
 

 

 

 

 

 

 

II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Respirasi (Sistem Pernapasan) 

 

Pengertian secara umum dari pernapasan adalah peristiwa menghirup atau 

pergerakan udara dari luar yang mengandung oksigen (O2) ke dalam tubuh 

atau paru-paru serta menghembuskan udara yang banyak mengandung 

karbondioksida (CO2) sebagai sisa dari oksidasi ke luar dari tubuh 

(Syaifudin, 1997)  

Anatomi saluran pernapasan terdiri dari : 

 

1. Hidung  

 

Merupakan tempat masuknya udara, memiliki 2 (dua) lubang (kavum 

nasi) dan dipisahkan oleh sekat hidung (septum nasi). Rongga hidung 

mempunyai permukaan yang dilapisi jaringan epithelium. Epithelium 

mengandung banyak kapiler darah dan sel yang mensekresikan lender. 

Udara yang masuk melalui hidung mengalami beberapa perlakuan, 

seperti diatur kelembapan dan suhunya dan akan mengalami 

penyaringan oleh rambut atau bulu-bulu getar (Syaifudin, 1997).  
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Dalam Syaifudin, (1997:87) hidung merupakan saluran pernapasan 

udara yang pertama, mempunyai 2 lubang (kavum nasi), dipisahkan oleh 

sekat hidung (septum nasi). Rongga hidung ini dilapisi oleh selaput 

lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah dan bersambung dengan 

faring dan dengan semua selaput lendir semua sinus yang mempunyai 

lubang masuk ke dalam rongga hidung. Rongga hidung mempunyai 

fungsi sebagai panyaring udara pernapasan oleh bulu hidung dan 

menghangatkan udara pernapasan oleh mukosa. 

 

Hidung berfungsi sebagai jalan napas, pengatur udara, pengatur 

kelembaban udara (humidifikasi), pengatur suhu, pelindung dan 

penyaring udara, indra pencium, dan resonator suara. Fungsi hidung 

sebagai pelindung dan penyaring dilakukan oleh vibrissa, lapisan lendir, 

dan enzim lisozim. Vibrisa adalah rambut pada vestibulum nasi yang 

bertugas sebagai penyaring debu dan kotoran (partikel berukuran besar). 

Debu-debu kecil dan kotoran (partikel kecil) yang masih dapat melewati 

vibrissa akan melekat pada lapisan lendir dan selanjutnya dikeluarkan 

oleh refleks bersin. Jika dalam udara masih terdapat bekteri (partikel 

sangat kecil), maka enzim lisozom yang menghancurkannya (Irman 

Somantri, 2008:4). 

 

2. Faring (Tekak) 

 

Faring atau tekak merupakan tempat persimpangan antara jalan 

pernapasan dan jalan makanan. Faring atau tekak terdapat dibawah 
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dasar tengkorak, dibelakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas 

tulang leher(Syaifudin, 1997:102). 

 

Nasofaring adalah bagian faring yang terletak di belakang hidung di atas 

palatum yang lembut. Pada dinding posterior terdapat lintasan jaringan 

limfoid yang disebut tonsil faringeal, yang biasanya disebut sebagai 

adenoid. Jaringan ini kadang-kadang membesar dan menutup faring. 

Tubulus auditorium terbuka dari dinding lateral nasofaring dan melalui 

tabung tersebut udara dibawa kebagian tengah telinga. Nasofaring 

dilapisi membran mukosa bersilia yang merupakan lanjutan membran 

yang dilapisi bagian hidung. Orofaring terletak di belakang mulut di 

bawah palatum lunak, dimana dinding lateralnya saling berhubungan. 

Diantara lipatan dinding ini, ada yang disebut arkus palato-glosum yang 

merupakan kumpulan jaringan limfoid yang disebut tonsil 

palatum(Watson, 2002:299). 

 

Dalam faring terdapat tuba eustachii yang bermuara pada nasofarings. 

Tuba ini berfungsi menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi 

membran timpani, dengan cara menelan pada daerah laringofarings 

bertemu sistem pernapasan dan pencernaan. Udara melalui bagian 

anterior ke dalam larings, dan makanan lewat posterior ke dalam 

esofagus melalui epiglotis yang fleksibel(Tambayong, 2001:79). 
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3. Laring (Pangkal Tenggorokan) 

 

Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan 

suara yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra 

servikalis dan masuk kedalam trakea dibawahnya. Pangkal tenggorokan 

itu dapat ditutup oleh sebuah empang tenggorok yang disebut epiglotis, 

yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi pada waktu kita 

menelan makanan manutupi laring(Syaifudin, 1997). 

 

Laring terdiri atas dua lempeng atau lamina yang tersambung di garis 

tengah. Di tepi atas terdapat lekuk berupa V. Tulang rawan krikoid 

terletak di bawah tiroid, bentuknya seperti cincin mohor dengan mohor 

cincinnya di sebelah belakang (ini adalah tulang rawan satu-satunya 

yang berbentuk lingkaran lengkap). Tulang rawan lainnya ialah kedua 

rawan tiroid terdapat epiglotis, yang berupa katup tulang rawan dan 

membantu menutup laring sewaktu orang menelan, laring dilapisi oleh 

selaput lendir yang sama dengan yang di trakea, kecuali pita suara dan 

bagian epiglotis yang dilapisi selepitelium berlapis (Pearce, 1995:213). 

 

Dalam laring terdapat pita suara yang berfungsi dalam pembentukan 

suara. Suara dibentuk dari getaran pita suara. Tinggi rendah suara 

dipengaruhi panjang dan tebalnya pita suara. Dan hasil akhir suara 

ditentukan oleh perubahan posisi bibir, lidah dan platum mole 

(Tamabayong, 2001:80). 

