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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tekanan Darah 

Tekanan darah merupakan tekanan yang dihasilkan oleh darah terhadap 

pembuluh darah. Tekanan darah dipengaruhi volume cairan yang mengisi 

pembuluih darah, besarnya ditentukan oleh curah jantung dan tahanan pembuluh 

darah tepi terhadap aliran darah yang mengalir.9 Sehingga bila terjadi peningkatan 

volume darah atau elastisitas pembuluh darah akan menyebabkan peningkatan 

tekanan darah. Sebaliknya, bila terjadi penurunan volume darah akan menurunkan 

tekanan darah.10 Hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

BP  : Blood Pressure (mmHg)  

CO  : Cardiac Output (ml/ menit)  

TPR  : Total Peripheral Resistance.  

Tekanan darah hampir selalu dinyatakan dalam milimeter air raksa 

(mmHg) karena manometer air raksa telah dipakai sebagai rujukan baku 

untuk pengukuran tekanan darah. Tetapi walaupun jarang digunakan 

tekanan darah dapat juga dinyatakan dalam sentimeter air (cm H2O). Satu 

millimeter air raksa sama dengan 1,36 cm H2O karena berat jenis air raksa 

BP = CO x TPR 
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adalah 13,6 kali berat jenis air dan 1 sentimeter adalah 10 kali lebih besar 

dari 1 milimeter. 

Tekanan darah sangat penting dalam sistem sirkulasi darah dan 

selalu diperlukan untuk daya dorong mengalirnya darah di dalam arteri, 

arteriola, kapiler, dan sistem vena, sehingga terbentuklah suatu aliran yang 

menetap. 

Jantung bekerja sebagai pompa darah karena dapat memindahkan 

darah dari pembuluh vena ke arteri pada sistem sirkulasi tertutup. Aktivitas 

pompa jantung berlangsung dengan cara mengadakan kontraksi dan 

relaksasi, sehingga dapat menimbulkan perubahan tekanan darah di dalam 

sirkulasinya. Dalam satu siklusnya, siklus jantung terdiri dari satu periode 

relaksasi yang disebut diastolik, yaitu periode pengisian jantung dengan 

darah, yang diikuti oleh satu periode kontraksi yang disebut sistolik.  

Darah dipompakan ke aorta dan arteri pulmonalis ketika sistol 

ventrikel. Perekaman tekanan di dalam sistem arteri di saat itu menunjukkan 

kenaikan tekanan arteri sampai pada puncaknya 120 mmHg. Kenaikan ini 

menyebabkan aorta mengalami distensi sehingga tekanan di dalamnya 

sedikit menurun. Tekanan aorta pada saat diastol ventrikel cenderung 

menurun hingga 80 mmHg. Tekanan inilah yang dikenal sebagai tekanan 

diastol pada pemeriksaan tekanan darah. Perubahan pada siklus jantung 

tersebut yang menyebabkan terjadinya aliran darah di dalam sistem sirkulasi 

tertutup pada tubuh manusia.11 
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2.1.1 Tekanan Darah Sistolik 

Tekanan maksimal yang ditimbulkan pada arteri sewaktu darah 

disemprotkan ke dalam pembuluh selama periode sistol dengan rerata adalah 120 

mmHg.12 

  

2.1.2 Tekanan Darah Diastolik 

Tekanan minimal di dalam arteri ketika darah mengalir keluar menuju ke 

pembuluh yang lebih kecil di hilir selama periode diastol dengan rerata adalah 80 

mmHg. 12 

Meskipun tekanan ventrikel turun ke 0 mmHg sewaktu diastole namun 

tekanan arteri tidak turun hingga 0 mmHg karena terjadi kontraksi jantung 

berikutnya dan mengisi kembali arteri sebelum semua darah keluar dari sistem 

arteri. 12 

 

2.1.3 Penggolongan Tekanan Darah 

 Tekanan darah dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:  

1. Tekanan Darah Rendah (Hipotensi) 

Hipotensi merupakan penurunan tekanan darah sistol lebih dari 20-30% 

dibandingkan dengan pengukuran dasar atau tekanan darah sistol <100 

mmHg.12 Sehingga setiap organ dari badan tidak mendapat aliran darah 

yang cukup dan menyebabkan timbulnya gejala hipotensi.  
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2. Tekanan Darah Normal (Normotensi) 

Ukuran tekanan darah normal orang dewasa berkisar 120/80 mmHg. 

Tekanan darah dalam kehidupan bervariasi secara alami, seperti pada bayi 

dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih 

rendah dibanding dengan orang dewasa.13   

3. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) 

Tekanan darah tinggi persisten dimana tekanan sistoliknya di atas 140 

mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg.14 Menurut WHO, penyakit 

hipertensi merupakan peningkatan tekanan sistolik lebih besar atau sama 

dengan 160 mmHg dan atau tekanan diastolik sama atau lebih besar 95 

mmHg.  

