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BAB IV 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Spesifikasi Modul 

a. Nama   : Alat Ukur Tekanan Darah Pada Manusia 

b. Rentang Pengukuran : 0 mmHg – 170 mmHg 

c. Display   : LCD karakter 16 x 2 

d. Daya   : 5 – 10 V  

e. Dimensi   : 18 cm X 8 cm X 3cm 

f. Sensor   : MPX 5100 GP 

Dibawah ini adalah gambar modul alat ukur tekanan darah pada manusia. 

 
Gambar 4.1 Modul Alat Pengukur Tekanan Darah 

4.2. Kerja Modul  

Pasang manset pada tangan pasien sebelah kiri. Usahakan pasien dalam 

posisi tenang, dan tangan pasien dalam posisi bertumpu. Kemudian nyalakan alat, 

tekan tombol start, maka alat otomatis akan memompa manset hingga tekanan 
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170 mmHg. Setelah alat mencapai tekanan 170 mmHg maka pompa akan 

otomatis berhenti kemudian valve membuang tekanan udara pada manset. Pada 

pembuangan udara inilah sensor akan membaca tekanan systolic dan diastolic 

yang dihasilkan. Kemudian hasil dari tekanan systolic dan diastolic beserta 

indikator tekanan darahnya akan muncul pada LCD karakter 16x 2. 

4.3. Pengujian Alat dan Hasil Pengujian 

4.3.1. Spesifikasi Alat Pembanding 

Nama  : Sphygmomanometer 

Merk  : Certified 

Tampilan  : Jarum penunjuk tekanan 

Pemilik  : RS Akademik Universitas Gadjah Mada 

Status Alat  : Terkalibrasi LPFK Surakarta ( exp. 19 Oktober 2017) 

Gambar 4.2  dan 4.3 menunjukkan alat pembanding yang digunakan pada 

pengambilan data.  

 

Gambar 4.2 Alat Pembanding 



34 
 

 
Gambar 4.3 Tanda Kalibrasi Alat Pembanding 

 

4.3.2. Cara Pengujian Modul 

Langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengujian adalah 

dengan menginstalasi modul. Pasang atau hubungkan alat pembanding dengan 

modul seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.4 Instalasi Pengujian 

 

Pengujian yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan hasil 

tekanan pada  alat penguji yang terlihat dari penunjukan tekanan pada jarum 

dengan tekanan pada modul yang muncul atau terlihat pada tampilan LCD.  
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4.3.3. Hasil Pengujian 

a. Pengujian I 

Dibawah ini adalah hasil pengujian I 

 Tabel 4.1. Hasil Pengujian I 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 38 

60 58 57 

80 76 76 

100 98 95 

120 118 116 

140 136 135 

160 157 155 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian I dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 80, 

dan 140 mmHg, dimana selisih mencapai 4 mmHg. Sedangkan pada 

tekanan turun selisih terjauh berada pada titik 80, 140 dan 160, dimana 

selisih mencapai 5 mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada 

di titik 40, 100 dan 120 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan 

modul hanya 2 mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun 

berada di titik 40 mmHg, dimana tekanan yang terbaca pada modul 

sebesar 38 mmHg. Grafik dari hasil pengujian I dapat dilihat pada gambar 

4.5.  
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Gambar 4.5 Grafik hasil pengujian I 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Terlihat bahwa titik terjauh 

antara tekanan naik dan turun berada di titik 100 mmHg, pada titik ini 

selisih tekanan naik dan turun mencapai 3 mmHg.  

b. Pengujian II 

Dibawah ini adalah hasil pengujian II 

 Tabel 4.2. Hasil Pengujian II 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 38 

60 58 57 

80 75 77 

100 94 96 

120 116 115 

140 136 135 

160 157 155 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian II dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

40 60 80 100 120 140 160

Naik (mmHg) 38 58 76 98 118 136 157

Turun (mmHg) 38 57 76 95 116 135 155
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tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 80 

mmHg, dimana tekanan yang terbaca pada modul adalah sebesar 75 

mmHg. Sedangkan pada tekanan turun selisih terjauh berada pada titik 

120, 140 dan 160, dimana selisih mencapai 5 mmHg. Selisih terdekat pada 

saat tekanan  naik berada di titik 40 dan 60 mmHg, dimana selisih antar 

alat pembanding dan modul hanya 2mmHg. Sedangkan selisih terdekat 

pada saat tekanan turun berada di titik 40 mmHg, dimana tekanan yang 

terbaca pada modul sebesar 38 mmHg. Grafik dari hasil pengujian II dapat 

dilihat pada gambar 4.6. 

