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PENDAHULUAN 

 

1. SISTEM PERNAFASAN MANUSIA 

1.1.Definisi 

Manusia membutuhkan suply oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel, 

dan membuang kelebihan karbondioksida sebagai limbah beracun produk dari proses 

tersebut. Pertukatan gas antara oksigen dengan karbondioksida dilakukan agar proses 

respirasi sel terus berlangsung. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini 

berasal dari atmosfer, yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari 

seluruh gas yang ada. Oksigen masuk kedalam tubuh melalui perantaraan alat pernapasan 

yang berada di luar. Pada manusia, alveolus yang terdapat di paru-paru berfungsi sebagai 

permukaan untuk tempat pertukaran gas. 

1.2.Jalannya Udara Pernapasan 

Berikut merupakan jalannya pernapasan pada mausia: 

a) Udara masuk melalui lubang hidung  

b) melewati nasofaring  

c) melewati oralfarink  

d) melewati glotis  

e) masuk ke trakea  

f) masuk ke percabangan trakea yang disebut bronchus  

g) masuk ke percabangan bronchus yang disebut bronchiolus  

h) udara berakhir pada ujung bronchus berupa gelembung yang disebut alveolus (jamak: 

alveoli) 

pertukaran udara yang sebenarnya hanya terjadi di alveoli. Dalam paru-paru orang 

dewasa terdapat sekitar 300 juta alveoli, dengan luas permukaan sekitar 160 m2 atau 

sekitar 1 kali luas lapangan tenis, atau luas 100 kali dari kulit kita. 

 



1.3.Mekanisme Bernapas 

Pernapasan manusia dibedakan atas pernapasan dada dan pernapasan perut. 

Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi, demikian juga untuk 

pernapasan perut. 

1.3.1. Mekanisme Pernapasan Dada 

a. Fase Inspirasi 

Mekanisme inspirasi pernapasan dada sebagai berikut:  

Otot antar tulang rusuk (muskulus intercostalis eksternal) berkontraksi --> tulang 

rusuk terangkat (posisi datar) --> Paru-paru mengembang --> tekanan udara 

dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar --> udara 

luar masuk ke paru-paru 

b. Fase Ekspirasi 

Mekanisme ekspirasi pernapasan perut adalah sebagai berikut:  

Otot antar tulang rusuk relaksasi --> tulang rusuk menurun --> paru-paru 

menyusut --> tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan 

tekanan udara luar --> udara keluar dari paru-paru. 

1.3.2. Mekanisme Pernapasan Perut 

a. Fase Inspirasi 

Mekanisme inspirasi pernapasan perut sebagai berikut:  

sekat rongga dada (diafraghma) berkontraksi --> posisi dari melengkung menjadi 

mendatar --> paru-paru mengembang --> tekanan udara dalam paru-paru lebih 

kecil dibandingkan tekanan udara luar --> udara masuk 

b. Fase Ekspirasi 



Mekanisme ekspirasi pernapasan perut sebagai berikut:  

otot diafraghma relaksasi --> posisi dari mendatar kembali melengkung --> paru-

paru mengempis --> tekanan udara di paru-paru lebih besas dibandingkan tekanan 

udara luar -->udara keluar dari paru-paru. 

 

1.4.Komponen Sistem Pernapasan Manusia 

 

 

Gambar system pernapasan manusia 

Dalam bernapas, terdapat komponen system pernapasan, diantaranya: 

a. Hidung/ Nasal 

Hidung merupakan organ pernapasan yang pertama dilalui udara luar. Didalam 

rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir berguna untuk menyaring udara 

yang masuk, lendir berguna untuk melembabkan udara, dan konka untuk 

mengangatkan udara pernapasan. 

b. Faring 

Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan 

(nasofaring) yang merupakan saluran pernapasan, dan saluran kerongkongan 

(oralfaring) yang merupakan saluran pencernaan. 

c. Laring/ Pangkal Tenggorokan 



Merupakan bagian pangkal dari saluran pernapasan (trakea). Laring tersusu atas 

tulang rawan yang berupa lempengan dan membentuk struktur jakun. Diatas laring 

terdapat katup (epiglotis) yang akan menutup saat menelan. Katup berfungsi 

mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Pada pangkal larink 

terdapat selaput suara. Selaput suara akan bergetar jika terhembus udara dari paru-

paru. 

d. Trakea/  Tenggorokan 

Batang tenggorokan terletak di daerah leher didepan kerongkongan. Batang 

tenggorokkan berbentuk pipa dengan panjang 10 cm. dinding trakea terdiri atas 3 

lapisan, lapisan dalam berupa epithel bersilia dan berlendir. Lapisan tengah tersusun 

atas cincin tulang rawan dan berotot polos. lapisan luar tersusun atas jaringan ikat. 

Cincin tulang rawan berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari batang 

tenggorokkan, sedangkan selaput lendir yang sel-selnya berambut getar berfungsi 

menolak debu dan benda asing yang masuk bersama udara pernapasan. Akibat 

tolakan secara paksa tersebut kita akan batuk atau bersin. 

e. Bronchus/ Cabang tenggorokan 

Ujung tenggorokkan bercabang dua disebut bronchus, yaitu bronchus kiri dan 

bronchus kanan. Struktur bronchus kanan lebih pendek dibandingkan bronchus 

sebelah kiri. kedua bronchus masing-masing masuk kedalam paru-paru. Didalam 

paru-paru bonchus bercabang menjadi bronchiolus yang menuju setiap lobus 

(belahan) paru-paru. bronchus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronchiolus, 

sedangkan sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronchiolus. Cabang bronchiolus yang 

paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Dinding 

alveolus mengandung banyak kapiler darah. melalui kapiler darah oksigen yang 

berada dalam alveolus berdifusi masuk ke dalam darah. 

f. Pulmo/ Alveolus 

Paru-paru terletak dalam rongga dada diatas diafraghma. Diafraghma adalah sekat 

rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. 



Paru-paru terdiri dari dua bagian yaitu paru-paru sebelah kiri dan paru-paru 

sebelah kanan. Paru-paru kanan memiliki tiga gelambir sedangkan paru-paru kiri 

terdiri atas 2 gelambir. 

Paru-paru dibungkus oleh 2 buah selaput yang disebut selaput pleura. Selaput 

pleura sebelah luar yang berbatasan dengan dinding bagian dalam rongga dada 

disebut pleura parietal, sedangkan yang membungkus paru-paru disebut pleura 

visceral. Diantara kedua selaput terdapat rongga pleura yang berisi cairan pleura yang 

berfungsi untuk mengatasi gesekan pada saat paru-paru mengembang dan 

mengempis. 

 

1.5.Mekanisme Pertukaran Gas 

Udara lingkungan dapat dihirup masuk ke dalam tubuh makhluk hidup melalui dua 

cara, yakni pernapasan secara langsung dan pernapasan tak langsung. Pengambilan udara 

secara langsung dapat dilakukan oleh permukaan tubuh lewat proses difusi. Sementara 

udara yang dimasukan ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan dinamakan pernapasan 

tidak langsung. 

Saat kita bernapas, udara diambil dan dikeluarkan melalui paruparu. Dengan lain 

kata, kita melakukan pernapasan secara tidak langsung lewat paru-paru. Walaupun 

begitu, proses difusi pada pernapasan langsung tetap terjadi pada paru-paru. Bagian paru-

paru yang meng alami proses difusi dengan udara yaitu gelembung halus kecil atau 

alveolus. Oleh karena itu, berdasarkan proses terjadinya pernapasan, manusia mempunyai 

dua tahap mekanisme pertukaran gas. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang 

dimaksud yakni mekanisme pernapasan eksternal dan internal. 

a. Pernapasan Eksternal 

Ketika kita menghirup udara dari lingkungan luar, udara tersebut akan masuk 

ke dalam paru-paru. Udara masuk yang mengandung oksigen tersebut akan diikat 

darah lewat difusi. Pada saat yang sama, darah yang mengandung karbondioksida 



akan dilepaskan. Proses pertukaran oksigen (O2) dan karbondioksida (CO2) 

antara udara dan darah dalam paru-paru dinamakan pernapasan eksternal. 

Saat sel darah merah (eritrosit) masuk ke dalam kapiler paru-paru, sebagian 

besar CO2 yang diangkut berbentuk ion bikarbonat (HCO- 3) . Dengan bantuan 

enzim karbonat anhidrase, karbondioksida (CO2) air (H2O) yang tinggal sedikit 

dalam darah akan segera berdifusi keluar. Persamaan reaksinya adalah sebagai 

berikut. 

