
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP 

DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Definisi Demam 

Demam adalah peningkatan suhu tubuh di atas normal yang merupakan 

suatu gejala atau manifestasi klinik suatu penyakit, baik yang disebabkan oleh 

infeksi maupun non infeksi. Menurut El-Radhi & Carroll pada tahun 2009, 

demam adalah manifestasi klinis yang ditandai dengan kenaikan suhu tubuh diatas 

1℃ (1,8°F) atau lebih dari rata-rata suhu tubuh normal.12Ada istilah lain yang 

berhubungan dengan demam, yaitu hiperpireksia. Hiperpireksia adalah suatu 

keadaan demam dengan suhu  >41,5oC dan biasanya terjadi pada pasien dengan 

infeksi kronik dengan perdarahan sistem saraf pusat.13 

2.1.1 Penyebab Demam 

Demam dapat disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi. Penyebab 

demam karena infeksi antara lain, bakteri, virus, parasit dan mikroorganisme yang 

lain. Penyebab demam karena non-infeksi antara lain, dehidrasi, alergi, stress, 

olahraga berat, trauma, tirotoksikosis, penyakit keganasan atau kanker dan 

sebagainya.14 

Demam dapat disebabkan oleh stres fisiologik, sekresi hormon tiroid 

berlebihan, olahraga berat, sampai lesi sistem saraf pusat, infeksi oleh 
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mikroorganisme atau pada penjamu (host) proses non-infeksi seperti radang atau 

pelepasan bahan-bahan tertentu pada leukemia.15 

2.1.2 Pengaturan Suhu 

Mekanisme suhu tubuh dipengaruhi dan diatur oleh kompenen susunan 

saraf, biokimia dan hormonal. Suhu tubuh diproduksi dari metabolisme tubuh 

yang berguna untuk kelancaran aliran darah dan reaksi kimia di dalam tubuh.3 

Berdasarkan sistem termoregulatorik, ada dua komponen yang berperan 

dalam pengaturan suhu tubuh, yaitu tubuh sebagai inti di tengah atau suhu inti 

(Central Core) dan lapisan pembungkus di sebelah luar atau suhu permukaan 

(Outer Shell). Suhu inti relatif konstan, stabil dan berfungsi optimum sekitar 

37,80C. Sedangkan suhu permukaan biasanya lebih dingin dan berubah-ubah.16 

2.1.3 Diagnosis Demam 

Diagnosis demam ditandai dengan adanya perabaan hangat atau panas, 

iritabel, takipnea dan takikardi, tidak mau minum, tonus otot aktivitas yang 

menurun dan berkeringat.17 Seseorang dikatakan demam atau panas tinggi apabila 

suhu badan lebih tinggi dari biasanya atau di atas normal.18 Suhu tubuh normal 

berkisar antara 36,1-37,8oC.19 Untuk mendiagnosis seseorang demam atau tidak 

harus menggunakan alat yang disebut termometer untuk mengukur derajat suhu 

tubuh seseorang.20 

Berikut derajat suhu yang bisa dikatakan sebagai demam: 18 

1) Suhu rektum≥ 38,0°C  

2) Suhu oral≥ 37,6°C  

3) Suhu aksila≥ 37,4°C  
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4) Suhu membran timpani≥ 37,6°C 

2.1.4 Akibat Demam 

Demam tinggi atau keadaan demam yang berat dapat menyebabkan 

hipoksia, asidosis metabolik, hiperglikemi, hipotensi, kejang bahkan kematian.17 

2.2 Definisi Suhu Tubuh 

Suhu tubuh adalah keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas 

dari tubuh yang diukur dalam satuan derajat.8 Suhu tubuh merupakan produk 

panas yang dihasilkan oleh tubuh yang diatur oleh susunan saraf pusat 

(hipotalamus), hormonal dan biokimia dan merupakan produk dari metabolisme 

tubuh yang digunakan untuk kelancaran aliran darah dan reaksi kimia yang ada di 

dalam tubuh.21 

Pengaturan suhu tubuh diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus menerima 

rangsang dari suhu tubuh bagian dalam melalui suhu darah yang masuk ke otak 

dan informasi suhu luar tubuh dari reseptor panas yang ada di kulit, kemudian 

otak memberikan respon untuk mempertahankan suhu dengan menjaga 

keseimbangan pembentukan atau pelepasan panas. Hipotalamus posterior 

berfungsi sebagai pusat pengatur yang bertugas meningkatkan produksi panas dan 

mengurangi pengeluaran panas bila suhu luar lebih rendah. Hipotalamus anterior 

berfungsi sebagai pusat pengatur pengeluaran panas bila suhu luar tubuh lebih 

tinggi.21 
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2.2.1 Pertukaran Panas 