 
 

Gambar 4.6 Grafik hasil pengujian II 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Terlihat bahwa titik terjauh 

antara tekanan naik dan turun berada di titik 100 mmHg dan 160 mmHg, 

pada titik ini selisih tekanan naik dan turun mencapai 2 mmHg.  

40 60 80 100 120 140 160

Naik (mmHg) 38 58 75 94 116 136 157

Turun (mmHg) 38 57 77 96 115 135 155
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c. Pengujian III 

Dibawah ini adalah hasil pengujian III 

 Tabel 4.3. Hasil Pengujian III 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 37 38 

60 58 57 

80 76 76 

100 95 95 

120 116 115 

140 136 135 

160 160 156 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian I dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100 

mmHg, dimana tekanan yang terbaca pada modul adalah sebesar 95 

mmHg. Sedangkan pada tekanan turun selisih terjauh berada pada titik 

100, 120 dan 140 mmHg, dimana selisih mencapai 5 mmHg. Pada saat 

tekanan naik, hasil terbaik didapat pada tekanan 160 mmHg, dimana tidak 

terdapat selisih pembacaan tekanan antara alat pembanding dan modul. 

Sedangkan pada saat tekanan turun selisih terdekat berada di titik 40 

mmHg, dimana tekanan yang terbaca pada modul sebesar 38 mmHg. 

Grafik dari hasil pengujian III dapat dilihat pada gambar 4.7.  
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Gambar 4.7 Grafik Hasil Pengujian III 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Terlihat bahwa titik terjauh 

antara tekanan naik dan turun berada di titik 160 mmHg, pada titik ini 

selisih tekanan naik dan turun mencapai 4 mmHg.  

d. Pengujian IV 

Dibawah ini adalah hasil pengujian IV 

 Tabel 4.4. Hasil Pengujian IV 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 39 38 

60 58 58 

80 78 78 

100 97 98 

120 118 118 

140 137 136 

160 158 157 

 

40 60 80 100 120 140 160

Naik (mmHg) 37 58 76 95 116 136 160

Turun (mmHg) 38 57 76 95 115 135 156
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Hasil dari pengambilan data pada pengujian IV dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100 

dan 140 mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 3mmHg. Sedangkan pada tekanan turun selisih 

terjauh berada pada titik 140mmHg, dimana selisih mencapai 4mmHg. 

Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 40 mmHg, dimana 

selisih antar alat pembanding dan modul hanya 1 mmHg. Sedangkan 

selisih terdekat pada saat tekanan turun berada di titik 40, 60, 80 100 dan 

120 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul hanya 

sebesar 2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian IV dapat dilihat pada gambar 

4.8.  

 
Gambar 4.8 Grafik Hasil Pengujian IV 

40 60 80 100 120 140 160

Naik (mmHg) 39 58 78 97 118 137 158

Turun (mmHg) 38 58 78 98 118 136 157
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Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian IV, rata rata selisih nilai tekanan yang terbaca antara tekanan 

naik dan tekanan turun hanya sebesar 1 mmHg.  

e. Pengujian V 

Dibawah ini adalah hasil pengujian V 

 Tabel 4.5. Hasil Pengujian V 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 39 

60 58 58 

80 78 78 

100 96 96 

120 116 116 

140 137 136 

160 157 156 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian V dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 

100mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 4mmHg. Sedangkan pada tekanan turun selisih 

terjauh berada pada titik 100, 120, 140, dan 160 mmHg, dimana selisih 

mencapai 4mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 

40, 60 dan 80 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul 

hanya 2 mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada 
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di titik 40 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul hanya 

sebesar 1 mmHg. Grafik dari hasil pengujian V dapat dilihat pada gambar 

4.9.  

 
 

Gambar 4.9 Grafik Hasil Pengujian V 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian V selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan naik 

dan tekanan turun hanya sebesar 1mmHg, sedangkan pada titik 60, 80, 100 

dan 120 mmHg tidak terjadi perbedaan pembacaan nilai.  

f. Pengujian VI 

Dibawah ini adalah hasil pengujian VI 

 Tabel 4.6. Hasil Pengujian VI 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 37 38 

60 57 58 

80 78 78 

100 95 98 

40 60 80 100 120 140 160

Naik (mmHg) 38 58 78 96 116 137 157

Turun (mmHg) 39 58 78 96 116 136 156
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120 116 116 

140 135 137 

160 157 157 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian V dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100 

dan 140 mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 5mmHg. Sedangkan pada tekanan turun selisih 

terjauh berada pada titik 120 mmHg, dimana selisih mencapai 4mmHg. 

Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 80 mmHg, dimana 

selisih antar alat pembanding dan modul hanya 2 mmHg. Sedangkan 

selisih terdekat pada saat tekanan turun berada di titik 40, 60, 80 dan 100 

mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul hanya sebesar 2 

mmHg. Grafik dari hasil pengujian V dapat dilihat pada gambar 4.10.  

 
 

Gambar 4.10 Grafik Hasil Pengujian VI 
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Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian VI selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan naik 

dan tekanan turun hanya sebesar 3 mmHg, yaitu pada titik 100 mmHg. 

Sedangkan pada titik 80, 120 dan 160 mmHg tidak terjadi perbedaan 

pembacaan nilai.  

g. Pengujian VII 

Dibawah ini adalah hasil pengujian VII 

 Tabel 4.7. Hasil Pengujian VII 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 38 

60 58 58 

80 78 77 

100 95 96 

120 118 116 

140 135 136 

160 157 156 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian VII dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100 

dan 140 mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 5 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 100, 120, 140, dan 160 mmHg, dimana 

selisih mencapai 4mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada 
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di titik 40, 60 80 dan 120 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding 

dan modul hanya 2 mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan 

turun berada di titik 40 dan 60 mmHg, dimana selisih  tekanan yang 

terbaca pada modul hanya sebesar 2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian V 

dapat dilihat pada gambar 4.11.  

 
 

Gambar 4.11 Grafik Hasil Pengujian VII 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian VII selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan 

naik dan tekanan turun hanya sebesar 2 mmHg, yaitu pada titik tekanan 

100 mmHg. Sedangkan pada titik 40, 60 mmHg tidak terjadi perbedaan 

pembacaan nilai.  
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h.  Pengujian VIII 

Dibawah ini adalah hasil pengujian VIII 

 Tabel 4.8. Hasil Pengujian VIII 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 37 38 

60 57 58 

80 78 76 

100 95 95 

120 115 116 

140 137 136 

160 157 156 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian VIII dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100 

dan 120 mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 5 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 100 mmHg, dimana selisih mencapai 5 

mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 80 mmHg, 

dimana selisih antar alat pembanding dan modul hanya 2 mmHg. 

Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada di titik 40 dan 

60 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul hanya sebesar 

2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian VIII dapat dilihat pada gambar 4.12.  
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Gambar 4.12 Grafik Hasil Pengujian VIII 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian V selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan naik 

dan tekanan turun hanya sebesar 2 mmHg, yaitu pada titik 80 mmHg. 

Sedangkan pada titik 100 mmHg tidak terjadi perbedaan pembacaan nilai. 

i. Pengujian IX 

Dibawah ini adalah hasil pengujian IX 

 Tabel 4.9. Hasil Pengujian XI 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 37 

60 58 58 

80 77 78 

100 96 96 

120 116 116 

140 137 137 

160 156 156 
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Hasil dari pengambilan data pada pengujian V dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100, 

120 dan 160 mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan 

alat pembanding adalah sebesar 4 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 100, 120 dan 160 mmHg, dimana selisih 

mencapai 4 mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 

40 dan 60 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul hanya 

2 mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada di 

titik 60 dan 80 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul 

hanya sebesar 2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian IX dapat dilihat pada 

gambar 4.12.  

 
 

Gambar 4.12 Grafik Hasil Pengujian IX 
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Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian IX selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan naik 

dan tekanan turun hanya sebesar 1 mmHg, sedangkan pada titik 60, 100, 

120, 140 dan 160 mmHg tidak terjadi perbedaan pembacaan nilai.  

j. Pengujian X 

Dibawah ini adalah hasil pengujian X 

 Tabel 4.10. Hasil Pengujian X 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 39 38 

60 58 58 

80 77 78 

100 96 97 

120 116 116 

140 137 136 

160 157 157 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian V dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100 

dan 120 mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 4 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 120 dan 140 mmHg, dimana selisih 

mencapai 4 mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 

40 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul hanya 1 
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mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada di titik 

40, 60 dan 80 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul 

hanya sebesar 2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian X dapat dilihat pada 

gambar 4.13.  

