
BAB I 

ISTILAH ILMU GERAK 

Sikap Anatomi 

Untuk mendiskripsikan badan manusia selalu dipandang dalam sikap antomi, yaitu memandang 

lurus kedepan dalam bidang datar yang melalui pinggir bawah lekuk mata dan pinggir atas liang 

pendengaran luar mendatar, kadua lengan tergantung disamping badan dengan tapak tangan 

menghadap ke depan, baan tegak dan kedua kaki berdampingan dengan jari-jari kaki mengarah 

ke depan.  

1. Aksis – aksis ( sumbu ) 

a.Aksis Vertikal 

Aksis Vertikal atau Longitudinal : aksisi panjang tubuh. 

 

b.Aksis Transversal 

Aksis transversal atau horizontal adalah gerak lurus terhadap aksis vertical dan berjalan dari kiri 

ke kanan. 

 

c. Aksis Sagital 

Aksis sagital berjalan dari permukaan belakang ke permukaan depan tubuh melalui titik 

perpotongan dan tegak lurus kedua aksis lainnya.  

2. Bidang – bidang 

a. Bidang Median 

Bidang Median adalah bidang yang melalui Aksis Vertikal dan Aksis Sagital, dengan demikian 

juga disebut bidang Medio Sagital. Bidang ini membagi badan menjadi dua belah kiri dan kanan. 

 

b. Bidang Sagital 

Bidang Sagital adalah setiap bidang yang sejajar bidang Median. 

1. Bidang Paramedian 

   Bidang Paramedian adalah bidang sagital yang dekat dengan Bidang Median. 

 

2. Bidang Frontal 

    Bidang Frotal atau bidang Coronal adalah setiap bidang yang mengandung aksis-aksis   

transfersal dan sejajar dengan dahi (muka) dan tegak lurus dengan bidang-bidang sagital. 

 

3. Bidang Trasversal 

   Bidang trasversal adalah bidang – bidang yang tegak lurus dengan bidang-bidang sagital 

dan bidang-bidang frontal, jadi tegak lurus aksis vertical badan. 

 



1. Arah – arah Pergerakan 

1. Fleksio ( Pengetulan ) = Membengkokkan 

Ekstensio ( Pengedangan ) = Meluruskan 

Fleksio memperkecil dan ekstensio memperbesar sudut diantara dua bagian rangka dalam bidang 

sagital. Otot-otot yang melakukan gerak-gerak itu dinamakan masing-masing otot fleksor (otot 

ketul) dan otot-otot ekstensor (otot kedang). 

 

 

 

 

 

 

 

Aduksio = Gerak ke tengah = menuju ke badan 

Abduksio = Gerak ke samping = menjauhi badan 

Kedua gerak ini masing-masing medekatkan dan menjauhkan bagian rangka dari bidang lengan 

badan. Otot – otot yang melakukan geran-grakan itu masing-masing dinamakan otot-otot aduktor 

( penggerak ke tengah ) dan otot-otot abductor ( penggerak ke samping ). 

2. Rotasio = Perputaran 

Rotasio adalah gerak kesekeliling sumbu panjang atau sekeliling sumbu yang hampir berimpit 

dengan sumbu panjang. Otot –otot yang melakukan ini dinamakan otot rotator (otot pemutar). 

Pada gerak berputar ini dapat dibedakan : 

-          Endorotasio : gerak berputar ke dalam. 

-          Eksorotasio : gerak berputar ke luar. 

3. Sirkumduksio = Gerak lingkar. 

Merupakan gerak kombinasi antara keiga gerak tersebut diatas. Pada gerak ini bagian rangka  

menjalani suatu selimut kerucut yang puncaknya terdapat pada tempat sendi. 

 

 

Istilah – istilah Untuk Letak  

Cranial             : ke arah kepala 

Superior           : ke arah atas tubuh 

Caudal             : ke arah belakang 

Inferior            : ke arah bawah tubuh 

Medial             : ke arah tengah, menuju bidang 

median 

Lateral             : menjauhi tengah 

Medius               : di dalam bidang median  

Sentral                : ke arah tengah tubuh 

Perifer                : menuju permukaan 

Anterior              : ke arah depan 

Ventral               : ke arah perut (abdomen) 



BAB II 

SENDI 

Sendi mempunyai kemungkinan gerak yang luas. Articulatio ini menurut klasifikasi jumlah 

sumbu geraknya (aksisnya) dapat dibedakan menjadi : 

1. Sendi sumbu satu atau Mono Aksis  

1. Sendi Engsel atau Ginglymus. 

Sumbu geraknya tegak lurus pada arah panjang tulang. 

Misalnya : Articulatio Humero Ulnaris (sendi lengan atas), Articulatio Talo Cruralis (sendi 

loncat), Articulatio Interpalangea. 

2. Sendi Kisar atau Articulatio Trochoidea. 

Ada juga yang menamakan Sendi Pasak. Sumbu geraknya kira-kira sesuai dengan arah panjang 

tulang. 

Misalnya : Articulatio Radioulnaris (sendi pergelangan hasta), Articolatio Atlanto-Dentalis 

2. Sendi Sumbu Dua atau Biaksis. 

Kedua sumbu berpotongan tegak lurus. 

1. Sendi Telur atau Articulatio Ellipsoidea. 

Kepala sendinya berbentuk ellips cekung dengan sumbu panjang dan pendek. 

Misalnya : Articolatio Radio-Carpea (sendi pergelangan tangan) 

2. Sendi Pelana atau Articulatio Sellaris. 

Permukaan sendinya berbentuk pelana, arah sumbu yang satu permukaannya cembung, arah 

sumbu yang lain cekung. 

Misalnya : Articulatio Carpo-Metacarpea (sendi pada telapak tangan dengan jari-jari tangan), Ibu 

jari. 

3. Sendi Sumbu Tiga atau Multi Aksis. 

Disebut juga Arthroidea. Sendi ini mempunyai kemungkinan gerak yang luas. Kepala sendinya 

berbentuk bola. 

1. Sendi Peluru atau Articulatio Globoidea. 



Lekuk sendi disebut mangkuk, mecakup kurang dari setengah kepala sendi. 

