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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Tekanan darah dan denyut nadi merupakan hal yang sangat penting dalam 

bidang kesehatan pada umumnya dan khususnya di bidang Kedokteran. Tekanan 

darah maupun denyut nadi merupakan faktor yang dapat dipakai sebagai indikator 

untuk menilai sistem kardiovaskular seseorang [1]. Peningkatan atau penurunan 

tekanan darah akan mempengaruhi homeostatsis di dalam tubuh. Terdapat dua 

macam kelainan tekanan darah darah, antara lain yang dikenal sebagai hipertensi 

atau tekanan darah tinggi dan hipotensi atau tekanan darah rendah. Hipertensi 

telah menjadi penyakit yang menjadi perhatian di banyak Negara di dunia, karena 

hipertensi seringkali menjadi penyakit tidak menular nomor satu dibanyak Negara 

[2]. Tekanan darah sangat penting bagi manusia karena tekanan darah yang tinggi 

atau hipertensi merupakan penyakit yang berbahaya apabila tidak segera ditangani 

karena bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung aneurisma serta meningkatkan 

resiko terkena diabetes. Untuk itu pengecekan tekanan darah rutin sangat 

diperlukan karena hipertensi bisa menyerang siapa saja dan kapan saja [3].  

Definisi hipertensi pada anak remaja dan orang dewasa tidak dapat disebut 

dengan pasti dalam satu nilai, hal ini  dikarenakan nilai tekanan darah normal 

bervariasi pada berbagai usia [4].   Meskipun tidak disebut dengan angka pasti, 

namun dapat diketahui bahwa tekanan darah orang dewasa normal yaitu < 120 

mmHg sistolik dan 80mmHg diastolik [5].  
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 Banyak faktor yang dapat memperbesar risiko atau kecenderungan 

seseorang menderita hipertensi, diantaranya ciri-ciri individu seperti umur, jenis 

kelamin dan suku, faktor genetik serta faktor lingkungan yang meliputi obesitas, 

stres, konsumsi garam, merokok, konsumsi alkohol, dan sebagainya [2]. Salah 

satu masalah kesehatan yang mayoritas masyarakat Indonesia derita adalah 

hipertensi. Menurut data Riset Kesehatan Dasar lebih dari 25% orang Indonesia 

menderita hipertensi, tapi 76% diantaranya tak sadar jika menderita hipertensi[6]. 

Berdasarkan pernyataan Ketua Umum Perhimpunan Hipertensi Indonesia 

(PERHI) yaitu Dr. Arieska Ann Soenarto bahwa pada tahun 2000, penyakit 

tekanan darah tinggi menyumbang 12,8% dari seluruh kematian dan 4,4%[7] 

Tekanan darah dapat diketahui dan diukur menggunakan alat yang disebut 

tensimeter atau sphygmomanometer. Sphygmomanometer berasal dari dua kata, 

yaitu Sphygmo (Yunani) yang berarti detak dan manometer yang berarti pengukur 

tekanan[8]. Tekanan darah diukur dalam milimeter air raksa (mmHg), dan dicatat 

sebagai dua nilai yang berbeda yaitu tekanan darah systolic dan tekanan darah 

diastolic [1]. Tensimeter yang sering digunakan beberapa waktu yang lalu adalah 

tensimeter merkuri. Tensimeter ini menggunakan merkuri atau air raksa dalam 

tabung berskala sebagai penunjuk hasil pengukurannya. Keterbatasan metode ini 

adalah pemakai haruslah mempunyai pendengaran dan penglihatan yang baik. 

Pemakai juga sering melakukan pembulatan sehingga hasil pengamatan menjadi 

kurang akurat.  [9]. 

 Masalah lingkungan tentang pembuangan limbah medis yang tercemar air 

raksa dan risiko berbahaya akibat tumpahan atau pecahan air raksanya 
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menyebabkan tensimeter air raksa dihapus dalam peraturan kesehatan. 

Selanjutnya perkembangan pengukuran tekanan darah adalah dengan 

menggunakan tensimeter pegas atau aneroid. Tensimeter pegas atau aneroid 

adalah tensimeter yang menggunakan putaran berangka atau jarum, tensimeter ini 

lebih aman karena tidak menggunakan air raksa. Sama halnya dengan air raksa, 

tensimeter ini juga memerlukan stetoskop dalam penggunaannya.[1]. Sistem 

digital dinilai lebih aman dan praktis bagi operator dan pasien. Karna itu penulis 

ingin mengembangkan alat pengukur tekanan darah digital berbasis ATMega 8 

dengan indikator hipotensi, normal dan hipertensi.   

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis 

membuat rumusan masalah, yaitu banyaknya terjadi kasus hipertensi dan 

hipotensi yang dikarenakan kurangnya kepedulian terhadap pengukuran tekanan 

darah maka penulis membuat alat yang dapat menentukan indikasi tekanan darah 

untuk mendiagnosa tekanan darah tersebut.  

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan alat ini tidak terjadi pelebaran masalah dalam 

penyajiannya, penulis membatasi pokok-pokok batasan yang akan dibahas yaitu: 

a. Indikator hipotensi, normal dan hipertensi hanya ditujukan untuk 

orang dewasa. 

b. Indikator hipertensi hanya dimaksudkan untuk kategori hipertensi 

derajat 1.  

c. Indikator tekanan darah hanya berdasarkan nilai tekanan systolic. 
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d. Pengukuran dilakukan pada saat pasien atau orang dalam kondisi 

tenang. 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan dibuatnya alat ini adalah untuk mempermudah user dalam 

melakukan pembacaan tekanan darah dan mengetahui analisa tekanan darah pada 

pasien, serta memudahkan user karena alat yang portable. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Merancang minimum system ATMega8. 

b. Merancang Liquid Crystal Display (LCD) sebagai display.  

c. Memasukkan program pembacaan.  

d. Merancang rangkaian sensor. 

e. Merancang rangkaian airpump + solenoid valve 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Program 

Studi D3 Teknik Elektromedik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 

peralatan diagnostik dan khususnya alat pengukur tekanan darah digital berbasis 

ATMega8 dilengkapi dengan indikator tekanan darah 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat dari pembuatan alat ini adalah untuk mempermudah pengukuran 

tekanan darah pada pasien.  