 
 

Gambar 4.13 Grafik Hasil Pengujian X 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian X selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan naik 

dan tekanan turun hanya sebesar 1 mmHg, sedangkan pada titik 60 dan 

160 mmHg tidak terjadi perbedaan pembacaan nilai.  

k.  Pengujian XI 

Dibawah ini adalah hasil pengujian XI 

 Tabel 4.11. Hasil Pengujian XI 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 39 

60 58 58 

40 60 80 100 120 140 160

Naik (mmHg) 39 58 77 96 116 137 157

Turun (mmHg) 38 58 78 97 116 136 157
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80 78 78 

100 96 96 

120 116 116 

140 137 136 

160 157 156 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian V dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100 

dan 120 mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 4mmHg. Sedangkan pada tekanan turun selisih 

terjauh berada pada titik 100, 120, 140, dan 160 mmHg, dimana selisih 

mencapai 4mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 

40, 60 dan 80 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul 

hanya 2 mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada 

di titik 40 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul hanya 

sebesar 1 mmHg. Grafik dari hasil pengujian XI dapat dilihat pada gambar 

4.14.  
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Gambar 4.14 Grafik Hasil Pengujian XI 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian XII selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan 

naik dan tekanan turun hanya sebesar 1 mmHg, sedangkan pada titik 60, 

80, 100 dan 120 mmHg tidak terjadi perbedaan pembacaan nilai.  

l.  Pengujian XII 

Dibawah ini adalah hasil pengujian XII 

 Tabel 4.12. Hasil Pengujian XII 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 37 38 

60 57 58 

80 78 77 

100 97 97 

120 115 116 

140 135 136 

160 157 157 
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Hasil dari pengambilan data pada pengujian XII dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 120 

dan 140 mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 5 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 120, dan 140 mmHg, dimana selisih 

mencapai 4 mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 

80 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul hanya 2 

mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada di titik 

40 dan 60 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul hanya 

sebesar 2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian XII dapat dilihat pada 

gambar 4.15.  

 
 

Gambar 4.15 Grafik Hasil Pengujian XII 
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Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian XII selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan 

naik dan tekanan turun hanya sebesar 1 mmHg, yaitu pada titik 40, 60, 80, 

100, 120 dan 140 mmHg. Sedangkan pada titik 140 mmHg tidak terjadi 

perbedaan pembacaan nilai.  

m.  Pengujian XIII 

Dibawah ini adalah hasil pengujian XIII 

 Tabel 4.13. Hasil Pengujian XII 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 38 

60 58 57 

80 77 77 

100 95 96 

120 116 115 

140 136 135 

160 157 155 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian XIII dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100 

mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 5 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 120, 140, dan 160 mmHg, dimana selisih 

mencapai 5 mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 
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40 dan 60 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul hanya 

2 mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada di 

titik 40 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul hanya 

sebesar 2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian XIII dapat dilihat pada 

gambar 4.16.  

 
 

Gambar 4.16 Grafik Hasil Pengujian XIII 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian XIII selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan 

naik dan tekanan turun hanya sebesar 2 mmHg, yaitu pada titik 160 

mmHg. Sedangkan pada titik 40 dan 80 mmHg tidak terjadi perbedaan 

pembacaan nilai.  
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n. Pengujian XIV 

Dibawah ini adalah hasil pengujian XIV 

 Tabel 4.14. Hasil Pengujian XIV 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 37 38 

60 58 57 

80 76 77 

100 95 96 

120 116 116 

140 135 136 

160 157 157 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian XIV dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100 

dan 140 mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 5 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 100, 120 dan 140 mmHg, dimana selisih 

mencapai 4 mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 

60 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul hanya 2 

mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada di titik 

40 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul hanya sebesar 

2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian XIV dapat dilihat pada gambar 4.16.  
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Gambar 4.16 Grafik Hasil Pengujian XIV 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian XIV selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan 

naik dan tekanan turun hanya sebesar 1 mmHg, sedangkan pada titik 100, 

120 dan 160 mmHg tidak terjadi perbedaan pembacaan nilai.  

o.  Pengujian XV 

Dibawah ini adalah hasil pengujian XV 

 Tabel 4.15. Hasil Pengujian XV 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 37 

60 58 58 

80 78 78 

100 95 96 

120 116 117 

140 137 136 

160 157 157 
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Hasil dari pengambilan data pada pengujian XV dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100 

mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 5 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 100 dan 140 mmHg, dimana selisih 

mencapai 4 mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 

40, 60 dan 80 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul 

hanya 2 mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada 

di titik 60 dan 80 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul 

hanya sebesar 2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian XV dapat dilihat pada 

gambar 4.17.  