Misalnya : Articulatio Humeri (sendi bahu). 

2. Sendi Buah Pala atau Enarthrosis Spheriodea. 

Kemungkinan gerak dari sendi ini sedikit (kurang) menakup lebih dari setengah kepala sendi. 

Misalnya : Articulatio Coxae (sendi paha). 

PERSENDIAN ( ARTICULATIO ) 

Cranium ( tulang kepala = tengkorak) 

Articulatio Atlanto Ocipitalis 

Adalah persendian antara Atlas atau Vertebra Cervicales I ( tulang leher ) dengan os Capitis. 

Sendi ini merupakan sendi ellipsoidea ( sendi telur ) dengan sebuah sumbu panjang dan sebuah 

sumbu pendek. Sekeliling sumbu ini dilakukan gerak angguk kepala ke depan ke belakang ( ante 

dan retro fleksio kepala ). 

Sceleton Trunci 

Articulatio Atlanto Epistrophica 

Persendian antara Facies articularis inferior atlas dengan Epistropheus ( Vertebra cervicales II ). 

Tersusun dari 4 buah sendi yaitu : 

1 buah articulatio Atlanto – dentalis anterior 

1 buah articulatio Atlanto – dentalis posterior 

2 buah articulatio Atlanto – episthrophica lateralis 

Articulatio Sterno Clavicularis 

Persendian antara Incisura clavicularis pada sudut cranial lateral kanan dan kiri Manubrium 

Sterni bersendi dengan facies articularis sternalis clavicula, merupakanpusat gerak anggota atas, 

merupakan sendi antara gelang bahu dengan batang badan. 

Articulatio Sterno Costalis 

Persendian antara os Sternum dengan os Costae 



Sceleton Extremitas Superior  

Articulatio Humeri 

Persendian antara dataran sendi ( cavitas gleniodalis ) pada angulus lateralis os scapula dengan 

caput humeri. 

Articulatio Acromio Clavicularis 

Ujung lateral clavicula pipih disebut extremitas acromialis claviculae, pada ujung lateralnya 

terdapat dataran sendi dasebut facies articularis acromialis claviculae yang bersendi dengan 

acromion pada articulation acromio clavicularis. 

Articulatio Humero Radialis 

Dataran sendi Capitulum humeri terletak sebelah lateral bersendi dengan fovea capituli radii. 

Articulatio Humero Ulnaris 

Trochlea berbentuk seperti katrol, bersendi dengan incisura semilunaris ulnae. 

Articulatio Radio Ulnaris Proximalis 

Persendian antara os Radius dengan os Ulna sebelah proxima (atas). 

Articulatio Radio Ulnaris Destalis 

Persendian antara os Radius dengan os Ulna sebelah destal (bawah). 

Articulatio Cubiti = Sendi Siku 

Terdapat 3 buah sendi yaitu : 

-          Articulatio humero ulnaris di sebelah medial 

-          Articulatio humero radialis I sebelah lateral 

-          Articulatio radio ulnaris proximalis 

Hubungan antara os Radius dan os Ulna di 3 tempat yaitu : 

-          Articulatio Radio Ulnaris Proximalis 

-          Articulatio Radio Ulnaris Destalis 

-          Membrana interessea, hubungan antara kedua corpus. 



Articulatio Carpo Meta Carpea 

Persendian antara os carpalea dengan os metacarpalea 

-          Os metacarpalea I  dengan os multangulum majus 

-          Os metacarpea II dengan os multangulum minus 

-          Os metacarpea III dengan os capitatum 

-          Os metacarpea IV dengan os capitatum dan os hamitatum 

-          Os metacarpea V dengan os hamitatum 

Articulatio Inter Metacarpalea 

Merupakan persendian antar os metacarpalea 

-          Os metacarpalea I tidak berhubungan dengan yang lain : terpisah, hingga mempunyai 

keleluasaan gerak. 

-          Os metacarpalea II dengan metacarpalea III 

-          Os metacarpalea III dengan metacarpalea IV 

-          Os metacarpalea IV dengan metacarpalea V 

Scelaton Extremitas Inferior 

Articulatio Sacro Iliaca 

Atau persendian gelang panggul, merupakan persendian antara os sacrum dengan os iliaca. Sendi 

ini merupakan sendi amphiartrosis, geraknya sedikit sekali. 

Articulatio Coxae 

Atau sendi paha. Persendian antara acetabulum os coxae dengan caput femoris. 

Articulatio Femore Patellaris 

Persendian antara facies articularis os femur dengan facies patellaris femoris os patella. 

Articulatio Genu 

Atau sendi Lutut. Persendian antara articularis superior condyli medialis tibiae dengan facies 

articularis inferior condyli medialis femoris. 



Articulatio Tibio Fibularis 

Persendian antara facies articularis fibularis tibiae dengan facies articularis capuli fibulae. 

Articulatio Talo Cruralis 

Persendian antara articulation malleoli lateralis dengan facies melleolaris lateralis tali. 

Articulatio Talo Calcanea 

Pesendian antara os talus dengan os calcaneus. 

Articulatio Talo  Cruralis = sendi loncat bagian atas 

ArticulatioTalo Tarsalis = sendi loncat bagian bawah 

Articulatio Talo Calcanearis 

Articulatio Talo Calcaneo Navicularis 

Articulatio Tarsotransvera CHOPART, terdiri dari : 

-          Articulatio Talovavicularis bagian depan 

-          Articulatio Calcaneo Cubiodea 

Articulatio Tarso Metatarsea : merupakan persendian antara os metatarsalea I – V dengan os 

coneiformea 

Articulatio metacarpo Phalangea 

Articulatio Inter Phalangea 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MYOLOGI 

 

MYOLOGI UMUM  

Myologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot. Pada otot, sifat yang istimewa dan 

mencolok adalah sifat Contractiliteitnya (mengkerut). 

Ada 2 macam rangsang yang mengakibatkan kontraksi otot, yaitu : 

1). Rangsang Neorogeen : adalah rangsang dari luar, masuk kejalan syaraf, ke pusat syaraf dan 

terus ke otot. 

