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Pendahuluan 
Tubuh manusia dapat dilihat sebagai suatu sistem yang dapat berubah-ubah 
kinerjanya bergantung antara lain pada perubahan rangsang dari lingkungannya, 
kemampuan berbagai organ di dalamnya serta pengendalian setiap organ secara 
terkoordinasi dalam suatu sistem. 
Dalam rangka mempelajari perubahan kapasitas fungsi tubuh manusia sebagai suatu 
sistem, termasuk mempelajari berbagai sistem organ serta pola komunikasi antar 
sistem organ tersebut, perlu diketahui pula peran sistem pengendali tubuh. Sistem 
pengendali tubuh tersebut berperan dalam mengendalikan kualitas keluaran (output) 
sistem tubuh secara utuh dan menyeluruh dengan kisaran perubahan yang cukup 
terbatas (1). Manusia dapat mempertahankan kehidupan (survive), meningkatkan 
kinerjanya, serta mempertahankan keberadaannya dengan cara reproduksi, antara 
lain karena bekerjanya sistem pengendali tersebut. Sebagai contoh, pada keadaan 
volume air dalam tubuh berkurang, yang terjadi akibat kurang minum atau diare 
yang berat, akan terjadi penurunan pengeluaran air melalui keringat atau urin. 
Keadaan ini  dapat berlangsung karena bekerjanya sistem pengendali dalam tubuh. 
Demikian pula kinerja orang yang meningkat setelah berolahraga secara teratur 
disebabkan oleh bekerjanya sistem pengendali yang memungkinkan penggunaan 
tenaga yang lebih efisien. 
 
Sistem pengendali tubuh secara garis besar dilakukan oleh sistem saraf dan sistem 
endokrin. Ke dua sistem ini dapat bekerjasama secara berurutan (sequential), 
bergantian, atau dapat juga secara serempak (simultaneous) untuk tujuan yang 
sama. Tulisan ini hanya mengungkapkan sistem saraf sebagai sistem pengendali 
dengan menguraikan pengertian berbagai istilah serta proses dan mekanisme yang 
terkait. 
 
 
Sistem 
Sistem adalah seperangkat komponen yang bekerjasama secara terkoordinasi untuk 
mencapai suatu atau beberapa tujuan (2). Sistem tersebut merupakan struktur yang 
terbatas dengan masukan (input) dan keluaran (output) tertentu sesuai tujuan 
sistem. Biasanya masukan berasal dari sistem lain dan keluarannya akan menjadi 
masukan bagi sistem lain atau kembali ke sistem semula (1). Melalui hubungan 
semacam itu dapat terbentuk jejaring (network) dalam sistem yang lebih besar 
(supersystem) dengan melibatkan beragam struktur yang lebih majemuk, misalnya 
yang berlangsung dalam tubuh manusia. Hampir semua proses dalam tubuh 
terselenggara melalui sistem yang secara langsung atau tidak langsung mendapat 
masukan kembali dari hasil keluarannya sendiri yang telah termodifikasi sehingga 
terbentuk suatu sirkuit umpan balik (feedback circuit). Untuk melihat secara lebih 
sederhana, berikut ini contoh keterlibatan sistem dan supersistem dalam tubuh 
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manusia. Pada waktu melakukan olahraga, otot rangka serta persarafan dalam 
sistem gerak tubuh memerlukan oksigen yang lebih banyak untuk mendapatkan 
tambahan energi yang siap paka,i agar dapat melakukan fungsinya sesuai dengan 
kebutuhan tubuh yang sedang berolahraga. Kinerja tubuh sebagai hasil keluaran 
supersistem sewaktu berolahraga, dapat dipertahankan berkat kerjasama semua 
sistem organ dalam tubuh. Sebagai contoh pada kasus ini antara lain terjadi 
peningkatan kinerja sistem kardiovaskuler-respirasi yang bertujuan untuk 
meningkatkan tekanan parsial oksigen dalam darah serta mengalirkannya ke semua 
organ yang memerlukannya. Kegiatan intrasel otot rangka juga meningkat sehingga 
perlu mobilisasi cadangan energi yang terdapat dalam sel otot. Semua perubahan 
tersebut bertujuan untuk mendapat tambahan energi yang siap pakai sehingga 
kegiatan berolahraga dapat berlangsung. 
 