 
 

Gambar 4.17 Grafik Hasil Pengujian XV 
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Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian XV selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan 

naik dan tekanan turun hanya sebesar 1 mmHg, sedangkan pada titik 60, 

80 dan 160 mmHg tidak terjadi perbedaan pembacaan nilai.  

p. Pengujian XVI 

Dibawah ini adalah hasil pengujian XVI 

 Tabel 4.16. Hasil Pengujian XVI 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 37 

60 58 57 

80 77 78 

100 96 95 

120 116 115 

140 137 137 

160 156 157 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian XVI dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100, 

120 dan 160 mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan 

alat pembanding adalah sebesar 4 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 100 dan 120 mmHg, dimana selisih 

mencapai 5 mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 

40 dan 60 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul hanya 
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2 mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada di 

titik 80 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul hanya 

sebesar 2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian XVI dapat dilihat pada 

gambar 4.18.  

 
 

Gambar 4.18 Grafik Hasil Pengujian XVI 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian XVI selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan 

naik dan tekanan turun hanya sebesar 1 mmHg, sedangkan pada titik 80 

dan 140 mmHg tidak terjadi perbedaan pembacaan nilai.  

q.  Pengujian XVII 

Dibawah ini adalah hasil pengujian XVII 

 Tabel 4.17. Hasil Pengujian XVII 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 37 

60 57 58 
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80 76 77 

100 95 96 

120 116 117 

140 136 136 

160 157 157 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian XVII dapat dilihat 

pada tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat 

tekanan pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 

7 titik tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  

Pada tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 

100 mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 5 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 100 dan 140 mmHg, dimana selisih 

mencapai 4 mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 

40 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul hanya 2 

mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada di titik 

60 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul hanya sebesar 

2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian XVII dapat dilihat pada gambar 4.20.  

 
 

Gambar 4.20 Grafik Hasil Pengujian XVII 
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Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian XVII selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan 

naik dan tekanan turun hanya sebesar 1 mmHg, sedangkan pada titik 160 

mmHg tidak terjadi perbedaan pembacaan nilai.  

r.  Pengujian XVIII 

Dibawah ini adalah hasil pengujian XVIII 

 Tabel 4.21. Hasil Pengujian XVIII 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 38 

60 58 58 

80 78 78 

100 97 96 

120 116 117 

140 135 136 

160 157 156 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian XVIII dapat dilihat 

pada tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat 

tekanan pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 

7 titik tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  

Pada tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 

140 mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 5 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 100, 140 dan 160 mmHg, dimana selisih 

mencapai 4 mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 

40, 60 dan 80 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul 
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hanya 2 mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada 

di titik 40, 60 dan 80 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada 

modul hanya sebesar 2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian XVIII dapat 

dilihat pada gambar 4.21.  

 
 

Gambar 4.21 Grafik Hasil Pengujian XVIII 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian XVIII selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan 

naik dan tekanan turun hanya sebesar 1 mmHg, sedangkan pada titik 60 

dan 80 mmHg tidak terjadi perbedaan pembacaan nilai.  

s. Pengujian XIX 

Dibawah ini adalah hasil pengujian XIX 

 Tabel 4.119. Hasil Pengujian XIX 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 37 

60 57 58 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

40 60 80 100 120 140 160

Naik (mmHg) 38 58 78 97 116 135 157

Turun (mmHg) 37 58 78 96 117 136 156

T
ek

an
an

 P
ad

a 
M

o
d

u
l 

(m
m

H
g
) 

Grafik Hasil Pengujian XVIII 



64 
 

80 78 78 

100 95 96 

120 116 117 

140 137 135 

160 157 157 

 

Hasil dari pengambilan data pada pengujian XIX dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100 

mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 5 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 140 mmHg, dimana selisih mencapai 5 

mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 40 dan 80 

mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul hanya 2 mmHg. 

Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada di titik 60 dan 

80 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul hanya sebesar 

2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian XIX dapat dilihat pada gambar 4.22.  
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Gambar 4.21 Grafik Hasil Pengujian XIX 

 

Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian XV selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan 

naik dan tekanan turun hanya sebesar 2 mmHg,yaitu pada titik 140 mmHg. 

