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Metabolisme air. 

 Di dalam tubuh mahluk hidup, bahan organik dan inorganik polar bereaksi di dalam 

cairan, yang sebagian besar adalah air (H2O). Air adalah suatu molekul yang  essensial 

untuk kehidupan, dapat melarutkan dan mengubah sifat-sifat biomolekuler seperti asam 

nukleat, protein dan karbohidrat dengan membentuk ikatan hidrogen dengan bagian yang 

polar dari biomolekuler tersebut. 

 Homeostasis adalah suatu mekanisme pengaturan yang dapat mempertahankan 

komposisi suatu mahluk hidup yang esensial untuk kelangsungan hidupnya, misalnya 

distribusi air, pH dan konsentrasi mineral. 

 Pengaturan keseimbangan air, tergantung pada pusat haus di hipotalanus, ADH 

(anti diuretik hormon) dan ekskresi dan retensi air oleh ginjal. Kekurangan air atau 

kelebihan air biasanya diikuti oleh mineral sodium. Kekurangan air misalnya bisa terjadi 

karena muntah berak dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kelebihan air dipihak 

lain misalnya dapat terjadi karena kelebihan pemberian infus cairan dan kelainan ginjal 

khronik. 

 Apabila tekanan osmotik meningkat kira-kira 2% dapat meransang pusat haus di 

hipotalamus untuk melepas ADH. Rangsangan pelepasan ADH dapat terjadi juga apabila 

volume air berkurang 10%. 

 Di dalam sel hidup air merupakan bagian yang paling besar yaitu antara 45 – 70% 

berat badan. Jumlah air dalam tubuh dapat berkurang dengan bertambahnya umur dan pada 

orang yang gemuk, dimana lipidanya bertambah.  

 Di dalam tubuh air didaptkan di  : - 1.Intra vaskuler 

      2.Ekstra vaskuler 

ad. 1.terdiri dari plasma 

ad.2.cairan interstisial, limpe, cairan jaringan ikat, cairan transselluler, cairan otak kelenjar 

ludah dalam pencernaan. 

Keringat. 

 Apabila temperatur tubuh meningkat 1
o
C pengeluaran cairan berupa keringat bisa 

mencapai 13%. 

 Keseimbangan cairan dalam tubuh dikendalikan oleh pusat haus di hipotalamus 

lihat di atas. 

(lewat tekanan osmotik dan penuruan volume cairan) 



 Keringat dapat mengatur temperatur tubuh. Apabila tempetratur tubuh naik karena 

infeksi misalnya  tubuh kita berkeringat. Penguapan membutuhkan energi yang diambil 

dari tubuh kita akhirnya temperatur tubuh turun. 

Keasaman tubuh (pH tubuh). 

 Air dapat berdissosiasi melepas H
+
 dan OH

-
. Keasaman dinyatakan dengan istilah 

pH yaitu minus logarithma konsentrasi H
+
. pH rendah artinya dalam keadaan asam 

sedangkan kalau pH tinggi dalam keadaan basa. Selanjutnya akan dibahas dalam kuliah 

tersendiri! 

Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi air dalam tubuh. 

 Tekanan osmosis yang disebabkan karena adanya bahan-bahan padat dalam cairan 

misalnya yang berukuran kecil seperti mineral Na
+
 dan K

+ 
dan yang berukuran besar 

seperti protein dapat mempengaruhi distribusi air. Protein dalam plama dapat menarik air 

dari luar pembuluh darah (vena) masuk ke dalam. 

 

Metabolisme mineral. 

 Jumlah keseluruhan relatif kecil di dalam tubuh kita. Dapat dibagi menjadi  : 

 1.Mineral utama (elemen prinsip atau macrominerals): 

Ca K Cl 

   Mg P 

   Na S 

 Mineral-mineral di atas mencapai 60 – 80% total senyawa inorganik tubuh. 

 2.Unsur runutan (trace elements atau microminerals). 

  2.1.Esensial : Fe, Cu, Mn, Mo, Cr, J, Zn, Co, Se dan F, bila kelebihan 

                               merugikan. 