 

Gambar 1. Klasifikasi Tekanan Darah menurut JNC 7 (The Seventh 

Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, 

Evaluation and Treatment of High Blood Pressure) 4 
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2.1.4 Faktor internal yang mempengaruhi tekanan darah 

1. Variasi diurnal tekanan darah  

Pada beberapa penelitian didapatkan bahwa tekanan darah mencapai 

puncak tertinggi pada pagi hari (mid morning), puncak kedua pada sore 

hari, menurun malam hari, paling rendah pada waktu tidur sampai jam tiga 

sampai jam empat pagi, kemudian tekanan darah naik perlahan sampai 

bangun pagi dimana tekanan darah naik secara cepat. Tekanan darah dapat 

bervariasi sampai 40 mmHg dalam 24 jam.15  

2. Tidur dan bangun tidur  

Menjelang bangun tidur tekanan darah meningkat 20 

mmHg.Peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik bisa naik sewaktu 

mau bangun, kemudian naik lagi setelah bangkit dari tidur dan 

bergerak.Naiknya tekanan darah pada awal pagi dapat membahayakandan 

kebanyakan mati mendadak terjadi pada saat tersebut.Umumnya selama 

tidur, tekanan darah tidak banyak bervariasi. 15 

3. Valsalva maneuver  

Peristiwa mengedan (ekspirasi yang ditahan terhadap penutupan 

glottis) menaikkan tekanan intrathoraks sehingga menghalangi aliran balik 

vena dan mengakibatkan turunnya isi sekuncup dan tekanan nadi dan 

disertai refleks takikardi.Bila manuver ini dihentikan, tekanan intrathoraks 

turun dan darah vena yang menumpuk mengalir sehingga menaikkan isi 

sekuncup (mekanisme Frank Starling).Akibatnya naiknya tekanan nadi 
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menyebabkan timbulnya refleks bradikardi secara dramatis. Valsalva 

maneuver ini digunakan untuk tes klinis persarafan otonom jantung.15 

1. Jantung 

Sistem Kardiovaskuler mengalirkan darah dari jantung ke seluruh 

tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu dengan cara jantung berkontraksi 

dan berelaksasi. Perubahan hemodinamik dalam sistem tersebut 

menyebabkan perubahan tekanan dan mengakibatkan terjadinya peristiwa 

aliran darah di dalam sistem kardiovaskular tersebut. 

Jantung dapat mempengaruhi tekanan darah karena berhubungan 

dengan curah jantung. Curah jantung dapat berubah – ubah bergantung 

pada tingkat aktivitas seseorang, usia, tingkat metabolisme tubuh dan 

ukuran tubuh. Ada dua faktor yang mempengaruhi curah jantung, yaitu isi 

sekuncup dan denyut jantung. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh 

rangsang saraf simpatis dan parasimpatis. Rangsang pada saraf simpatis 

akan meningkatkan frekuensi denyut jantung serta meningkatkan 

kontraktilitas miokardium sehingga akan menambah isi sekuncup.  

Menurut Frank Starling, apabila jumlah darah yang mengalir ke 

jantung meningkat, maka akan menyebabkan dinding ruang jantung 

meregang sehingga otot berkontraksi lebih kuat lagi. Oleh karena itu, 

semua penambahan darah yang kembali ke jantung akan dipompa masuk 

lagi ke sirkulasi secara otomatis.  
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2. Tahanan perifer 

Tahanan adalah penghalang terhadap aliran darah dalam pembuluh, 

tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat dihitung dari pengukuran 

aliran darah dan perbedaan tekanan dalam pembuluh. Sedangkan tahanan 

perifer total adalah keseluruhan tahanan yang terdapat di sirkulasi 

sistemik.  

Pengaruh tahanan perifer pada tekanan darah disebabkan oleh 

perubahan diameter pembuluh darah tepi, terutama pada arteriol. 

Perubahan pada diameter arteriol akan mengakibatkan perubahan pada 

tahanan perifer total sehingga terjadi perubahan tekanan darah. Karena 

tekanan darah dapat ditentukan oleh perkalian curah jantung dengan 

tahanan perifer. Adanya perubahan pada salah satu dari kedua faktor 

tersebut dapat mengubah nilai tekanan darah.  

3. Volume darah 

Volume darah dalam tubuh dipengaruhi oleh volume cairan 

ekstraseluler, sehingga peningkatan volume cairan ekstraseluler akan 

meningkatkan volume darah. Peningkatan volume darah akan 

meningkatkan tekanan pengisian sirkulasi rata-rata yang kemudian akan 

meningkatkan aliran balik darah vena ke jantung sehingga menyebabkan 

peningkatan curah jantung. Peningkatan curah jantung ini pada akhirnya 

dapat meningkatkan tekanan darah. Bila kehilangan darah terlalu banyak, 

maka tekanan darah menurun, seperti pada kasus perdarahan.  
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Bila perdarahan tidak terlalu banyak maka dengan penambahan cairan 

atau darah jumlah darah akan kembali normal. Sebaliknya, bila perdarahan 

banyak dan penambahan cairan atau darah tidak dapat mengembalikan 

volume darah, maka tekanan darah tidak akan meningkat kembali 

sehingga organ - organ vital akan kekurangan darah.  

4. Viskositas darah 

Viskositas darah adalah kekentalan darah sebagai zat cair yang banyak 

mengandung unsur kimia. Viskositas darah dipengaruhi oleh hematokrit 

sehingga peningkatan hematokrit akan meningkatkan viskositas darah. 