Sedangkan pada titik 80 dan 160 mmHg tidak terjadi perbedaan 

pembacaan nilai.  

t.  Pengujian XX 

Dibawah ini adalah hasil pengujian XX 

 Tabel 4.20. Hasil Pengujian XX 

Tekanan (mmHg) Naik (mmHg) Turun (mmHg) 

40 38 37 

60 58 58 

80 78 77 

100 95 96 

120 116 117 

140 137 136 

160 157 157 
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Hasil dari pengambilan data pada pengujian XX dapat dilihat pada 

tabel diatas. Pengujian dilakukan secara 2 kali dengan kondisi saat tekanan 

pompa naik dan tekanan pompa turun. Pengukuran dilakukan pada 7 titik 

tekanan, yaitu pada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 dan 160 mmHg.  Pada 

tabel terlihat bahwa selisih terjauh saat tekanan naik berada pada titik 100 

mmHg, dimana selisih tekanan yang terbaca pada modul dan alat 

pembanding adalah sebesar 5 mmHg. Sedangkan pada tekanan turun 

selisih terjauh berada pada titik 100 dan 140 mmHg, dimana selisih 

mencapai 4 mmHg. Selisih terdekat pada saat tekanan  naik berada di titik 

40, 60 dan 80 mmHg, dimana selisih antar alat pembanding dan modul 

hanya 2 mmHg. Sedangkan selisih terdekat pada saat tekanan turun berada 

di titik 60 mmHg, dimana selisih  tekanan yang terbaca pada modul hanya 

sebesar 2 mmHg. Grafik dari hasil pengujian XX dapat dilihat pada 

gambar 4.23.  

 
 

Gambar 4.23 Grafik Hasil Pengujian XX 
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Dari grafik diatas terlihat bahwa kondisi tekanan pada saat naik 

ataupun turun cenderung pada titik yang sama. Hal ini dikarenakan pada 

pengujian XX selisih terjauh nilai tekanan yang terbaca antara tekanan 

naik dan tekanan turun hanya sebesar 2 mmHg, sedangkan pada titik 60 

dan 160 mmHg tidak terjadi perbedaan pembacaan nilai.  

4.3.4. Kesimpulan data  

Kesimpulan data merupakan hasil perhitungan dari data pengujian 1 

sampai data pengujian 5. Kesimpulan data meliputi nilai rata – rata, simpangan, % 

error, standar deviasi. Tabel kesimpulan data dapat dilihat pada tabel 4.4.  

Tabel 4.21 Kesimpulan Data 

 

Dari data kesimpulan diatas didapat hasil pengukuran berupa rata –rata, 

simpangan, % error, standar dan nilai standar deviasi  yang di dapat.  Berdasarkan 
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40 37,85 2,15 5,37 37,8 2,2 5,5 

60 57,75 2,25 3,75 57,7 2,3 3,8 

80 77,25 2,75 3,43 77,35 2,65 3,31 

100 95,65 4,35 4,35 96,1 3,9 3,9 

120 116,2 3,8 3,16 116,15 3,85 3,20 

140 136,25 3,75 2,67 135,9 4,1 3,15 

160 157,1 2,9 1,81 156,35 3,65 2,28 
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tabel, rata- rata yang paling mendekati dengan titik pengukuran ada pada titik 

160mmHg, yaitu nilai dari  rata- rata adalah 157,1 mmHg. Sedangkan simpangan 

terjauh berada pada tekanan turun pada titik 100 mmHg, yaitu sebesar 4,35 

mmHg. Simpangan dengan jarak terdekat ada pada titik 40 mmHg tekanan naik, 

yaitu simpangan hanya sebesar 2,15 mmHg. Nilai error tertinggi berada pada titik 

40 mmHg pada tekanan turun, nilai error yang dihasilkan adalah sebesar 5,5 %. 

Nilai pembanding yang kecil (40mmHg) menyebabkan nilai % error yang 

dihasilkan besar meskipun simpangan nilai yang terjadi hanya 2,2 mmHg.  

Banyak faktor  yang dapat memengaruhi hasil rata-rata, simpangan,  error 

dan nilai standar deviasi yang didapat yang didapat, baik faktor internal atau 

faktor yang dihasilkan oleh nilai pengukuran itu sendiri maupun faktor eksternal 

atau faktor luar yang dapat memengaruhi hasil pengukuran yang didapat.  Rata 

rata dipengaruhi oleh nilai data yang dihasilkan dan banyaknya data yang 

dihasilkan. Simpangan dipengaruhi oleh titik pengukuran dan hasil pengukuran, 

semakin jauh jarak antara titik pengukuran dan hasil pengukuran yang didapat 

maka nilai simpangan juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, apabila 

jarak antara titik pengukuran dan pengukuran yang dihasilkan dekat maka 

semakin kecil nilai dari simpangan tersebut. Sementara % error dipengaruhi oleh 

titik pengukuran dan rerata nilai hasil pengukuran yang didapat.  