Pertukaran panas terjadi melalui radiasi, konduksi, konveksi dan 

evaporasi. Radiasi adalah emisi energi panas dari permukaan tubuh yang hangat 

dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau gelombang panas yang merambat 

dalam ruang. Konduksi adalah pemindahan panas antara benda-benda yang 

berbeda suhunya yang berkontak langsung satu sama lain, dengan panas mengalir 

menuruni gradien suhu dari benda yang panas ke benda yang lebih dingin. 

Konveksi adalah suatu proses pemindahan energi panas oleh arus udara. 

Evaporasi adalah suatu proses untuk mengubah air dari keadaan cair menjadi gas 

diserap dari kulit sehingga tubuh menjadi lebih dingin.16 

2.2.2 Tempat Pengukuran Suhu Tubuh 

Tempat pengukuran suhu tubuh dibagi menjadi dua, yaitu suhu inti dan 

suhu permukaan. Suhu inti meliputi rektum, membran timpani, esofagus, arteri 

pulmoner, dan kandung kemih. Suhu permukaan meliputi kulit, aksila dan oral.8 

Pengukuran suhu permukaan dirasa kurang akurat karena hanya 

menggambarkan suhu perifer dan lebih banyak dipengaruhi suhu lingkungan. 

Pengukuran suhu inti lebih akurat daripada suhu permukaan karena pengukuran 

suhu tubuh melalui daerah inti dan paling sedikit dipengaruhi oleh suhu 

lingkungan.22 

Suhu tubuh yang diukur di oral akan lebih rendah 0,5-0,6oC (1o F) dari 

suhu rektum. Suhu tubuh yang diukur di aksila akan lebih rendah 0,8-1oC (1,5-

2,0oF) dari suhu oral. Suhu tubuh yang diukur di timpani akan lebih rendah 0,5-

0,6oC (1o F) dari suhu ketiak.19 
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2.2.2.1 Pengukuran Suhu Oral 

Pengukuran suhu oral biasanya dilakukan pada sublingual untuk periode 

waktu tertentu untuk memastikan pengukuran suhu oral secara akurat. Periode ini 

umumnya sekitar satu menit untuk termometer air raksa dan beberapa detik untuk 

termometer inframerah. Waktu pengukuran yang diperlukan ditentukan oleh 

waktu yang dibutuhkan suhu probe untuk menyeimbangkan dengan area kontak. 

Penempatan probe di bawah lidah yang berbeda mengakibatkan perbedaan yang 

besar saat pengukuran suhu. Penempatan probe yang salah dalam mulut telah 

dilaporkan mengakibatkan perbedaan suhu sebesar 1,70C.23 

2.2.2.2 Pengukuran Suhu Aksila 

Pengukuran suhu pada aksila dengan termometer kontak adalah dengan 

menempatkan termometer di bawah lengan dengan bagian ujungnya berada di 

tengah aksila dan menjaga agar menempel pada kulit bukan pada pakaian. Saat 

pengukuran, pemeriksa memegang lengan agar tertutup untuk hasil pengukuran 

yang akurat. Pengukuran suhu pada aksila dengan termometer inframerah adalah 

dengan memfokuskan lensa yang berfungsi sebagai alat pendeteksi pada obyek 

yang akan diukur suhunya. Alat pendeteksi akan mengkonversi energi menjadi 

sinyal listrik.23 

2.2.2.3 Pengukuran Suhu Membran Timpani 

Penempatan termometer timpani terhadap pengukuran suhu tubuh melalui 

membran timpani adalah dengan cara memasukkan ujung probe termometer 

secara perlahan-lahan ke dalam saluran telinga yang mengarah ke titik tengah. 
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Teknik yang benar tergantung pada perangkat yang digunakan. Probe pada 

beberapa model termometer harus dimasukkan cukup sampai mencapai segel 

cahaya sedangkan model termometer lainnya memerlukan segel penuh dan 

putaran dari termometer.23 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suhu Tubuh 

Suhu tubuh dapat diukur melalui metode invasif dan metode non invasif. 