Konsep Pengendalian  
Secara umum dapat dikatakan bahwa pengendalian merupakan kegiatan yang 
terdapat dalam suatu sistem yang mengubah beberapa faktor/variabel untuk 
mencapai tujuan (goal oriented) (1). Sebagai contoh, selama melakukan olahraga, 
kegiatan pengendalian untuk mencapai tujuan meningkatkan pasokan (supply) 
oksigen serta aliran darah yang sesuai dengan yang diperlukan oleh jaringan otot 
rangka ialah dengan meningkatkan variabel antara lain kekuatan kontraksi otot 
jantung dan otot-otot pernapasan serta frekuensi denyut jantung dan frekuensi 
napas. 
Kegiatan suatu sistem dapat berubah atau menurun secara terkendali oleh pengaruh 
perubahan salah satu variabel melalui mekanisme umpan balik negatif. Proses 
pengendalian ini disebut sebagai servomechanism. Sebagai salah satu contoh proses 
ini ialah gerakan halus jari tangan waktu memasukkan benang ke dalam lubang 
jarum. Gerakan halus tersebut dapat terselenggara berkat pengendalian gerakan 
kasar oleh kontraksi yang berlebihan pada otot jari tangan melalui mekanisme 
umpan balik yang menghambat (negative feedback). 
 
 
Sistem Pengendali 
Ciri dasar mahluk hidup antara lain ialah mempunyai perilaku (behavior). Secara 
umum dapat dikatakan bahwa perilaku ialah respons dinamik suatu sistem terhadap 
suatu rangsang melalui mekanisme tertentu (3). Sebagai contoh, seseorang akan lari 
untuk menghindar sebagai respons terhadap rangsang yang berupa ancaman yang 
berbahaya. Sejak melihat ancaman sebagai rangsang hingga bergerak untuk lari 
akan terjadi proses yang melalui beberapa mekanisme yang melibatkan berbagai 
organ dalam tubuh. Untuk melakukan gerakan lari yang cekatan diperlukan suatu 
pengendalian. Pengendalian tersebut, termasuk pengendalian beragam perilaku yang 
lain, berkaitan dengan kualitas respons yang perlu dibedakan dengan mekanisme 
terbentuknya suatu respons. Pengendalian beraneka perilaku yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari merupakan suatu sistem dengan tujuan tertentu. Dengan kata 
lain sistem pengendali merupakan sistem yang mempunyai tujuan (Control system 
are systems with a goal). Pengendalian tersebut dapat berlangsung di tingkat sel, 
jaringan, organ maupun menyeluruh di tubuh. Sebagai contoh, selama berlari 
kegiatan jantung akan meningkat secara involunter yang diperlukan antara lain 
untuk meningkatkan aliran darah dan pasokan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. 
Peningkatan kerja jantung tersebut merupakan hasil sistem pengendali dalam upaya 
menyesuaikan kapasitas berbagai organ tubuh lain agar dapat menopang kegiatan 
berlari. Peningkatan jumlah darah yang dicurahkan jantung (cardiac output) karena 
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meningkatnya kekuatan kontraksi otot jantung dan frekuensi denyut jantung, 
berlangsung sampai batas tertentu. Bila kegiatan berlari dilakukan lebih cepat dan 
lebih lama maka pada suatu saat curah jantung tersebut akan menurun. Hal ini akan 
mengakibatkan penurunan kecepatan berlari karena berkurangnya penyediaan 
energi otot rangka yang antara lain disebabkan oleh menurunnya jumlah oksigen. 
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hasil pengendalian tidak selalu linier dengan 
besar atau lama rangsang. Dalam keadaan fisiologik, hasil pengendalian akan 
menunjukkan bentuk kurva. Dari contoh tersebut dapat terlihat pula adanya umpan 
balik negatif (servomechanism) dari hasil keluaran sistem kardiovaskuler yang 
menjadi masukan terhadap sistem alat gerak. 
 
Sistem saraf dan sistem endokrin mengendalikan beragam fungsi tubuh dengan 
proses dasar yang tidak jauh berbeda, yaitu memerlukan integrasi di otak, dapat 
mempengaruhi proses lain di organ yang jauh letaknya serta menggunakan proses 
umpan balik negatif (negative feedback) dalam proses pengendalian yang lebih 
cermat.  Dalam proses penyampaian (transmisi) informasi, kedua sistem tersebut 
menggunakan bahan kimia. Sistem saraf menggunakan neurotransmitor sedangkan 
sistem endokrin menggunakan hormon (4).