 

 

 



15 
 

4. Trachea (Batang Tenggorokan) 

 

Dindingnya terdiri atas epitel, cincin tulang rawan yang berotot polos 

dan jaringan pengikat. Pada tenggorokan ini terdapat bulu getar halus 

yang berfungsi sebagai penolak benda asing selain gas (Pearce, 1995). 

 

Trakea berjalan dari laring sampai kira-kira ketinggian vertebra 

torakalis kelima dan ditempati ini bercabang dua bronkus. Trakea 

tersusun atas enam belas sampai dua puluh lingkaran tangan lengkap 

berupa cincin tulang rawan yang diikat bersama oleh jaring fibrosa dan 

yang melengkapi lingkaran di sebelah belakang trakea, selain itu juga 

memuat beberapa jaringan otot. Trakea dilapisi oleh selaput lendir yang 

terdiri atas epitelium bersilia dan sel cangkir. Jurusan silia ini bergerak 

keatas ke arah laring, maka dengan gerakan debu dan butir-butir halus 

lainnya yang terus masuk bersama dengan pernapasan, dapat 

dikeluarkan. Tulang rawan yang gunanya mempertahankan agar trakea 

tetap terbuka, di sebelah belakangnya tidak tersambung, yaitu di tempat 

trakea menempel pada esofagus, yang memisahkannya dari tulang 

belakang (Pearce, 1995:214). 

 

5. Bronkhus (Pembuluh Napas) 

 

 

Bronchus merupakan cabang batang tenggorokan. Cabang pembuluh 

napas sudah tidak terdapat cicin tulang rawan. Gelembung paru-paru, 

berdinding sangat elastis, banyak kapiler darah serta merupakan tempat 

terjadinya pertukaran oksigen dan karbondioksida (Pearce, 1995). Kedua 
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bronkhus yang terbentuk dari belahan dua trakhea pada ketinggian kira-

kira vertebra torakalis kelima, mempunyai struktur serupa dengan 

trakhea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkhusitu berjalan ke 

bawah dan ke samping ke arah tampuk paru-paru. Bronkhus kanan lebih 

pendek dan lebih lebar daripada yang kiri, sedikit lebih tinggi dari arteri 

pulmonalis dan mengeluarkan sebuah cabang yang disebut bronkhus 

lobus atas, cabang kedua timbul setelah cabang utama lewat di bawah 

arteri, disebut bronkhus lobus bawah. Bronkhus lobus tengah keluar dari 

bronkhus lobus bawah. Bronkhus kiri lebih panjang dan lebih langsing 

dari yang kanan, dan berjalan di bawah arteri pulmonalis sebelum 

dibelah menjadi beberapa cabang yang berjalanke lobus atas dan bawah 

(Pearce, 1995:214). 

 

6. Alveolus 

 

 

Alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa 

gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, lembap, dan berlekatan 

erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel 

epitelium pipih dan di sinilah darah hampir langsung bersentuhan 

dengan udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan 

daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari 

udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara ( 

Purnomo. Dkk, 2009). Menurut Hogan (2011), Membran alveolaris 

adalah permukaan tempat terjadinya pertukaran gas. Darah yang kaya 

karbon dioksida dipompa dari seluruh tubuh ke dalam pembuluh darah 
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alveolaris, dimana, melalui difusi, ia melepaskan karbon dioksida dan 

menyerap oksigen. 

 

B. Fisiologi Pernapasan  

 

Pernapasan paru merupakan pertukaran oksigen dan karbondioksida yang 

terjadi pada paru. Fungsi paru adalah tempat pertukaran gas oksigen dan 

karbondioksida pada pernapasan melalui paru/pernapasan eksterna. Oksigen 

dipungut melalui hidung dan mulut. Saat bernapas, oksigen masuk melalui 

trakea dan pipa bronchial ke alveoli, dan dapat erat berhubungan dengan 

darah di dalam kapiler pulmonalis (Syaifudin, 1997:92). 

 

Pernapasan dapat berarti pengangkutan oksigen ke sel dan pengangkutan 

CO2 dari sel kembali ke atmosfer. Proses ini menurut Guyton dan Hall 

(1997:597) dapat dibagi menjadi 4 tahap yaitu:  

a. Pertukaran udara paru, yang berarti masuk dan keluarnya udara ke dan 

dari alveoli. Alveoli yang sudah mengembang tidak dapat mengempis 

penuh karena masih adanya udara yang tersisa didalam alveoli yang 

tidak dapat dikeluarkan walaupun dengan ekspirasi kuat. Volume udara 

yang tersisa ini disebut volume residu. Volume ini penting karena 

menyediakan O2 dalam alveoli untuk menghasilkan darah. 

b. Difusi O2 dan CO2 antara alveoli dan darah. 

c. Pengangkutan O2 dan CO2 dalam darah dan cairan tubuh menuju ke dan 

dari sel-sel. 

d. Regulasi pertukaran udara dan aspek-aspek lain pernapasan. 
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C. Alat Pemeriksaan Fungsi Paru-paru 

 

Pemeriksaan fungsi paru-paru dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, 

antara lain: 

 

1. Radiografi Dada 

 

Radiografi dada adalah film posteronanterior berukuran penuh dengan 

jarak standar, yang diambil dan diproses sesuai anjuran ILO, berperan 

penting dalam pencegahan dan deteksi dini penyakit akibat kerja pada 

alveoli paru. Meskipun secara teoritis mudah, namun sulit untuk dapat 

konsisten dalam menghasilkan film sinar X dengan kualitas standar yang 

baik, juga karena langkanya radiografer yang ahli. 