Seketika itu juga, hemoglobin tereduksi (yang disimbolkan HHb) melepaskan 

ion-ion hidrogen (H+) sehingga hemoglobin (Hb)-nya juga ikut terlepas. 

Kemudian, hemoglobin akan berikatan dengan oksigen (O2) menjadi 

oksihemoglobin (disingkat HbO2). 

Proses difusi dapat terjadi pada paru-paru (alveolus), karena adaperbedaan 

tekanan parsial antara udara dan darah dalam alveolus. Tekanan parsial membuat 

konsentrasi oksigen dan karbondioksida pada darah dan udara berbeda. 

Tekanan parsial oksigen yang kita hirup akan lebih besar dibandingkan 

tekanan parsial oksigen pada alveolus paru-paru. Dengan kata lain, konsentrasi 

oksigen pada udara lebih tinggi daripada konsentrasi oksigen pada darah. Oleh 

karena itu, oksigen dari udara akan berdifusi menuju darah pada alveolus paru-

paru. 

Sementara itu, tekanan parsial karbondioksida dalam darah lebih besar 

dibandingkan tekanan parsial karbondioksida pada udara. Sehingga, konsentrasi 

karbondioksida pada darah akan lebih kecil di bandingkan konsentrasi 

karbondioksida pada udara. Akibatnya, karbondioksida pada darah berdifusi 

menuju udara dan akan dibawa keluar tubuh lewat hidung. 

b. Pernapasan Internal 

 

 



Berbeda dengan pernapasan eksternal, proses terjadinya pertukaran gas pada 

pernapasan internal berlangsung di dalam jaringan tubuh. Proses pertukaran 

oksigen dalam darah dan karbondioksida tersebut berlangsung dalam respirasi 

seluler. 

Setelah oksihemoglobin (HbO2) dalam paru-paru terbentuk, oksigen akan 

lepas, dan selanjutnya menuju cairan jaringan tubuh. Oksigen tersebut akan 

digunakan dalam proses metabolisme sel. Reaksi yang terjadi adalah sebagai 

berikut. 

Proses masuknya oksigen ke dalam cairan jaringan tubuh juga melalui proses 

difusi. Proses difusi ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan parsial oksigen 

dan karbondioksida antara darah dan cairan jaringan. Tekanan parsial oksigen 

dalam cairan jaringan, lebih rendah dibandingkan oksigen yang berada dalam 

darah. Artinya konsentrasi oksigen dalam cairan jaringan lebih rendah. Oleh 

karena itu, oksigen dalam darah mengalir menuju cairan jaringan. 

Sementara itu, tekanan karbondioksida pada darah lebih rendah daripada 

cairan jaringan. Akibatnya, karbondioksida yang terkandung dalam sel-sel tubuh 

berdifusi ke dalam darah. Karbondioksida yang diangkut oleh darah, sebagian 

kecilnya akan berikatan bersama hemoglobin membentuk karboksi hemoglobin 

(HbCO2). Reaksinya sebagai berikut. 

Namun, sebagian besar karbondioksida tersebut masuk ke dalam plasma darah 

dan bergabung dengan air menjadi asam karbonat (H2CO3). Oleh enzim 

anhidrase, asam karbonat akan segera terurai menjadi dua ion, yakni ion hidrogen 

(H+) dan ion bikarbonat (HCO- Persamaan reaksinya sebagai berikut. 

CO2 yang diangkut darah ini tidak semuanya dibebaskan ke luar tubuh oleh 

paru-paru, akan tetapi hanya 10%-nya saja. Sisanya yang berupa ion-ion ikarbonat 

yang tetap berada dalam darah. Ion-ion bikarbonat di dalam darah berfungsi 

sebagai bu. er atau larutan penyangga.\ Lebih tepatnya, ion tersebut berperan 

penting dalam menjaga stabilitas pH (derajat keasaman) darah 

 

 

 



 

 

2. SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA 

Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Darah 

terdiri dari bagian yang cair dan bagian yang padat. Alat peredaran darah terdiri dari jantung 

dan pembuluh-pembuluh darah yakni arteri, vena, da kapiler. 

2.1. Darah 

2.1.1. Fungsi Darah 

Darah merupakan komponen utama dalam sistem peredaran darah. Disamping itu 

darah juga memiliki berberapa fungsi lain, diantaranya: 

a. Sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel 

tubuh. 

b. Mengangkut osigen dari paru-paru ke seluruh tubuh 

c. Mengangkut sisa-sisa metabolisme misalnya karbondioksida, dari seluruh sel 

tubuh ke organ-organ ekskresi, misalnya paru-paru 

d. Mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran 

e.  Memelihara keseimbangan cairan tubuh 

f. Mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing lain, 

yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit 

g. Memelihara suhu tubuh (suhu tubuh manusia dipertahankan pada kondisi 

normal, yaitu sekitar 37 
o
C. 

 

2.1.2. Komponen Darah 

Darah merupakan suatu cairan yang kompleks yang terdiri dari beberapa bagian, 

seperti yang digambarkan dalam diagram berikut: 



 

a. Plasma Darah 

Plasma darah terutama atas 90% air dan 10% bahan-bahan terlarut yang 

terdiri atas 7% protein, 1% garam-garam mineral, dan 2% lemak. Fungsi 

plasma darah, antara lain: 

1.) Sebagai pelarut bahan-bahan kimia 

2.) Membawa mineral-mineral telarut, glukosa, asam amino, vitamin, 

karbondiosida (sebagai ion hydrogen karbonat), dan bahan-bahan 

buangan. 

3.) Menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih 

dingin. 

4.) Menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel 

b. Sel-Sel Darah 

Sel-sel darah terdiri dari beberapa bagian, diantaranya: 

1.) Sel Darah Merah (Eritrosit) 

 

                                                   

Gambar 1. Sel darah merah 

Ciri-ciri eritrosit adalah berbentuk seperti cakram bikonkaf, 

berdiameter 7-8µm, tebalnya 1-2 µm, bersifat elastis serta tidak memilki 

Darah

Plasma 
darah 55%

Zat terlarut 
10%

Air 90%

Sel-sel 
darah 45%

Eritrosit Leukosit Trombosit



inti ( pada eritrosit tua). Fungsi: Mengangkut oksigen dari paru-paru untuk 

diedarkan keseluruh tubuh. 

 

2.) Sel Darah Putih 

 

 

Gambar 2. Limfosit 

Ciri leukosit yaitu  ukuran leukosit lebih besar dari eritrosit tetapi 

jumlahnya di dalam tubuh jauh lebih sedikit yaitu sekitar 5-10 ribu µl, 

tidak berwarna dan berinti. 

 

Gambar 3: Jenis-jenis leukosit: (a) granulosit dan (b) agranulosit. 

Berdasarkan ada atau tidaknya granula di dalam plasma, leukosit 

dikelompokkan menjadi: 

a.) Granulosit (leukosit bergranula) 



 Neutrofil, plasmanya bersifat netral, inti selnya seringkali 

berjumlah banyak dengan bentuk bermacam-macam, bersifat 

fagositosis terhadap eritrosit, kuman dan jaringan mati. 

  Eosinofil, plasmanya bersifat asam sehingga akan berwarna 

merah tua bila  ditetesi  eosin, bersifat fagosit dan jumlahnya 

akan meningkat jika tubuh terkena infeksi. 

 Basofil, plasmanya bersifat basa sehingga akan berwarna biru 

jika ditetesi larutan basa, jumlahnya bertambah banyak jika 

terjadi infeksi, bersifat fagosit, mengandung heparin, yaitu zat 

kimia anti penggumpalan. 

 

b.) Agranulosit (leukosit tidak bergranula) 

 Limfosit, tidak dapat bergerak, berinti satu, ukuran ada yang 

besar dan ada yang kecil, berfungsi untuk membentuk antibodi. 

 Monosit, dapat bergerak seperti Amoeba, mempunyai inti yang 

bulat atau bulat panjang, diproduksi pada jaringan limfa dan 

bersifat fagosit. 

3.) Keping-Keping Darah 

Ciri keping darah berbentuk tidak teratur dan tidak berinti, berukuran 

lebih kecil dari sel darah merah. Berfungsi dalam pembekuan darah. 

