

Energi kimiawi yang disimpan di tubuh digunakan untuk menunjang 

fungsi-fungsi yang mempertahankan kehidupan dan diubah menjadi kerja 

eksternal. Jelaslah bahwa apabila seseorang mendaki bukit atau naik tangga maka 



ia melakukan kerja eksternal. Dalam hal ini, kita da-pat menghitung kerja yang 

dilakukan dengan mengalikan berat orang tersebut dalam N (W = mg) dengan 

jarak vertikal (h) yang dijalani dalam m. Saat seseorang berjalan atau berlari 

dengan kecepatan konstan di permukaan yang datar, maka sebagian besar gaya 

bekerja dalam arah yang tegak lurus terhadap gerakan. Tampaknya kerja eksternal 

yang dilakukan sama dengan nol (karena W = Fx, dengan F adalah komponen 

gaya yang sejajar dengan pergeseran, x). Namun, otot di tungkai melakuka/i kerja 

internal yang muncul sebagai panas di otot dan menyebabkan peningkatan 

suhunya. Panas tambahan di otot ini dihi-langkan oleh darah yang mengalir 

melalui otot, oleh konduksi ke kulit, dan oleh keringat. Proses-proses ini dibahas 

di Bagian 2.4. 

Di bagian ini, kami membahas efisiensi tubuh manusia sebagai se-buah 

mesin untuk melakukan kerja eksternal. Topik ini dapat digunakan untuk 

eksperimen. Sebagai contoh, kita dapat mengukur kerja eksternal yang dilakukan 

dan daya yang dihasilkan oleh seorang subjek yang mengendarai ergometer, yaitu 

sepeda statik dengan tingkat resistensi terhadap kayuhan yang dapat diubah-ubah. 

Kita juga dapat mengukur oksigen yang dikonsumsi selama aktivitas ini. Energi 

makanan total yang dikonsumsi dapat dihitung karena untuk setiap m3 oksigen 

yang dikonsumsi dihasilkan -20 kJ. 

Efisiensi є tubuh manusia sebagai mesin adalah : 

є  = 
 dikonsumsi yang energi

dilakukan  yang kinerja
 

Efisiensi biasanya paling rendah pada daya rendah tetapi dapat meningkat 

hingga 20% pada orang yang terlatih dalam aktivitas misalnya bersepeda dan 



mendayung. Tabel 2.4 menyajikan efisiensi mekanis untuk  berbagai aktivitas dan 

untuk beberapa mesin. 

Beberapa studi memperlihatkan bahwa  bersepeda adalah salah satu 

aktivitas kita yang paling efisien (lihat Masalah 2.5). Untuk pembalap sepeda 

yang terlatih, efisiensi mencapai 20% dengan produksi daya eksternal 370 W dan 

laju metabolisme  1850 W. Apabila  pembalap  tersebut berada di permukaan  

yang datar dan bergerak dengan  kecepatan tetap, tidak akan terjadi perubahan 

dalam  energi potensial atau kinetik dan daya  yang dihasilkan akan digunakan 

terutama untuk mengatasi resistensi angin dan gesekan ban. 

2.4   Pengeluaran Panas dari Tubuh 

Unggas dan mamalia bersifat homeotermik (berdarah panas), sedang-kan 

hewan lain bersifat poikilotermik (berdarah dingin). Istilah "berdarah panas" dan 

"berdarah dingin" menyesatkan karena hewan poikilotermik, misalnya kodok atau 

ular akan memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi daripada mamalia pada cuaca 

panas. Unggas dan mamalia memiliki mekanisme untuk mempertahankan suhu 

mereka walaupun terjadi fluktuasi dalam suhu lingkungan. Suhu tubuh yang 

konstan memungkinkan proses-proses metabolisme berjalan dengan kecepatan 

tetap dan memungkinkan hewan ini tetap aktif walaupun dalam cuaca dingin. 

Unggas memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi daripada manusia, yang membantu 

mereka meradiasikan panas karena unggas tidak dapat berkeringat. 

Karena memiliki suhu yang konstan, tubuh akan mengandung energi panas 

simpanan yang pada dasarnya konstan selama kita hidup. Namun, saat aktivitas 

metabolik terhenti pada kematian, panas simpanan akan menurun dengan 



kecepatan tertentu sampai tubuh sama dinginnya dengan suhu lingkungan. Oleh 

karena itu, suhu tubuh pada seseorang yang baru meninggal dapat digunakan 

untuk memperkirakan saat kematian. 

