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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu Alaikum Wr.Wb. 

 
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang dengan karuniaNYA 

sehingga kami diberikan kemudahan dalam penyusunan buku Panduan Praktikum 

Anatomi Fisiologi Manusia. Maksud penyusunan buku panduan ini adalah untuk 

membantu mahasiswa dalam melaksanakan praktikum yang menunjang 

pemahaman terhadap teori mata Anatomi Fisiologi Manusia yang diberikan dalam 

perkuliahan. 

Buku ini disusun berdasarkan literatur sebagai bahan acuan. Dalam buku 

panduan ini hanya diberi beberapa contoh, sehingga mahasiswa masih perlu 

mencari dan mempelajari literatur lain sebagai pendukung. Kami menyadari bahwa 

dalam penyusunan buku penuntun ini tentu masih ada kekurangan, sehingga kami 

membutuhkan saran, kritik dan masukan dalam penyusunan dan revisi buku ini 

selanjutnya. Kami berharap semoga buku panduan praktikum ini bermanfaat. 

Kendari, Agustus 2019 
 
 
 

 
Tim Penyusun 



 

 

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN 
 

 

1. Jurnal dan laporan dikerjakan dengan tulisan tangan menggunakan bolpoin tinta 

hitam pada 

Kertas folio bergaris, ditulis timbalbalik 

2. Jurnal dan laporan dikerjakan dengan ketikan komputer menggunakan kertas A4 

ukuran 70/80 gram, margin 4 kiri, 4 cm atas, 3 cm bawah dan 3 cm kanan 

(Pengecualian untuk halaman sampul bisa diketik) 

3. Halaman Sampul Jurnal dan laporan 

Halaman Awal 

Jurnal Praktikum Anatomi Fisiologi Manusia 

Percobaan .. *) 

…………..(Judul Percobaan)…………… 

 

 

(LOGO FARMASI) 
 

Hari/Tanggal : 

Nama : 

NIM : 

Kelompok : 

Kelas : 

Asisten : 
 
 
 
 
 

 
Isi 

LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN KOMPUTASI 

FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS HALU OLEO 

2019

a. Tujuan percobaan 

b. Landasan Teori 

c. Diagram alir/skema kerja 

4. Halaman sampul laporan 

Halaman Awal (sama seperti format jurnal) 

Isi : 

a. Tujuan praktikum 



 

 

b. Landasan teori 

c. Alat dan bahan 

d. Diagram alir/skema kerja 

e. Hasil pengamatan 

f. Lembar pengamatan (laporan sementara yang telah disetujui oleh 

asisten)(lampiran) 

g. Pembahasan yang berisi hasil diskusi dan responsi 

h. Kesimpulan 

i. Daftar pustaka, yang berisi referensi primer dan sekunder (jurnal dan 

Publikasi ilmiah lebih diutamakan) 

 
EVALUASI PRAKTIKUM 

 
Evaluasi praktikum dilakukan sebelum dan sesudah praktikum, berupa

 tugas pendahuluan, responsi selama praktikum, dan penilaian laporan 

praktikum. 

PANDUAN PENILAIAN 

Penilaian dilakukan oleh asisten praktikum terhadap kinerja selama berada di 

laboratorium. Komponen kinerja laboratorium meliputi : 

a. Persiapan 

Penilaian ini didasarkan tes praktikum, jurnal, sikap, dan kelengkapan memasuki 

laboratorium, serta pengamatan kelompok selama praktikum (Respon: 15%, TP 

:10%) 

b. Keterampilan Laboratorium 

Penilaian ini diberikan berdasarkan sikap selama percobaan berlansung dengan 

mengamati teknik, pengetahuan dasar teori, kerjasama kelompok, kecakapan 

bekerja dengan petunjuk keselamatan, serta kemampuan untuk  mengatasi 

kegagalan dalam percobaan. (Keaktifan : 15%) 

c. Laporan Praktikum 

Laporan praktikum disusun berdasarkan hasil pengamatan dan laporan sementara 

pada saat praktikum. Laporan lengkap dikumpulkan sebagai gabungan dari 

laporan mingguan, dan dikumpulkan sebagai syarat pada saat ujian akhir (25%). 

d. Ujian (UTS dan/atau UAS) : 35 % 



 

 

PERCOBAAN I 
ANATOMI DAN FISIOLOGI HEWAN UJI 

 

1. Tujuan Percobaan 

2. Mahasiswa dapat memperlakukan dan menangani hewan percobaan seperti 

mencit dengan baik. 