Metode invasive dapat digunakan untuk pengukuran suhu inti melalui kateter 

arteri pulmoner. Metode non invasif digunakan untuk pengukuran suhu 

permukaan melalui tempat yang ideal untuk pengukuran, yaitu : 

1) Tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan 

2) Sensitif terhadap perubahan fisiologi dan patologis 

3) Nyaman 

4) Bebas dari nyeri 

5) Responsif terhadap perubahan suhu inti 

6) Berada dalam rentang normal 

Faktor-faktor yang dapat merngubah suhu tubuh secara fluktuatif, yaitu 

waktu, aktivitas, kesehatan individu, jenis kelamin, hormon, stres psikis, asupan 

makanan, kafein, alkohol, merokok, obat-obatan, obesitas, usia dan lingkungan.20 

2.2.3.1 Waktu / Variasi Diurnal 

Perbedaan waktu pengukuran suhu akan memberikan hasil pengukuran 

yang berbeda. Pada keadaan normal, suhu tubuh berada pada keadaan paling 

rendah (serendah 35,8oC, diukur melalui mulut) antara pukul 02.00-04.00, dan 
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relatif rendah (36oC) ketika bangun pagi sedangkan antara jam 06.00-22.00 suhu 

akan perlahan-lahan naik sampai puncaknya sekitar 37,1oC.1 

Jam biologis atau ritme sirkardian pada tubuh manusia diatur oleh 

hipotalamus yang dapat mempengaruhi suhu tubuh. Ritme ini dapat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor eksternal, misalnya aktivitas seseorang, cahaya dan kegelapan. 

Pada keadaan normal, waktu bangun tidur pukul 07.00 dan waktu tidur pukul 

23.00, suhu tubuh mulai naik tiga jam sebelum bangun mulai dari 36,5oC untuk 

suhu terendah dan mencapai 37,4oC pada pukul 19.00-20.00, setelah itu mulai 

turun pada suhu 36,5oC pada pukul 04.00.24 

2.2.3.2 Aktivitas atau Latihan Fisik 

Aktivitas atau latihan fisik yang berlebih seperti olahraga akan 

menyebabkan peningkatan suhu tubuh karena adanya kontraksi otot-otot rangka 

yang menyebabkan pembakaran kalori lebih dari biasanya sehingga suhu inti 

tubuh mengalami peningkatan.25 Kontribusi kontraksi otot pada produksi panas 

akan menghilang paling cepat 30 menit.16 

2.2.3.3 Kesehatan Individu 

Kesehatan individu akan mempengaruhi perubahan suhu tubuh. Pada 

pasien dengan penyakit infeksi biasanya akan mengalami peningkatan suhu tubuh 

sebagai respon terhadap adanya benda asing, misalnya virus, bakteri, jamur, sel-

sel darah putih dalam tubuh membuat hormon yang disebut interleukin yang 

kemudian berjalan ke otak untuk memberi perintah pada hipotalamus untuk 

menaikkan suhu tubuh.1 
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2.2.3.4 Jenis Kelamin 

Suhu tubuh pria lebih tinggi daripada wanita karena ada pengaruh dari 

hormon testosteron pada pria yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan laju 

metabolisme. Suhu tubuh wanita meningkat saat menstruasi atau haid. Pada saat 

ovulasi, suhu tubuh wanita pada pagi hari meningkat 0,3-0,5 0C. Hal ini terjadi 

karena produksi hormon progesteron.25 

2.2.3.5 Hormon Tiroid 

Hormon tiroid merupakan hormon pengatur utama LMB (Laju 

Metabolisme Basal). Kadar hormon tiroid yang terlalu tinggi dapat menyebabkan 

peningkatan LMB (Laju Metabolisme Basal) sehingga suhu tubuh akan 

meningkat sebagai bentuk pengeluaran panas dari energi yang dihasilkan.16 

2.2.3.6 Stres Psikis 

Selama aktivitas atau situasi psikis stress, bagian simpatis dari sisten saraf 

otonom terstimulasi. Neuron-neuron postganglion akan melepaskan 

norepinephrine (NE) dan juga merangsang pelepasan hormon epinephrine dan 

norepinephrine (NE) oleh medula adrenal sehingga meningkatkan laju 

metabolisme dari sel tubuh sehingga suhu tubuh akan meningkat.16 

2.2.3.7 Asupan Makanan 

 Asupan makanan sangat berpengaruh terhadap LMB (Laju Metabolisme 

Basal). Termogenesis atau pembentukan panas yang terinduksi oleh makanan 

akan meningkat selama 12 jam. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan 
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aktivitas metabolik yang berkaitan dengan pemrosesan dan penyimpanan nutrisi, 