 
 

Sistem Saraf 
Sistem saraf merupakan salah satu sistem dalam tubuh yang dapat berfungsi 
sebagai media untuk berkomunikasi antar sel maupun organ dan dapat berfungsi 
sebagai pengendali berbagai sistem organ lain serta dapat pula memproduksi 
hormon. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sistem saraf secara garis besar dapat 
dibagi dalam sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.  
Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medulla spinalis yang mempunyai beragam 
pusat dengan fungsi yang berbeda-beda. Dalam sistem saraf pusat ini terjadi 
berbagai proses analisis informasi yang masuk serta proses sintesis dan 
mengintegrasikannya. Pada dasarnya proses tersebut bertujuan untuk 
mengendalikan berbagai sistem organ yang lain sehingga terbentuk keluaran berupa 
perilaku mahkluk hidup. 
Sistem saraf tepi terdiri dari saraf aferen dan saraf eferen. Saraf aferen yang juga 
disebut sebagai saraf sensorik, berfungsi menyalurkan informasi yang berasal dari 
organ reseptor. Mekanisme penghantaran informasi antara reseptor dengan sistem 
saraf pusat terjadi melalui proses penghantaran impuls dengan kode irama dan 
frekuensi tertentu. Saraf eferen yang juga disebut saraf motorik, terdiri dari dua 
bagian yaitu saraf motorik somatik dan saraf motorik autonom. Saraf motorik 
somatik membawa impuls dari pusat ke otot rangka sebagai organ efektor. Melalui 
proses komunikasi secara biolistrik di saraf dan proses komunikasi melalui 
neurotransmitor di hubungan saraf-otot, dapat terbangkit kontraksi otot. Baik 
kekuatan maupun jenis kontraksi otot rangka dapat dikendalikan oleh sistem saraf 
pusat maupun oleh sistem saraf tepi. Sistem saraf somatik turut berperan dalam 
proses mengendalikan kinerja otot rangka yang diperlukan untuk menyelenggarakan 
beragam sikap dan gerakan tubuh. Saraf motorik autonom merupakan salah satu 
komponen sistem saraf autonom yang mengendalikan otot polos, otot jantung dan 
kelenjar. Sistem saraf autonom (SSAU) termasuk berbagai pusat pengendali di otak, 
pada dasarnya melaksanakan kegiatan secara independen dan tidak langsung 
dikendalikan oleh kesadaran. SSAU terutama mengendalikan berbagai fungsi organ 
viseral yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan, antara lain fungsi 
jantung dalam mengatur volume curah jantung (cardiac output), fungsi pembuluh 
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darah dalam mengatur aliran darah ke berbagai organ, dan fungsi pencernaan (4).  
Pembagian secara garis besar yang berdasarkan struktur dapat dilihat pada gambar 
1. 
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Gb. 1.  Bagan garis besar Susunan Saraf. Terlihat pembagian 
struktur berdasarkan fungsinya. Organ Reseptor dapat berupa sel 
yang berbeda dengan sel saraf aferen (sensorik) yang terdapat pada 
beberapa organ sensorik khusus. Organ reseptor  dapat pula 
merupakan bagian ujung sel saraf aferen. Susunan Saraf Tepi 
merupakan gabungan saraf aferen (bagian sensorik saraf tepi) dengan 
saraf eferen (bagian motorik saraf tepi). Susunan Saraf Pusat terdiri 
dari otak dan medula spinalis yang berfungsi antara lain menganalisis, 
menyintesis dan mengintegrasi-kan berbagai masukan dari saraf 
sensorik maupun dari bangunan lain yang terdapat di otak maupun di 
medula spinalis. Organ Efektor dapat berupa otot rangka yang 
disarafi oleh saraf motorik somatik serta otot polos, otot jantung dan 
kelenjar yang disarafi oleh saraf motorik autonom.  

 
 