3. Untuk mengetahui cara membedah hewan uji 

4. Untuk mengetahui dan mengamati anatomi dan fisiologi berbagai sistem organ 

(pernapasan, pencernaan, peredaran darah dll) pada hewan uji. 

1. Landasan Teori 

Anatomi atau ilmu urai mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian- 

bagiannya satu sma lain. Anatomi juga dikenali sebagai morfologi atau sains bentuk. 

Perkataan anatomi berasal dari kata Greek yang bermaksud memotong atau 

membelah anggota badan untuk melihat strukturnya. 

Fisiologi mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. 

Ilmu ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan tentang semua makhluk hidup . 

tubuh terbentuk atas banyak jaringan dan organ, masing-masing dengan fungsinya 

yang khusus untuk dilaksanakan. 

Mencit ( Mus musculus ) merupakan hewan laboratorium yang paling luas dan 

paling banyak digunakan untuk praktikum. Mencit merupakan anggota dari Muridae 

(tikus-tikusan) yang berukuran kecil. Hewan ini diduga sebagai mamalia terbanyak 

kedua di dunia, setelah manusia. Mencit sangat mudah menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang dibuat oleh manusia. Mencit berbeda dengan tikus, dimana ukurannya 

mini, berkembang biak sangat cepat, dan 99% gennya mirip dengan manusia. Oleh 

karena itu mencit sangat representative jika digunakan sebagai model penyakit genetik 

manusia (bawaan). Selain itu, mencit juga sangat mudah untuk di rekayasa genitiknya 

sehignga menghasilkan model yang sesuai untuk berbagai macam penyakit manusia. 

 

2. Alat dan bahan 

Alat dan bahan yang digunakan adalah : 

a. Sectio set 

Seperangkat alat bedah untuk membedah (pisau bedah, gagang pisau 

bedah, dan gunting bedah) 

b. Stereofoam 

Untuk alas saat pembedahan hewan uji 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mamalia
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia


 

 

c. Jarum Pentul 

Untuk memposisikan tikus saat pembedahan 

d. Kain Lap / Tissue 

Untuk membersihkan alat praktikum. 

e. Kamera 

Untuk mengambil gambar saat praktikum. 

f. Chloroform 

Untuk membius tikus agar mudah dilakukan pembedahan. 

g. Kapas 

Untuk perantara menggunakan chloroform. 
 

 

3. Cara Kerja 

a. Cara memegang hewan percobaan 

• Mengangkat ujung ekor mencit dengan tangan kanan. 

• Meletakkan pada suatu tempat yang permukaannya tidak licin (misalnya 

rem kawat pada penutup kandang), sehingga bila ditarik mencit akan 

mencengkeram. 

• Lalu kulit pada bagian tengkuk mencit dijepit dengan telunjuk dan ibu jari 

tangan kiri sedangkan ekornya tetap dipegang dengan tangan kanan 

kemudian tubuh mencit dibalikkan sehingga permukaan perut menghadap 

ke kita dan ekor dijepit di antara jari manis dan kelingking tangan kiri. 

b. Cara membedah mencit 

• Pertama-tama mencit diambil, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. 

• Ambil kapas yang telah dibasahkan dengan kloroform 

• Tutup wadah dan biarkan beberapa menit sampai mencit pingsan. 

• Apabila mencitnya sudah pingsan, mencit tersebut ditaruh di atas papan 

gabus (stereofom) dan kedua tangan serta kedua kakinya ditusukkan 

jarum pentul 

• Setelah itu, mulailah membedah mencit tersebut, dengan menguliti bagian 

leher sampai bagian daerah perut pada mencit tersebut dengan tidak 

merobek abdomennya. 



 

 

 
 

• Setelah semua dikuliti, bagian kulit yang sudah dikuliti ditusuk jarum 

pentul, lalu mulailah merobek abdomen pada mencit tersebut. 

• Amati sistem organ pencernaan, pernapasan, dan sistem ekskresi. 
 