2). Rangsang Myogeen : adalah yang menjelma atau timbul di dalam otot itu sendiri. 

Jaringan Otot ditandai oleh adanya miyofibril-miyofibril pada sel-selnya yang memajang. 

Miyofibril-miyofibril ini yang bertanggung jawab kontraktilitas sel-sel otot. Berdasar atas 

struktur dan sifat fisiologisnya otot dibedakan menjadi 3 jenis jaringan yaitu : 

1. Jaringan Otot Polos 

Terdiri dari sel-sel otot panjang saling melekat satu dengan lainnya dengan perantaraan jaringan 

pengikat yang halus sekali. Di tengah-tengah sel otot didapati suatu inti (nucleus) yang 

dikelilingi oleh cairan sel yang disebut sacroplasma, untuk mengadakan kontraksi sehingga 

seluruh otot memendekkan diri, otot polos ini berkontraksi perlahan dan dalam waktu yang lama 

dengan menggunakan energi yang sedikit, ritmis ( teratur), tidak dibawah kemauan kita. 

Misalnya : pembuluh darah, dinding usus dan sebagainya. 

Otot ini juga dinamakan Otot Tak Sadar. 

2. Jringan Otot Seran Lintang  

Otot ini juga usebut otot bercorak, otot lurik atau otot rangka. Terdiri dari sel-sel tipis sekali dan 

tersusun berjajar merupakan syncium (serabut otot) artinya suatu kumpulan sel-sel yang dinding 

selnya tidak kelihatan jelas lagi, sifatnya cepat berkontraksi dan cepat relaksasi. Bekerja dibawah 

kemauan kita, maka otot ini disebut otot-otot sadar. 

3. Jaringan Otot Jantung  

Jaringan otot ini berbentuk otot jantung, sel otot seran lintang, bercabang-cabang berhubungan 

satu sama lain. Jaringan otot jantung ini merupakan suatu bentuk antara jaringan otot polos dan 

jaringan otot seran lintang. 

Otot jantung ini bekerja tidak dibawah kemauan kita, cepat dan ritmis (teratur). 



OTOT  BADAN 

Pada umumnya setiap otot badan mempunyai 2 ujung yang masing-masing dinamakan Kepala 

(Caput) dan Ekor (Cauda), sedang bagian yang tengah-tengah disebut dengan Empal (Venter). 

Selain itu otot juga mempunyai bagian-bagian yaitu : 

(1). Venter (empal) 

(2). Tendo (urat). 

Venter ( Empal ) 

Mula-mula terlihat serabut otot berkelompok menjadi satu bekas yang dilapisi oleh jaringan ikat 

yang tipis. Jaringan ikat untuk satu bekas ini dinamakan Perimysium Internum atau Perimysium 

tingkat I. Selanjutnya beberapa bekas menjadi satu rombongan yang dselubungi oleh jaringan 

ikat lagi yang dinamakan Perimysium tingkat II. Begitu seterusnya, tingkat III, IV,dst, sehingga 

merupakan suatu empal dengan dilapisi jaringan ikat. Jaringan ikat paling luar disebut : 

Perimysium Externum atau Fascie/Musulus (otot). 

Jaringan ikat yang membungkus myobril berfungsi : 

(1). Mengikat myofibril 

(2). Tempat pembuluh-pembuluh darah 

(3). Tempat pembuluh-pembuluh syaraf 

(4). Tempat pembuluh-pembuluh lympha 

Disamping itu perimysium juga sebagai simpanan energi dan didalamnya terdapat zat collagen 

dan elastis. 

Tendo (Urat) 

Otot tidak langsung melekat pada tulang, tapi pada kedua ujungnya ada tendo (urat) sebagai 

perantaranya). Tendo ini merupakan jaringan ikat yang kuat sekali, lebih kuat dari otot itu 

sendiri, warnanya putih seperti perak. Tendo-tendo inilah yang yang melekat pada tulang, 

tonjolan tulang dan garis-garis pada tulang. Cara melekat pada tulang kuat sekali, sehingga bila 

otot mengkerut terlalu kuat, bukan tendonya yang terlepas dari tulang tetapi ototnya yang sobek 

atau tulangnya yang pecah/patah. 

Ada 2 cara melekat tendo terhadap tulang : 

(1). Dengan perantara Periost (tonjolan tulang) 

(2). Langsung beralih dari jaringan tendo ke jaringan tulang. 



Tendo dibedakan atas 2 macam yaitu : 

(1). Origo : yaitu tendo yang melekat pada bagian rangka yang tetap (tidak banyak bergerak) 

(2). Insertio : yaitu tendo yang melekat pada bagian rangka yang banyak bergerak. Tetapi dapat 

juga origonya banyak bergerak, kalau insertionya di fixer. 

Menurut hubungan antara serabut-serabut otot dan tendo-tendo, dapat dibedakan berbagai jenis 

otot yaitu : 

1. Menurut bentuknya :  

1. Otot berbentuk kumparan 

2. Otot berbentuk kipas 

3. Otot berbentuk pipih (ada yang panjang dan pendek) 

2. Menurut jalannya serabut otot :  

1. Otot berserabut sejajar, misalnya : 

1. m.Sartorius (otot penjahit) 

2. m. Rhombiodeus (otot belah ketupat). 

 

2. Otot berserabut seperti kipas 

Pada otot ini origonya terdapat pada tempat yang lebar dan insertionya pada 

tempat yang sempit, contohnya : 

1. m. Latissimus Dorsi (otot punggung lebar) 

2. m. Gluteus Medius (otot pantat) 

 

3. Otot berserabut melingkar, 

Otot ini terdapat dimana ada lubang-lubang di dalam tubuh, misalnya : 

1. m. Orbicularis oris (otot lingkar mulut) 

2. m. Orbicularis oculi (otot lingkar mata). 

 

4. Otot berserabut seperti bulu ayam. 

Serabut-serabut pada otot ini berjalan serong, menancap ke dalam tendonya. 