terutama oleh pabrik biokimia.16 

2.2.3.8 Kafein 

Kafein memiliki efek meningkatkan tekanan darah karena dapat berikatan 

dengan reseptor adenosin yang akan mengaktifkan sistem saraf simpatik yang 

akan menyebabkan pembuluh darah menjadi vasokonstriksi. Vasokonstriksi 

menyebabkan penahanan pengeluaran panas dari dalam tubuh sehingga suhu 

tubuh meningkat.25,26 

2.2.3.9 Merokok 

Jumlah panas yang dihasilkan oleh tubuh mengikuti LMB (Laju 

Metabolisme Basal). Pembakaran makanan memerlukan oksigen untuk menjadi 

energi (sebagian energi diubah menjadi panas) sehingga terdapat hubungan 

langsung antara volume oksigen yang digunakan dan jumlah panas yang 

dihasilkan. Merokok menyebabkan volume oksigen yang masuk ke dalam tubuh 

menjadi sedikit. Maka dari itu, perokok cenderung memiliki suhu tubuh yang 

lebih rendah.16 

2.2.3.10 Obat-Obatan 

 Konsumsi obat-obatan dapat mempengaruhi suhu tubuh. Obat antipiretik 

berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh ketika demam. Obat antipiretik yang 

sering digunakan antara lain ibuprofen, aspirin dan asetaminofen. Obat-obatan 

lain yang menyebabkan demam adalah beberapa antibiotik, antihistamin dan obat-

obatan kejang.3 
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2.2.3.11 Alkohol 

Alkohol adalah vasodilator. Alkohol akan menyebabkan pelebaran 

pembuluh darah sehingga banyak aliran darah dari inti menuju ke perifer. Daerah 

perifer akan merasakan suasana lebih hangat dari biasanya, tetapi keadaan tersebut 

hanya sementara karena darah yang berada di perifer akan mengalami 

pendinginan akibat pajanan dingin dari lingkungan. Selain itu, kehangatan yang 

disebabkan oleh banyaknya aliran darah ke perifer memberikan kompensasi tubuh 

untuk mengeluarkan keringat demi melawan sensasi panas tersebut. Sejumlah 

reaksi ini akan menurunkan suhu inti secara drastis. Penurunan drastis suhu inti 

akan berlangsung 50-120 menit setelah alkohol masuk ke tubuh.27 

2.2.3.12 Indeks Massa Tubuh (IMT) 

 Indeks Massa Tubuh (IMT) adalah kategori proporsional berat badan 

seseorang. IMT diukur dari berat badan dalam kilogram dibagi kuadrat dari tinggi 

badan dalam meter. 

Tabel 2. Kategori Indeks Massa Tubuh di Asia Pasifik menurut WHO 28 

Kategori. IMT (kg/m2). 

Berat badan kurang < 18,5 

Kisaran normal 18,5-22,9 

Berat badan lebih > 23,0 

Beresiko 23,0-24,9 

Obesitas tingkat I 25,0-29,9 

Obesitas tingkat II > 30,0 
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Obesitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suhu 

tubuh. Obesitas adalah kelebihan kandungan lemak di jaringan adiposa; batas 

untuk obesitas pada umumnya adalah kelebihan berat lebih dari 20% standar 

normal. Hal ini dapat terjadi jika dalam satu periode waktu, lebih banyak kilo 

kalori yang masuk melalui makanan daripada yang digunakan untuk menunjang 

kebutuhan energi tubuh. Semakin sedikit energi yang diproduksi, semakin sedikit 

pula pengeluaran panas tubuh sehingga pada obesitas cenderung suhunya lebih 

rendah.16 

2.2.3.13 Usia 

 Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke 

seluruh tubuh. Salah satu alasan darah dialirkan ke seluruh tubuh adalah sebagai 

pengatur suhu tubuh agar tetap berada pada batas normal. Semakin tua usia 

seseorang semakin berkurang fungsi pembuluh darahnya dimana pembuluh darah 

berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan semakin 

berkurang pula fungsi organ pencernaan yang dapat menurunkan LMB (Laju 

Metabolisme Basal). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tua suhu 

tubuhnya semakin dingin. Orang lanjut usia biasanya memiliki suhu yang lebih 

rendah, dengan rerata pada pertengahan hari 36,4 oC.16 

2.2.3.14 Lingkungan 

 Suhu lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh. Ketika berada di 

lingkungan yang dingin, tubuh akan memberikan kompensasi berupa menggigil 

sehingga suhu tubuh dapat meningkat. Ketika berada dalam lingkungan yang 
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panas, tubuh akan mengeluarkan keringat sebagai bentuk pengeluaran panas tubuh 