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM 

ANATOMI DAN FISIOLIGI HEWAN UJI 
 

Nama mahasiswa : ................................................................ 

Nomor mahasiswa : ................................................................ 

Golongan praktikum : ................................................................ 

Tanggal Praktikum : ................................................................ 

Jam Praktikum : ................................................................ 

Jenis kelamin : ................................................................ 
 
 

Hasil Percobaan : 
 
 

1. Gambar penanganan hewan coba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Gambar hewan uji yang dibedah 



 

 

 
 

3. Anatomi dan fisiologi sistem organ pada hewan uji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kendari, .................................... 
 

Tanda Tangan Pengawas Tanda Tangan Praktikan 
 
 
 
 
 
 

(.........................................) (..................................................) 



 

 

Tugas Sebelum Praktikum/Tugas Pendahuluan : 

1. Tuliskan kalsifikasi dari hewan uji yang digunakan pada percobaan ini dan 

mengapa hewan uji tersebut dijadikan sebagai hewan uji pada percobaan ini 

2. Jelaskan sistem pencernaan, sistem saraf, sistem peredaran darah dan sistem 

pernapasan pada manusia 

3. Jelaskan proses ADME 

4. Apa hubungan mempelajari Anatomi dan fisiologi manusia di bidang Farmasi 



 

 

PERCOBAAN II 
GERAK REFLEKS PADA MANUSIA 

1. Tujuan Percobaan 

Memahami pengertian refleks. 
 

2. Landasan Teori 

Gerak refleks (refleks) ialah gerakan yang tidak disadari, yang timbul akibat 

adanya rangsangan. Gerakan refleks ini ada yang monosinaptik dan ada yang 

polisinatik. Lintasan impulsnya selain melalui susunan saraf tepi, juga mencakup 

susunan saraf pusat. 

3. Alat-alat 

1. Martil refleks 

2. Kapas 

3. Aquadest 
 

4. Cara Kerja 

Salah satu anggota praktikum ditunjuk sebagai naracoba. Catatlah data 

naracoba pada lembar kerja 

a. Refleks Lutut 

➢ Naracoba duduk bertumpang kaki (kaki kanan di atas) dan mengalihkan 

perhatiannya ke sekeliling. 

➢ Penguji memukul ligamentum patellae kaki kanan naracoba (kaki yang 

bertumpu, diatas) dengan martil refleks 

➢ Amati gerak refleks yang terjadi. Catatlah hasilnya pada lembar kerja 
 

b. Refleks Tumit 

➢ Naracoba berdiri dengan kaki dibengkokkan dan diletakkan pada kursi. 

Naracoba mengalihkan perhatiannya ke sekeliling. 

➢ Penguji memukul tendom Achilles kaki kiri naracoba (yang 

dibengkokkan) dengan martil refleks 

➢ Amati dan catat gerak refleks yang terjadi 
 

c. Refleks Bisep 

➢ Lengan kanan naracoba diluruskan secara pasif dan diletakkan di atas 

meja. Naracoba mengalihkan perhatiannya ke sekeliling. 

➢ Penguji memukul tendom bisep brakii lengan tersebut dengan martil 

refleks. 

➢ Amati dan catat gerak refleks yang terjadi 
 

 



 

 

d. Refleks Trisep 

➢ Lengan kiri naracoba dibengkokkan secara pasif. Alihkan perhatian 

naracoba ke sekelilingnya. 

➢ Penguji memukul tendom trisep brakil lengan tersebut dengan martil 

refleks 

➢ Amati dan catat gerak refleks yang terjadi 
 

e. Refleks mengejap 

➢ Naracoba membuka kedua matanya dan mengarahkan pendangannya ke 

titik yang jauh. 

➢ Penguji menyentuh permukaan kornea mata kanan naracoba dengan 

ujung kapyang telah dibasahi dengan akuades 

➢ Amati dan catat gerak refleks yang terjadi 



 

 

 
 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 
 

 
Bersama ini saya, 

Nama : ...................................................................... 
 

NIM : ...................................................................... 
 

Alamat : ...................................................................... 
 