Jenis-jenis otot ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Otot Fusiform 

Mempunyai serabut-serabut otot yang panjang dan menghasilkan pergerakan 

yang luas tetapi tidak kuat. Tendonya relatif pendek. 

2. Otot Unipenatus 

Mempunyai tendo yang panjang walaupun serabut-serabut otot yang melekat 

pada tendo itu pendek. Hal ini menjamin bahwa potongan melintang 

fisiologisnya relative besar dan akibatnya otot ini lebih kuat. 

3. Otot Bipenatus 

Mempunyai struktur sama seperti otot Unipenatus, akan tetapi serabut-serabut 

ototnya melekat pada kedua sisi tendo. 

4. Otot Biceps Brachii dan Musculus Triceps Bracii 



Otot dengan berkepala dua, otot berkepala tiga dan otot berkepala empat, 

dimana masing-masing kepala bersatu menjadi satu venter (perut) dan berakhir 

pada tendo yang sama. 

5. Otot Multi Planus 

Bila otot hanya mempunyai satu kepala tetapi mempunyai satu tendo perantara 

atau lebih, hingga otot mempunyai dua atau tiga venter. 

Slah satu otot seperti ini dengan dua venter mempunyai segmen otot berurutan 

yang hampir identik besarnya. 

6. Otot Planus 

Otot dengan tendo yang lebar dan tipis atau aponeurosis. 

Otot – otot dapat terbentang melalui satu sendi atau lebih dan dinamakan otot Uniaticuler, 

Biartikuler atau Multiartikuler. Otot- otot ini menghasilkan pergerakan yang berbeda dan pada 

beberapa kasus malahan menimbulkan gerakan yang berlawanan pada berbagai sendi. Contoh 

otot-otot interossei pada tangan yang melakukan fleksio sendi proksimal tetapi ekstensio sendi 

tengah dan terminal jari-jari. Otot – otot yang bekerjasama untuk menimbulkan suatu pergerakan 

dinamakan Sinergist dan otot –otot yang menimbulkan pergerakan yang berlawanan dinamakan 

Antagonist. Gabungan Sinergist dan Antagonist dapat merubah berbagai pergerakan. Pada 

fleksio pergelangan tangan misalnya, beberapa otot adalah synergist, tetapi pada abduksio 

radialis menjadi antagonist. 

MACAM – MACAM SUSUNAN OTOT RANGKA 

Otot rangka dibagi menjadi : otot badan/togok, otot anggota gerak, dan otot kepala. 

Otot badan/togok terdiri dari : 

1. Otot punggung 

2. Otot perut 

3. Otot dada 

4. Otot leher 

(1). Otot punggung : terletak di belakang tulang belakang sebelah kanan dan kiri yang disebut 

luhur. Urat-urat otot punggung ini melekat pada taju-taju duri dan taju-taju sayap. Otot punggung 

sangat penting pada gerak-gerik tulang belakang,sehingga dapat : 

a. menekuk ke belakang (retroflexi) 

b. menekuk ke muka (anteflexi) 

c. menekuk ke samping (lateroflexi) 

d. memutar ke kanan (endorotasi) 

e. memutar ke kiri (exorotasi) 

(2). Otot perut : dinding otot perut muka dibentuk oleh otot perut lurus (m. rectus abdominus) 

yang menghubungkan tulang dada dengan tulang kemaluan, sedang disisi otot perut lurus 

terdapat otot perut lebar yang terdiri dari : 

 



a. otot perut serong luar (m. obligus abdominus externum) 

b. otot perut serong dalam (m. obligus abdominus internum) 

c. otot perut melintang 

Otot perut terentang antara gelang panggul dan rangka dada sehingga merupakan sebuah penutup 

rongga perut yang dapat bergerak. 

Penutup ini dapat bergerak mengikuti besar kecilnya rongga perut (isi lambung, isi usus, isi 

kandungan, isi kantong kemih). Otot perut melekat pada rangka dada, sehingga dapat 

mempengaruhi gerakan dinding rongga dada yang sangat penting artinya pada gerakan 

pernafasan. Otot perut secara tidak langsung dapat pula mempengaruhi sikap tulang belakang. 

(3). Otot dada : otot ini mengisi sela antara iga dalam dan luar. Otot dada ada 2 macam yaitu : 

1. Otot antar tulang iga (m. intercostales) yang terdiri dari : 

a. Otot antar tulang iga luar (m. intercostales externum) 

b. Otot antar tulang iga dalam (m. intercostae internum) 

2. Otot pengangkat iga (m. levetor costae) 

Otot tersebut mempengaruhi gerak – gerik rangka dada, sekaligus merakit rangka dada. 

Kerja otot – otot dada ini penting artinya pada gerakan pernafasan ekspirasi oleh otot 

antar iga luar dan mengangkat iga serta pernafasan inspirasi oleh otot antar iga dalam. 

(4). Otot leher : otot leher muka terdiri dari : 

A. Otot Platisma (m. Platysma) 

B. Otot tulang dada selangka putih tulang (m. sternoeleido mastoideus) 

Otot  ini melekat pada pinggir atas tulang dada dan tulang lidah serta pangkat tengkorak. 

Otot ini penting artinya untuk gerakan kepala, leher, dan untuk perputaran pangkal 

tenggorokan dan tulang lidah dalam peristiwa menelan. Otot leher yang lain terletak 

dibelakang sisi kanan kiri leher. Otot – otot leher ini penting pada gerakan leher dan 

rangka tenggorokan pada sendi atlas kepala belakang, sehingga kepala dapat bergerak 

sebagai berikut : 

1. mengangguk (antefleksi) 

2. menengadah (retrofleksi) 

3. menoleh ke kanan dan ke kiri (endorotasio dan eksorotasio) 

4. menggeleng (lateroflaksi) 

 

 

 



Susunan Otot Anggota Badan Atas 

Otot – otot anggota badan atas dapat dibagi dalam : 

1. Otot – otot dari bagian belakang batang badan 

2. Otot – otot dari bagian depan batang badan 

3. Otot – otot bahu 

4. Otot – otot lengan atas 

5. Otot – otot lengan bawah 

6. Otot – otot tangan  

1. Otot – otot dari bagian belakang batang badan  

1. Protuberantia occipitalis externa, linea nuchea superior, septum nucea, 

processus spinosus vert. prominens, proessus spinosi semua vert. 

thoracales 

2. Pars descendens dari bagian cranial septum nuchea pada extremitas 

acromialis claviculae. Pars horizontalis dari bagian caudal septum nuchea 

dari vert. thoracales yang atas pada acromi dan tepi atas spina scapulae. 