Walaupun suhu tubuh (inti, core) normal sering disebut sebesar 37°C, atau 

98,6°F, hanya sebagian kecil orang yang benar-benar memiliki suhu tubuh tepat 

seperti itu. Apabila kita mengukur suhu sejumlah besar orang sehat, kita akan 

memperoleh distribusi suhu, dan hampir semua orang berada dalam rentang ± 

0,5°C (~1°F) dari suhu normal. Suhu rektum biasanya lebih tinggi 0,5°C (~1°F) 

daripada suhu oral. Suhu berganrung pada waktu, lebih rendah di pagi hari; suhu 

lingkungan; serta tingkat aktivitas fisik yang baru dilakukan, ketebalan baju, dan 

kesehatan individu. Suhu rektum setelah olahraga berat dapat mencapai 40°C 

(104°F). 

 

2.4.1 Pengeluaran Panas Melalui Radiasi 

Semua benda, berapa pun suhunya, mengeluarkan energi dalam bentuk 

radiasi elektromagnetik. Secara umum, jumlah energi yang di-pancarkan oleh 

tubuh setara dengan suhu mutlak pangkat empat (Persamaan 2.5). 

Er  = є  A σ T4            (2.5) 

Er adalah kecepatan energi yang dipancarkan; є adalah emisivitas, yang memiliki 

nilai 0 ≤ є ≤ 1 dan disebabkan karena permukaan bukan merupakan pemancar 

energi yang sempurna; A adalah luas, σ  adalah konstanta Stefan-Boltzmann, dan 

T adalah suhu mutlak. Tubuh juga me-nerima energi radiasi dari benda-benda di 

sekitarnya. Perkiraan perbedaan antara energi yang diradiasikan oleh tubuh dan 



energi yang diserap dari radiasi dari sekeliling dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan 2.6. 

Hr = Kr Ar є (Ts – Tw )           (2.6) 

Hr adalah kecepatan tubuh kehilangan (atau menerima) energi akibat radiasi. Ar 

adalah luas permukaan tubuh efektif yang memancarkan radiasi, є adalah 

emisivitas permukaan, Ts adalah suhu kulit (C), dan Tw adalah suhu dinding 

sekitar (Q. [Di sini kita dapat menggunakan C untuk menggantikan K, karena kita 

menghitung ∆T. Kr adalah suatu konstanta yang bergantung pada berbagai 

parameter fisik dan besarnya sekitar 2,1 x 104 J / (m2 jam C) (5,0 kkal/m2 jam C)]. 

Emisivitas є di regio inframerah tidak bergantung pada wama kulit dan hampir 

mendekati 1, yang menunjukkanbahwa kulit di panjang gelombang ini merupakan 

penyerap dan pemancar radiasi yang hampir sempurna (Apabila kita dapat melihat 

sinar inframerah dalam yang dipancarkan oleh tubuh, kita semua akan tampak 

"hitam"). 

Pada kondisi normal sekifar separuh energi kita lenyap melalui radiasi, 

bahkan saat suhu dinding sekitar tidak jauh lebih rendah daripada suhu tubuh.                                                 

 

2.4.2 Pengeluaran Panas Melalui Konveksi 

Pengeluaran panas melalui konveksi (Hc) dapat diperkirakan dari 

persamaan: 

Hc = Kc Ac  (Ts-Ta)                                          (2.7) 

dengan Kc adalah parameter yang bergantung pada gerakan udara, Ac adalah luas 

permukaan efektif, Ts adalah suhu kulit, dan Ta adalah suhu udara. Saat tubuh 



dalam keadaan istirahat dan tampaknya tidak terjadi angin, Kc adalah sekitar             

2,3 kkal/(m2 jam C). 

Apabila suhu udara 25°C, suhu kulit 34°C, dan luas permukaan efektif            

1,2 m2, tubuh telanjang kehilangan panas sekitar 25 kkal/jam melalui konveksi. 

Jumlah ini adalah sekitar 25% dari seluruh kehilangan panas tubuh. Apabila udara 

bergerak, konstanta Kc meningkat sesuai persamaan empiris 

Kc = 10,45 - v + 10 v  kcal/m2/jam C        (2.8) 

dengan kecepatan angin v adalah dalam meter per detik. Persamaan ini sahih 

untuk kecepatan antara 2 m/dtk (~5 mph) dan 20 m / dtk (-45 mph). 

Jelaslah bahwa kehilangan panas melalui konveksi lebih besar apabila 

udara bergerak dibandingkan dengan udara diam. Hal ini mendorong timbulnya 

konsep wind chill. Suhu yang seseorang "rasakan" pada suatu hari berangin lebih 

dingin daripada suhu yang terukur. Ramalan cuaca pada musim dingin sering 

mengutip dua suhu, satu mencerminkan suhu aktual sementara yang lain 

mencerminkan efek udara dan disebut suhu wind chill. Tabel 2.5 menyajikan 

kumpulan dari kedua suhu ini berdasarkan rumus untuk Kc di atas. Sebagai 

contoh, pada suhu aktual sebesar -20°C dan kecepatan angin 10 m/dtk (angin 

kencang), efek pendinginan pada tubuh sama seperti pada suhu -40°C tanpa angin. 