 

2. Riwayat medis dan pekerjaan serta pemeriksaan fisik 

 

Riwayat medis dengan penekanan khusus pada pekerjaan masa lalu dan 

saat ini serta hubungannya dengan gejala-gejala yang diperiksa adalah 

penting untuk tujuan diagnosis banding. Dari riwayat pekerjaan/ medis 

dapat pula diperkirakan waktu yang diperlukan antara paparan dan 

timbul gejala. Dengan demikian dapat pula menilai beratnya penyakit. 

 

3. Uji Fungsi Paru-paru 

 

Uji fungsi paru merupakan uji yang paling sederhana dan murah, 

terbukti dapat diandalkan untuk tujuan epidemiologis dan program 

skrining. Alat penguji fungsi paru antara lain : 
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a. Spirometer 

 

Spirometer ada dua jenis yaitu spirometer resister dan spirometer 

hutchinson. Alat ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai uji 

tetapi yang paling bermanfaat dan dapat diulang adalah ekspirasi 

paksa dalam satu detik dan FCV1 dan kapasitas vital paksa (FVC) 

dimana vlolume udara yang dapat dihembuskan secara kuat dari 

paru setelah pernafasan maksimal. Meskipun demikian, umur, tinggi 

badan, dan terutama kebiasaan merokok sangat mempengaruhi. 

 

b. Pengukuran Kecepatan Aliran Puncak 

 

Kecepatan aliran puncak (PFR=peak flow-rate) adalah kecepatan 

maksimum aliran ekspirasi selama ekshalasi paksa. Pemeriksaan ini 

adalah pengganti uji FEV1 yang bermanfaat bila diperlukan 

pembacaan serial yang sering. Korelasi antara hasil pengukuran 

aliran puncak dan nilai FEV1 sangat tinggi, tetapi perlu dikoreksi 

terhadap tinggi badan, umur dan kebiasaan merokok. 

 

c. Pengukuran Transfergas 

 

Pengukuran transfer gas memerlukan peralatan yang lebih mahal 

dan lebih daripada pengukuran spirometer sederhana dan PFR. Uji 

untuk pengukuran transfer gas biasanya dilakukan dengan tarikan 

nafas tunggal menggunakan 0,25-0,30% karbon monoksida dan 2-

12% helium, serta mengukur volume paru-paru. Hasil pengukuran 
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ini harus dikoreksi terhadap usia, tinggi badan dan kebiasaan 

merokok (Suyono, 1995:217). 

 

d. Kegunaan Pemeriksaan Fungsi Paru 

 

Kegunaan pemeriksaan fungsi paru adalah: (1) untuk 

megidentifikasikan penyakit respiratorius sesak nafas, (2) untuk 

mengidentifikasikan jenis gangguan fungsi pernapasan sebagai alat 

diagnosis, (3) untuk menentukan derajat kelainan paru. 

 

D. Kapasitas Paru-paru 

 

Paru-paru merupakan alat pernapasan yang berfungsi sebagai alat pompa. 

Paru-paru manusia berjumlah dua buah, yaitu paru-paru kanan dan kiri, 

masing-masing memiliki glambir yang berjumlah lima, 3 di paru-paru bagian 

kiri dan 2 di bagian kanan (Pearce, 2011). 

 

Pearce (2011 : 160) menyatakan bahwa paru-paru merupakan alat 

pernapasan utama yang berbentuk kerucut dengan apeks (puncak) diatas dan 

muncul sedikit lebih tinggi dari pada klavikula di dalam dasar leher. 

 

Dalam Lukaningsih (2011), dikatakan bahwa paru-paru adalah organ pada 

sistem pernapasan (respirasi) dan berhubungan dengan sistem peredaran 

darah (sirkulasi) vertebrata yang bernapas dengan udara. Berdasarkan 

devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa paru-paru merupakan organ tubuh 

yang berfungsi sebagai pemompa sebagian dari sistem kerja sirkulasi darah 

untuk dikontribusikan ke seluruh tubuh. Dalam paru-paru terhubung 



21 
 

langsung dengan vena. Sebagai pembuluh darah utama yang membawa 

nutrisi, oksigen, ke seluruh bagian tubuh melalui bantuan paru-paru sebagai 

pompanya. 

 

Kapasitas paru-paru adalah volume udara yang dapat dicapai masuk dan 

keluar paru-paru pada penarikan napas paling kuat (Pearce, 2011 : 267). 

Kemudian Suyono (1995), menyatakan kapasitas paru-paru adalah 

kesanggupan paru-paru dalam menampung udara didalamnya. Kapasitas total 

merupakan jumlah udara yang dapat mengisi paru-paru pada saat inspirasi. 

Kapasitas vital yakni jumlah udara yang di keluarkan pada saat ekspirasi 

maksimal. 

 

Pada waktu bernapas biasa, udara yang masuk kedalam paru-paru adalah 

2600 cm3 (2,5 liter). Dalam keadaan normal jumlah pernapasan adalah untuk 

orang dewasa 16-18 kali/menit, anak-anak 24 kali/menit, dan bayi kira-kira 

30 kali/menit. Intensitas cepat lambatnya pernapasan akan berubah-ubah 

disebabkan berbagai kondisi yang berbeda,  

 

Dapat kita ketahui begitu pentingnya pernapasan bagi kehidupan manusia. 

Proses-proses yang terjadi dalam tubuh dari saraf-saraf, otot-otot, dan lain 

sebagainya memerlukan oksigen yang di dapat dari bernapas. Banyak hal 

yang terjadi akibat terhambatnya salah satu proses dalam tubuh ini, karena 

pernapasan rentan terhadap polusi udara, merupakan jalur masuknya 

berbagai zat polutan yang bercampur dengan udara kemudian masuk dengan 

bebasnya ke dalam tubuh. 
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E. Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Saluran Pernapasan Dan 

Gangguan Fungsi Paru 

 

Penurunan fungsi paru dapat terjadi secara bertahap dan bersifaat kronis. 

Faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi fungsi paru, antara lain:  

 

1. Umur  

 

Usia berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur. 

Semakin tua usia seseorang maka semakin besar kemungkinan terjadi 

penurunan fungsi paru (Suyono, 1995:218). Kebutuhan zat tenaga terus 

meningkat sampai akhirnya menurun setelah usia 40 tahun berkurangnya 

kebutuhan tenaga tersebut dikarenakan telah menurunnya kekuatan fisik. 

Dalam keadaan normal, usia juga mempengaruhi frekuensi pernapasan 

dan kapasitas paru. Frekuensi pernafasan pada orang dewasa antara 16-

18 kali permenit, pada anak-anak sekitar 24 kali permenit sedangkan 

pada bayi sekitar 30 kali permenit. Walaupun pada orang dewasa 

pernapasan frekuensi pernafasan lebih kecil dibandingkan dengan anak-

anak dan bayi, akan tetapi KVP pada orang dewasa lebih besar 

dibanding anak- anak dan bayi. Dalam kondisi tertentu hal tersebut akan 

berubah misalnya akibat dari suatu penyakit, pernafasan bisa bertambah 

cepat dan sebaliknya (Syaifudin, 1997:105). 

 

2. Jenis Kelamin  

 

Volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita kira-kira 20 sampai 25% 

lebih kecil daripada pria, dan lebih besar lagi pada atletis dan orang yang 
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bertubuh besar daripada orang yang bertubuh kecil dan astenis (Guyton 

dan Hall, 1997:605). Kapasitas paru pada pria lebih besar yaitu 4,8 L 

dibandingkan pada wanita yaitu 3,1 L(Tambayong (2001:86). 

 

3. Riwayat Penyakit Paru 

 

Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kapasitas vital paru seseorang. 

Kekuatan otot-otot pernapasan dapat berkurang akibat sakit (Ganong, 

2002:37).  

 

4. Status Gizi 

 

Gizi kerja merupakan nutrisi yang diperlukan oleh para pekerja untuk 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan. Segala sesuatu 

aspek dari ilmu gizi pada umumnya, maka gizi kerja ditujukan untuk 

kesehatan dan daya kerja tenaga kerja yang setinggi-tingginya.  

 

Kesehatan dan aktifitas sehari-hari sangat erat hubungannya dengan 

tingkat gizi seseorang (Suma‟ mur P.K., 1996:197). Tanpa makan dan 

minum yang cukup kebutuhan energi untuk beraktifitas akan diambil 

dari cadangan yang terdapat dalam cadangan sel tubuh. Menurut Depkes 

RI (1990) kekurangan makanan yang terus-menerus akan menyebabkan 

susunan fisiologi terganggu.  

 

5. Kebiasaan Merokok 

 

Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran 

pernafasan dan jaringan paru-paru. Pada saluran nafas besar , sel mukosa 



24 
 

membesar (hipertrofi) dan kelenjar mukus bertambah banyak. Pada 

saluran pernafasan kecil, terjadi radang ringan hingga penyempitan 

akibat bertambahnya sel dan penumpukan lendir. Pada jaringan paru 

terjadi peningkatan jumlah sel radang dan kerusakan alveoli. Akibat 

perubahan anatomi saluran nafas, pada perokok timbul perubahan fungsi 

paru dan segala macam perubahan klinisnya. Hal ini menjadi dasar 

utama terjadinya penyakit obstruksi menahun. Kebiasaan merokok akan 

mempercepat penurunan faal paru. Penurunan volume ekspirasi paksa 

pertahun adalah 28,7 mL untuk non perokok, 38,4 mL untuk bekas 

perokok dan 41,7 mL untuk perokok aktif (Depkes RI, 2003:52). 

 

Inhalasi asap tembakau baik primer maupun sekunder dapat 

menyebabkan penyakit saluran pernafasan pada orang dewasa. Asap 

rokok mengiritasi paru-paru dan masuk ke dalam aliran darah. Merokok 

lebih merendahkan kapasitas vital paru dibandingkan beberapa bahaya 

kesehatan akibat kerja(Suyono, 1995:218). 

 

F. Tekanan Darah 

 

Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh 

arteri darah ketika darah di pompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh 

manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya 

diukur seperti berikut - 120 /80 mmHg. Nomor atas (120) menunjukkan 

tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung, dan disebut tekanan 

sistole. Nomor bawah (80) menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di 

antara pemompaan, dan disebut tekanan diastolik. Menurut Kusmana, (2002) 
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tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Tekanan 

darah merupakan tenaga yang digunakan darah yang dipompakan dari 

jantung untuk melawan tahanan pembuluh darah, atau sejumlah tenaga yang 

dibutuhkan untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sepanjang hari, 

tekanan darah akan berubah-ubah tergantung dari aktivitas tubuh. Tekanan 

darah bergantung kepada jantung sebagai pompa dan resistensi perifer. 

Jumlah darah yang dipompa jantung setiap menit dinamakan cardiac output 

(curah jantung). Curah jantung dipengaruhi kecepatan denyut jantung dan 

volume darah yang dipompakan pada setiap denyutan. 