Bila viskositas darah meningkat maka diperlukan tenaga yang lebih besar 

untuk memompa darah pada jarak tertentu dan alirannya akan lebih 

lambat. Hal ini disebabkan karena gesekan yang terjadi antara berbagai 

lapisan darah dan pembuluhnya meningkat sehingga tekanan darah juga 

meningkat. Gesekan ini menentukan ukuran koefisien angkat viskositas, 

sebaliknya bila viskositas darah menurun, maka gesekan antara lapisan 

darah dan pembuluhnya akan menurun dan tekanan darah akan turun.  

5. Distensibilitas dinding pembuluh darah 

Ciri khas sistem vaskular yang penting adalah semua pembuluh darah 

bersifat distensibilitas, misalnya arteriol akan berdilatasi dan menurunkan 

tegangannya ketika tekanan di dalam arteriol meningkat. Hal ini 

mengakibatkan bila terjadi peningkatan aliran darah berarti disebabkan 
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tidak hanya peningkatan tekanan darah tetapi juga akibat penurunan 

tahanan.16 

Peran penting lain distensibilitas vaskular adalah dalam sistem 

sirkulasi, contohnya yaitu sifat distensibilitas arteri memungkinkan 

vaskular untuk menyalurkan curah jantung yang bersifat pulsatil dan 

merata-ratakan pulsasi tekanan. Hal ini menimbulkan aliran darah yang 

berlangsung terus-menerus dan hampir lancar sempurna melalui pembuluh 

darah yang sangat kecil dalam jaringan. 

Pembuluh darah yang memiliki distensibilitas tertinggi yaitu vena, 

bahkan dengan peningkatan tekanan yang sedikit saja sudah dapat 

menampung 0,5-1 liter darah tambahan, oleh karena itu, vena 

menyediakan fungsi penampung untuk menyimpan sejumlah besar darah 

yang dapat digunakan kapan saja dibutuhkan di manapun dalam sirkulasi.  

 

2.1.5 Faktor eksternal yang mempengaruhi tekanan darah 

1. Umur 

Tekanan darah seseorang akan meningkat bersamaan dengan 

bertambahnya umur, dikarenakan semakin berkurangnya distensibilitas 

dinding pembuluh darah seiring pertambahan usia. Hal ini mengakibatkan 

peningkatan terhadap tekanan sistolik dan diastolik. Tekanan diastolik 

meningkat karena dinding pembuluh darah tidak lagi retraksi secara 

fleksibel pada penurunan tekanan darah.17 
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2. Jenis kelamin 

Tekanan darah pria lebih tinggi daripada tekanan darah wanita, hal ini 

disebabkan wanita memimiliki hormon estrogen dan progesteron yang 

menjaga pembuluh darah tetap elastis, tetapi setelah menopause, tekanan 

darah akan meningkat karena pembuluh darah menjadi tidak elastis lagi.  

3. Posisi tubuh  

Jumlah darah arteri pada dasarnya ditentukan oleh jumlah darah yang 

terkandung di dalam arteri tersebut. Variasi tekanan darah dapat terjadi bila 

pasien mengambil posisi yang berbeda-beda.18 Tekanan darah dalam arteri 

pada orang dewasa dalam keadaan duduk atau posisi berbaring pada saat 

istirahat kira-kira 120/70 mmHg. Karena tekanan darah adalah akibat dari 

curah jantung dan resistensi perifer, maka tekanan darah dipengaruhi oleh 

keadaan-keadaan yang mempengaruhi setiap atau dan isi sekuncup. 

Besarnya isi sekuncup ditentukan oleh kontraksi miokard dan volume darah 

yang kembali ke jantung.  

a) Berdiri dan Tekanan Darah  

Detak jantung akan meningkat saat seseorang berdiri, karena darah 

yang kembali ke jantung akan lebih sedikit. Kondisi ini yang mungkin 

menyebabkan adanya peningkatan detak jantung mendadak ketika 

seseorang bergerak dari posisi duduk atau berbaring ke posisi berdiri. 

Sebanyak 300-500 ml pada posisi berdiri, darah pada pembuluh vena 

anggota tubuh bagian bawah dan isi sekuncup mengalami penurunan sampai 

40%. 
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Pengumpulan darah di vena lebih banyak pada posisi berdiri,. 

Mengakibatkan volume darah yang kembali ke jantung sedikit, isi sekuncup 

berkurang, curah jantung berkurang, dan kemungkinan tekanan darah akan 

turun. Tekanan darah berkurang akan menentukan kecepatan darah sampai 

ke bagian tubuh yang dituju.. Volume jantung berkurang maka darah yang 

ke luar dan tekanan menjadi berkurang.  

b) Gerak tubuh dan tekanan darah  

Gerak tubuh secara teratur dapat memperbaiki tonus otot dan sikap 

tubuh, serta dapat meningkatkan relaksasi. Gerakan tubuh merangsang 

peredaran darah ke otot dan organ tubuh yang lain.19 Terjadi peningkatan 

tekanan arteri pada saat selama tubuh bergerak. Peningkatan terjadi karena 

adanya pencetusan simpatis dan vasokonstriksi sebagian besar pembuluh 

darah. Peningkatan ini dapat sekecil 20 mmHg atau sampai sebesar 80 

mmHg selama bergerak, otot-otot memerlukan peningkatan aliran darah 

yang banyak. Hal ini menyebabkan peningkatan denyut jantung. 