Pars ascendens dari vert. thoracales yang bawah pada tepi bawah spina 

scapulae. 

2. Otot – otot yang bertempat lekat pada gelang bahu  
1. Musc. Trapezius 

2. Musc. Romboidei minor et major 

                              3.   processus spinosus vert. cervicalis 6 dan 7 (minor) 

      4.   Processus spinosus vert. thoracales 1-4 

                              5.  Margo vertebralis scapulae mulai dari basis spina scapula. 

• Musc. Levator Scapulae 

O.        tuberculus posterior processus transverse vertebrae cervicales 1-4 

I.           angulus medialis scapula 

b.    Otot – otot yang bertempat lekat pada humerus 
• Musc. Latisimus dorsi 

1. processus spinosus vert. thoracales 7-12 lamina superficialis fasiae lumbodorsalis crista 

iliaca costae 10-12  

1. Crista tuberculi minoris. 

2. 2. Otot – otot dari bagian depan batang badan 

a. Otot – otot yang bertempat lekat pada gelang bahu 
• Musc. Subclavius 

1. Ujung medial iga 1 bagian tulang 

2. permukaan bawah clavicula sepanjang sulcus subclavius 

• Musc. Pectoralis minor 

1. costae 3-5 

I.          procesusus coracoideus 

• Musc. Serratus anterior 

1. costae 1-8 

I.        margo vertebralis scapulae 



b. Otot – otot yang bertenpat lekat pada humerus 
• Musc. Pectoralis mayor 

1. pars clavicularis pada extremitas sternalis claviculae. 

I.         crista tuberculi majoris 

3.   Otot – otot bahu 
Otot –otot bahu berjalan dari gelang bahu ke humerus. Kebanyakan origonya pada scapula saja, 

hanya musc. Deltoideus yang juga berorigo pada clavicula. 

• Musc. Deltoideus 

1. extremitas acromialis claviculae (pars clavicularis) acronim (pars acromialis) 

I.          tuberositas deltoidea humeri 

• Musc. Supraspinatus 

1. fossa supraspinata 

I.          tuberculum majus bagian atas 

• Musc. Infraspinatus 

O.       fossa infraspinata 

I.         tuberculum majus bagian atas 

• Musc. Teres minor 

1. margo axillaris scapulae 

I.         tuberculum majus bagian bawah 

• Musc. Teres mayor 

1. margo axillaris dan angulus inferior scapulae 

I.          crista tuberculi minoris humeri 

• Musc. Subscapularis 

1. facies costalis 

I.         tuberculum minus humeri 

4. Otot – otot lengan atas 

a. Otot – otot ventral atau otot – otot ketul lengan atas 
• Musc. Biceps brachii 

1. caput longum : tuberositas supraglenoidale 

caput breve : processus coracoideus 

1. I.           tuberositas radii 

fascia antebrachii sebelah medial melalui lacertus fibrosus. 

• Musc. Coracobrachialis 

1. processus coraccideus 

I.          pertengahan humerus 

• Musc. Brachialis 

1. pertengahan humerus, mencakup insersi musc. Deltoideus 

I.          tuberositas ulnae 

b. Otot – otot dorsal atau otot – otot kedang lengan atas 
• Musc. Triceps brachii 

1. caput longum : tuberositas infraglenoidale 

caput laterale : facies poasterior humeri di cranial sulcus spiralis 

caput mediale : facies posterior humeri dikaudal sulcus n. radialis 

1. Olecranon 

Articulatio humeri merupakan sendi peluru karena caput humeri merupakan bagian sebuah bola. 

Pada sendi ini dapat dilakukan gerak – gerak yang berikut : 



1. Anteflekstio humeri dan retroflektio yang berlangsung sekeliling sumbu gerak horizontal 

yang melalui caput humeri dan yang terletak dalam bidang scapula. Antefleksio 

digerakkan oleh : mm. deltoideus ( bagian depan ), pectoralis major, biceps brachi dan 

coraco brachii. 

Retrofleksio digerakkan oleh : mm. deltoideus ( pars spinalis ), triceps brachii (caput longum), 

teres major dan latisimus dorsi. 

1. Abduksio dan adduksio yang berlangsung dalam bidang scapula sekeliling sumbu gerak 

yang sagital dan yang tegak lurus pada bidang scapula. 

Abduksio digerakkan oleh : mm. deltoideus (pars acromialis), supraspinatus, biceps brachii 

(caput longum). 

Aduksio digerakkan oleh : mm. pectoralis major, infra spinatus, teres minor, teres major, 

latisimus dorsi, subscapularis, biceps brachii (caput breve), corocobrachialis, triceps brachii 

(caput longum) dan deltoideus (pars clavicularis dan pars spinalis). 

1. Perputaran yang berlangsung sekeliling sumbu gerak yang memanjang sepanjang 

bumbung humerus. Ketiga sumbu gerak berpotongan tegak lurus di caput humeri. 

Endorotatio digerakkan oleh : mm. pectoralis major, teres major, latisimus dorsi, sub 

scapularis, triceps brachii (caput longum) dan deltoideus (pars clavicularis dan pars 

spinalis). 

Eksorotasio digerakkan oleh : mm. teres minor, infra spinatus, supraspinalistus dan deltoideus 

(pars spinalis). 

1. 5. Otot – otot lengan bawah  

2. A. Otot – otot ventral lengan bawah : terdiri dari lapis dangkal dan lapis dalam.  
1. Lapis dangkal : otot – otot ini mempunyai suatu caput commune yang berorigo 

pada epicondylus medilis humeri.  