 

Tekanan darah merupakan kekuatan tekanan darah ke dinding pembuluh 

darah yang menampungnya. Tekanan ini berubah-ubah pada setiap tahap 

siklus jantung. Selama systole ventrikuler, pada saat ventrikel kiri memaksa 

darah masuk aorta, tekanan naik sampai puncak, yang disebut tekanan 

sistolik. Selama diastole tekanan turun. Nilai terendah yang dicapai disebut 

tekanan diastolik (Pearce, 2011: 168-169). 

Tabel 1. Kategori Tekanan Darah. 

Kategori Tekanan Sistolik, 

mm Hg 

Tekanan Diastolik, 

mm Hg 

Hipotensi < 90 < 60 

Normal 90 – 119 60 – 79 

Prehipertensi 120 – 139 80 – 89 

Hipertensi Tingkat 1 140 – 159 90 – 99 

Hipertensi Tingkat 2 160 – 179 100 – 109 

Hipertensi Tingkat 

Darurat 

≥ 180 ≥ 110 

(Pearce, 2011) 
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Menurut Guyton dan Hall dalam Hartati (2011) antara tekanan sistole dan 

diastol ada yang dinamakan tekanan darah rata-rata, yang angkannya lebih 

mendekati tekana diastolik dari pada sistolik. Karena tekana sistole lebih 

peendek dari pada diastol. Tekana rata-rata turun lebih cepat sampai dengan 

5 mmHg pada akhir arteri. Besarnya penurunan tekanan sepanjang arteriol 

sangat berbeda-beda tergantung apakah mereka kantriksi/dilatasi. Besar nilai 

pada orang dewasa kira-kira 90 mmHg yang sedikit lebih kecil dari rata-rata 

tekana sistole 120 mmHg dan tekanan diastole 80 mmHg. Tekanan rata-rata 

dirumuskan sebagai berikut:  

TR = TD + 1/3 (TS – TD) mmHg 

Keterangan: 

TR = Tekanan arteri dengan satuan mmHg 

TD = Tekanan diastol dengan satuan mmHg 

TS = Tekanan sistole dengan satuan mmHg 

Tekana inilah yang sesungguhnya menjadi pendorong darah mengalir lebih 

lama terpengaruh oleh tekanan diastol dari pada tekanan sistole. Peningkatan 

dan penurunan tekanan rata-rata dapat mempengaruhi homeostatis dalam 

tubuh. Jika sirkulasi darah tidak memadahi lagi, maka terjadilah gangguan 

pada sistem transpor oksigen, karbondioksida dan hasil metabolisme lainya. 

 

G. Resistensi Aliran Darah 

 

Resistensi merupakan hambatan dalam aliran darah dalam pembuluh, tetapi 

tidak dapat diukur secara langsung dengan apapun. Sebaliknya, resistensi 

harus dihitung dari aliran darah dan perbedaan tekanan darah dua titik dalam 
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tubuh. Bila perbedaan antara dua titik adalah 1 mmHg dan aliran darah 1 

ml/detik resistensinya dikatakan sebesar 1 satuan resisten perifer (Guyton 

dan Hall : 2008). 

 

H. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah 

 

Menurut Parsudi dalam Hartati (2011) tekana darah normal sangat bervariasi 

tergantung pada: 

1. Olahraga terutama yang menggunakan otot lengan, misalnya angkat 

beban. 

2. Latihan yang lama akan menurukan tekanan sistolik sehingga akan mudah 

lelah, misalnya jogging ringan. 

3. Umur, semakin tua tekanan sistolik semakin tinggi, biasanya dihubungkan 

dengan timbulnya arteriosklerosis kira-kira persepuluh dan orang tua 

meningkat hingga 200 mmHg. 

4. Seks, pada wanita sebelum monepouse 5 – 10 mmHg lebih rendah dari 

pria seumurnya, tetapi setelah monepouse tekana darahnya akan tinggi. 

5. Anemia berat akan menyebabkan viskositas darah turun 1 – 2,5 kali 

viskositas normalnya 3 kali sehingga menyebabkan meningkatnya beban 

kerja jantung yang akan menaikan tekanan arteri. 

6. Emosi, takut dan cemas biasanya tekanan darahnya akan naik. 

7. Penyakit ginjal, penyakit hipertensi akan menyebabkan suplai vaskular 

berkurang atau berkurangnya filtrasi glomerolus yang akan menyebabkan 

hipertensi. 
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8. Merokok, meskipun tidak terdapat hubungan rokok dalam hipertensi 

namun merokok merupakan faktor resiko mayor terhadap penyaki 

kardiovaskular. 

9. Minum alkohol, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dapat 

meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan resistensi terhadap otot 

anti hipertensi. 

10. Kafein dapat meningkatkan tekanan darah secara akut namun 

secara cepat ditoleransi oleh prosesor effect. 

11. Pemakaian obat-obatan tertentu seperti kontrasepsi oral 

dekongestan hidung, obat anti flu karena obat ini menyebabkan 

meningkatnya tekanan darah.  

12. Faktor lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap tekanan darah 

seperti suhu ruangan dan kebisingan. 

 

I. Kebugara Jasmani 

 

 

Kebugaran jasmani merupakan salah satu komponen dalam kehidupan 

manusia yang sangat diperlukan, agar segala aktivitas sehari-hari dapat 

berjalan dengan baik. Kebugaran jasmani dapat diperoleh dengan cara 

melakukan aktivitas jasmani secara teratur, terukur, dan terprogram. 

Kebugaran jasmani yang baik merupakan modal dasar utama bagi seseorang 

untuk melakukan aktivitas fisik secara berulang-ulang dalam waktu yang 

relativ lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. 

Dengan dimilikinya kebugaran jasmani yang baik, maka seseorang 

diharapkan akan mampu bekerja dengan produktif dan efisien, tidak mudah 
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terserang penyakit, belajar menjadi lebih semangat, serta dapat berprestasi 

secara optimal(Kosasih, 1985 : 21). 