 

2.4.3  Pengeluaran Panas Melalui Evaporasi 

Metode pengeluaran panas yang paling kita ketahui adalah dengan 

evaporasi (penguapan). Pada kondisi suhu tubuh normal dan tanpa kerja berat atau 

olahraga, metode pendinginan ini agak kurang penting dibandingkan dengan 



pendinginan melalui radiasi dan konveksi. 

Sebenarnya, sedikit banyak terjadi pengeluaran panas melalui keringat 

walaupun tubuh tidak terasa berkeringat. Jumlahnya sekitar 7 kkal/jam, atau 7% 

dari pengeluaran panas tubuh. Pada kondisi yang sangat panas dan saat 

berolahraga, seseorang dapat mengeluarkan keringat lebih dari 1 liter (10-3 m3) per 

jam. Karena setiap kilogram air yang menguap membawa serta panas penguapan 

sebesar 580 kkal, penguapan 1 liter (1 kg) akan membawa serta 580 kkal. Tentu 

saja, keringat harus menguap dari kulit agar terjadi efek pendinginan ini; keringat 

yang menetes pada dasarnya tidak menyebabkan pendinginan. Jumlah yang 

menguap bergantung pada gerakan udara dan kelembapan relatif. 

Pengeluaran panas sertipa terjadi karena penguapan butiran air di jalan 

napas dan paru. Saat kita menghirup udara, udara menjadi jenuh oleh air di paru. 

Air tambahan yang terdapat di udara ekspirasi membawa keluar panas dalam 

jumlah yang sama, seperti apabila air tersebut menguap dari kulit. Juga, saat kita 

menghirup udara dingin, kita menghangatkan udara tersebut sehingga suhunya 

mencapai suhu tubuh dan kita kehilangan panas. Pada keadaan biasa, pengeluaran 

panas total melalui pernapasan adalah sekitar 14% dari pengeluaran panas tubuh. 

 

2.4.4  Aliran Darah Vena Membantu Mengendalikan Suhu Kulit  

Karena radiasi panas dari tubuh dan pemindahan panas ke udara 

bergantung pada suhu kulit, setiap faktor yang akan memengaruhi suhu kulit juga 

memengaruhi pengeluaran panas. Tubuh memiliki kemampuan memilih jalur 

untuk kembalinya darah dari tangan dan kaki. Pada cuaca dingin, darah 



dikembalikan ke jantung melalui vena-vena internal yang berkontak dengan arteri 

yang mengangkut darah ke ekstremitas. Dengan cara ini, sebagian panas dari 

darah yang mengalir ke ekstremitas digunakan untuk menghangatkan darah yang 

kembali ke jantung. Pertukaran panas counter-current ini menurunkan suhu 

ekstremitas dan mengurangi pengeluaran panas ke lingkungan. Pada musim panas 

atau di lingkungan yang hangat, darah vena yang kembali ke jantung mengalir 

dekat ke permukaan kulit sehingga suhu kulit meningkat dan terjadi peningkatan 

pengeluaran panas dari tubuh. 

 

2.4.5 Efek Busana-Clo 

Selama ini, pembahasan kita mengenai mekanisme pengeluaran panas 

terbatas hanya untuk tubuh telanjang - suatu kasus yang menarik tetapi agak 

jarang. Menyertakan busana sebagai insulator dalam persamaan-persamaan 

pengeluaran panas menyebabkan perhitungan menjadi lebih rumit. Suhu kulit 

normal yang terasa nyaman adalah 34°C. Suhu ini dapat dipertahankan dengan 

menyesuaikan busana dengan aktivitas. Studi-studi tentang busana menghasilkan 

definisi satuan busana, clo, yang menyatakan nilai insulatif busana' yang 

dibutuhkan agar subjek merasa nyaman duduk di ruangan bersuhu 21°C (70°F) 

dengan kecepatan angin 0,1 m/dtk dan kelembaban kurang dari 50%. Busana, 

dengan nilai insulasi satu clo setara dengan busana biasa/ringan untuk kerja. 

Jelaslah, dibandingkan dengan busana 1 clo, busana 2 clo menyebabkan seseorang 

lebih mampu bertahan pada suhu yang lebih dingin. Demikian juga, seseorang 

akan memerlukan nilai clo yang lebih besar agar tetap merasa nyaman saat inaktif 



dibandingkan saat aktif. Kita dapat menentukan busana yang secara optimal 

menyebabkan rasa nyaman pada beragam suhu, kecepatan angin, dan kelembapan 

lingkungan untuk berbagai aktivitas fisik. Sebagai contoh, studi-studi 

memperlihatkan bahwa seseorang di kutub memerlukan insulasi busana yang 

setara dengan sekitar 4 clo (Bulu serigala memiliki nilai insulasi sekitar 6 clo). 