Faktor lain yang dapat memengaruhi hasil dari pengukuran, contohnya 

sensor.  Sensor MPX5100 memiliki % error yang cukup tinggi yaitu sekitar 2,5 

%. Sensor ini juga sangat sensitive dengan adanya perubahan gerakan tertentu 

yang nantinya akan menggangu kerja sensor dalam mendeteksi detak tekanan 
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sistolik dan diastolik yang dihasilkan. Human error juga sangat memengaruhi 

hasil pengukuran, kondisi pasien yang tidak tenang sangat memengaruhi 

pembacaan tekanan oleh sensor. Belum lagi ditambah instalasi madul, mengingat 

modul juga menggunakan selang dan manset yang tentunya sangat berpengaruh 

pada tekanan udara yang nantinya akan dihasilkan oleh kerja motor.  

4.3.5. Pengujian pada Pasien. 

Penulis melakukan uji modul pada pasien. Pengujian dilakukan pada 10 

orang pasien laki laki dengan 3 kali pengambilan data dalam 1 waktu setiap 

harinya. Pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu sejak tanggal 1 

Agustus 2017 – 3 Agustus 2017.  

a. Pengambilan data hari pertama ( tanggal 1 Agustus 2017) 

Pengujian dilakukan pada pukul 13.47 – 14.50 WIB. Pengukuran hari 

pertama dapat dilihat pada tabel 2.5. 

Tabel 4.5 Pengambilan Data pada Tanggal 1 Agustus 2017 

Nama 

Pasien 
Usia (tahun) 

Pengujian 1 

(sistolik / 

diastolik) 

Pengujian 2 

(sistolik / 

diastolik) 

Pengujian 3 

(sistolik / 

diastolik) 

Gigan 21 138 / 88 132 / 87 135 / 88 

Gusfa 21 122 / 88 121 / 85 118 / 81 

Hengki 20 115 / 80 111/ 79 - 

Zaipul 21 - 101 / 85 109 / 88 

Huda 21 99 / 82 100 / 82 - 

Agung 23 - 121 / 85 125 / 88 

Rizki 18 103 / 84 - - 

Ryan 21 - 106 / 84 101 / 88 

Teguh 21 99 / 72 - - 

Arya 20 101 / 79 99 / 71 - 

 

Pada tabel 2.5 terlihat bahwa setelah 30 kali pengujian, modul mengalami 

error atau tidak dapat melakukan pembacaan nilai sistolik dan diastolik 
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sebanyak 10 kali pengambilan data. Error terletak pada posisi acak atau tidak 

berurutan. Dari tabel juga dapat kita lihat bahwa hasil pembacaan setelah 3 

kali pengukuran pada orang yang sama terdapat selisih hasil nilai pembacaan 

sistolik dan diastolik. Namun selisih ini masih dalam batas toleransi yang 

tercantum pada Permenkes nomor 54 tahun 2015 tentang pengujian dan 

kalibrasi peralatan kesehatan. Untuk mendapatkan hasil tekanan darah yang 

lebih baik maka sebaiknya mencari rata – rata dari ketiga data tersebut.  

b. Pengambilan data hari kedua ( tanggal 2 Agustus 2017) 

Pengujian dilakukan pada pukul 15.40 – 16.25 WIB. Pengukuran hari 

kedua dapat dilihat pada tabel 2.6. 

Tabel 4.6 Pengambilan Data pada Tanggal 2 Agustus 2017 

Nama 

Pasien 
Usia (tahun) 

Pengujian 1 

(sistolik / 

diastolik) 

Pengujian 2 

(sistolik / 

diastolik) 

Pengujian 3 

(sistolik / 

diastolik) 

Gigan 21 136 / 86 135 / 92 134 / 88 

Gusfa 21 110 / 78 107 / 88 103 / 85 

Hengki 20 107 / 81 105 / 88 107 / 88 

Zaipul 21 - - 107 / 82 

Huda 21 113 / 86 - 113 / 74 

Agung 23 125 / 88 119 / 82 125 / 88 

Rizki 18 100 / 75 104 / 70 - 

Ryan 21 106 / 86 - 101 / 81 

Teguh 21 109 / 78 103 / 81 - 

Arya 20 - 107 / 77 - 

 

Pada pengujian ke 2, tanggal 2 Agustus 2017 dilakukan pengujian dengan 

jumlah yang sama pada pengujian 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

setelah 30 kali pengujian, modul mengalami error atau tidak dapat membaca 

hasil tekanan darah sebanyak 9 kali. Dari tabel juga dapat kita lihat bahwa 
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hasil pembacaan setelah 3 kali pengukuran pada orang yang sama terdapat 

selisih hasil nilai pembacaan sistolik dan diastolik. 

c. Pengambilan data hari ketiga ( tanggal 3 Agustus 2017) 

Pengujian dilakukan pada pukul 15.40 – 16.25 WIB. Pengukuran hari 

ketiga dapat dilihat pada tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Pengambilan Data pada Tanggal 3 Agustus 2017 