1. M. pronator teres : 

O.  caput humerale : epicondylus medialis humeri 

Caput ulnare : processus coronoideus 

1. tuberositas pronatoria pada pertengahan pinggir lateral radius. 

1. M. flexor carpi radialis : 

O.  epicondylus medialis humeri 

I.    basis pada ossium metacarpalium II dan III 

1. M. Palmaris longus : 

O. epicondylus medialis humeri 

I.   aponeurosis Palmaris 

1. M. flexor carpi ulnaris 

O. caput humerale : epicondylus medialis humeri 

caput ulnare : pinggir dorsal ulna. 

I.   os pisifore 

1. M. flexor digitorum sublimis : 

O. caput humerale : epicondylus medialis humeri 

caput ulnare     : processus coronoideus ulnae 

caput radiale     : permukaan volar radius 

1. sisi volar phalanx tengah jari II – V 

2. lapis dalam : 

3. M. flexor digitorum profundus : 

O. facies volaris ulnae 



Membrane interossea 

1. basis phalanx terakhir jari II – V 

1. M. flexor pollicis longus : 

O. facies volaris radii 

Membrana interossea 

1. basis phalanx terakhir ibu jari 

1. M. pronator quadratus : 

O. facies volaris ulnae bagian distal 

I.   facies volaris radii bagian distal 

1. Otot – otot radial lengan bawah :  
1. lapis dangkal : 

1. M. brachioradialis 

O. pinggir radial humerus 

septum intermusculare laterale 

1. processus styloideus radii 

10.   M. extensor carpi radialis longus 

O. seperti m. brachioradialis 

I.   basis ossis metacarpalis II 

11.   M. extensor carpi radialis brevis : 

O. epicondylus lateralis humeri 

I.   basis ossis metacarpalis II 

b.    lapis dalam : 

12.  M. supinator : 

O. epicondylus lateralis humeri 

lig. Collaterale laterale 

lig. Anulare radii 

crista supinatoria ulnae 

1. radius diatas insersi m. pronator teres 

1. Otot – otot dorsal (lengan bawah) 
1. lapis dangkal : 

13.  M. anconaeus : dapat dipandang sebagai bagian m. triceps brachii 

O. epicondylus lateralis humeri 

Permukaan belakang simpai sendi, atr. Cubiti 

1. permukaan lateral olecranon 

facies dorsalis ulnae 

14.  M. extensor digitorum communis 

O. epicondylus lateralis humeri 

Fascia antebrachii 

1. aponeurosis dorsalis jari II – V 

15.  M. extensor digiti V proprius 

O. bersatu erat dengan origo m. extensor digitorum comunis 

I.   aponeurosis dorsalis kelingking 

16.  M. extensor carpi ulnaris 

O. epicondylus lateralis humeri 

Facies dorsalis ulnae 

1. basis ossis metacarpalis V 



1. lapis dalam : 

17.  M abductor pollicis longus 

O. facies dorsalis ulnae et radii 

Membrana interossea antebrachii 

1. basis ossis metacarpalis I 

18.  M.extensor pollcis brevis : 

O. facies dorsalis radii 

Membrana interossea antebrachii 

1. basis phalanx pertama ibu jari 

19.  M. extensor pollicis longus 

O. facies dorsalis ulnae 

Membrana interossea antebrachii 

I.  basis phalanx terakhir ibu jari 

20.  M. extensor indicis proprius : 

O. facies dorsalis ulnae 

Membrana interossea antebrachii 

I.  aponeurosis dorsalis telunjuk 

1. 6. Otot – otot tangan 

1. Otot – otot thenar, otot – otot jantung ibu jari :  
1. M. abductor pollicis brevis : 

O. ling. Carpi tranversum 

Tuberositas ossis navicularis 

Urat m. abductor pollicis longus 

1. sisi lateral basis phalanx proximal ibu jari 

1.  

1. M. opponens pollicis 

O. lig. Carpi tranversum 

Os multangulum majus 

1. sisi lateral os metacarpale 

1.  

1. M. flexor pollicis brevis : 

O. caput super ficiale : lig. Carpi tranversum 

Caput profundum : ossa multangula dan os capitatum 

I. os sesamoideum laterale dan basis phalanx proximal ibu jari 

1.  

1. M. adductor pollicis : 

O. caput obliquum : basis pada ossa metacarpalia II & III 

Os capitatum 

Ikat-ikat disekitar os capitatum 

Caput transversum : facies volaris ossis meracarpalis III 

1. basis phalanx proksimal ibu jari 

os sesamoideum mediale 

1. Otot – otot hypothenar, otot-otot jantung kalingking 
1. M. Palmaris brevis : 

O. aponeurosis Palmaris bagian media 

I.   jaringan bawah kulit di daerah hypothenar 



1. M. abductor digiti V : 

O. os pisiforme 

Lig. Carpi transversum 

I.   basis phalanx pertama kelingking 

1. M. flexor digiti V brevis : 

O. hamulus ossis hamati 

Lig. Carpi transversum 

I.   bersama dengan m. abductor digiti V 

1. M. opponens digiti V : 

O. hamulus ossis hamati 

Lig. Carpi trasversum 

1. margo medialis ossis metacarpalis V 

1. Otot – otot bagian dalam 
1. M. lumbricales : 

O. urat – urat m. flexor digitorum profundus sebagai berikut : 

Yang ke jari II dan III pada sisi lateral urat itu 

Yang ke jari IV dan V pada sisi lateral urat itu 

Dan pada sisi medial urat yang berdekatan. 

I. aponaurosis dorsalis jari II – V 

10.  M. interosei : diantara sela – sela ossa metacarpalia 

1. M. interossei volares (3 buah ) : 

O. yang pertama pada sisi medial os metacarpale II 

Yang kedua dan ketiga masing – masing pada sisi lateral  ossa metacarpalia IV dan V 

1. yang pertama pada sisi medial basis phalanx pertama telunjuk, dan aponeurosis dorsales 

ibu jari itu. 

Yang kedua dan ketiga masing – masing pada sisi lateral basis phalanx pertama jari IV – V dan 

aponeurosis dorsalis jari – jari itu. 