sehingga suhu tubuh dapat menurun.16 

2.2.3.15 Kecukupan Waktu Tidur 

 Suhu tubuh dipengaruhi oleh kecukupan tidur. Seseorang dengan waktu 

tidur yang cukup akan memiliki suhu tubuh normal. Seseorang dengan waktu 

tidur yang kurang cukup akan mengalami peningkatan suhu tubuh. Hal ini terjadi 

karena seseorang dengan waktu tidur yang kurang cukup akan terjadi peningkatan 

LMB (Laju Metabolisme Basal).16 

2.3 Termometer 

Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan 

satuan derajat. Suhu tubuh dapat diukur dengan dua prinsip kerja termometer, 

yaitu termometer kontak dan termometer non kontak.7 Termometer kontak terdiri 

dari termometer air raksa dan dan termometer digital. Termometer non kontak 

adalah termometer inframerah.29 

Termometer kontak adalah termometer yang digunakan dengan cara 

menyentuh secara langsung pada obyek yang akan diukur suhunya sedangkan 

termometer non kontak adalah termometer yang digunakan dengan cara tidak 

menyentuh secara langsung pada obyek yang akan diukur suhunya.8 

2.3.1 Uji Pengecekan Kondisi Termometer 

Berikut ini beberapa uji dari pengecekan termometer : 

1) Pastikan termometer dalam keadaan bersih dari debu dan kotoran 

dengan selalu dengan air dingin atau antiseptik yang bisa digunakan 
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untuk membersihkan bagian probe dari termometer tersebut sebelum 

digunakan 

2) Pada termometer inframerah atau termometer digital pastikan bahwa 

baterai yang digunakan masih memiliki energi untuk pengukuran suhu 

tubuh23 

3) Pada termometer air raksa pastikan bahwa kaca air raksa tidak 

mengalami kebocoran7 

4) Menurut UU No. 44 tahun 2009 Pasal 16 ayat 2 tentang Peralatan 

Medis bahwa peralatan medis harus dilakukan uji dan kalibrasi oleh 

Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau Institusi Pengujian 

Fasilitas Kesehatan yang berwenang30 

2.3.2 Uji Kalibrasi Termometer 

Kalibrasi merupakan suatu kegiatan untuk menentukan keberadaan 

konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur berdasarkan standar. 

Untuk proses kalibrasi, perlu ada pengukuran terlebih dahulu pada objek yang 

ada. Setiap termometer sebelum digunakan atau setelah digunakan untuk 

pengukuran suhu, harus dilakukan kalibrasi pada periode tertentu (6 bulan atau 12 

bulan sekali) sesuai standar nasional ataupun internasional. Termometer 

merupakan ujung tombak dalam mendiagnosis suatu gejala yang berkaitan dengan 

suhu karena langsung berhubungan dengan suatu penyakit sehingga perlu 

dipelihara untuk mendapatkan umur (life time) yang panjang.31 

Penggunaan termometer klinis diatur oleh International Standard BS EN 

12470 (Inggris Standards Institution 2001) yang menetapkan kesalahan 
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maksimum yang diijinkan untuk termometeradalah setara dengan pengukuran  

suhu dalam kondisi seperti di laboratorium. Termometer dikalibrasi secara rutin 

dengan menggunakan peralatan dan prosedur yang sesuai dengan kriteria dan 

standar nasional atau internasional. Termometer harus dibersihkan secara teratur 

dan dipelihara untuk memastikan bahwa alat tersebut memberikan hasil yang 

akurat dan tepat. Penggunaan termometer harus memperhatikan bahwa probe atau 

lensa termometer bebas dari kotoran dan puing-puing. Hal ini terutama penting 

pada termometer inframerah karena dengan lensa yang kotor dapat mengakibatkan 

pembacaan suhu yang rendah.23 

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Nilai Pengukuran Suhu Tubuh 

2.3.3.1 Faktor Alat 

Faktor teknis yang mempengaruhi hasil pengukuran suhu tubuh adalah 

pada peralatan itu sendiri, yaitu peralatan elektronik kontak, kaca raksa, usia dan 