Kosekuensi dari peningkatan denyut jantung menyebabkan waktu pengisian 

diastolic memendek dan terjadi penurunan kapasitas jantung.19  

c) Duduk dan tekanan darah  

Sikap atau posisi duduk membuat tekanan darah cenderung stabil. Hal 

ini dikarnakan pada saat duduk system vasokontraktor simpatis teransang 

melalui saraf rangka menuju otot-otot abdomen. Keadaan ini meningkatkan 

tonus dasar otot-otot tersebut yang menekan seluruh vena cadangan 

abdomen, membantu mengelurkan darah dari cadangan vaskuler abdomen 
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ke jantung. Hal tersebut membuat darah yang tersedia bagi jantung untuk 

dipompa menjadi meningkat. Keseluruhan respon ini disebut refleks 

kompresi abdomen. Kerja jantung pada posisi duduk, dalam memompa 

darah akan lebih keras karena melawan gaya gravitasi sehingga kecepatan 

denyut jantung meningkat.5 

d)  Berbaring dan tekanan darah  

Darah dapat kembali ke jantung secara mudah pada posisi berbaring 

Gaya gravitasi pada peredaran darah lebih rendah karena arah peredaran 

tersebut horizontal sehingga tidak terlalu melawan gravitasi dan tidak terlalu 

memompa.5 Hal ini terlihat bahwa selama kerja pada posisi berdiri, isi 

sekuncup meningkat secara linier (VO2 max 40% - 60%). Isi sekuncup 

dalam posisi berbaring mencapai nilai maksimal sedangkan pada posisi 

kerja hanya terdapat sedikit peningkatan, dan nilai ini sama dengan nilai 

maksimal yang diperoleh pada waktu kerja dengan posisi berdiri. Makin 

besar intensitas kerja (melebihi 85% dari kapasitas kerja) makin sedikit isi 

sekuncup, disebabkan memendeknya waktu pengisian diastole akibat 

frekuensi denyut jantung yang meningkat.  

4. Kondisi Ruang Pemeriksaan 

 Suhu ruang, ketenangan dan kenyamanan pada ruang periksa yang 

nyaman harus diperhatikan. Suhu ruang yang terlalu dingin dapat 

meningkatkan tekanan darah. Suhu ruangan yang baik adalah suhu 

ruangan normal yaitu berkisar 20-25 derajat celcius.  
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5. Keadaan Psikologis 

 Keadaan psikologis yang terganggu seperti stres akan meningkatkan 

tekanan darah dengan meningkatkan kadar kolesterol serum yang akan 

melemahkan dan merusak pelapis pembuluh darah, menyediakan tempat 

bagi mengendapnya lipid sehingga terbentuk plak kolesterol. Akhirnya 

lumen menyempit, tahanan perifer meningkat, dan tekanan darah naik.20 

6.  Olahraga 

Sebuah penelitian menyebutkan bahwa aktivitas fisik dapat 

menurunkan tekanan darah pada individu yang menderita hipertensi 

(tekanan darah tinggi). Olahraga secara teratur dapat menyerap atau 

menghilangkan endapan kolesterol pada pembuluh darah.21 

7.  Indeks Massa Tubuh (IMT) 

IMT berkorelasi dengan tekanan darah, terutama tekanan darah 

sistolik. IMT dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar 

seseorang dapat terkena risiko penyakit tertentu yang disebabkan karena 

berat badannya. Seseorang dikatakan kelebihan berat badan jika IMT ≥ 25 

dan dikatakan obesitas apabila ≥30. Berat badan dan IMT berkorelasi 

langsung dengan tekanan darah terutama tekanan darah sistolik bilamana 

5 kg dari berat badan yang berlebih hilang maka akan menurunkan 2-10 

poin tekanan darah sistolik.22  
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8. Letak tempat pengukuran 

Untuk mengukur tekanan darah yang akurat dibutuhkan posisi 

lengan atas yang sejajar dengan jantung untuk menhindari efek dari tekanan 

hidrostatik.23 Terdapat peningkatan tekanan sekitar 5-6 mmHg ketika lengan 

diturunkan dari posisi vertikal dan horizontal. Untuk menghindari kesalahan 

pembacaan, maka posisi lengan atas harus sejajar dengan jantung.24 Pada 

setiap 2,5 cm di atas atau di bawah tingkat jantung akan memberikan 

perbedaan pembacaan sekitar 1-2 mmHg. Posisi lengan yang lebih rendah 

dari tingkat jantung akan menghasilkan nilai sistolik dan diastolik yang 

tinggi.25   

 

2.2 Pengukuran Tekanan Darah 

Tekanan darah selalu diukur dalam milimeter (mmHg) karena manometer 

air raksa merupakan standar manometer yang dipakai dalam pengukuran tekanan 

darah. Tekanan darah dapat diukur dengan 2 cara:26 

2.2.1 Cara langsung 

Cara ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan darah pada hewan dan 

tidak diterapkan pada manusia. Caranya dengan memasukkan kanula atau 

jarum steril intra arteri sehingga perubahan tekanan dapat diukur secara 

langsung dengan manonemter merkuri atau dengan oskilografi yang hasilnya 

dapat dibaca grafik yang tercatat di kertas. 
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2.2.2  Cara tidak langsung  

Manometer air raksa atau yang lebih dikenal dengan nama 

sphygmomanometer atau tensimeter ditemukan oleh Riva-Rocci pada tahun 

1896. Pada tahun 1905 Korotkoff menemukan cara untuk menentukan tekanan 

sistol dan diastol. Atas dasar suara yang timbul (sound of Korotkoff). Suara ini 

ditimbulkan oleh adanya turbulensi sebagai akibat pembuluh darah yang 

menyempit karena ditekan oleh manset. Sound of Korotkoff terdiri atas:  

a. suara pertama yang menandakan tekanan sistol 

b. murmur lemah (soft murmur) 

c. murmur kuat (loud murmur)  

d. murmur meredam (muffling of murmur)  

e. suara hilang (disappearance of sound) yang menandakan tekanan darah 

diastol.  