  2.2.Mungkin esensial : Ni, Va, Sn dan Si. 

  2.3.Non esensial : Al, Ge, As, B, Cd, Pb, dan Hg 

Kalsium. 

 Kalsium ( Ca
++

 ) 99% terdapat di tulang dan gigi. Kalsium dibutuhkan terutma 

dalam pertukbuhan tulang. Selain itu kalsium diperlukan atau terllibat dalam beberpa 

proses, diantaranya, proses pembekuan darah, kontraksi otot, meneruskan rangsangan 

syaraf, untuk integritas jaringan intra selluler dan mempengaruhi permiabilitas membran, 

diperlukan oleh beberpa enzim dapat menggumpalkan ASI dan untuk keseimbangan cairan 

tubuh dan dapat mempengauhi pH tubuh. 

 Sumber: susu, keju, kuning telur, ikan laut, biji-bijian, kacang-kacangan , kubis dan 

asparagus. 

 Kebutuhan. Dewasa ( umur 18 tahun lebih ) laki atau wanita : 800 mg/h 



        Wanita hamil dan laktasi : 1200 mg/h 

        Anak ( 1 – 18 th ) : 800 – 1200 mg/h 

       Anak kurang dari satu tahun : 360 – 540 mg/h 

 Penyerapan : Penyerapan dari makan dapat dipengaruhi oleh Vit. D, hormon 

paratiroid, nilai ambang ginjal dan hormon sek. Selain itu kandungan dari senyawa-

senyawa berikut dalam makanan itu sendiri, yaitu fosfat, asam lemak bebas, asam fitat, 

asam oksalat. pH usus dan protein. 

 Ekresi: lewat feses 70 - 90% 

 Keringat = 15 mg/h 

 Urine. 

 Penyakit: Hiperparatiroidisme             hiperkalsemia 

   Hipoparatiroidisme     hipokalsemia 

   Rachitis      aktivitas alkali fosfatase meningkat. 

   Renal Ricket  X linked (dominan)   vit D resisten 

   Penurunan Kalsium serum karena penyakit ginjal berat. 

Fosfor. 

 Fosfor ( P ) dapat berfungsi dalam : 

  Pembentukan tulang dan gigi, ATP dan fosfolupida 

  Sebagai buffer (penyangga) 

  Bagian dari DNA dan RNA 

  Sebagai cofaktor 

 Dapat ditemukan pada seluruh tubuh. Biasanya bergabung dengan Ca dalam tulang 

gigi (80%) 

Selain itu bergabung dengan protein, lipida, karbohidrat dan senyawa lainnya darah darah 

dan otot (10%) 

Juga tersebar dalam berbagai senyawa kimia (10%). 

 Sumber: Hampir semua jenis makanan , terutama dalam susu dan protein. Jarang 

orang mengalami kekurangan F. Distribusinya dalam tubuh sama dengan kalsium. 

 Kebutuhan : Sama dengan kalsium kecuali pada bayi 240 – 400 mg/h 

 Penyakit : Hipofosfatemia : pada diabetes mellitus dan Rachitis, kelainan tubulus 

renal dan hiperparataroidisme. 

       Hiperfosfatemia : beberpa penyakit renal berat. Hipoparatiroidisme. 

Magnesium. 

 Magnesium ( Mg
++

 ) tubuh total diperkirakan 21 gram. Sebanyak 70% membentuk 

garam komplek dengan kalsium dan fosfor  tulang. Sisanya didpatkan dalam jaringan 

lunak dan cairan tubuh. 



 Fungsinya : Sebagai kofaktor enzim-enzim yang mentransfer gugusan fosfat. 

 Sumber : Didapatkan pada biji coklat, kacang-kacangan, ikan laut dan hampir pada 

semua makanan. 