Setelah membaca petunjuk praktikum ini dan memahami tujuan percobaan, cara kerja 

serta manfaatnya maka dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapa pun saya 

menyatakan bersedia untuk menjadi naracoba pada praktikum : 

 
............................................................................................................................................. 

 
Yang diselenggarakan di Laboratorium Anatomi Fisiologi Manusia Program Studi 

Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari pada hari / tanggal : 

............................................................................................................................................. 
 

...... 

 
Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

 
Kendari, .................................................. 

Yang menyatakan 
 
 
 
 

 
(...........................................................) 



 

 

LEMBAR LAPORAN 

REFLEKS PADA MANUSIA 

 
Nama mahasiswa : ................................................................ 

Nomor mahasiswa : ................................................................ 

Golongan praktikum : ................................................................ 

Tanggal Praktikum : ................................................................ 

Jam Praktikum : ................................................................ 

Nama orang coba : ................................................................ 

Jenis kelamin : ................................................................ 

Umur orang coba ...................................................................................... Tahun 

Tinggi Badan ............................................................................................. Cm 

Berat badan............................................................................................... Kg 

Hasil Percobaan : 

No Macam Refleks Kanan Kiri Ada Tidak ada 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

Refleks Lutut 
Refleks Tumit 
Refleks trisep 
Refleks bisep 

Refleks mengejap mata 

Kanan 
 
 

Kanan 

.................. 
Kiri 
Kiri 

 

Kiri 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

Termasuk dalam golongan refleks monosinaptik ialah 

: 1. ............................................................... 

2. .............................................................. 

3.   ................................................................. 

4.   ............................................................... 

 
Termasuk dalam golongan refleks polisinaptik ialah : 

1. ............................................................... 

Buatlah bagian lintasan : 

a. Refleks Lutut 

b. Refleks tumit 

c. Refleks trisep 

d. Refleks bisep 

e. Refleks mengejap 

Kendari, .................................... 
Tanda Tangan Pengawas Tanda Tangan Praktikan 

 
 
 
 

(.........................................) (..................................................) 



 

 

Tugas Pendahuluan / Tugas sebelum Praktikum : 

 

1. Jelaskan pengertian gerak biasa dan gerak reflex beserta contohnya 

2. Jelaskan mekanisme terjadinya gerak biasa dan gerak reflex ! 

3. Jelaskan Klasifikasi Gerak Refleks pada Manusia 

4. Jelaskan perbedaan lengkung reflex Monosinaptik dan Lengkung 

Refleks Polisinaptik beserta contoh dari keduanya ! 

5. Apa yang dimaksud dengan : 

a. Reseptor 

b. Neuron Motorik 

c. Neuron Sensorik 

d. Implus 



 

 

PERCOBAAN III 
TES BUTA WARNA 

 

1. Tujuan Percobaan 

Untuk mengetahui gambaran adanya kelainan persepsi penglihatan warna pada 

naracoba normal atau abnormal. 

2. Landasan Teori 

Buta warna adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan 

adanya kelainan persepsi penglihatan warna. Kelainan ini diakibatkan oleh tidak 

adanya sekelompok sel kerucut penerima warna pada retina. Orang yang 

mengalami kelainan ini tidak atau kurang mampu membedakan dua warna yang 

berbeda. 

Buta warna ini dapat ditemukan di antaranya dengan uji Ishihara. Pada uji 

Ishihara dipergunakan serangkaian gambar berwarna. Gambar-gambar berwarna 

itu dirancang sedemikian rupa sehingga secara cepat dan tepat dapat memberikan 

penilaian terhadap kelainan persepsi warna. 

 
3. Cara Kerja 

a. Dua anggota kelompok menjadi naracoba dan pembanding (orang dengan 

persepsi warna normal) 

b. Alat yang digunakan ialah Ishihara’s testfor colour-blindness, concise edition 

1983. Alat ini terdiri dari 14 gambar warna. 

c. Letakkan alat uji pada jarak 75 cm dari naracoba / orang pembanding pada 

penyinaran matahari secara tidak langsung yang cukup. Alat harus diangkat 

sehingga membentuk sudut tegak lurus dengan garis penglihatan. 

d. Kemudian berturut-turut penguji menunjukkan gambar no. 1 sampai dengan no. 