Ada 3 cara yang berlainan pada pengukuran secara tidak langsung, yaitu:27 

1) Cara palpasi (Palpatory method)  

Cara ini hanya dapat mengukur tekanan darah sistol saja tanpa tekanan darah 

diastol. Cara melakukannya dengan memompakan manset yang dibalutkan 

pada lengan atas sampai denyut nadi arteri radialis hilang, lalu tekanan manset 

diturunkan sedikit demi sedikit sampai denyut nadi terasa untuk pertama kali. 

Pada saat denyut nadi untuk pertama kali teraba merupakan tekanan darah 
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sistol. Hasil pengukuran dengan metode ini kurang teliti karena hasilnya 2-5 

mmHg lebih rendah dibandingkan dengan pengukuran dengan menggunakan 

metode auskultasi.  

2) Cara auskultasi (Auscultatory method) 

Cara ini dapat mengukur baik tekanan darah sistol maupun tekanan darah 

diastol. Prosedur pengukurannya adalah, sebagai berikut: 

- Manset dibalutkan pada lengan atas.  

- Stetoskop ditempelkan pada arteri brachialis yang letaknya lebih distal 

dari manset, untuk   mendengarkan suara. 

- Manset dipompa sampai suara hilang.  

- Udara di dalam manset dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai timbul 

suara untuk pertama kali.  

- Suara yang timbul pertama kali menandakan tekanan darah sistol, 

sedangkan suara yang terakhir kali terdengar menandakan tekanan darah 

diastol. 

Cara palpasi dan auskultasi dapat digabungkan dalam pengukuran tekanan 

darah. Langkah-langkahnya yaitu dengan menaikkan tekanan tensimeter 

setelah denyut nadi a. radialis tidak teraba pada cara palpasi. Langkah 

selanjutnya dengan cara auskultasi seperti prosedur di atas. Keuntungan 

metode gabungan ini dapat menghindari tekanan darah palsu. 
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3) Cara osilasi (Oscillometric method) 

Cara ini hampir sama dengan cara auskultasi. Akan tetapi, cara ini ini tidak 

menggunakan stetoskop dan tensimeter, hanya menggunakan osilometer. 

Penentuan tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol dapat dilihat dari 

osilasi jarum pada osimeter. Saat osilasi pertama kali meningkat menandakan 

tekanan darah sistol, sedangkan osilasi maksimum menandakan tekanan darah 

diastol.  

 

2.3 Tensimeter 

Tensimeter pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Nikolai Korotkov, seorang ahli 

bedah Rusia yang menggunakan tensimeter untuk mengukur tekanan darah, . 

tensimeter pada awalnya menggunakan air raksa sebagai sebagai pengisi alat ukur 

tekanan darah.28. Sejak itu, tensimeter air raksa telah digunakan sebagai “gold 

standart” pengukuran tekanan darah oleh para dokter. Pada zaman sekarang, 

kesadaran masyarakat akan konservasi lingkungan meningkat dan penggunaan alat 

ukur dari air raksa menjadi perhatian dunia Kesalahan pada tensimeter 

menimbulkan kekeliruan dalam pembacaan tekanan darah menyebabkan nilai 

pengukuran tekanan dari berada di bawah maupun di atas nilai yang sebenarnya. 

Prinsip kerja tensimeter menggunakan hukum-hukum fisika 
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2.3.1 Tipe tensimeter 

A. Tensimeter Air Raksa 

Pada awalnya semua alat tensimeter menggunakan air raksa untuk 

mengukur tekanan darah. Satuan pengukuran tekanan darah pada manusia 

yaitu mmHg (millimeter hydrargyrum/raksa) yaitu berapa tinggi air raksa 

yang dapat diangkat oleh tekanan darah. Dalam penggunaannya, dibutuhkan 

alat tambahan yaitu stetoskop untuk membantu mendengarkan bunyi 

sistolik dan diastolik. Keunggulan yang dimiliki oleh tensimeter air raksa 

adalah akurasinya yang tinggi, sedangkan kelemahannya pada ukurannya 

yang besar sehingga akan sangat merepotkan untuk dibawa kemana-mana.29 

Namun akhir-akhir ini ada kekhawatiran tentang pencemaran lingkungan 

akibat pembuangan limbah medis yang tercemar air raksa dan resiko 

tumpahan dari air raksa yang terdapat pada tensimeter. Pada tahun 1998, 

Environmental Protection Agency and American Hospital Association 

menyetujui untuk menghilangkan limbah yang mengandung air raksa dari 

industri kesehatan.30 

Prinsip kerja tensimeter air raksa adalah udara yang berada di manset 

akan bereaksi pada air raksa yang menyebabkan pergerakan pada 

manometer. Dipilihnya air raksa karena air raksa memiliki massa jenis 13,6 

kali dari massa jenis air (tekanan sistolik 120 mmHg setara dengan 1,62 m 

dari air, sehingga 7,5 mmHg = 10 cmH2O). Tensimeter menggunakan 

manometer terbuka dan pengukur tekanan, misalnya tekanan diatas tekanan 
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atmosfer. Tidak seperti air, meniskus pada air raksa terbentuk cembung 

pada bagian atas, dari bagian atas meniskus inilah pengukuran diambil. 