Berikut merupakan proses pembekuan darah: Jika suatu jaringan tubuh 

terluka maka trombosit pada permukaan yang luka akan pecah dan 

mengeluarkan enzim trombokinase (tromboplastin). Enzim ini akan 

mengubah protrombin menjadi trobin dengan bantuan ion kalsium dan 

vitamin K. Protrombin merupakan protein yang tidak stabil yang dibentuk 

di hati dan dengan mudah dapat pecah menjadi senyawasenyawa yang 

lebih kecil, salah satunya adalah trombin. Selanjutnya, trombin mengubah 

fibrinogen (larut dalam plasma darah) menjadi fibrin (tidak larut dalam 

plasma darah) yang berbentuk benang-benang halus. Benang-benang halus 

ini menjerat sel-sel darah merah dan membentuk gumpalan sehingga darah 



membeku. Jika luka seseorang hanya di permukan otot, biasanya darah 

cepat membeku. Tetapi, bila luka lebih dalam, diperlukan waktu yang 

lebih lama agar darah membeku. 

2.1.3. Golongan Darah 

Seorang yang mengalami kekurangan darah dapat diber tambahan darah dari 

orang lain. Hal yang disebut trasnsfusi darah. Orang yang menerima darah disebut 

resipien. Sedangkan pemberi darah disebut donor. Ada beberapa macam 

penggolongan darah yaitu system ABO, system Rh, atau system MN. 

Berdasarkan system ABO, darah manusia dikelompokkan manjadi empat macam 

golongan darah. Penggolongan ini berdasarkan senyawa Aglutinogen dan 

Aglutinin dalam darah. Aglutinogen  merupakan senyawa protein darah yang 

terdapat pada sel-sel darah merah dan berfungsi sebagai antigen. Ada 2 macam 

aglutinogen, yaitu aglutinogen A dan aglutinogen B. Aglutinin adalah suatu 

protein yang terdapat dalam plasma darah. Berfungsi antibody. 

Dalam system ABO, berdasarkan senyawa aglutinogen da aglutini dalam 

darah,  darah dapat dikelompokkan menjadi: 

1.) Golongan darah A, yaitu darah yang memiliki aglutinogen A dan 

agluitinin β (anti B) 

2.) Golongan darah B, yaitu darah  yang memiliki aglutinogen B dan 

agluitinin α (anti A) 

3.) Golongan darah AB, yaitu darah  yang memiliki aglutinogen A dan B, 

tetapi tidak mempunyai aglutinin α dan β. 

4.) Golongan darah O, yaitu darah  yang tidak memiliki aglutinogen A dan B, 

tetapi memiliki aglutinin α dan β. 

 

Golongan darah adalah ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya 

perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah 

merah. Dua jenis penggolongan darah yang paling penting adalah penggolongan 

ABO dan Rhesus (faktor Rh). Di dunia ini sebenarnya dikenal sekitar 46 jenis 



antigen selain antigen ABO dan Rh, hanya saja lebih jarang dijumpai. Transfusi 

darah dari golongan yang tidak kompatibel dapat menyebabkan reaksi transfusi 

imunologis yang berakibat anemia hemolisis, gagal ginjal, syok, dan kematian. 

Golongan darah manusia ditentukan berdasarkan jenis antigen dan antibodi 

yang terkandung dalam darahnya, sebagai berikut: 

 Individu dengan golongan darah A memiliki sel darah merah dengan antigen 

A di permukaan membran selnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen 

B dalam serum darahnya. Sehingga, orang dengan golongan darah A-negatif 

hanya dapat menerima darah dari orang dengan golongan darah A-negatif atau 

O-negatif. 

 Individu dengan golongan darah B memiliki antigen B pada permukaan sel 

darah merahnya dan menghasilkan antibodi terhadap antigen A dalam serum 

darahnya. Sehingga, orang dengan golongan darah B-negatif hanya dapat 

menerima darah dari orang dengan dolongan darah B-negatif atau O-negatif 

 Individu dengan golongan darah AB memiliki sel darah merah dengan antigen 

A dan B serta tidak menghasilkan antibodi terhadap antigen A maupun B. 

Sehingga, orang dengan golongan darah AB-positif dapat menerima darah 

dari orang dengan golongan darah ABO apapun dan disebut resipien 

universal. Namun, orang dengan golongan darah AB-positif tidak dapat 

mendonorkan darah kecuali pada sesama AB-positif. 

 Individu dengan golongan darah O memiliki sel darah tanpa antigen, tapi 

memproduksi antibodi terhadap antigen A dan B. Sehingga, orang dengan 

golongan darah O-negatif dapat mendonorkan darahnya kepada orang dengan 

golongan darah ABO apapun dan disebut donor universal. Namun, orang 

dengan golongan darah O-negatif hanya dapat menerima darah dari sesama O-

negatif. 

Secara umum, golongan darah O adalah yang paling umum dijumpai di 

dunia, meskipun di beberapa negara seperti Swedia dan Norwegia, golongan 

darah A lebih dominan. Antigen A lebih umum dijumpai dibanding antigen B. 



Karena golongan darah AB memerlukan keberadaan dua antigen, A dan B, 

golongan darah ini adalah jenis yang paling jarang dijumpai di dunia. 

Tabel 1: Tabel pewarisan golongan darah kepada anak 

Ibu/Ayah O A B AB 

O O O, A O, B A, B 

A O, A O, A O, A, B, 

AB 

A, B, AB 

B O, B O, A, B, 

AB 

O, B A, B, AB 

AB A, B A, B, AB A, B, AB A, B, AB 

Jenis penggolongan darah lain yang cukup dikenal adalah dengan 

memanfaatkan faktor Rhesus atau faktor Rh. Nama ini diperoleh dari monyet 

jenis Rhesus yang diketahui memiliki faktor ini pada tahun 1940 oleh Karl 

Landsteiner. Seseorang yang tidak memiliki faktor Rh di permukaan sel darah 

merahnya memiliki golongan darah Rh-. Mereka yang memiliki faktor Rh pada 

permukaan sel darah merahnya disebut memiliki golongan darah Rh+. Jenis 

penggolongan ini seringkali digabungkan dengan penggolongan ABO. Golongan 

darah O+ adalah yang paling umum dijumpai, meskipun pada daerah tertentu 

golongan A lebih dominan, dan ada pula beberapa daerah dengan 80% populasi 

dengan golongan darah B. 

Kecocokan faktor Rhesus amat penting karena ketidakcocokan golongan. 

Misalnya donor dengan Rh+ sedangkan resipiennya Rh-) dapat menyebabkan 

produksi antibodi terhadap antigen Rh(D) yang mengakibatkan hemolisis. Hal ini 

terutama terjadi pada perempuan yang pada atau di bawah usia melahirkan karena 

faktor Rh dapat mempengaruhi janin pada saat kehamilan. 

Tabel 2: kecocokan RBC 

Gol.darah 

resipien 

Donor harus 

Golongan darah manapun 



AB+ O+ A+ B+ AB+ 

AB- O- A- B- AB- 

A+ O- O+ A- A+ 

A- O- A- X X 

B+ O- O+ B- B+ 

B- O- B- X X 

O+ O- O+ X X 

O- O- X X X 

 

2.2. Alat-Alat Peredaran Darah 

2.2.1. Jantung 

 

Gambar struktur anatomi jantung 

Jantung (bahasa Latin, cor) adalah sebuah rongga, rongga organ berotot yang 

memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. 

Istilah kardiak berarti berhubungan dengan jantung, dari kata Yunani cardia untuk 

jantung. Jantung adalah salah satu organ manusia yang berperan dalam sistem 

peredaran darah. 

1.) Permukaan Jantung 
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Ukuran jantung manusia kurang lebih sebesar kepalan tangan. Jantung 

adalah satu otot tunggal yang terdiri dari lapisan endothelium. Jantung terletak 

di dalam rongga torakik, di balik tulang dada. Struktur jantung berbelok ke 

bawah dan sedikit ke arah kiri. 

Jantung hampir sepenuhnya diselubungi oleh paru-paru, namun tertutup oleh 

selaput ganda yang bernama perikardium, yang tertempel pada diafragma. 

Lapisan pertama menempel sangat erat kepada jantung, sedangkan lapisan 

luarnya lebih longgar dan berair, untuk menghindari gesekan antar organ dalam 

tubuh yang terjadi karena gerakan memompa konstan jantung. 

Jantung dijaga di tempatnya oleh pembuluh-pembuluh darah yang meliputi 

daerah jantung yang merata/datar, seperti di dasar dan di samping. Dua garis 

pembelah (terbentuk dari otot) pada lapisan luar jantung menunjukkan di mana 

dinding pemisah di antara serambi & bilik jantung. 