 Kebutuhan : Dewasa  300 – 400 mg/h 

         Ibu hamil / laktasi 450 mg/h 

        Anak   150 –250 mg/h 

        Bayi   60 - 70 mg/h 

 Metabolisme : Sama dengan kalsium dan fosor 

 Absorbsi terutama di usus halus 

 Ekskresi lewat urine. 

Sodium ( Natrium ). 

 Natrium atau Sodium ( Na
+
 ) dalam tubuh didapatkan dalam bentuk ion terutama di 

cairan ekstra selluler berfungsi untuk :  

 mengatur keseimbangan asam basa ( bersama dengan Cl
-
, K

+
 dan 

HCO3
-
 ) 

 mempertahankan tekanan osmotik cairan tubuh 

 menjaga kepekaan otot dan permiabilitas sel 

 Sumber : Terutama garan dapur. 

 Absorbsi : Ileum 

 Eksresi : 95% lewat urine 

  keringat dan feces. 

 Kelainan : Hiponatremia (rendah natrium) dapat terjadi pada hiperhidrosis, diare 

hebat penyakit renal khronis dan asidosis. Kram otot ekstremitas dan otot abdomen dapat 

menjadi tanda kekurqngan Na
+
. 

      Hipernatremia : apabila intake Natrium berlebihan, pada Cushing’s 

disease dan dehidasi yang terjdi pada penderita diabetes millitus. 

Kalium. 

 Kalium atau Potassium ( K
+
 ), merupakan kation utama cairan intraselluler. Dapat 

mempengaruhi aktivitas otot, terutama otot jantung (sebagai cairan ekstraselluler = CES). 

 Fungsi sebagai cairan intraselluler (CIS) :  

 mempengaruhi keseimbangan asam basa 

 tekanan osmosis 

 retensi air 

Dalam metabolisme dapat mempengaruhi  

 sintesis proein  



 aktivitas beberapa enzim (contoh) glikolisis. 

 Sumber : Didapatkan pada daging sapi, hati, pisang, jeruk, nanas dan kentang. 

Dalam air degan juga diduga banyak mengandung kalium. 

 Ekskresi terutama melalui ginjal. 

 Kelainan : Hiperkalemia dapat terjadi pada kegagalan ginjal, dehidrasi lanjut, shock 

dan addisonn’s disease. Dapat diketahui dari EKG  apabila berlanjut dapat menyebabkan 

ventrikulavibrilasi akhirnya cardiac arrest. 

        Hipokalemia : pada posoperasi yang mendapat infus lama dimena 

pemberian kalium minim., pada penyakit khronis dan  malnutrisi. Orang yang mengalami 

diare, metabolik alkalosis, Cushing sindrome (kelebihan sekresi ACTH oleh kelenjar 

pituitari) dan pada pemberian obat diuretika jangka panjang. Dapat juga terjadi pada 

pengobatan injeksi insulin dan glukosa pada coma diabetikum. Gejalanya , otot lemah, 

irritable, paralisa. Jantung tachikardi, dilatasi dan akhirnya arrest. 

Chlorine. 

 Chlorin ( Cl
-
 ), berfungsi terutama dalam pengaturan keseimbangan asam basa, 

metabolisme air dan mempengaruhi tekanan osmosis (bersama dengan mineral lainnya). 

 Di dalam lambung didapatkan dalam bentuk HCl. 

 Sumber : Sebagai NaCl. 

Sulfur. 

 Sulfur ( S ) penting terutama dalam membentuk struktur (dimensi) protein. Dalam 

aktivitas enzim didpatkan bagian enzim yang aktif (active site). 

 Sulfur merupakan komponen dari : heparin, glutation, tiamin, biotin, garam 

empedu, khondroitin sulfat (pada tulang rawan dan tendon) dan pada keratin. 

 Sebagai senyawa yang terlibat dalam proses detoksikasi (konyugasi dengan sulfat) 

fenol dan indoksil. 

 Eksresi lewat urin. 

Ferrum. 

 Ferrum ( Fe ), terutama berperan dalam respirasi intraselluler (dalam sitokhrom). 