Manometer tertutup digunakan pada barometer air raksa dan mengukur 

tekanan absolut. Sebuah bentuk meniskus bawah Torricellian vakum. (Bila 

tinggi kolom air raksa diatas atmosfer tekanan, yaitu 760mmH, suatu bentuk 

ruang diatasnya. Ini bukan vakum benar karena memiliki tekanan yang 

sama dengan yang ada pada tekanan jenuh uap air raksa dan karenanya 

mengandung uap air raksa. Vakum ini disebut  vakum Toriricellian). 

Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan barometer tertutup tetapi 

ini akan membutuhkan kolom besar air raksa sebagai pengukuran yang 

mencakup tekanan atmosfer, misalnya 760mmHg + 120mmHg = 

880mmHg, agar meniskus dapat dibuat.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Tensimeter Air Raksa 
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B. Tensimeter Pegas 

Digunakannya pengukur Pegas pada umumnya menggantikan kolom air 

raksa (yang digunakan pada tensimeter air raksa) karena lebih kuat dan 

menghindari masalah lingkungan yang terkait dengan masalah toksisitas air raksa. 

Peningkatan tekanan memperluas balon pengembang, yang kemudian 

menggerakan pointer sepanjang sekala untuk menunjukan tekanan. Masalah yang 

dapat ditimbulkan dengan Tensimeter pegas adalah rentannya kehilangan akurasi 

dari waktu ke waktu dan oleh karena itu memerlukan kalibrasi reguler. 

Gambar 3.Tensimeter Pegas 

C. Tensimeter Digital 

Tensimeter Digital adalah sebuah alat pengukur tensi darah secara digital/ 

elektronis. Alat kesehatan tersebut gunanya untuk mengukur tensi darah secara 

mudah dan langsung menunjukkan angka tensi darah dengan hasil yangakurat. 

Pengukur tekanan darah digital iniberoperasi dengan menggunakan 

tenaga Baterai, hasil pengukurannya pun dapat langsung terlihat pada layar 

monitor yang memunculkan angka pengukuran tekanan darah. 
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Udara akan dipompa ke manset sekitar 20 mmHg di atas tekanan sistolik 

rata-rata(sekitar 120 mmHg untuk rata-rata). Setelah itu perlahan-lahan udara 

akan dilepaskan dari manset dengan mengendorkan knop pada tensimeter 

sehingga menyebabkan tekanan dalam manset akan menurun. Secara perlahan 

manset akan mengempes, kita akan mengukur osilasi kecil dalam tekanan udara 

dari manset lengan. Tekanan sistolik merupakan tekanan di mana denyut nadi 

mulai terjadi atau bisa dikatakan sebagai batas bawah. Kami akan menggunakan 

MCU  untuk mendeteksi titik di mana osilasi ini terjadi dan kemudian merekam 

tekanan dalam manset. Kemudian tekanan dalam manset akan menurun lebih 

lanjut. Tekanan diastolik akan diambil pada titik di mana osilasi 

mulai menghilang. 

 

 

 

Gambar 4. Tensimeter Digital 
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D. Tensimeter Dinding (Wall-mounted sphygmomanometer) 

Merupakan varian tensimeter yang ditempel pada dinding kamar 

pasien, tensimeter ini biasa terdapat pada dinding kamar pasien selain 

menambah kerapian dan keindahan kamar, tensimeter ini sangat berguna 

juga bagi tenaga kesehatan, diantaranya tenaga kesehatan akan lebih mudah 

membaca hasil pengukuran tekanan darah pasien, karena biasanya 

tensimeter ini dipasang setinggi mata pemeriksa. Tensimeter dinding ini ada 

2 jenisnya yaitu yang menggunakan pegas dan yang menggunakan air raksa. 

 

 

Gambar 5. Tensimeter Dinding 

E. Tensimeter Standing Portable 

Tensimeter jenis ini banyak dijumpai pada kamar-kamar operasi dan 

ruang UGD, tensimeter ini memiliki kelebihan dalam segi mobilitasnya, 

karena tensimeter ini memiliki roda dibagian bawahnya, sehingga para 

tenaga kesehatan dapat dengan mudah memindahkan tensimeter ini.  
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Gambar 6. Tensimeter Standing Portable 

 

2.4 Anatomi Jantung 

2.4.1 Anatomi Luar 

  Jantung terdiri dari 2 jenis ruang pompa, atrium dan ventrikel, 

masingmasing berjumlah 2 buah, kanan dan kiri, sehingga jantung memiliki 

4 ruangan. Tampak luar, atrium terletak diatas ventrikel dan berukuran lebih 

kecil dibandingkan ventrikel, keduanya dipisahkan oleh arteri koroner 

kanan dan arteri sirkumfleks yang terdapat didalam sulkus koronarius, 

mengelilingi jantung.32 

Posisi jantung terletak diantar kedua paru dan berada ditengah tengah dada, 

bertumpu pada diaphragma thoracis dan berada kira-kira 5 cm diatas 

processus xiphoideus.Pada tepi kanan cranial berada pada tepi cranialis pars 

cartilaginis costa III dextra, 1 cm dari tepi lateral sternum. Pada tepi kanan 

caudal berada pada tepi cranialis pars cartilaginis costa VI dextra, 1 cm dari 
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tepi lateral sternum. Tepi kiri cranial jantung berada pada tepi caudal pars 

cartilaginis costa II sinistra di tepi lateral sternum, tepi kiri caudal berada 

pada ruang intercostalis 5, kira-kira 9 cm di kiri linea medioclavicularis.32 

Jantung dibungkus oleh jaringan ikat tebal yang disebut perikardium. 