 

2.) Struktur Internal Jantung 

Secara internal, jantung dipisahkan oleh sebuah lapisan otot menjadi dua 

belah bagian, dari atas ke bawah, menjadi dua pompa. Kedua pompa ini sejak 

lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini terdiri dari dua rongga yang 

dipisahkan oleh dinding jantung. Maka dapat disimpulkan bahwa jantung 

terdiri dari empat rongga, serambi kanan & kiri dan bilik kanan & kiri. 

Dinding serambi jauh lebih tipis dibandingkan dinding bilik karena bilik 

harus melawan gaya gravitasi bumi untuk memompa dari bawah ke atas dan 

memerlukan gaya yang lebih besar untuk mensuplai peredaran darah besar, 

khususnya pembuluh aorta, untuk memompa ke seluruh bagian tubuh yang 

memiliki pembuluh darah. Tiap serambi dan bilik pada masing-masing belahan 

jantung disambungkan oleh sebuah katup. Katup di antara serambi kanan dan 

bilik kanan disebut katup trikuspidalis atau katup berdaun tiga. Sedangkan 
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katup yang ada di antara serambi kiri dan bilik kiri disebut katup mitralis atau 

katup bikuspidalis (katup berdaun dua). 

 

3.) Anatomi Jantung 

Berdasarkan kajian ilmu anatomi, struktur jantung manusia dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 Katup Jantung 

Katup jantung adalah membran atau selaput yang berperan dalam 

pengaturan aliran darah di dalam jantung. Katup jantung bersifat 

otomatis, yaitu katup hanya akan terbuka dalam arah tertentu (searah 

aliran darah) dan tertutup dalam arah lainnya. Katup jantung berjumlah 

empat lembat. Dua diantaranya dikenal dengan sebutan katup 

atrioventrikuler (antrioventricular valve). Kedua katup ini terletak 

diantara ruangan atrium dan ventrikel jantung. Sementara itu, dua katup 

lainnya dikenal dengan sebutan katup semilunar (seminular valve). 

Katup-katup ini terdapat diantara ventrikel dan arteri (pembuluh darah 

yang mengalirkan darah dari jantung). Katup semilunar kanan yang 

terletak diantara ventrikel kanan dan arteri pulmonari (pulmonary 

valve), sedangkan katup semilunar kiri yang terletak diantara ventrikel 

kiri dan aorta (arteri utama) disebut katup aorta (aortic valve). 

 Otot Jantung (Myocardium) 

Myocardium atau oto jantung merupakan jaringan otot yang 

mengelilingi jantung dan membentuk diding jantung. Dinding jantung 

yang dibentuk oleh myocardium ini mempunyai ketebalan yang 

berbeda pada setiap bagiannya. Dinding ruangan atrium yang berfungsi 

menampung darah dari luar jantung lebih tipis dibandngkan dengan 

dinding ruangan ventrikel yang berfungsi untuk memompa darah keluar 

dari jantung. 

 Pericardium 
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Pericardium merupakan kantong jantung yang mempunyai dua 

lapisan. Lapisan pertama pada bagian dalam pericardium disebut 

epicardium. Lapisan ini merupakan bagian pericardium yang 

bersentuhan langsung dengan otot-otot jantung. Sementara itu, lapisan 

luar pericardium merupakan lapisan bersentuhan langsung dengan 

tulang dada dan struktur lainnya dalam rongga dada. Lapisan ini 

berperan untuk mempertahankan jantung tetap di tempatnya. 

 Endocardium 

Merupakan selaput tipis berupa jaringan putih mengkilat yang 

melindungi bagian dalam rongga jantung. Endocardium ini juga 

berperan membantu darah mengalir dengan lancar dan mencegah 

penempelan darah pada dinding jantung. 

 

4.) Fisiologi Jantung 

Dalam sistem peredaran darah, jantung tidak hanya sekedar bertugas untuk 

memompa darah ke seluruh tubuh, tetapi lebih dari itu, jantung juga dapat 

memberikan respon terhadap perubahan kadar oksigen di dalam darah. Sistem 

peredaran darah pada manusia yang melibatkan aktivitas jantung merupakan 

sistem peredaran darah rangkap. Hal ini karena darah melewati jantung 

sebanyak dua kali. 

Adapun peredaran darah tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan 

kembali ke jantung. 

b. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh 

dan kembali ke jantung. 

Mekanisme peredaran darah tersebut sebenarnya dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Darah dipompa dari jantung ke paru-paru banyak mengandung 

karbondioksida. Didalam paru-paru (alveolus) terjadi pertukaran antara 

karbondiosida dengan oksigen. Darah yang mengandung oksigen ini 



kemudian dialirkan kembali ke jantung untuk kemudian dialirkan ke 

seluruh tubuh. 

b. Darah yang banyak mengandung oksigen dipompakan oleh jantung ke 

seluruh tubuh. Oksigen dalam darah tersebut digunakan untuk proses 

respirasi sel-sel tubuh yang menghasilkan karbondioksida, yang kemudian 

akan dialirkan kembali ke jantung dan paru-paru untuk dibuang melalui 

proses pernapasan. 

5.) Cara Kerja Jantung 

Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah 

(disebut diastol). Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar 

dari ruang jantung (disebut sistol). Kedua serambi mengendur dan berkontraksi 

secara bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara 

bersamaan. 

Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbondioksida 

(darah kotor) dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena berbesar (vena 

kava) menuju ke dalam atrium kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, ia 

akan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan. 

Darah dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam 

arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh 

yang sangat kecil (pembuluh kapiler) yang mengelilingi kantong udara di paru-

paru, menyerap oksigen, melepaskan karbondioksida dan selanjutnya dialirkan 

kembali ke jantung. 

Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju 

ke atrium kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru dan 

atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner karena darah dialirkan ke paru-paru. 

Darah dalam atrium kiri akan didorong menuju ventrikel kiri, yang 

selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta masuk ke 
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dalam aorta (arteri terbesar dalam tubuh). Darah kaya oksigen ini 

disirkulasikan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. 

2.2.2. Pembuluh Darah 

 

 

Gambar 4: pembuluh darah 

Pembuluh  darah  dibedakan menjadi pembuluh nadi (arteri), pembuluh balik 

(vena) dan pembuluh rambut (kapiler). 

1.) Arteri 

Pembuluh nadi atau arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung 

dengan ciri-ciri letaknya tersembunyi di dalam, dindingnya tebal elastis, 

senyutnya terasa, dan memiliki satu katub didekat jantung, jika pembuluh ini 

terpotong darah akan keluar memancar. 

Pembuluh nadi ada tiga jenis: 

a) Aorta, Pembuluh darah arteri yang keluar dari ventrikel kiri 

b) Arteri, Percabangan dari aorta 

c) Arteriol, pembuluh nadi yang berhubungan dengan kapiler. 

 

2.) Vena  

Pembuluh balik(vena) berfungsi mengalirkan darah menuju jantung, 

dengan ciri-ciri letaknya di permukaan, dindingnya tipis dan tidak elastis, 



denyutnya tidak terasa, dan memiliki katup di sepanjang tubuh, jika terpotong 

darah tidak memancar hanya menetes saja. 

Pembuluh vena ada tiga jenis, yaitu 

a) Vena kava, pembuluh vena yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh 

ke jantung melalui atrium kanan 

b) Venula, vena yang berhubungan dengan kapiler 

c) Vena pulmonalis, satu-satunya pembuluh vena yang mangalirkan 

darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju atrium kiri. 

 

3.) Kapiler 

 

 Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus. 

Fungsinya adalah sebagai berikut: 

a) Alat penghubung antara pembuluh arteri dan vena 

b) Tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dan cairan jaringan  

c) Menyerap makanan yang terdapat di usus 

d) Menyaring darah yang terdapat di ginjal. 

 

 

3. TEKANAN DARAH PADA MANUSIA 

3.1.1.Definisi 

Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh sirkulasi darah pada dinding 

pembuluh darah, dan merupakan salah satu tanda-tanda vital utama. Pada setiap detak 

jantung, tekanan darah bervariasi antara tekanan maksimum (sistolik) dan minimum 

(diastolik). Tekanan darah dikarenakan oleh pemompaan jantung dan resistensi 

pembuluh darah, berkurang sebagai sirkulasi darah menjauh dari jantung melalui arteri. 