 

 Menurut Sumosardjuno (1989), kebugaran jasmani adalah kemampuan 

seseorang untuk menunaikan tugas sehari-hari dengan mudah, tanpa merasa 

lelah yang berlebihan, serta mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati 

waktu senggangnya dan untuk keperluan mendadak. 

 

Pekik (2004), menyatakan bahwa kebugaran yang dikenal masyarakat secara 

umum adalah kebugaran fisik jasmani, yakni kemampuan seseorang untuk 

melakukan kerja sehari-hari secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan 

yang berarti sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya.  

 

Berdasarkan devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani 

adalah hal yang komplek dan menjadi kebutuhan bagi manusia untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini perlu di perhatikan, bahwa 

kebugaran jasmani merupakan gambaran manusia yang sehat. Ketika 

kebugaran jasmani tidak terjaga dapat dikatakan manusia tersebut tidak 

sehat. Jadi, semakin tinggi kesehatan seseoarang maka akan semakin baik 

kebugaran jasmaninya. 

 

Tubuh yang sehat merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang 

mempengaruhi kondisi tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Pekik (2004) kebugaran jasmani dapat digolongkan menjadi tiga 

kelompok, yaitu: 

a. Kebugaran statis 
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Kebugaran statis merupakan keadaan seseorang yang bebas dari 

penyakit dan cacat/ disebut sehat. 

b. Kebugaran dinamis 

Merupakan kemampuan seseorang untuk bekerja secara efisien yang 

tidak memerlukan keterampilan khusus, misalnya : berjalan, berlari, 

melompat dan mengangkat. 

c. Kebugaran motoris. 

Merupakan kebugaran seseorang untuk bekerja secara efisien yang 

memerlukan keterampilan khusus. 

 

J. Komponen Kebugaran Jasmani 

 

Kebugaran jasmani memiliki beberapa komponen seperti yang dikemukakan 

oleh Lutan dan Suherman (2000 : 176) bahwa komponen kebugaran jasmani 

meliputi : kekuatan otot, daya tahan umum,daya tahan otot, dan kelentukan. 

Menurut Giam yang dikutip oleh Suharjana dan Margono (2003 : 18), bahwa 

komponen kebugaran jasmani terdiri dari dua macam, yaitu komponen 

kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan meliputi : kardiorespirasi, 

komposisi tubuh, daya tahan otot, kelentukan dan komponen kebugaran yang 

berhubungan dengan penampilan yang meliputi : kecepatan, kelincahan, daya 

ledak, koordinasi, dan ketangkasan.  

Komponen kebugaran jasmani pada umumnya adalah bagian dasar dari 

biomotorik yakni: kecepatan, kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan 

kardiorespirasi, kelentukan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, 

ketepatan, dan reaksi. Ini lah yang menyusun kebugaran jasmani untuk 
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melakukan aktifitas sehari-hari atau dalam olahraga yang dipertandingkan. 

Komponen-komponen ini perlu dilatih agar mencapai kebugaran jasmani 

yang maksimal. Adapun komponen kebugaran jasmani meliputi : (1) Daya 

tahan jantung yaitu kemampuan jantung, paru menyuplai oksigen untuk kerja 

otot dalam waktu yang lama, (2) Kekuatan otot yaitu kemampuan otot untuk 

melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang cukup lama, (3) Kelentukan 

yaitu kemampuan persendian untuk bergerak secara leluasa, dan (4) 

Komposisi tubuh yaitu perbandinan berat badan atau tubuh tanpa lemak 

dinyatakan prosentase lemak tubuh. Sedangkan Harsono, (1988:225) 

membagi komponen kebugaran jasmani, antara lain: 

1. Kekuatan otot (Mascular strength) 

Kekuatan otot ini menunjukkan kemampuan seseorang dalam usaha 

dalam mempergunakan kelompok otot-otot untuk menahan sesuatu 

beban dengan hasil yang baik. Kekuatan merupakan salah satu 

komponen kebugaran jasmani yang merupakan salah satu unsur gerak 

dasar dalam semua bentuk gerak, terutama dalam seatiap bentuk 

aktivitas fisik.  

2. Kecepatan (Speed) 

Kecepatan ini adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan-

gerakan yang seajenis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan 

hasil yang sebaik-baiknya. Kecepatan merupakan sejumlah gerakan 

dalam unit waktu. 

3. Keseimbangan (Balance) 
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Keseimbangan merupakan kemampuan tubuh dalam mempertahankan 

sikap yang tepat pada saat melakukan suatu gerakan atau posisi dalam 

berbagai macam gerak. 

4. Kelincahan (Agility) 

Kelincahan adalah kemampuan merubah arah dengan cepat dan tepat, 

selagi tubuh bergerak dari satu tempat ketempat yang lain. Yaitu suatu 

kemampuan untuk merubah posisi badan secara cepat dan tepat, seperti 

gerak menghindari lawan dalam permainan. 

5. Daya tahan (Endurance)   

Daya tahan merupakan keadaan suatu kondisi tubuh yang mampu 

bekerja untuk waktu lama, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan 

setelah menyelesaikan pekerjaan itu. 

Daya tahan pada umumnya di bagi 2, yaitu 1) Daya tahan otot (muscle 

endurance) dan 2) Daya tahan jantung dan paru (cardiovascular 

respiratory endurance). Daya tahan otot adalah kemampuan otot dari 

salah satu bagian tubuh untuk mmelakukan kerja dalam waktu yang 

lama, sedangkan daya tahan jantung dan paru adalah kemampuan kerja 

jantung dan paru dalam waktu yang lama. daya tahan jantung dan paru 

(cardiovascular respiratory endurance) sering pula disebut sebagai daya 

tahan umum atau identik dengan fitnes total. Karena itu, daya tahan 

jantung dan paru dapat mengukur atau sebagai parameter kemampuan 

kebugaran jasmani seseorang.  