Nama 

Pasien 
Usia (tahun) 

Pengujian 1 

(sistolik / 

diastolik) 

Pengujian 2 

(sistolik / 

diastolik) 

Pengujian 3 

(sistolik / 

diastolik) 

Gigan 21 - 132 / 86 132 / 88 

Gusfa 21 123 / 85 - - 

Hengki 20 113 / 79 115 / 82 111 / 79 

Zaipul 21 112 / 78 109 / 82 109 / 85 

Huda 21 109 / 82 107 / 80 - 

Agung 23 124 / 83 - 121 / 88 

Rizki 18 103 / 84 105 / 72 - 

Ryan 21 - 106 / 84 101 / 88 

Teguh 21 103 / 81 107 / 78 - 

Arya 20 100/ 79 104  / 71 - 

 

Pada pengujian ke 3, tanggal 3 Agustus 2017 dilakukan pengujian yang 

sama seperti pengujian 1 dan 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah 30 

kali pengujian, modul mengalami error atau tidak dapat membaca hasil tekanan 

darah sebanyak 9 kali pengukuran.  

4.3.6. Kesimpulan Hasil Pengukuran Pada Pasien 

Dari hasil pengujian data selama 3 hari, didapatkan hasil seperti tertera 

pada tabel 2.5, tabel 2.6 dan tabel 2.7. Pada tabel 2.5 terlihat bahwa setelah 30 kali 

pengujian, modul mengalami error atau tidak dapat melakukan pembacaan nilai 
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sistolik dan diastolik sebanyak 10 kali pengambilan data. Error terletak pada 

posisi acak atau tidak berurutan.  

Pada pengujian ke 2, tanggal 2 Agustus 2017 dilakukan pengujian dengan 

jumlah yang sama pada pengujian 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah 

30 kali pengujian, modul mengalami error atau tidak dapat membaca hasil 

tekanan darah sebanyak 9 kali. Hal ini mengalami selisih 1 kali error apabila 

dibandingkan dengan pengukuran pada hari sebelumnya.  

Pada pengujian ke 3, tanggal 3 Agustus 2017 dilakukan pengujian yang 

sama seperti pengujian 1 dan 2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setelah 30 

kali pengujian, modul mengalami error atau tidak dapat membaca hasil tekanan 

darah sebanyak 9 kali pengukuran.  

Pada saat pengujian yang dilakukan sejak tanggal 2 agustus – 3 agustus 

modul hanya digunakan pada saat pengambilan data 30 kali perhari tersebut. 

Setelahnya modul di istirahatkan. Sedangkan pada pengujian hari pertama, yaitu 

tanggal 1 Agustus 2017, sebelum pengambilan data terhadap 10 pasien telah 

dilakukan pengujian alat terlebih dahulu sebanyak 18 kali, setelah itu modul 

diistirahatkan, pengujian dilakukan 3 jam setelahnya. Hal ini yang kemungkinan 

mempengaruhi hasil dari pengujian 1, sehingga pada pengujian 1 hasil error atau 

alat tidak dapat menampilkan hasil pengujian tekanan darah lebih banyak 

dibandingkan pengujian hari ke 2 dan ke 3.  

Ada banyak hal yang dapat memengaruhi modul tidak dapat membaca 

tekanan darah pasien. Pada saat memakaikan manset sebaiknya rekatkan manset 
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dengan baik pada posisi kencang. Pergerakan dari pasien juga dapat sangat 

memengaruhi pembacaan tekanan darah, hal ini dikarenakan sensor yang sangat 

sensitive, sensor memiliki rentang error sampai maksimal 2,5 %.  

4.4. Analisis Hasil Pengukuran 

a. Memudahkan user untuk melakukan pengukuran tekanan darah pada 

pasien. 

b. Memudahkan user untuk melakukan analisis tekanan darah pada 

pasien. 

c. Ringan dan portable sehingga mudah dibawa kemana – mana.  

d. Terdapat modul charger sehingga dapat di charge kembali apabila 

daya habis.  

4.5. Standar Operasional Prosedur  

a. Posisikan pasien pada posisi duduk. 

b. Posisikan lengan pasien pada tumpuan yang datar. 

c. Pasang manset pada lengan kiri atas pasien. 

d. Nyalakan modul. 

e. Tekan tombol start. 

f. Tunggu sampai manset kembali mengempis hingga tekanan darah 

terbaca pada LCD.  

g. Lepaskan manset dari lengan pasien. 

h. Matikan modul. 

i. Simpan modul pada tempat yang aman. 