Ferrum juga didapatkan dalam bentuk iron porphyrin (Heme) yang merupakan komponen 

dari hemoglobin, mioglobin, sitokhrom, katalase dan peroksidase.Juga bisa didapatkan 

sebagai non heme iron, misalnya flafoprotein dan iron sulfur protein. 

 Kebutuhan : Bervariasi, meningkat pada pertumbuhan misalnya bayi baru lahir  

hingga 2 tahun. Pada sintesis hemoglobin yang meningkat pada dewasa muda, orang hamil 

atau laktasi. 

 Eksresi : lewat urin, keringat feses dan menstruasi. 

 Sumber : Organ-organ misalnya hati, jantung, ginjal dan limpa. 



 Absorbsi : Ferrum terutama pada duodenum dan gaster 

        Absorbsi atau penyerapan ion Fe dipercepat oleh vitamin C dan sorbitol, 

dan dihambat oleh ion kasium, asam fitat, dan serat dalam makanan. 

 Transport dalam plasma : Dalam plasma Fe
++

     Fe
+++

  bergabung  menjadi 

transferrin. 

 Metabolisme : Dalam keadaan normal Fe-transferrin akan menuju sumsum tulang 

yang dipakai untuk sintesis hemoglobin. Ferrum disimpan sementara dalam bentuk Ferritin 

dan terakumulasi di hepar dalam bentuk Hemosiderin. 

 Kekurangan Ferrum dapat menyebabkan anemia tipe hipokhromik mikrositik yang 

bisa disebabkan karena intake kurang, gangguan penyerapan atau perdarahan yang 

berlebihan. 

 Hemosiderosis.Keleihan penyimpanan ferrum karena tidak ada jalan keluar. Dapat 

timbul gejala yang bernama hemokhromatosis (perubahan pigmin kulit), selanjutnya dapat 

menyebabkan gangguan faal hepar (cirrhosis). 

 Kehilangan Fe / hari pada wanita  1,3 mg dan pada pria   0,6 mg. 

 Kebutuhan  Fe :  Bayi dan anak hingga umur 10 tahun = 10 – 15 mg 

   Umur 11 – 18 tahun = 18 mg 

  

   Dewasa > 19 tahun = 10 mg 

Jodium. 

 Jodium ( J ) berfungsi untuk sintesis hormon tiroksin 

 Kebutuhan meningkat pada waktu pubertas dan masa kehamilan 

 Defisiensi J dapat menyebabkan hipertropi kelenjar tiroid (gondok). 

Fluorine. 

 Fluorine ( F = fluorida ) diperlukan dalam pertumbuhan tulang dan gigi. 

 Kekurangan F terutama pada wanita dewasa dan waktu menapause dapat 

menyebabkan osteoporosis. 

 Sumber utama : Air minum ( 1 ppm )   1 – 2 mg/h 

 Fluorosis : Pada anak dengan intake berlebihan dapat menjadi toksis. Gigi mudah 

patah.   

 

Latihan soal: 

1.Berapa persen air yang terdapat dalam tubuh manusia? Juga mineral? 

2.Mineral apa saja yang turut hilang kalau kita berkeringat? 

3.Mineral apa yang keluar dari distal tubule nephron? 

4.Ion apa yang hilang kalau kita muntah? 



5.Sebutkan penyebab dehidrasi! 

6.Sebutkan mineral yang esensial! 

7.Sebutkan dua senyawa yang bertindak sebagai pengatur kalsium darah! Hormon apa saja 

yang juga bisa mempengaruhi kalsium darah? 

8.Apa fungsi magnesium? 

9.Hormon apasaja yang dapat mempengaruhi pergerakan  K
+
 dalam tubuh? 

10.Apabila gagal ginjal tidak dirawat dengan baik, apa yang bisa terjadi pada jantung 

penderita? Apakah penyebab hal tersebut? 

11.Fe
++

 yang lebih mudah diserap itu yang dari air atau dari sayuran hijau? 

Apa saja yang menghambat penyerapan ion Fe atau zat besi? 

 

 

 

 

 

 