1. M. interossei dorsales (4 buah) 

O. pada sisi yang berhadapan pada ossa metacarpalia 

I.   yang pertama dan kedua pada pinggir lateral phalanx pertama jari II dan III dan aponeurosis 

dorsalis jari –jari itu. 

Yang ketiga dan keempat pada pinggir medial phalanx pertama jari III dan IV pada aponeurosis 

dorsalisnya. 

Susunan Otot Anggota Badan Bawah 
Otot – otot anggoto badan bawah dari sudut topografi dapat dibagi dalam : 

1. Otot – otot pangkal paha 

2. Otot – otot tungkai atas 

3. Otot – otot tungkai bawah 

4. Otot – otot kaki 

1. 1. Otot – otot pangkal paha :  

1. a. Otot – otot bagian dalam :  
1. M. psoas minor (sering tidak ada) : 

O. corpus vert. thoracales XII 

Corpus vert. lumbalis I 

Discus diantara kadua vertebrae itu 

1. eminentia iliopectinea 



fascia iliaca 

1. M. psoas mayor : 

O. corpora vert. thoracalis XII dan vert. lumbales I-V 

Processus transversi, semua vert. lumbales 

I.  trochanter minor femoris 

1. M. iliacus : 

O. fossa iliaca 

I.   trochanter minor femoris 

1. b. Otot – otot bagian luar :  
IV.      M. glutaeus maximus : 

O. ala ossis ilium dibelakang linea glutaea posterior, fascia lumbodorsalis 

Permukaan belakang os sacrum dan os cocygis 

Lig. Sacroiliaca posteriora 

Lig. Sacrotuberosum 

1. 2/3 bagian atas pada tractus iliotibialis 

1/3 bagian bawah pada tuberositas glutaea femoris 

1. M. Glutaeus medius : 

O. ala ossis ilium diantara linea glutaea posterior, crisa iliaca 

dan linea glutaea anterior 

1. Trochanter permukaan lateral 

1. M. glutaeus  mediums 

O. ala ossis illium diantara linea glutaea anterior dan linea glutaea inferior 

I.  trochanter mayor permukaan depan 

1. M. piriformis : 

O. facies pelvina ossis sacri 

I.  puncak trochanter major 

1. M. obturator internus : 

O. permukaan medial,membrana obturatoria os coxae sekitar foramen obturatorium 

I.  fossa trochaterica 

1. M. gemellus superior : 

O. spina ischiadica 

I.  fossa trochanterica 

1. M. gemellus inferior 

O. tuber ischiadicum 

I.   fossa trochanterica 

Mm. obturator internus dan gemelli juga dinamakan m.triceps coxae 

1. M. quadratus femoris 

O. tuber ischiadicum 

I.   crista intertrochanterica 

1. M. obturator externus 

O. permukaan luar membrana obturatoria os coxae sekitar foramen obturatorium 

I.  fossa trochanterica 

1. M. tensor faciae latae 

O. labium externum cristae iliacae 

Spina iliaca anterior superior 

Permukaan dalam fascialata 



1. melalui tractus iliotibialis maissiatii pada tuberositas tractus iliotibialis tibiae 

1. 2. Otot – otot tungkai atas :  

1. a. Otot – otot ventral atau otot – otot kedang  
1. M. Sartorius : 

O. spina iliaca anterior superior 

I.   facies medialis tibiae dekat pada tuberositas tibiae bersama dengan urat lekat mm. gracillis 

dan semitendinosus. 

1. M. guadri ceps femoris : 

a)      M. rectus femoris : 

O. caput rectum : spina iliaca anterior inferior 

Caput obliquum : sedikit diatas acetabulum 

1. tuberositas tibiae dengan perantara lig. Patellae 

b)      M. vastus medialis : 

O. bagian terbawah linea intertrochanterica labium, mediale lineae asperiae 

I.   pinggir medial urat lekat m. rectus femoris dan patella. 

c)      M. vastus lateralis : 

O. permukaan depan dan bawah trochanter major, labium laterale lineae asperae 

I.   pinggir lateral urat lekat m. rectus femoris dan patella 

d)     M. vastus intermedius 

O. permukaan depan dan lateral femur 

I.   urat lekat m. rectus femoris 

1. M. articularis genu : 

O. permukaan depan femur bagian bawah 

I.   permukaan atas dan samping capsula articularis send lutut 

1. b. Otot – otot medial atau otot – otot penggerak ke tengah :  
1. Lapis luar :  

1. M. pectineus : 

O. pecten ossis pubis 

Fascia pectinea 

1. linea pectinea femoris 

1. M. adductor longus : 

O. ramus superior ossis pubis diantara symphysis dan tuber culum pubicum 

I.   labium mediale lineae asperae 

1. M. gracilis : 

O. ramus inferior ossis pubis 

I.   facies med. Tibiae dekat pada tuberositas tibiae bersama dengan urat lekat mm. Sartorius et 

semi tendinosus 

1. Lapis dalam : 

4.  M. adductor brevis : 

O. ramus inferior ossis pubis 

I.  labium mediale lineae asperae 

1. M. adductor magnus : 

O. ramus inferior ossis pubis 

Ramus inferior ossis ischii 

Tuber ischadium 

1. labium mediale lineae asperae, condylus medialis femoris 



Catatan : diantara bagian yang melekat pada linae aspera dan bagian yang melekat pada condylus 

femoris terdapat suatu celah : hiatus adductorius. 

1. M. adductor minimus : 

O. ramus inferior ossis pubis 

Ramus inferior ossis ischii 

I.  labium mediale lineae asperae 

1. c. Otot – otot dorsal atau otot – otot ketul :  
1. M. semitendinosus : 

O. tuber ischiadicum 

I.   facies med. Tibiae dekat pada tuberositas tibiae bersama dengan urat lekat mm. Sartorius et 

gracilis 

1. M. semimembranosus : 

O. tuber ischiadicum 

I.   simpai sendi, sendi lutut, melalui lig. Popliteum obliquum condylus medialis tibiae. 

Facies cruis 

1. M. biceps femoris : 

O. caput longum : tuber ischiadium 

Caput breve : labium laterale lineae asperae 

1. capitatum fibulae  (bagian terbesar) 

condylus lateralis tibiae (bagian kecil) 

Catatan : ketiga otot – otot dorsal tungkai atas ini bersama juga dinamakan : mm. ischiocrurales. 