Tekanan darah memiliki penurunan terbesar dalam arteri kecil dan arteriol, dan terus 

menurun ketika bergerak melalui darah kapiler dan kembali ke jantung melalui 

pembuluh darah. Gravitasi, katup dalam pembuluh darah, dan memompa dari rangka 



kontraksi otot, adalah beberapa pengaruh lain pada tekanan darah di berbagai tempat di 

dalam tubuh. Tekanan darah dinilai dalam dua hal, sebuah tekanan tinggi sistolik yang 

menandakan kontraksi maksimal jantung dan tekanan rendah diastolik atau tekanan 

istirahat. 

 

Gambar tekanan darah systole dan diastole 

3.1.2.Jenis Tekanan Darah 

Jenis tekanan darah ada 2 macam, yaitu: 

a. Tekanan Sistole 



Merupakan tekanan darah tertinggi selama 1 siklus jantung, tekanan yang dialami 

pembuluh darah saat jantung berdenyut atau memompakan darah keluar dari 

jantung. Pada orang dewasa normal tekanan systole berkisar 120 mmHg. 

b. Tekanan Diatole 

Merupakan tekanan darah terendah selama 1 siklus jantung. Suatu tekanan didalam 

pembuluh darah saat jantung beristirahat. Pada orang dewasa tekanan diastole 

berkisar 80 mmHg. 

c. Tekanan Nadi 

Merupakan selisih antara tekanan systole dan diastole. 

3.1.3.Pengaruh Tekanan Darah Arteri Rata-Rata 

Tekanan darah arteri rata-rata adalah gaya utama yang mendorong darah ke 

jaringan. Tekanan ini harus diatur secara ketat karena dua alas an. Pertama, tekanan 

tersebut harus tinggi untuk menghasilkan gaya dorong yang cukup; tanpa tekanan ini, 

otak dan jaringan lain tidak akan menerima aliran yang adekuat seberapapun 

penyesuaian lokal mengenai resistensi arteriol ke organ-organ tersebut yang dilakukan. 

Kedua, tekanan tidak boleh terlalu tinggi, sehingga menimbulkan beban kerja tambahan 

bagi jantung dan meningkatkan resiko kerusakan pembuluh serta kemungkinan 

rupturnya pembuluh-pembuluh halus. 

 

Mekanisme-mekanisme yang melibatkan integrasi berbagai komponen sistem 

sirkulasi dan sistem tubuh lain penting untuk mengatur tekanan darah arteri rata-rata 

ini. Dua penentu utama tekanan darah arteri rata-rata adalah curah jantung dan 

resistensi perifer total: 

Tekanan darah arteri rata-rata = curah jantungx resistensi perifer total 

Pada gilirannya, sejumlah faktor menentukan curah jantung dan resistensi perifer 

total. Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas pengaturan tekanan darah. 

Perubahan setiap faktor tersebut akan mengubah tekanan darah kecuali apabila terjadi 

perubahan kompensatorik pada variable lain sehingga tekanan darah konstan. Aliran 

darah ke suatu jaringan bergantung pada gaya dorong berupa tekanan darah arteri rata-

rata dan derajat vasokonstriksi arteriol-arteriol jaringan tersebut. Dengan 



demikian,variable kardiovaskular harus terus-menerus diubah untuk mempertahankan 

tekanan darah yang konstan walaupun kebutuhan jaringan akan darah berubah-ubah. 

Tekanan arteri rata-rata secara konstan dipantau olehbaroreseptor (sensor tekanan) 

di dalam sistem sirkulasi. Apabila reseptor mendeteksi adanya penyimpangan dari 

normal, akan dimulai serangkaian respons refleks untuk memulihkan tekanan arteri ke 

nilai normalnya. Penyesuaian jangka pendek (dalam beberapa detik) dilakukan dengan 

mengubah curah jantung dan resistensi perifer total, yang diperantarai oleh pengaruh 

sistem saraf otonom pada jantung, vena, dan arteriol. Penyesuaian jangka panjang 

(memerlukan waktu beberapa menit sampai hari) melibatkan penyesuaian volume darah 

total dengan memulihkan keseimbangan garam dan air melalui mekanisme yang 

mengatur pengeluaran urine dan rasa haus. Besarnya volume darah total, pada 

gilirannya, menimbulkan efek nyata pada curah jantung dan tekanan arteri rata-rata. 

 

4. ALIRAN DARAH PADA MANUSIA 

Agar darah mengalir dan mencapai seluruh bagian tubuh, maka diperlukan adanya 

tekanan darah minimum yang disebut juga critical closing pressureyield pressure. Tekanan 

minimal ini diperlukan untuk membuka rongga pembuluh darah kecil (kapiler) yaitu sebesar 

20 mmHg. Kecepatan aliran darah yang tercepat pada aorta (pembuluh darah tempat 

keluarnya darah dari jantung), semakin jauh maka semakin rendah kecepatannya.Jumlah total 

darah yang dipompa keluar jantung berkisar 5,5 liter darah per menit. 

Berdasarkan ukuran dan fungsinya, pemuluh darah dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Windkessel vessel (compression chamber) 

Pembuluh darah yang sangant besar. Misalkan : aorta danarteri besar lainnya. Pembuluh 

ini sangat elastic dan menyimpan energy potensial yang dirubah menjadi energy kinetic. 

b. Resistance vessel 

Mempunyai diameter yang agak kecil dan memiliki system pengaturan yang sangat 

efisien dan diatur pula oleh system syaraf otonom. 

c. Exchange vessel 

Merupakan pembuluh darah kapiler (kapilaria). Pembuluh terkecil, dindingnya terdiri 

dari 1 lapisan sel. Disini terjadi pertukaran air dan zat-zat didalamnya antara darah 

dengan cairan tubuh lainnya (cairan interstiil). 



d. Shunt vessel 

Aliran darah yang tidak melalui pembuluh kapiler akan melewati shunt ini, tidak turut 

dalam pertukaran cairan dan zat-zat. Diatur oleh system syaraf otonom dan hanya 

terdapat di beberapa tempat, misalkan kulit. Berguna agar darah lebih mudah 

mengeluarkan panas tubuh/ permukaan. 

 

  



BAB II 

PENGUKURAN TEKANAN DARAH DAN ALIRAN DARAH 

 

2.1 Pengukuran Tekanan Darah 

Dalam kedokteran, baik kedokteran umum maupun kedokteran gigi pemeriksaan 

denyut nadi dan pengukuran tekanan darah merupakan hal yang sangat penting karena 

digunakan untuk indikator dalam menilai sistem kardiovaskuler. 

Pemeriksaan denyut nadi sangat mudah dilakukan dengan cara palpasi, kita dapat 

melakukan sendiri. Di samping itu dengan perkembangan teknologi saat ini dapat 

menggunakan alat elektronik yang canggih. 

Dalam pengukura tekanan darah terdapat beberapa metode yang bias digunakan, 

diantaranya: 

2.1 Metode Langsung 

Metoda ini menggunakan jarum atau kanula yang dimasukkan ke dalam 

pembuluh darah dan dihubungkan dengan manometer. Metoda ini merupakan cara 

yang sangat tepat untuk pengukuran tekanan darah tapi butuh peralatan yang lengkap 

dan ketrampilan khusus. Berikut beberapa contoh penggunaan metode ini dalam 

pengukuran tekanan darah: Catheter, Fluid Resistance, Gauge Pressure, Tube 

Resistance. 

2.2 Metode Tak Langsung 

Pada metoda ini pengukuran tidak memasukkan jarum ke dalam tubuh manusia, 

akan tetapi hanya menggunakan tanda-tanda yang terdapat pada tubuh manusia. 

Berikut merupakan contoh penggunaan dari metoda tak langsung ini: 

2.2.1  Metode Palpasi (Riva-Rocchi Method) 

Tekanan sistolik dapat ditentukan dengan memompa manset lengan 

dan kemudian mebiarkan tekanan turun dan tentukan tekanan pada saat denyut 

radialis pertama kali teraba. Oleh karena kesukaran dalam menetukan secara 

pasti kapan denyut pertama teraba, tekanan yang diperoleh dengan metode 

palpasi biasanya 2-5 mm Hg lebih rendah dibandingkan dengan yang diukur 

menggunakan metode auskultasi. 



 

Adalah bijaksana melakukan kebiasaan meraba denyut nadi radialis 

ketika memompa manset selama pengukuran tekanan darah dengan metode 

auskultasi. Bila tekanan manset diturunkan, bunyi Korotkoff kadang-kadang 

menghilang pada tekanan diatas tekanan diastolic, kemudian muncul lagi pada 

tekanan yang lebih rendah. Bila manset dimulai untuk dipompa sampai denyut 

radialismenghilang, emeriksa dapat yakin bahwa tekanan manset diatas 

tekanan sistolik dan nilai tekanan rendah palsu dapat dihindari. 

