
PENCERNAAN PADA MANUSIA 

 

Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan 

diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan 

jaringan, serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk 

ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menajdi bentuk yang 

lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Enzim pencernaan dapat mempermudah penyerapan 

sari-sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi membuang sisa-sisa makanan 

yang sudah tidak diperlukan tubuh. 

Berikut adalah proses pencernaan pada manusia: 

1. Proses memasukkan makanan ke mulut. 

2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan 

gigi. 

3. Proses menelan makanan di kerongkongan. 

4. Proses pemecahan makanan dan zat yang kompleks 

menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana 

dengan bantuan enzim yang ada di lambung. 

5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di 

usus halus. 

6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah 

tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. 

 

Di bawah ini adalah organ-organ pencernaan pada manusia: 

1. Rongga mulut 

Pada rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur. Di dalam mulut, terjadi proses pencernaan 

secara mekanis dan kimiawi. 

Pencernaan mekanis: proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut dengan 

bantuan gigi. 

Pencernaan kimiawi: proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana 

dengan enzim sehingga mudah diserap tubuh. Enzim yang berperan pada proses ini adalah 

enzim ptialin. Enzim ptialin berfungsi mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana 

(maltose). 

2. Kerongkongan 

Setelah dikunyah, makanan ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terdapat 

gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan pada dinding 

kerongkongan menuju ke lambung. 

3. Lambung 

Di lambung terjadi proses mencernaan secara mekanis dan kimiawi.  

Pencernaan mekanis: makanan dilumat oleh dinding lambung. 

Pencernaan kimiawi: makanan akan dicerna oleh getah lambung. Enzim yang berperan pada 

pencernaan ini adalah: 

   PEpsin (berfungsi mengubah protein menjadi pepton) 

 enzim PERAK Renin (berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein susu) 

    Asam Klorida (berfungsi membunuh bakteri yang terdapat dalam makanan) 

4. Usus halus 

Setelah makanan dicerna di lambung selama 3-4 jam, makanan akan masuk ke dalam usus 

halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari-sari 

makanan. Enzim yang berperan pada pencernaan ini dihasilkan oleh pankreas, antara lain: 

 

 



   Amilase (berfungsi memecah karbohidrat atau zat pati menjadi gula) 

 enzim ATL  Tripsin (berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino) 

    Lipase (berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol) 

5. Usus besar 

Makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Sisa makanan 

tersebut masih mengandung banyak air sehingga air akan diserap Kembali oleh usus besar. Di 

dalam usus besar terdapar bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa 

makanan menjadi feses. 

6. Anus  

Anus adalah lubang sebagai tempat keluarnya sisa hasil pencernaan (feses). 