Pola mekanisme pengendalian oleh sistem saraf 
Pengendalian fungsi berbagai sistem organ oleh sistem saraf berjalan secara relatif 
cepat dibandingkan dengan sistem humoral, karena komunikasi berjalan melalui 
proses penghantaran impuls listrik di sepanjang saraf. Rangsang yang ditimbulkan 
oleh perubahan lingkungan di dalam maupun luar tubuh akan menimbulkan respons 
yang berwujud sebagai perilaku manusia. Reaksi tubuh terhadap suatu rangsang 
yang melibatkan sistem saraf disebut refleks. Peristiwa refleks terbentuk melalui 
mekanisme yang melalui jalur tertentu. Jalur refleks tersebut bila dibuat gambar 
bagan urutan peristiwa yang terjadi di reseptor, saraf aferen, medulla spinalis 
sebagai saraf pusat, saraf eferen dan efektor akan terlihat sebagai jalur yang 
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melengkung. Dengan demikian jalur yang dilalui proses refleks sering disebut 
sebagai lengkung refleks (reflex arc).  
Proses refleks diawali dengan rangsang yang dicandra oleh reseptor.  Di sel reseptor 
ini akan terjadi proses transduksi yaitu terjadinya perubahan berbagai bentuk energi 
rangsang menjadi energi listrik. Potensial listrik yang timbul di reseptor disebut 
sebagai potensial reseptor yang dapat berupa depolarisasi atau hiperpolarisasi. 
Amplitudo potensial reseptor ini berubah secara bergradasi bergantung kepada 
intensitas rangsang, namun tetap tidak akan berupa potensial aksi. Reseptor mampu 
untuk beradaptasi dengan ‘mengendalikan’ amplitudo potensial reseptor (5). Dengan 
kata lain proses pengendalian saraf terhadap respons tubuh telah dimulai dengan 
pengendalian reaksi reseptor terhadap rangsang.  
Depolarisasi yang terjadi di reseptor dapat memicu terbentuknya potensial aksi di 
neuron aferen yang terkait dengan reseptor tersebut. Potensial aksi di neuron aferen 
ini akan dihantarkan sebagai impuls dengan frekuensi serta jenis irama sebagai kode 
yang bergantung kepada tinggi rendahnya potensial reseptor serta jenis neuron yang 
dilaluinya (6). Neuron aferen ini bersinaps dengan interneuron atau neuron motorik 
di saraf pusat. Melalui sinaps tersebut terjadi proses penghantaran impuls. Impuls 
dari neuron pertama dapat diteruskan tanpa perubahan, dapat ditingkatkan 
frekuensi maupun amplitudonya oleh neuron berikutnya (neuron pasca sinaps) atau 
bahkan dapat terjadi hambatan (inhibisi) penghantaran impuls. Dengan demikian di 
sinaps dapat terjadi proses pengendalian yang dapat berupa eksitasi maupun 
inhibisi. 
Proses pengendalian di saraf pusat terjadi dengan lebih majemuk karena hubungan 
antar neuron melalui sinaps yang sangat kompleks. Di saraf pusat dapat terjadi 
eksitasi maupun inhibisi secara berurutan (sequential) maupun serempak (simultan) 
bergantung kepada rangkaian hubungan neuron serta jenis neurotransmitor yang 
dilepaskan serta durasi dan saat penglepasannya. Secara ringkas di saraf pusat 
terjadi pengendalian yang lebih cermat karena telah diolah bermacam informasi 
yang masuk baik secara langsung dari reseptor maupun dari hasil umpan balik. 
Pengendalian saraf pusat tersebut terus diserasikan dari waktu ke waktu untuk 
selalu menyelaraskan respons tubuh terhadap perubahan lingkungan luar maupun 
lingkungan dalam tubuh. 
Bentuk lain pengendalian sistem saraf dapat terjadi di hubungan saraf eferen dengan 
organ efektor yaitu hubungan saraf dengan otot rangka, otot polos, otot jantung dan 
kelenjar. Kegiatan organ efektor tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah dan durasi 
penglepasan neurotransmitor oleh ujung saraf eferen serta kemampuan receptor site 
di organ reseptor untuk berikatan dan bereaksi dengan neurotransmitor. 
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengendalian perilaku manusia oleh sistem 
saraf dapat terselenggara di beberapa simpul jalur refleks secara terkoordinasi dan 
relatif cepat sehingga respons tubuh yang merupakan gabungan beranekaragam 
respons sel/jaringan/organ sasaran dapat selalu serasi dengan perubahan 
lingkungan dari waktu ke waktu. 
 
 
Penutup 
Sistem saraf merupakan salah satu sistem dalam tubuh yang dapat berfungsi 
sebagai media untuk berkomunikasi antar sel maupun organ dan dapat berfungsi 
sebagai pengendali berbagai sistem organ. 
Pengendalian fungsi berbagai sistem organ oleh sistem saraf berjalan relatif cepat 
dibandingkan dengan sistem humoral, karena komunikasi berjalan melalui proses 
penghantaran impuls listrik di sepanjang saraf. 
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Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengendalian perilaku manusia oleh sistem 
saraf dapat terselenggara di beberapa simpul jalur refleks secara terkoordinasi 
sehingga respons tubuh dapat selalu serasi dengan perubahan lingkungan dari waktu 
ke waktu. 
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