Berikut cara lengkap dalam pemeriksaannya: 

1. Memberi penjelasan bahwan akan dilakukan pengukuran tekanan darah. 

2. Mempersilahkan pasien untuk beristirahat selama 10 menit. 

3. Mempersilahkan pasien duduk kembali. 

4. Memasang manset di salah satu lengan 2-3 cm di atas fosa cubiti. Manset 

dipasang dalam keadaan tidak longgar / terlalu ketat. 

5. Menetapkan posisi air raksa pada posisi 0 mmHg. 

6. Meraba arteri radialis. 

7. Memompa air raksa sampai denyut arteri radialis tidak teraba lagi. 

8. Meningkatkan air raksa 10-30 mmHg di atas posisi pada saat arteri radialis 

tidak teraba. 

9. Menurunkan air raksa perlahan sampai denyut arteri radialis mulai teraba 

lagi. 

10. Menentukan tekanan sistol orang percobaan. 

11. Menurunkan air raksa sampai 0 mmHg. 

12. Mengulangi langkah 6 sampai 11 dengan sebanyak 2 kali. 

13. Menetapkan tekanan sistol rata-rata dari 3 kali pengukuran dengan benar. 

 

2.2.2 Korotkoff method 

Pengukuran oscillometric memerlukan keterampilan teknik lebih 

sedikit daripada auscultatory, dan mungkin cocok untuk digunakan oleh 

staf terlatih dan untuk pemantauan di rumah pasien secara 

otomatis.Tekanan darah arteri pada manusia secara rutin diukuk dengan 



metode auskultasi. Suatu manset yang dapat dipompa dihubungkan pada 

manometer air raksa kemudian dililitkan disekitar lengan dan stetoskop 

diletakkan diatas arteri brakialis pada siku. Manset secara tepat dipompa 

sampai tekanan didalamnya diatas tekanan sistolik yang diharapkan dalam 

arteri brakialis. Arteri dioklusi oleh manset dan tidak ada suara terdengar 

oleh stetoskop. Kemudian tekanan dalam manset diturunkan secara 

perlahan-lahan. Pada titik tekana sistolik dalam arteri dapat melampaui 

tekanan manset, semburan darah melewatinya pada tiap denyut jantung 

dan secara sinkron dengan tiap denyut, bunyi detakan didengar dibawah 

manset. 

Berikut cara lengkap dalam pemeriksaannya: 

1. Member petunjuk bahwa akan dilakukan pengukuran tekanan darah. 

2. Mempersilahkan pasien beristirahat selama 10 menit. 

3. Mempersilahkan pasien duduk kembali. 

4. Memasang manset di salah satu lengan 2-3 cm di atas fosa cubiti. 

Usahakan manset terpasang dalam keadaan tidak longgar/ terlalu ketat. 

5. Menetapkan posisi air raksa pada posisi 0. 

6. Meraba arteri brakialis dan arteri radialis. 

7. Memompa air raksa sambil meraba arteri radialis/brakialis. 

8. Memasang stetoskop di atas arteri brakialis. 

9. Meningkatkan air raksa perlahan sambil mendengarkan bunyi. 

10. Menetapkan tekanan sistol dan diastole berdasarkan kelima fase 

korotkof. 

11. Menurunkan air raksa sampai 0. 

12. Mengulangi langkah 7 sampai 11 dengan benar sebanyak 2 kali. 

13. Menetapkan tekanan sistol dan diastol rata-rata dari 3 kali pengukuran 

benar. 

 

2.2.3 Oscillometri 

Metode Oscillometric pertama kali ditunjukkan pada tahun 1876 

dan melibatkan pengamatan osilasi dalam tekanan manset 



sphygmomanometer yang disebabkan oleh aliran darah osilasi, yaitu pulsa. 

Versi elektronik dari metode ini kadang-kadang digunakan dalam lama 

jangka pengukuran dan praktik umum. Metode ini menggunakan manset 

sphygmomanometer seperti metode auscultatory, tapi dengan sensor 

tekanan elektronik (transducer) untuk mengamati osilasi tekanan manset, 

elektronik untuk menafsirkannya secara otomatis, dan otomatis inflasi dan 

deflasi manset. Sensor tekanan harus dikalibrasi secara berkala untuk 

menjaga akurasi. 

  Pengukuran oscillometric memerlukan keterampilan teknik lebih 

sedikit daripada auscultatory, dan mungkin cocok untuk digunakan oleh 

staf terlatih dan untuk pemantauan di rumah pasien secara otomatis. 

 Pada awalnya tekanan manset ini mengembang melebihi tekanan 

arteri sistolik, dan kemudian mengurangi tekanan diastolik selama sekitar 

30 detik. Ketika aliran darah adalah nol (tekanan manset melebihi tekanan 

sistolik) atau tanpa hambatan (tekanan manset di bawah tekanan diastolik), 

tekanan manset akan konstan. Kebenaran ukuran manset sangat penting 

karena ukuran manset yang kecil/sempit dapat menghasilkan tekanan yang 

terlalu tinggi, sedangkan ukuran manset yang besar/longgar dapat 

menghasilkan tekanan yang terlalu rendah. Ketika aliran darah hadir, 

tetapi dibatasi, tekanan manset, yang dipantau oleh sensor tekanan, akan 

bervariasi secara berkala selaras dengan siklus ekspansi dan kontraksi 

arteri brakialis, yaitu, akan terombang-ambing. Kemudian nilai-nilai 

sistolik dan tekanan diastolik dihitung, sebenarnya tidak diukur dari data 

mentah, tetapi menggunakan algoritma, lalu hasil yang telah dihitung akan 

ditampilkan. 

 Oscillometric monitor bisa menghasilkan pembacaan yang tidak 

akurat pada pasien dengan masalah jantung dan sirkulasi, yang meliputi 

arteri sklerosis, aritmia, pre-eklampsia, pulsus alternans, dan pulsus 

paradoxus 

 Dalam praktiknya, metode yang berbeda tidak memberikan hasil 

identik; algoritma dan koefisien yang diperoleh secara eksperimental 



digunakan untuk menyesuaikan hasil oscillometric untuk memberikan 

bacaan yang sesuai dengan hasil auscultatory sebaik-baiknya. Beberapa 

peralatan komputer menggunakan analisis dibantu sesaat gelombang 

tekanan arteri untuk menentukan sistolik, berarti, dan diastolik poin. 

Karena banyak perangkat oscillometric belum divalidasi, kehati- hatian 

harus diberikan karena kebanyakan tidak cocok dalam klinis dan 

pengaturan perawatan akut. 

  

2.2.4 Tonometri 

Tonometry adalah teknologi medis yang digunakan untuk 

mengukur tekanan pada mata. Tonometer adalah instrumen yang 

digunakan dalam Ophthalmology untuk mengukur tegangan atau tekanan 

intraokular. Tekanan intraokular adalah tekanan yang diberikan oleh 

cairan hadir di mata. Tekanan ditentukan dalam hal mili meter merkuri 

(mmHg). 

Tekanan okular adalah tekanan normal diberikan oleh hadir cairan 

di mata. Di depan lensa, ruang berair berisi cairan yang jernih yang 

disebut humor berair. Di balik lensa, ruang Vitreous berisi jelly seperti 

vitreous humor. Tekanan intraokular yang normal diberikan oleh cairan 

terutama aqueous humor adalah antara 10 mmHg dan 20 mmHg. Nilai 

rata-rata adalah 15,5 mmHg dengan fluktuasi 2,75 mmHg. Tekanan 

intraokular bervariasi sepanjang siang dan malam. Variasi diurnal untuk 

mata normal adalah antara 3 dan 6 mmHg. Selama malam itu, tekanan 

intraokular biasanya menurun karena produksi lebih lambat dari aqueous 

humor. Tekanan intraokular juga bervariasi dengan sejumlah faktor lain 

seperti denyut jantung, pernapasan, latihan, asupan cairan, obat sistemik 

dan obat-obatan topikal. Konsumsi alkohol menyebabkan penurunan 

tekanan intraokular dan kafein dapat meningkatkan tekanan intraokular. 

