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Mulut adalah titik awal proses
pencernaan,tempat gigi melumatkan
makanan yang dibantu oleh lidah,
sedangkan air liur membasahi makanan
agar mudah dikunyah gigi dan mudah
ditelan. Setelah halus, barulah kita
dapat menelan makanan dengan cepat
melalui bagian bawah faring menuju
kerongkongan (esofagus)

MULUT



Esofagus menghubungkan mulut dengan
lambung. Dinding esofagus licin dan
berlendir. Otot-otot dinding esofagus
berkontraksi untuk menekan makanan ke
bawah sehingga makanan dapat turun
dengan mudah. Kerongkongan pada orang
dewasa bentuknya seperti pipa yang
panjangnya kira-kira 25 cm.

KERONGKONGAN (ESOFAGUS)

Ketika memasuki esofagus, katup epiglotis menutup jalan
ke trakea (saluran pernapasan), sehingga makanan
masuk ke esofagus, bukan ke paru-paru. Jika makanan
masuk ke paru-paru, kita bisa tersedak



Kelenjar-kelenjar kecil di dinding lambung
menghasilkan cairan pencerna kuat yang mengandung
zat seperti enzim dan asam. Zat itulah yang
melarutkan makanan sehingga menjadi halus dan
kemudian bisa diserap tubuh melalui dinding usus
halus.

lambung adalah saluran pencernaan
yang melebar seperti kantong. Lambung
terletak di bagian atas rongga perut
sebelah kiri.

LAMBUNG



USUS HALUS

Panjangnya sekitar 6 meter, ujungnya
bermuara ke dalam sisi usus besar sehingga
terbentuk usus buntu. Dindingnya memiliki
banyak lipatan dan lekukan sehingga bisa
menyerap banyak zat makanan. Pada usus
halus, bermuara pipa-pipa penyalur dari hati
dan pankreas. Pencernaan diselesaikan di
usus halus dengan bantuan cairan dari hati
dan pankreas.



Tiap lipatan di dinding usus halus memiliki
ribuan jari mikroskopis yang disebut vili atau
jonjot usus. Melalui vili inilah usus halus
menyerap sari makanan ke dalam tubuh. 
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Duodenum (usus 12 jari), panjangnya sekitar
25 cm adalah bagian pertama dari usus halus
sebagai muara saluran pankreas dan empedu.

Jejenum atau usus kosong adalah pusat usus
halus yang dipenuhi oleh vili tempat
penyelesaian proses pencernaan.

Ileum adalah bagian akhir usus halus, tempat
proses akhir penyerapan sari-sari makanan.



H A T I

Hati adalah "pabrik kimia" tubuh. Hati
menerima zat makanan tercerna dari
usus, lalu mengubahnya menjadi bentuk
yang mudah dipakai, seperti glukosa (gula
darah) untuk bahan bakar. Hati membuat
empedu yang terkumpul dalam kandung
empedu. Empedu tersebut menjadi kental
karena airnya diserap kembali oleh dinding
kandung empedu.
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Pankreas atau yang dikenal pula
dengan sebutan kelenjar ludah perut
adalah penghasil cairan pencerna. Bubur
makanan yang keluar dari lambung dan
masuk ke usus bercampur dengan
empedu dan getah kelenjar ludah perut
sehingga pencernaan makanan
berlangsung terus. Bubur makanan itu
disiapkan untuk diserap zat-zat
makanannya oleh dinding usus.
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Usus besar jauh lebih pendek dari pada
usus halus, tetapi besarnya tiga kali lebih
besar. Lebar usus besar bisa mencapai
14 cm. Di dalam usus besar, sisa-sisa
makanan yang tidak dapat dicerna lagi
menjadi kental karena airnya diserap
kembali oleh dinding usus besar. Selama
melalui usus besar, makanan yang tidak
diserap mengering dan membentuk tinja.
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Rektum atau poros usus menjadi bagian
ujung usus besar yang akhirnya
bermuara di lubang anus.

Anus menjadi saluran pengeluaran sisa-
sisa makanan, tempat sisa makanan
dibuang dari tubuh dalam bentuk tinja.
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