kondisi termometer.20 

2.3.3.2 Faktor Pengguna 

Faktor pengguna menentukan hasil pengukuran suhu tubuh. Pengukuran 

suhu tubuh secara kontak maupun non kontak dipengaruhi oleh penempatan probe 

dan lama penempatan probe pada obyek.20 Penggunaan pakaian yang berlebihan, 

seperti berbahan wol, jaket dan berbahan tebal dapat meningkatkan suhu tubuh 

karena dengan pakaian yang tebal atau berbahan hangat dapat mencegah 

pengeluaran suhu tubuh bahkan menyerap panas dari luar.1 
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Termometer yang ideal akan menghilangkan faktor dari pengguna, 

meminimalkan kesalahan dari penempatan probe dan menghilangkan kesalahan 

yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak tepat. Termometer klinis modern 

yang ada masih tergantung pada pengguna dan kemampuan pengguna.20 

2.3.3.3 Faktor Ruangan 

 Faktor ruangan yang dapat mempengaruhi pengukuran suhu tubuh 

meliputi suhu ruangan dan kelembapan ruangan. Suhu ruangan (25oC) adalah 

suhu standar yang digunakan untuk pengukuran LMB (Laju Metabolisme Basal) 

yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh.16 Standar kenyamanan termal di 

Indonesia SNI T-14-1993-03dibagi menjadi 3 bagian, yaitu32 : 

1) Sejuk Nyaman 20,5-22,80C,  

2) Nyaman Optimal 22,8-25,80C,  

3) Hampir Nyaman 25,8-27,10C. 

Faktor terpenting yang ikut mempengaruhi nilai pengukuran suhu tubuh 

adalah kelembapan relatif udara sekitar (presentase uap H2O yang sebenarnya 

yang ada di udara dibandingkan dengan jumlah terbanyak yang dapat ditampung 

udara pada suhu tersebut). Ketika kelembapan relatif tinggi, udara hampir jenuh 

oleh H2O sehingga kemampuan udara menerima tambahan kelembapan dari kulit 

menjadi terbatas karena itu pada hari yang panas dan lembap, tidak banyak 

kehilangan panas evaporatif yang dapat terjadi. Kelenjar keringat terus 

mengeluarkan cairannya tetapi keringat hanya tertampung di lapisan bawah kulit 

dan tidak menguap yang dapat menimbulkan efek mendinginkan.16 Nilai rata-rata 
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harian untuk kelembaban relatif udara yang masuk dalam zona kenyamanan 

termal menurut standar SNI  adalah 50%-80%.32 

2.3.4 Termometer Air Raksa 

Termometer air raksa merupakan jenis termometer kontak yang 

menggunakan bahan kimia berupa air raksa. Dalam setiap lingkaran yang 

mengubah warna untuk mengukur peningkatan suhu sebanyak 0,2 °. Termometer 

raksa terdiri dari sebuah matrik dengan beberapa titik sensitif terhadap temperatur. 

Termometer ini bisa digunakan pada mulut, aksila atau rektum. Pengukuran suhu 

melalui mulut membutuhkan waktu selama 1 menit, pengukuran suhu pada aksila 

membutuhkan waktu selama tiga menit dan pengukuran pada rektum 

membutuhkan waktu selama tiga menit. Perubahan warna dapat dibaca 10-15 

detik setelah termostat diangkat. 

Di bawah ini adalah salah satu gambar termometer air raksa.33 

 

Gambar 1. Termometer Air Raksa 
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2.3.4.1 Mekanisme Kerja Termometer Air Raksa 

Mekanisme kerja termometer air raksa mengikuti hukum fisika tentang 

pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair akan menngkat seiring dengan peningkatan 

suhu. Zat cair akan memuai bahkan dengan kenaikan suhu yang sama, pemuaian 

zat cair akan lebih besar daripada zat padat.34 

Cara kerja termometer secara garis besar dapat dijelaskan sebagai 

berikut.35 

1) Bila tandon zat cair terkena (dikenai) panas (dapat berupa panas dari 

benda) zat cair dalam tandon akan mengembang (memuai) 