 



 

Gambar anatomi mata 

 

Hubungan matematis antara sekresi dan keluar dari homuor berair 

dinyatakan sebagai berikut, 

Intraocular pressure (IOP) = F / C + PV 

dimana F adalah laju pembentukan aqueous humor, C adalah 

tingkat penyerapan aqueous humor dan PV adalah tekanan vena 

Episcleral. Umumnya TIO terletak antara 10 dan 21 mmHg dengan 

penurunan atau peningkatan 3.3mmHg di 24 siklus jam. 

 

Gambar Jalur penyerapan humor berair 

 



Hyper tekanan pada mata disebut sebagai Hipertensi pada mata 

(OHT). Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat penyerapan aqueous 

humor, masalah anatomi mata, radang, obat efek dll Peningkatan TIO 

memerlukan perhatian medis segera. Metode yang digunakan untuk 

mengukur tekanan intraokular dikenal sebagai tonometry 

Tipe-tipe tonometri: 

a. Tonometri applanasi 

Ini adalah metode yang menyimpulkan tekanan intraokular dari 

gaya yang dibutuhkan untuk meratakan area konstan kornea. Sebuah 

prisma khusus dipasang di didesinfeksi kepala tonometer ditempatkan 

terhadap kornea. Sebuah filter biru kobalt digunakan untuk melihat 

dua lingkaran setengah hijau. Kekuatan diterapkan pada kepala 

tonometer kemudian disesuaikan dengan menggunakan dial sampai 

tepi bagian dalam dari setengah lingkaran hijau bertemu. Obat bius 

topikal seperti oxybuprocaine, tetrakain, proparacaine digunakan pada 

permukaan mata sebelum melakukan tonometry. 

b. Tonometri goldman 

Goldmann tonometry adalah metode yang paling banyak diterima 

menentukan tekanan intraokular. Hal ini dilakukan dengan meratakan 

area 3.06mm dan tekanan intraokular dapat ditentukan dari gaya yang 

diberikan. 

 

c. Tonometri Pascal 

Para tonometer PASCAL saat ini tonometer DCT hanya komersial 

tersedia. Ini menggunakan sensor tekanan miniatur tertanam dalam tip 

tonometer kontur-cocok dengan bentuk kornea. Ujung tonometer 

bersandar pada kornea dengan kekuatan appositional konstan satu 

gram. Ketika sensor mengalami perubahan tekanan, resistansi listrik 

diubah dan komputer PASCAL itu menghitung perubahan tekanan 

dalam konkordansi dengan perubahan dalam perlawanan. 

 



2.2 Pegukuran Aliran Darah 

Tujuan dari pengukuran laju aliran dan volume darah ini pada dasarnya adalah 

untuk mengetahui konsentrasi O2 dan nutrisi lain yang terkandung dalam sel. Pendekatan 

lainnya dapat dengan menggunakan metode pengukuran tekanan darah yang berkaitan 

dengan laju aliran darah. Jika kemudian pendekatan ini masih sulit dilakukan, maka 

pilihan lainnya adalah kembali menggunakan ECG yang mempunyai korelasi dengan 

tekanan darah. 

Ada metode yang mudah untuk mengukur kecepatan aliran darah, yaitu dengan 

menggunakan flowmeter atau orifice, tetapi kendalanya adalah dengan menggunakan 

metode ini kita perlu melakukan pemotongan pembuluh darah yang beresiko dapat 

menyebabkan pembekuan darah. 

Beberapa metode yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran darah yaitu: 

1. Metode inikator dilution dengan infus secara kontinu 

Metode ini mengukur rata-rata kecepatan aliran darah dari sejumlah detak 

jantung/ siklus jantung. mengukur cardiac output dengan menggunakan metode Fick, 

yaitu membagi asupan oksigen oleh perbedaan kandungan oksigen darah aorta dan 

darah vena. 

2. Metode inikator dilution dengan Injeksi secara cepat 

Yaitu mengukur kecepatan aliran darah instan, dan bukan kecepatan aliran rata-

rata. metode ini lebih cepat dan hasilnya lebih baik dibandingkan dengan 

menggunkan metode Fick. 

a.) Metode dye dilution 

Metode ini banyak digunakan untuk pengukuran Cardiac Output,dan dye yang 

digunakan umumnya adalah indocyanine green karena memiliki sifat: 

 Inert 

 Harmless 

 Measurable 

 Ekonomis 

 cocok untuk pembuluh daraah 

 lebih murah 

 



b.) metode termodilution 

Merupakan metode yang modern dan banyak digunakan untuk pengukuran 

Cardiac output dengan mengijeksikan bolus garam dingin atau 5% dextrose pada 

air sebagai indicator, metode ini menggunakan kateter khusus 4 lumen. 

3. Elektromagnetik flowmeter 

Elektromagnetik merupakan alat untuk mengukur aliran darah. Ada beberapa 

jenis Blood Flowmeter, tetapi yang paling banyak digunakan disini ialah dari jenis 

elektromagnetik. Prinsip dasar dari tipe elektromagnetik ini didasari pada Hukum 

Faraday yang menyatakan bahwa dalam suatu kawat penghantar yang berada pada 

medan magnet maka pada kawat penghantar tersebut akan terinduksi ggl.  

Tipe-tipe flowmeter elektromagnetik 

 Pada dasarnya semua flowmeter terdiri dari pembangkit arus AC, prope rakitan, 

kapasitansi seri amplifier gandeng, penguat DC, dan perangkat perekam/pencatat. 

Bentuk dari arus waveform yang dibangkitkan untuk elektromagnetik bisa sinusoidal 

atau gelombang pulsa. 

Flowmeter gelombang sinus:  

Magnet probe dibangkitkan oleh gelombang sinus, akibatnya tegangan yang 

diinduksikan juga akan sinusoidal. Masalahnya adalah pada tipe ini pembuluh darah 

dan mineral/fluida yang terdapat didalamnya bertindak sebagai kumparan sekunder 

transformator pada saat magnet probe dibangkitkan. Akibatnya, ada tegangan artefact 

induksi yang secara umum mengacu pada „tegangan transformator‟. 

„Tegangan transformator „ lebih besar dibandingkan tegangan arus induksi dan 

berbeda fasa 90
o
. Hal ini juga menyebabkan baseline drift yang menghasilkan 

kestabilan fasa yang tinggi . 

Pada fersi terdahulu dari flowmeter gelombang sinus, tegangan yang tidak digunakan 

ini dihilangkan dengan memasukkan ke dalam sinyal tegangan dengan kekuatan 

(daya) yang sama tetapi berbeda fasa. Sehinggan sinyal artefac digagalkan dan hanya 

aliran tegangan induksi yang muncul. 



Metode lain untuk menghilangkan tegangan tegangan induksi transformator dalam 

flowmeter gelombang sinus adalah dengan menggunakan gated amplifier. Fungsinya 

adalah untuk membolehkan penguatan sinyal selama siklus pada saat aliran tegangan 

induksi maksimum dan tegangan induksi transformator minimum. Dengan metode ini 

tegangan artefac dihindari dari penguatan. Instrumen ini dikenal sebagai „gate 

sinewave flowmeter‟.  

Flowmeter gelombang sinus memerlukan rangkaian elektronik yang rumit untuk 

memindahkan tegangan induksi transformator dari aliran tegangan induksi. Karena 

kedua waveform tersebut memiliki tipe yang sama, Penghilangan secara sempurna 

dari tegangan artefac menjadi sangat sulit. Sistem gelombang sinus tak lagi diragukan 

dalam menghasilkan perbandingan sinyal to noise (SNR) akan tetapi sangat 

mengganggu pada saat frekuensi bertambah. 

Flowmeter elektromagnetik gelombang pulsa: Berbeda dengan flowmeter 

gelombang sinus dalam hal pembangkitan tegangan yang diberikan pada magnet yaitu 

gelombang pulsa, sehingga tegangan induksi juga merupakan gelombang pulsa. 

Flowmeter gelombang pulsa memiliki kestabilan fasa yang kurang dibandingkan 

dengan tipe gelombang sinus yang dapat menekan relatif lebih mudah tegangan 

quadrature. Selain itu, lebih mudah mengendalikan ukuran magnitude dan gelombang 

arus pembangkitan dalam sistem gelombang pulsa.  