1. 3. Otot – otot tungkai bawah :  

1. a. Otot – otot ventral atau otot – otot kedang :  
1. M. tibialis anterior : 

O. condylus lateralis tibiae 

Facies lateralis tibiae 

Membrana interossea cruris 

Fascia cruris 

I.   permukaan plantar os cuneiforme I 

Permukaan atas basis ossis metatarsalis I 

1. M.extensor digitorum longus : 

O. condylus lateralis tibiae 

Capitulum dan facies medialis fibulae 

Fascia cruris 



I.   aponeurosis dorsalis jari kaki II – V 

1. M. peronaeus tertinus : 

O. merupakan bagian m. extensor digitorum longus yang letaknya disebelah lateral sekali. 

I.   tuberositas ossis metatarsalis V 

1. M. extensor hallucis cruris 

O. facies medialis fibulae 

Membrana inte ossea cruris 

I.   basis phalanx terakhir ibu jari kaki 

1. b. Otot – otot dorsal atau otot – otot ketul :  
1. lapis dangkal :  

1. M. gastrocnemius : 

O. caput mediale : epicondylus medialis femoris 

Caput raterale : epicondylus lateralis femoris 

1. tuber calcanei dengan perantara tendo calcanei 

1. M. s o l e u s : 

O. capitulum dan facies posterior fibulae 

Linea poplitea tibiae 

Arcus tendineus m. solei 

1. tuber calcanei dengan perantaraan tendo calcanei 

III. M. plantaris (sering tidak ada) : 

O. condylus lateralis femoris 

I.   tuber calcanei 

Catatan : ketiga otot ini bersama juga dinamakan m. triceps surae. 

1. lapis dalam : 



IV. M. popliteus : 

O. condylus lateralis femoris 

Lig. Popliteum arcuatum 

I.   planum popliteum tibiae 

1. M. flexor digitorum longus : 

O. facies posterior tibiae 

Facies cruris lembar dalam 

I.   phalanx terakhir jari kaki II – V 

VI. M. flexor hallucis longus : 

O. facies posterior fibulae 

Fascia cruris lembar dalam 

Membrana interossea cruris 

I.  phalanx terakhir ibu jari kaki 

1. M. tibialis posterior : 

O. facies posterior fibulae 

Facies posterior tibiae 

I.   tuberositas ossis navicularis 

Ossa cuneiformia I – III 

1. c. Otot – otot lateral :  
1. M. peronaeus longus : 

O. capitatum fibulae 

Facies lateralis fibulae 

1. os cuneiforme I 

basis ossis metatarsalis I 



1. M. peronaeus brevis : 

O. facies lateralis fibulae 

I.   basis ossis metatarsalis V 

1. 4. Otot – otot kaki :  

1. a. Otot – otot bagian dorsal :  
1. Otot – otot bagian dorsal :  

1. M. extensor hallucis brevis : 

O. bagian depan calcaneus 

I.   aponeurosis dorsalis ibu jari kaki 

1. M. extensor digitorum brevis : 

O. bagian depan calcaneus 

I.   aponeurisis dorsalis jari kaki II – IV 

III. M. adductor hallucis : 

O. caput obliquum : os coboideum, lig. Plantare logum 

Os cuneiforme III, bases ossium 

Metatarsalium II, III, IV, V 

Caput transversum : simpai sendi, art. Metatarso 

Phalangea II, III, IV, V 

1. os sesamoideum laterale 

basis phalanx pertama ibu jari kaki 

1. Otot – otot bagian lateral kaki :  

1. M. abductor digiti V : 

O. processus lateralis tuberis calcanei 

Aponeurosis plantaris 

1. tuberositas ossis metatarsalia V 



basis phalanx pertama jari V 

1. M. flexor digiti V brevis : 

O. lig. Plantare longum 

Basis ossis metatarsalis V 

I.   basis phalanx pertama jari V 

III. M. opponens digiti V : 

O. lig. Plantare longum 

I.   ujung distal os metatarsale V 

1. Otot – otot bagian tengah kaki :  

1. M. flexor digitorum brevis : 

O. permukaan bawah calcaneus 

Oponeurosis plantaris 

1. phalanx tengah jari II – V 

1. M. quadratus plantae (dapat dianggap sebagai caput accessorum pada m. flexor digitorum 

longus) : 

O. permukaan bawah calcaneus 

I.   pinggir lateral urat akhir m. flexor digitorum longus 

III. M. lumbricales : 

O. urat – urat m. flexor digitorum longus 

Yang ke jari II pada sisi medial urat itu 

Yang ke jari III – V pada sisi mesial urat itu 

Dan sisi lateral urat yang berdekatan 

I.   aponeurosis dorsalis jari II – V 

IV. M. interossei : 



1. M. interossei plantares (3 buah) : 

O. sisi medial ossa metatarsalia III – V 

I.   aponeurosis dorsalis jari III – V 

Sisi medial basis phalanx pertama jari III – V 

1. M. interossei dorsales (4 buah) : 

O. sisi – sisi yang berhadapan pada kelima ossa metatarsalia 

I.   yang pertama pada sisi medial basis phalanx pertama jari II 

1. b. Otot – otot bagian plantar :  

Otot – otot sisi medial kaki : 

1. M. abductor hallucis : 

O. lig. Laciniatum (ialah penebalan fascia yang berjalan dari malleolus medialis ke calcaneus 

dan memfiksasi urat-urat mm. tibialis posterior, flexor digitorum longus dan flexor hallucis 

longus) 

Processus medialis tuberis calcanei 

1. os sesamoideum mediale 

basis phalanx pertama ibu jari kaki 

1. M. flexor hallucis brevis : 

O. ossa cuneiformia I, II, III 

Lig. Plantare longum 

1. dengan 2 urat : satu pada os sesamoideum mediale 

satu pada os sesamoideum laterale 

 