Perikardium terdiri dari 2 lapisan, perikardium viseral yang biasa disebut 

epikardium dan perikardium parietal dibagian luar. Lapisan epikardium 

melapisi seluruh bagian jantung hingga pangkal aorta dan arteri pulmonalis 

di bagian atas untuk kemudian melipat keluar menjadi perikardium 

parietalis. Kedua lapisan perikardium yang saling berkelanjutan ini 

membentuk suatu ruangan yang berisi cairan, disebut sebagai cairan 

perikardium yang memudahkan pergerakan jantung saat terjadi proses 

pemompaan darah. Adanya perikardium dengan perlekatannya pada 

ligamentum-ligamentum juga berfungsi memfiksasi organ jantung di dalam 

rongga dada.32 

 

 2.4.2 Anatomi Dalam 

Jantung terdiri dari 4 ruangan, bagian atrium-ventrikel kiri dan 

kanan. Diantara kedua atrium dibatasi oleh septum interatrial,yang terletak 

pada bagian postero-inferior dinding medial atrium kanan, sedangkan kedua 

ventrikel dibatasi oleh septum interventrikuler. Secara horizontal atrium 

kanan dihubungkan dengan ventrikel kanan oleh katup bikuspidalis atau 

biasa disebut dengan katup mitral dan atrium kiri berhubungan dengan 

ventrikel kiri lewat katup trikuspidalis.32 
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2.4.3 Persyarafan Jantung 

 Jantung dipersarafi oleh sistem saraf otonom, yaitu saraf simpatis 

yang mempersarafi daerah atrium dan ventrikel, termasuk pembuluh darah 

perifer dan saraf parasimpatis yang memberikan persarafan pada nodus 

sino-atrial, atrioventrikular dan serabut – serabut otot atrium, dan dapat pula 

menyebar ke dalam ventrikel kiri. Rangsang simpatis dihantarkan oleh 

norepinefrin yang pada kerjanya akan mempengaruhi kerja otot ventrikel, 

sedangkan saraf parasimpatis dihantarkan oleh asetilkolin yang mengontrol 

irama dan laju denyut jantung.32 

 

2.4.4 Perdarahan Jantung 

 Perdarahan otot jantung berasal dari 2 pembuluh koroner utama 

yang keluar dari sinus valsava aorta. Pembuluh koroner pertama adalah ateri 

koroner 10 kiri atau Left Main Coronary Artery (LMCA) yang berjalan di 

belakang arteri pulmonal sepanjang 1-2 cm untuk kemudian bercabang 

menjadi Left Circumflex Artery (LCX) yang berjalan pada sulkus artrio-

ventrikuler mengelilingi permukaan posterior jantung dan arteri desenden 

anterior kiri atau Left Anterior Descendent Artery (LAD) yang berjalan 

pada sulkus interventrikuler sampai ke apeks. Pembuluh darah ini juga 

bercabang-cabang mendarahi daerah diantara kedua sulkus tersebut. 

Pembuluh koroner kedua, disebut sebagai arteri koroner kanan, mendarahi 

nodus sino-atrial dan nodus atrio-entrikuler melalui kedua percabangannya 
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yaitu, arteri atrium anterior kanan dan arteri koroner desenden posterior. 

Fungsi pembuluh vena jantung diperankan oleh vena koroner yang selau 

berjalan berdampingan dengan arteri koroner, yang kemudian akan 

bermuara ke dalam atrium kanan melalui sinus koronarius. Selain itu 

terdapat pula vena thebesii, yaitu vena-vena kecil yang langsung bermuara 

ke dalam arterium kanan.32 

 

2.4.5 Pembuluh Limfe 

  Sistem pembuluh limfe jantung terdiri dari 3 kelompok pleksus, 

yaitu subendokardial, miokardial dan yang terbesar, subepikardial. 