Dalam hal ini, tegangan induksi transformator hanyalah sebagai spike, yang 

mengalami superimpose diawal tegangan aliran induksi gelombang pulsa. Pemisahan 

dari dua tegangan ini akan  menjadi lebih mudah pada saat penguatan dari gate hanya 

pada saat priode pendek. Dalam flowmeter gelombang pulsa, blanking diperlukan 

hanya pada saat arus magnet membalik dan penguat bekerja pada saat flat porsion 

gelombang pulsa.Gelombang pulsa adalah amplitudo yang dimodulasikan oleh variasi 

aliran darah dan memerlukan demodulasi sebelum diberikan pada pencatat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Transduser:   Aliran transduser terdiri dari elektromagnetik yang memberikan 

medan magnet yamg tegak lurus dengan arah aliran darah dan terletak antara medan 

dan elektroda pick-up yang sumbunya tegak lurus pada kedua sumbu medan dan 

aliran. Elektrodanya mungkin berhubungan dengan mengalirnya darah atau 

permukaan luar pembuluh darah dimana darah mengalir. Bentuk ini disebut 

„cannulating flowmeter‟ dan kemudian disebut „cuff lowmeter‟. 

Preamplifier:  Tegangan yang diinduksikan diambil oleh elektroda kemudian 

diberikan pada penguat diferensial noise rendah melalui capacitive coupling. 

Preamplifier harus memiliki common mode ferection ratio (CMRR) tinggi dan 

impidansi masukan yang tinggi pula. Preamplifier yang digunakan oleh Goodman 

(1969a) memiliki CMRR 106dB(200,000:1) dengan impedansi masukan mode 

bersama 150MΩ. Penguatan preamplifier 1000. Preamplifier juga harus 

menggabungkan fasilitas untuk „probe balance‟ yang oleh sinyal sefasa da arus 

magnet dapat dipilih pada tegangan backgound seimbang dalam fasa dengan aliran 

tegangan. Sinyal kalibrasi dengan amplitudo 30μV dapat dihubungkan dengan 

preamplifier dengan menambahkan saklar pemilih. Tegangan noise (derau) yang 

dibangkitkan dalam preamplifier adalah faktor pentingdalam kinerja dari flowmeter 

elektromagnetik. Tegangan derau terlihat sebagai pergerakan acak dari baseline dari 

aliran darah yang dicatat. Ketika digambarkan dalam bentuk aliran, khususnya 1-2% 



keluaran dalm skala penuhdari priode yag terpilih. Sebagai contoh, probe 2,7 mm 

menberikan dfeksi skala penuh untuk 500ml/mm sehingga derau ekivalen dengan 10 

ml/mm. 

Rangkaian Gating: Penguat gating membantu menghilangkan tegangan bayangan 

(semu) yang muncul ketika arus magnet dibalik. Bagi flow meter untuk 

memperlihatkan kestabilan baseline yang cukup adalah penting bahwa sinyal semu 

yang dihasilkan selama pembalikan arus magnet dan sefasa dengan aliran tegangan 

diabaikan. Aksi gating dikendalikan oleh rangkaian yang memberikan arus eksitasi 

pada elektromagnet. 

Bandpass amplifier: Seperti halnya gatting amplifier yang merupakan bandpass 

amplifier RC aktif yang dengan selektif melewatkan amplitudo gelombang pulsa. 

Respon puncak adalah 400Hz. Titik 3dB pada 300 Hz dan 500 Hz. Penguatan dari 

penguat ini adalah 50. Bentuk dari gelombang setelah penguatan ini adalah sinusoida 

yang terdistorsi. 

Detektor: Detector fasa sensitif digunakan untuk memperbaiki sinyal analog dari 

rata-rata aliran yang sedangdiukur.Tipe dari demodulator ini tidak hanya menawarkan 

sinal-to-noise ratio maksimum tetapi juga membantu penolakan tegangan 

interfensipada frekuensi dibawah frekuensi carrier. 

Low Pass Filter dan Tahapan keluaran: Sinyal yang dimodulasikan diberikan pada 

LPF RC aktif yang memberikan respon frekuensi yang tidak sama dan pergeseran 

fasa linier dari 0-30 Hz. Hal ini diikuti oleh rangkaian integrator yang memberikan 

keluaran yang sesuai dengan aliran rata-rata. Sinyal keluaran yang diperoleh dapat 

dicatat pada sebuah perekam untuk dibaca aliran darah dari skala terkalibrasi. 

Magnet current drive: Arus eksitasi yang dberikan pada elektromagnet adalah 1 

amper puncak arus gelombang pulsa. Hal tersebut diberikan oleh sumber dengan 

impedansi tinggi untuk memastikan bahwa arus yang diberkan adalah konstan untuk 

berbagai macam hambatan lilitan magnet hingga lebih dari 5Ω. Masukan gelombang 

pulsa pada tahapan power amplifier yang memberikan arus elektromagnetik diberikan 

dari multivibrator bebas yang bekerja pada frekuensi 400 Hz.. 



 

Zero Flow Reference Line: sebelum pengukuran aliran darah oleh flowmeter 

elektromagnet dilakukan penting untuk menyediakan secara tepat sinyal yang sesuai 

untuk zero flow. Walaupun pembangkitan magnet harus menghasilkan zero reference 

line, sayangnya line ini tidak selalu bertepatan dengan zero flow line secara 

psikologi,. Hal ini memberikan efek pada elektrode vessel interface(wyatt,1961). 

Metode alternatif dapat memacetkan pembuluh darah yang diukur. Beberapa 

pengaturan telah dilakukan sebagai penghambat ((Beck et al,1965; Jacobson and 

Swan,1966). Bagaimanapun ,ada beberpa pertimbangan serius dari penggunaannya 

dari kelayakan untuk menghambat darah, agar memperoleh acuan zero flow, 

memperhatikan kemungkinan yang dapat menghasilkan spasm dan perubahan aliran 

darah. Lebih lanjut lagi, adalah mungkin untuk memperoleh zero flow reference yang 

handal dalam hal flow probe yang diimplantasi secara kronik. 

 

  



BAB III 

KESIMPULAN  

 

 

3.1 Kesimpulan 

Berikut kesimpulan dari makalah yang dibuat: 

1. Dalam sistem pernapasan manusia, paru-paru merupakan organ yang sangat penting 

karen tempat pertukaran udara terdapat didalam paru-paru khususnya di dalam 

alveolus. 

2. Dalam sistem peredaran darah manusia, darah memiliki peranan yang penting. Hal ini 

dikarenakan darah membawa sari-sari makanan dan Oksigen yang diperlukan oleh 

tubuh. 

3. Kondisi kesehatan manusia bisa dilihat dari komposisi darah itu sendiri, dengan 

kandungan oksigen atau dipantau dari zat-zat lain yang terdapat di dalam darah. 

Pemantauan dapat dilakukan dengan cara pemantauan aliran darah. 

4. Tekanan darah arteri dapat diukur dengan 2 metode baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung. Untuk metode tidak langsung terdapat 2 cara yang populer, 

yaitu cara palpasi dan cara auskultasi. Manset dipasang pada di atas fosa cubiti.  

Dengan cara palpasi (perabaan), orang percobaan dapat diukur tekanan darah dengan 

meraba arteri radialis. Pengukuran tekanan darah dengan cara palpasi tersebut hanya 

dapat mengetahui tekanan darah sistol. Pada saat memasangkan alat manset usahakan 

tidak terlalu kencang atau terlalu longgar. Apabila terlalu kencang, maka hasil 

pengukuran tekanan darah akan berkurang dari yang seharusnya. Sebaliknya, apabila 

manset terlalu longgar, maka hasil pengukuran tekanan darah akan bertambah dari 

yang seharusnya, sehingga menjadi tidak akurat. Dengan cara auskultasi, dapat 

dilakukan pengukuran tekanan darah sistole dan diastol dengan menggunakan 

stetoskop untuk mendengar aliran darah pada arteri brakialis. Pengukuran dilakukan 

berdasarkan fase korotkof, dimana terdapat 5 fase yaitu: 

a) Terdengar bunyi 

b) Bising 

c) Bunyi mulai teratur 



d) Melemah 

e) Bunyi hilang 

Tekanan sistol ada pada fase pertama (mulai terdengar bunyi), dan tekanan diastol 

pada fase ke 5 (bunyi menghilang). 

5. Tekanan darah dapat diukur dengan metode langsung maupu tak langsung. Untuk 

metode tak langsung terdapat  2 cara yang popular dan mudah digunakan, yaitu cara 

palpasi dan cara auskultasi. Cara palpasi hanya dapat mengukur tekanan sistol, 

sedangkan cara auskultasi dapat mengukur tekanan sistol dan diastol. Tekanan pada 

arteri dapat berubah-ubah sesuai dengan aktifitas kita. 
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