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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Keadaan tubuh yang sehat dapat diketahui melalui pemeriksaan tanda vital. Tanda 

vital merupakan suatu parameter tubuh yang berfungsi untuk menilai fungsi 

fisiologis organ vital tubuh yang terdiri dari tekanan darah, denyut nadi, laju 

pernapasan, dan suhu tubuh. Salah satu pemeriksaan  tanda vital yang paling 

sering dan mudah dilakukan yaitu pemeriksaan tekanan darah.  

Tekanan darah merupakan faktor yang penting pada sistem sirkulasi tubuh 

manusia. Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. 

Diketahui tekanan sistolik adalah tekanan puncak yang terjadi pada saat ventrikel 

berkontraksi dan tekanan diastolik adalah tekanan terendah yang terjadi pada saat 

jantung beristirahat. Nilai tekanan darah sangat bervariasi bergantung pada 

keadaan, akan meningkat pada aktivitas fisik, emosi, dan stress dan turun selama 

tidur. Usia dewasa muda yaitu dimulai sekitar usia 18-22 tahun dan terjadi 

peningkatan penderita hipertensi menjadi 15%.
1
 Usia dewasa muda merupakan 

usia yang rentan untuk mudah terjangkit suatu penyakit. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya pemeriksaan tekanan darah secara rutin untuk mengontrol 

bagaimana kondisi tubuh. 
2
  

Samuel Siegfried Karl Ritter von Basch adalah seorang dokter 

berkebangsaan Austria yang pertama kali menemukan sebuah alat yang dapat 
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digunakan untuk mengukur tekanan darah pasien pada tahun 1881 yaitu 

Sphygmomanometer (tensimeter).
 
Menurut Sustrani, dkk (2005) ada tiga tipe 

tensimeter yaitu tipe aneroid, air raksa dan digital.  

Tensimeter air raksa adalah yang paling umum digunakan terdiri dari 

manset yang bisa digembungkan dan dihubungkan dengan tabung panjang berisi 

air raksa. Tensimeter digital merupakan alat pengukur tekanan darah terbaru dan 

lebih mudah digunakan dimana hasil data dikonversikan oleh mikroprosesor 

menjadi bacaan tekanan darah.
3
 Tensimeter aneroid menyeimbangkan tekanan 

darah dengan tekanan dalam kapsul metal tipis yang menyimpan udara 

didalamnya dan sudah jarang digunakan di Indonesia. 

Menurut Komisi Kesehatan Uni Eropa memberlakukan peraturan sejak 3 

April 2009 bahwa penggunaan alat kesehatan yang mengandung air raksa dilarang 

dan berdasarkan penelitian tahun 2011 yang dilakukan di Oxfordshire Primary 

Care Trust menunjukkan bahwa Sphygnomanometer digital yang digunakan 

mempunyai nilai keakuratan paling tinggi dibandingkan dengan 

sphygmomanometer air raksa.
4
 Namun, keakuratan pengukuran tensimeter digital 

bergantung kepada daya tahan baterai yang digunakan. Penggunaan merek 

tensimeter air raksa dan digital yang digunakan dan juga kalibrasi yang tidak 

dilakukan berkala bisa mempengaruhi hasil pengukuran. 

Berdasarkan paparan diatas, diperlukan adanya analisis mengenai 

kesesuaian antara tensimeter air raksa dan tensimeter digital sehingga peneliti 

tertarik untuk meneliti kedua tensimeter tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini: 

Bagaimanakah kesesuaian tipe tensimeter digital dan tensimeter air raksa 

terhadap pemeriksaan tekanan darah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan adanya kesesuaian tipe tensimeter digital dan tensimeter air 

raksa terhadap pemeriksaan tekanan darah. 

1.1.1 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kesesuaian tipe tensimeter digital dan tensimeter air raksa 

dalam mengukur tekanan sistolik. 

b. Mengetahui kesesuaian tipe tensimeter digital dan tensimeter air raksa 

dalam mengukur tekanan diastolik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk ilmu pengetahuan 

Dalam bidang ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang ketersesuain antara tensimeter air 

raksa dan tensimeter digital.  
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1.4.2 Manfaat untuk masyarakat 

Apabila hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan 

kesesuaian antara tensimeter air raksa dan tensimeter digital, dapat membantu 

masyarakat untuk mengetahui tensimeter mana yang lebih sama ketersesuain 

pengukurannya. 

1.4.3 Manfaat untuk penelitian 

Memberikan landasan untuk penelitian berikutnya.   

 

  



5 
 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

Judul Peneliti Metodologi Hasil 

Comparison 

Between an 

Automated and 

Manual 

Sphygmomanomete

r in a Population 

Survey
5
2008 

Martin G. 

Myers, 

Natalie H. 

McInnis, 

George J. 

Fodor and 

Frans H.H. 

Leenen 

Tekanan darah diukur 

pada 238 orang 

dengan acak 

menggunakan 

tensimeter manual dan 

tensimeter otomatis. 

Hasil regresi linier menunjukan 

tensimeter otomatis merupakan 

alat prediksi yang bermakna bagi 

tensimeter manual. (p<0,001) 

Comparison of 

Mercury and 

Aneroid Blood 

Pressure 

Measurements in 

Youth
6
2012 

Amy S. 

Shah, MD, 

MS, 

Lawrence 

M. Dolan, 

MD,Ralph 

B. 

D’Agostino 

Jr, PhD, 

dkk 

Pengukuran tekanan 

darah pada 193 anak 

dengan usia bertingkat 

(<10 vs ≥10-18 tahun) 

menggunakan 

Tensimeter Air Raksa 

dan Tensimeter 

Aneroid.  Analisis data 

menggunakan korelasi 

Pearson, paired t test, 

Bland – Altman plot 

dengan desain kohort 

Tidak ada perbedan yang 

signifikan untuk tekanan sistolik 

antara Tensimeter Air Raksa dan 

Tensimeter Aneroid namun pada 

tekanan diastolik terdapat 

perbedaan (-1,78 ± 52 mmHg) 

lebih rendah dengan 

menggunakan Tensimeter 

Aneroid. 

Type and Accuracy 

of 

Sphygmomanomete

rs in primary 

care
4
2011 

Chritine 

A’Court, 

Richard 

Stevens, 

Sarah 

Sanders, 

Alison 

Ward, dkk 

- Desain cross-

sectional, observasi 

pada pelayanan 

kesehatan primer di 

Oxford 

- Menggunakan jenis 

air raksa, pegas, dan 

digital dengan merk 

Omron PA350 

kemudian dievaluasi 

Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara tensimeter air 

raksa, tensimeter pegas, dan 

tensimeter digital  
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal: 

1) Penelitian Martin G. dkk meneliti antara tensimeter manual dan tensimeter 

otomatis sedangkan pada penelitian ini meneliti antara tensimeter air raksa 

dan tensimeter digital. 

2) Penelitian Amy S. Shah dkk menggunakan sampel anak muda yang 

terkena diabetes dengan analisis data korelasi pearson sedangkan pada 

penelitian ini peneliti menggunakan sampel keadaan normotensi pada 

mahasiswa semester VI Fakultas Kedokteran Diponegoro.  

3) Penelitian Chritine A’Court dkk mengukur tingkat akurasi tensimeter air 

raksa, tensimeter pegas, dan tensimeter digital  dengan desain cross-

sectional sedangkan pada penelitian ini untuk menilai kesesuaian antara 

tensimeter air raksa dan tensimeter air digital.  