Untuk mengetahui tingkat kebugaran dapat dilakukan tes dengan 

menggunakan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk usia 16 – 19 
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tahun. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) adalah salah satu alat 

ukur yang serisi rangkaian tes yang terdiri dari 5 butir tes. Ke lima butir 

tes ini merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan secara 

keseluruhan, untuk menilai tingkat kesegaran jasmani siswa. 

 

K. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebugaran Jasmani 

 

Kebugaran jasmani mempunyai tingkat yang berbeda pada setiap orang. 

Setiap kegiatan fisik dibutuhkan suatu tingkat kebugaran jasmani yang 

didukung oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mepengaruhi kebugaran 

jasmani, yaitu : 

Depdiknas, (2000:54) menyebutkan ada 5 faktor yang mempengaruhi dan 

menetukan VO2 max diantaranya : 

 

Keturunan (genetic) dari penelitian yang telah dilakukan dibuat kesimpulan 

bahwa kemampuan VO2 max 93,4 % ditentukan oleh faktor genetik yang 

hanya dapat diubah dengan latihan. Faktor genetik yang berperan dapat 

membedakan kapasitas jantung paru, sel darah merah dan hemoglobin juga 

persentase slow twitch fiber. 

 

Umur. Mulai anak-anak sampai sekitar umur 20 tahun, daya tahan jantung 

(kardiovaskuler) meningkat, mencapai maximal pada umur 20-30 tahun dan 

kemudian berbanding terbalik dengan umur, sehingga pada orang yang 

berumur 70 tahun diperoleh daya tahan 50 % dari yang dimilikinya pada 

umur 17 tahun. Hal ini disebabkan oleh penurunan faal organ transport dan 
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penggunaan O2 yang terjadi akibat bertambahnya umur. Tetapi curamnya 

penurunan dapat berkurang bila tetap melakukan olahraga aerobik. 

 

Jenis kelamin. Sampai dengan pubertas tidak terdapat perbedaan daya tahan 

jantung (kardiovasakuler) laki-laki dan wanita, setelah umur tersebut nilai 

pada wanita lebih rendah 15-25% dari pada pria. Perbedaan tersebut 

disebabkan oleh adanya perbedaan maximal muscular power yang 

berhubungan dengan luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, 

jumlah hemoglobin, kapasitas paru. 

 

Aktivitas fisik. Istirahat ditempat tidur selama 3 minggu akan menurunkan 

daya tahan jantung (kardiovaskuler). Efek latihan aerobik selama 8 minggu 

setelah istirahat memperlihatkan peningkatan daya tahan jantung 

(kardiovaskuler). Macam aktivitas fisik akan mempengaruhi nilai daya tahan 

kardiovaskuler. Seseorang yang melakukan lari jarak jauh mempunyai daya 

tahan kardiovaskuler yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang melakukan 

gymnastic dan main anggar. Pada penderita obesitas aktivitas fisik yang 

terarah juga meningkatkan kesegaran jasmani disamping terjadi penurunan 

berat badan. 

 

Latihan. Peningkatan prestasi dan kualitas dari daya tahan aerobik sangat 

dipengaruhi oleh latihan. Peningkatan daya tahan tahan aerobik berbanding 

lurus dengan jumlah latihan yang dilakukan. Latihan fisik yang dilakukan 

dengan sistematis berulang-ulang dan terprogram akan memberi dampak 

positif bagi tubuh, dampak yang ditimbulkan dari latihan fisk adalah sebagai 

berikut: 
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a. Jantung akan lebih membesar, lebih kuat, penambahan isi sekuncup dan 

curah jantung. 

b. Bertambahnya jumlah pembuluh darah kapiler disekitar otot. 

c. Bertambahnya kemampuan darah membawa oksigen. 

d. Bertambahnya kemampuan sel otot menghasilkan energi dengan 

penambahan konsentrasi enzim penghasil energi. 

e. Bertambahnya kemampuan sel otot untuk menetralisir dan meluncurkan 

sisa-sisa pembakaran. 

f. Bertambahnya kemampuan sel otot dan hati untuk bahan bakar makanan 

terutama glikogen. 

g. Bertambahnya kemampuan tubuh menjadikan sel otot lebih kuat 

bertambah besarnya ukuran otot. 

 

L. Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teoritis yang 

dikemukakan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

1. Febby Haendra Dwi Anggara, Nanang Prayitno (2012) “Faktor-Faktor 

Yang Berhubungan Dengan Tekanan Darah Di Puskesmas Telaga 

Murni, Cikarang Barat Tahun 2012”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa responden yang menderita hipertensi sebesar (30,7%) sedangkan 

responden yang tekanan darahnya normal sebesar (69,3%). Jenis 

kelamin pada penelitian ini tidak berhubungan secara statistik dengan 

tekanan darah (p > 0,05). Sedangkan umur, pendidikan, pekerjaan, IMT, 

kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, kebiasaan olahraga, asupan 
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natrium, asupan kalium berhubungan secara statistik dengan tekanan 

darah (p < 0,05). 

2. Deasy Silviasari Madina, (2007) “Nilai Kapasitas Vital Paru Dan 

Hubungannya Dengan Karakteristik Fisik Pada Atlet Berbagai Cabang 

Olahraga”. Dengan Hasil penelitian sebagai berikut: Hubungan antara 

nilai kapasitas vital paru dengan umur tidak bermakna (koefisien 

korelasi = 0,0385). Hubungan antara nilai kapasitas vital paru dengan 

tinggi badan bermakna (koefisien korelasi = 0,5493 dengan P<0,01. 