2) Oleh karena zat cair dalam tandon memuai, zat cair tersebut masuk ke 

celah kapiler. Selanjutnya, zat cair tersebut berhenti pada skala suhu 

tertentu. Skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan 

Penambahan volume pada termometer raksa mengikuti hukum fisika 

tentang pemuaian zat cair / volume. Hukum pemuaian volume pada raksa : 34 

 

V  : Volume akhir (m3) 

Vo : Volume mula-mula (m3) 

γ : Koefisien muai volume (/oC) 

  Koefisien muai volume pada raksa γ (0,00018/°C) 

V=  Vo(1+γ.ΔT) 

http://fisikazone.com/tag/pemuaian-zat-cair/
http://fisikazone.com/tag/pemuaian-zat-cair/
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ΔT : Kenaikan suhu (oC) 

Dibawah ini adalah gambar pemuaian zat cair (raksa) pada termometer 

raksa.33 

 

Gambar 2. Pemuaian Raksa pada Termometer Air Raksa 

2.3.4.2 Pengukuran Termometer Air Raksa 

Cara pengukuran suhu tubuh dengan termometer air raksa pada aksila :36 

1) Mengecek skala angka pada termometer air raksa di bawah 35oC atau 

berada di reservoir. Jika tidak berada di reservoir, kibaskan ujung yang 

tidak berair raksa 

2) Sebelum melakukan pengukuran, pastikan termometer bersih dari debu 

dan kotoran dengan antisepktik untuk mengantisipasi infeksi karena 

adanya luka pada daerah aksila pasien 
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3) Meletakkan termometer air raksa pada tengah ketiak dalam-dalam dan 

tahan sekitar 3-5 menit atau sampai air raksa tidak bergerak lagi. 

Pembacaan baru dapat dilihat setelah 10-15 detik dari thermostat diangkat 

2.3.5 Termometer Inframerah 

Termometer inframerah merupakan jenis termometer non kontak yang 

menggunakan sinar inframerah sebagai pendeteksi suhu. Termometer inframerah 

menggunakan prinsip dasar bahwa semua obyek memancarkan energi inframerah. 

Pada termometer inframerah terdapat lensa yang berfungsi sebagai alat 

pendeteksi.23 

Termometer inframerah dibagi menjadi dua, yaitu termometer temporal 

atau kulit dan termometer timpani. Pada termometer temporal atau kulit 

digunakan pada bagian kepala yang merupakan suhu permukaan. Pada 

termometer timpani digunakan pada telinga dengan memfokuskan pada membran 

timpani yang merupakan suhu inti.7,9 

Pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termometer inframerah 

timpani memberikan hasil pengukuran yang akurat jika dibandingkan dengan 

termometer digital aksila sedangkan pengukuran dengan termometer inframerah 

kulit sedikit lebih responsif dibandingkan dengan termometer timpani.37 

Di bawah ini adalah salah satu gambar termometer inframerah kepala atau 

kulit.33 
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Gambar 3. Termometer Inframerah Kepala atau Kulit 

Di bawah ini adalah salah satu gambar termometer inframerah timpani.33 

 

 

Gambar 4. Termometer Inframerah Timpani 

2.3.5.1 Mekanisme Kerja Termometer Inframerah 

Mekanisme kerja termometer inframerah menggunakan radiasi kotak 

hitam (biasanya inframerah) yang dipancarkan objek. Termometer inframerah 

disebut juga termometer laser karena dalam penggunaannya menggunakan laser 

sebagai alat pendeteksi suhu dari objek yang akan diukur suhunya dari jarak jauh. 
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Suhu suatu objek dapat diketahui atau dibedakan dengan mengetahui jumlah 

energi inframerah dan emisi dari suatu objek.7 

Semakin panas suatu benda semakin aktif molekulnya dan semakin 

banyak energi inframerah yang dipancarkan. Alat pendeteksi akan mengkonversi 

energi menjadi sinyal listrik yang menguatkan dan melemahkan kemudian 

ditampilkan dalam unit suhu setelah dikoreksi variasi suhu. Biasanya hasil 

pengukuran suhu akan muncul di layar dalam waktu 1 detik.23 

Prinsip kerja dari termometer inframerah mengikuti hukum Planck yang 

menggunakan hukum emisivitas. Emisivitas adalah suatu ukuran rasio radiasi 

termal yang dipancarkan oleh suatu kotak non hitam terhadap kotak hitam yang 

memiliki temperatur yang sama. Kotak non hitam adalah suatu objek yang 

memiliki emisivitas spektral yang sama pada setiap panjang gelombang. Kotak 

hitam adalah suatu objek yang memiliki emisivitas spektral yang berubah sesuai 

dengan panjang gelombang. Benda hitam inilah yang akan dideteksi oleh 

termometer inframerah sesuai panjang gelombang yang diterima pada saat 

pengukuran suhu tubuh.38 

Hukum Planck :38 

 