Pembuluh-pembuluh lifme ini akan membentuk satu trunkus untuk 

kemudian berjalan berdampingan dengan arteri koroner, meninggalkan 

jantung di depan arteri pulmonal dan berakhir pada kelenjar limfe diantara 

vena kava superior dan arteri inominata.32 

 

2.5  Gravitasi dan Tekanan Darah 

Karena pengaruh gravitasi, tekanan darah akan meningkat dengan 

10mmhg setiap 12 cm di bawah jantung. Di atas jantung, tekanan darah akan 

menurun dengan jumlah yang sama. Jadi dalam keadaan berdiri, maka tekanan 

darah sistole adalah 210 mmHg di kaki tetapi hanya 90 mmHg di otak. Dalam 

keadaan berbaring kedua tekanan ini akan sama.33 
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2.5.1. Efek Gravitasi pada Tekanan Vena 

Pada orang dewasa dalam keadaan tegak, darah di pembuluh 

pembuluh yang berjalan antara jantung dan ekivalen dengan sebuah kolom 

darah setinggi 1,5 m. Tekanan yang ditimbulkan oleh kolom darah ini akibat 

efek gravitasi adalah 90mmHg. Tekanan yang terjadi pada darah oleh 

jantung telah berkurang menjadi sekitar 10 mmHg di vena-vena tungkai 

bawah karena hilangnya tekanan akibat pergesekkan di pembuluh-

pembuluh sebelumnya. Tekanan yang ditimbulkan oleh gravitasi (90 

mmHg) ditambah tekanan yang ditimbulkan oleh jantung (10mmHg) 

menghasilkan tekanan vena 100 mmHg di pergelangan kaki. Demikian juga 

kapiler didaerah ini mendapat pengaruh gravitasi yang sama. 

 Karena terjadi peningkatan tekanan yang disebabkan oleh efek 

gravitasi, terjadi penimbunan darah di vena-vena yang melebar, sehingga 

aliran balik vena berkurang. Filtrasi menembus dinding kapiler juga 

meningkat yang menyebabkan pergelangan kaki dan kaki membengkak, 

kecuali apabila tindakan-tindakan kompensasi mampu melawan efek 

gravitasi tersebut.34 

Terdapat tiga mekanisme kompensasi yang menanggulangi efek 

gravitasi ini: 

1. Refleks baroreseptor 

 Baroreseptor/proreseptor berada pada dinding sinus karotis dan 

arkus aorta. Baroreseptor dirangsang oleh peningkatan tekanan dalam 

pembuluh. Sinyal dari sinus karotis melewati saraf Hering ke saraf 
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glosofaringeal kemudian melewati traktus solitarius di medula batang 

otak. Sinyal dari arkus aorta melewati nervus vagus ke area yang sama 

di batang otak. Sinyal sekunder dari traktus solitarius medula kemudian 

menghambat pusat vasokonstriktor di medula dan merangsang pusat 

vagus, menyebabkan vasodilatasi di seluruh sistem sirkulasi perifer dan 

berkurangnya frekuensi denyut jantung dan kekuatan kontraksi jantung. 

Penurunan tekanan darah menyebabkan efek sebaliknya. Tekanan yang 

menurun menyebabkan baroreseptor menjadi inaktif. Terjadi 

vasokonstriksi dan peningkatan curah jantung. Selain itu terjadi 

peningkatan kadar renin dan aldosteron dalam darah yang membantu 

mempertahankan tekanan darah ke tingat semula dengan meningkatkan 

volume darah melalui retensi urin. 

 

2. Kompensasi sirkulasi serebrum 

Saat tekanan arteri menurun ± 20-40 mmHg, tekanan vena jugularis 

hanya menurun ± 5-8 mmHg sehingga mengurangi penurunan tekanan 

perfusi (tekanan arteri-vena). Resistensi vaskular serebrum berkurang 

karena tekanan intrakranium menurun seiring penurunan tekanan vena, 

sehingga tekanan pada pembuluh serebrum menurun. Penurunan aliran 

darah serebrum menyebabkan perubahan metabolik lokal yang 

meningkatkan vasodilatasi pembuluh serebrum. Dengan mekanisme 

autoregulasi ini, aliran darah serebrum hanya turun 20% pada posisi 
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berdiri dan jumlah penyerapan O2 per satuan darah meningkat, 

sehingga konsumsi O2 pada keadaan berbaring dan berdiri adalah sama. 

 

3.  Pompa otot rangka 

Banyak vena besar di ekstremitas terletak diantara otot-otot rangka 

sehingga pada saat otot-otot ini berkontraksi, vena-vena tersebut 

tertekan. Penekanan vena eksternal ini menurunkan kapasitas vena dan 

meningkatkan tekanan vena, sehingga cairan yang terdapat didalam 

vena terperas ke arah jantung. Efek pemompaan ini, yang dikenal 

dengan pompa otot rangka, adalah salah satu cara untuk mengalirkan 

simpanan darah di vena ke jantung. Peningkatan aktivitas otot 

mendorong lebih banyak darah keluar dari vena dan masuk ke jantung. 

Pompa otot rangka juga melawan efek gravitasi pada sistem vena. 
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Alasan peneliti menggunakan tensimeter digital pada penelitian ini selain 

mudah dan praktis juga dengan menggunakan tensimeter digital maka 

pengukuran tekanan darah akan lebih teliti, perbedaan sekitar1-2 mmHg 

dapat peneliti ketahui secara langsung, berbeda jika peneliti 

menggunakan tensimeter air raksa, jika peneliti tidak jeli maka selisih 

perbedaan yang sangat kecil akan tidak dapat diketahui oleh peneliti. 
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2.6 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kerangka Teori 
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2.7 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kerangka Konsep
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2.8 Hipotesis 

2.8.1 Mayor 

Adanya pengaruh letak tinggi tensimeter terhadap tekanan darah. 

2.8.2 Minor 

a. Adanya perbedaan letak tinggi tensimeter terhadap tekanan sistolik darah. 

b. Adanya perbedaan letak tinggi tensimeter terhadap tekanan diastolik darah. 

 