Hubungan antara nilai kapasitas vital paru dengan berat badan barmakna 

(koefisienkorelasi = 0,5073 dengan P<0,01). Hubungan antara nilai 

kapasitas vital paru dengan VO2 max tidak bermakna(koefisien korelasi 

= - 0,0293). Hubungan antara nilai kapasitas vital paru dengan umur 

tidak bermakna (koefisienkorelasi = - 0,0655). Hubungan antara nilai 

kapasitas vital paru dengan tinggi badan bermakna (koefisienkorelasi = 

0,6325 dengan P<0,01). Hubungan antara nilai kapasitas vital paru 

dengan berat badan barmakna (koefisienkorelasi = 0,3757 dengan 

P<0,01). Hubungan antara nilai kapasitas vital paru dengan VO2 max 

tidak bermakna(koefisien korelasi = 0,0145). 

3. Yuma Anugrah, (2013). “Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan 

Kapasitas Vital Paru Pada Pekerja Penggilingan Divisi Batu Putih Di 

PT. Sinar Utama Karya”. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada 

hubungan antara masa kerja (p=0,021) dan status gizi (p=0,00) dengan 

kapasitas vital paru pada pekerja penggilingan divisi batu putih di PT. 

Sinar Utama Karya. Tidak dapat diketahui hubungan antara penggunaan 
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masker berhidung dan tidak ada hubungan antara riwayat penyakit paru 

(p=0,812) dengan kapasitas vital paru pada pekerja penggilingan divisi 

batu putih di PT. Sinar Utama Karya. 

 

M. Kerangka Pikir 

 

Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan 

tugas sehari-hari dengan mudah, tanpa merasa lelah yang berlebihan, serta 

mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan 

untuk keperluan mendadak. Dari berbagai penelitian yang dilakukan 

untuk meneliti kebugaran jasmani, diketahui seorang yang memiliki 

kebugaran jasmani yang baik maka dalam setiap aktivitasnya tidak cepat 

mengalami kelelahan, dan kesegaran jasmaninya akan cepat pulih setelah 

melakukan kegiatan. Diketahui melalui observasi yang telah dilakukan di 

SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono bahwa siswa-siswi yang mengikuti 

pembelajaran olahraga kurang berkonsentrasi dan cepat mengalami lelah 

yang berakibat menurunya prestasi olahraga maupun pelajaran lainya. Hal 

ini terjadi karena kebugaran yang dimiliki tidak terjaga dengan baik. 

 

Kapasitas paru-paru merupakan kesanggupan paru-paru dalam 

menampung udara pada saat inspirasi. Pernapasan erat kaitannya dengan 

darah, dalam unsur-unsur yang mempengaruhi kebugaran jasmani 

terdapat unsur merokok yang artinya sangat berkaitan dengan pernapasan. 

Sedangkan dengan peredaran darah, rokok yang di konsumsi banyak 

mengandung zat-zat berupa racun yang dapat menghambat peredaran 

darah dan berakibat semakin beratnya kemampuan jantung untuk 
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memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini menimbulkan kurangnya 

konsentrasi pada saat belajar dikelas maupun dilapangan, semakin 

turunnya kondisi kebugaran karena organ tubuh tidak dapat berfungsi 

dengan baik, paru-paru yang terpapar oleh asap rokok menjadi sulit untuk 

berkembang. Udara merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Dalam 

kehidupan sehari-hari udara yang dihirup oleh manusia diproses dalam 

tubuh melalui hidung, faring, masuk kedalam paru. Proses ini merupakan 

sebuah sistem respirasi untuk kebutuhan metabolisme tubuh, menyaring 

makanan, nutrisi, dan mendistribusikannya ke seluruh tubuh melalui 

peredaran darah. Dengan demikian udara adalah kebutuhan yang paling 

mendasar, apabila udara yang dihirup tercemar maka akan terjadi berbagai 

permasalahan kebugaran jasmani. Dari uraian tersebut dapat dibuat 

kerangka pikir, berikut adalah kerangka pikir menurut Lawrance Green 

(2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Fikir. 

Komponen kebugaran jasmani: 

1. Kekuatan otot 

2. Kecepatan  
3. Keseimbangan 

4. Kelincahan  

5. Daya tahan (Harsono,1988:225) 

 Faktor internal: 

1. Keturunan 
2. Umur 

3. Jenis kelamin 

4. Aktifiitas fisik  
5. Latihan (Depdiknas,2000:54) 

Faktor eksternal: 

1. Kebiasaan merokok 
2. Terpapar asap rokok  

3. Lingkungan  

4. Pola hidup 

Kapasitas paru-paru dan 

tekanan darah 
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N. Hipotesis  

 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka fikir diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji 

kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H0 : Kebugaran jasmani tidak memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap kapasitas paru-paru siswa putra. 

H1 : Kebugaran jasmani memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kapasitas paru-paru siswa putra. 

H0 : Kebugaran jasmani tidak memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap kapasitas paru-paru siswi putri. 

H2 : Kebugaran jasmani memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kapasitas paru-paru siswi putri. 

H0 : Kebugaran jasmani tidak memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap tekanan darah siswa putra. 

H3 : Kebugaran jasmani memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

tekanan darah siswa putra. 

H0 : Kebugaran jasmani tidak memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap tekanan darah siswi putri. 

H4 : Kebugaran jasmani memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

tekanan darah siswi putri. 