E : Energi tiap foton (Joule) 

h : Tetapan Planck (6,626 x 10-34 J.s), 

v : Frekuensi sinar 

c : Kecepatan cahaya (3 x 108 m.s-1). 

λ : Panjang gelombang (m) 

E = h .v E = h .c/ λ 

https://wanibesak.wordpress.com/
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Secara sederhana instrumen spektrofotometri yang disebut 

spektrofotometer terdiri dari : 

Sumber cahaya – monokromator – sel sampel – detektor – read out 

(pembaca).7 

 

Gambar 5. Alur Pembacaan Spektrofotometer 

2.3.5.2 Pengukuran Termometer Inframerah 

Cara pengukuran suhu tubuh dengan termometer inframerah pada aksila:23 

1) Membersihkan alat pendetektor dari debu dan kotoran agar tidak 

mengganggu dalam pengukuran saat penangkapan energi inframerah dari 

objek 

2) Mengarahkan alat pendetektor ke pusat objek yang akan diukur. Dalam hal 

ini adalah pusat aksila. Pastikan pasien membuka lengannya, sehingga 

pengukuran tepat dan terfokus pada aksila 

3) Hasil pengukuran suhu akan ditampilkan pada layar dalam waktu satu detik 
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2.4 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Teori 

Jenis Termometer 

Kalibrasi Termometer 

Termometer Inframerah Termometer Air Raksa 

Faktor yang 

Mempengaruhi Suhu: 

- Waktu / Variasi Diurnal 

- Aktivitas Fisik 

- Kesehatan Individu 

- Jenis Kelamin 

- Hormon Tiroid 

- Stres Psikis 

- Asupan Makanan 

- Kafein 

- Merokok 

- Obat-Obatan 

- Alkohol 

- IMT 

- Usia 

- Lingkungan 

- Kecukupan Waktu Tidur 

 

Nilai Suhu Tubuh 

Faktor yang Mempengaruhi 

Pengukuran Suhu : 

 Faktor Teknis 

 Faktor Pengguna 

 Faktor Ruangan 

 Produksi Panas 

 Kehilangan Panas : 

 Konveksi 

 Konduksi 

 Radiasi 

 Evaporasi 

Suhu Aksila 
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Variabel bebas yang akan diteliti pada penelitian ini adalah termometer 

inframerah dan termometer air raksa sedangkan variable tergantung yang akan 

diteliti pada penelitian ini adalah suhu aksila. Termometer inframerah dan 

termometer air raksa terlebih dahulu dilakukan kalibrasi. Nilai suhu tubuh didapat 

setelah memperhatikan faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, keseimbangan 

produksi dan kehilanganan panas dan faktor yang mempengaruhi nilai suhu tubuh. 

Nilai suhu tubuh yang diukur melalui suhu aksila. 

2.5 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kerangka Konsep 

Termometer Air Raksa 

Suhu Tubuh (0C) 

Faktor yang Mempengaruhi 

Suhu: 

- Waktu / Variasi Diurnal 

- Aktivitas atau Latihan Fisik 

- Kesehatan Individu 

- Jenis Kelamin 

- Hormon Tiroid 

- Stres Psikis 

- Asupan Makanan 

- Kafein 

- Merokok 

- Obat-Obatan 

- Alkohol 

- Indeks Massa Tubuh (IMT) 

- Usia 

- Lingkungan 

- Kecukupan Waktu Tidur 

 

Termometer Inframerah 
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2.6 Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, 

maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

2.6.1 Mayor 

 Terdapat kesesuaian termometer inframerah dan termometer air raksa 

terhadap pengukuran suhu tubuh dengan derajat kesesuaian sangat baik. 

2.6.2 Minor 

 Terdapat kesesuaian termometer inframerah dan termometer air raksa 

terhadap pengukuran suhu tubuh melalui aksila dengan derajat kesesuaian sangat 

baik. 

 