14. Setiap kali melihat satu gambar, dalam waktu tidak lebih dari 3 detik, 

naracoba/orang pembanding menyebutkan gambar yang dilihatnya itu. 

e. Daftar gambar untuk setiap gambar Ishihara’s test for colour-blindness 



 

 

 
 

4. Jawaban Untuk Masing-Masing Gambar 

 

Gamba

r 

Nomor 

Jawaba

n 

Orang 

Normal 

Orang dengan 

defesiensi 

Merah hijau 

Orang dengan 

buta 

warna total 

1. 12 12 12 

2. 8 3 X 

3. 5 2 X 

4. 29 70 X 

5. 74 21 X 

6. 7 X X 

7. 45 X X 

8. 2 X X 

9. X 2 X 

10. 16 X X 

11. Dapat 

merunut 
X X 

 Protan Deutan  

Kuat Sedang Kuat Sedang 

12. 35 5 (3) 5 3 (3) 5  
 

X 

13. 96 6 (9) 6 9 (9) 6 

14 Dapat 

merunut 

ungu Ungu 

(merah) 

merah Ungu 

(merah) 

Tanda X gambar tidak dapat dibaca. Nomor dalam kurung menunjukkan bahwa 

gambar dapat dibaca atau dirunut tetapi tidak dapat dibandingkan dengan jelas. 



 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 

 

Bersama ini saya, 
 

Nama : ...................................................................... 
 

NIM : ...................................................................... 
 

Alamat : ...................................................................... 

 
Setelah membaca petunjuk praktikum ini dan memahami tujuan percobaan, cara kerja 

serta manfaatnya maka dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapa pun saya 

menyatakan bersedia untuk menjadi naracoba pada praktikum : 

 
............................................................................................................................................. 

 
Yang diselenggarakan di Laboratorium Anatomi dan Fisiologi Manusia Program studi 

Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari pada hari / tanggal : 

 
............................................................................................................................................. 

 
Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 
Kendari, .......................................... 

Yang menyatakan 
 
 
 
 

 
(... .....................................................) 



 

 

LEMBAR LAPORAN 

BUTA WARNA 

Golongan Praktikum : ............................................................... 

Nama Praktikan : ................................................................ 

Nomor mahasiswa : ................................................................ 

Tanggal Praktikum : ................................................................ 

Jam Praktikum : ................................................................ 

Jenis kelamin : ................................................................ 

Nama orang coba : ................................................................ 

Nomor mahasiswa : ................................................................ 

Jenis kelamin : ................................................................ 

Umur orang coba ...................................................................................... Tahun 

Periksa buta warna sebelumnya : pernah / 

belum* Jika pernah, kapan : 

.............................................. 

 
Hasil Pengamatan : 

 

 

No. Gambar Terlihat Oleh naracoba Terlihat oleh pembanding 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14   

 
Kesimpulan .............. 
*Coret yang tidak diperlukan 

 

Kendari, ........................................ 

Tanda Tangan Pengawas Tanda Tangan Praktikan 
 
 
 

(.........................................) (..................................................) 



 

 

Tugas Pendahuluan / Tugas Sebelum Praktikum : 

 

1. Gambarkan Anatomi Organ Mata serta berikan Keterangan gambar ! 

2. Jelaskan Bagian-Bagian Organ Mata beserta fungsinya masing-masing ! 

3. Jelaskan mekanisme penglihatan warna pada mata manusia 

4. Jelaskan pengertian buta warna ! 

5. Jelaskan Etiologi penyakit Buta Warna ! 

6. Jelaskan Klasifikasi Buta Warna ! 

7. Jelaskan Cara Pemeriksaan Buta Warna ! 



 

 

PERCOBAAN IV 
PENENTUAN GOLONGAN DARAH 

1. Tujuan Percobaan 

Untuk menentukan golongan darah donor dan resipien 
 

2. Landasan Teori 

a. Mempersiapkan transfusi darah secara cermat dengan mencari kepastian : 

1. Golongan darah donor dan resipien 

2. Banyak bencana alam, kecerobohan pengguna jalan raya, seyogyanyalah 

setiap orang memiliki kartu golongan darah 

Untuk mendapatkan ketelitian dan kecermatan dalam melaksanakan transfusi 

darah, mutlak harus dilakukan yang disebut cross matching. Yaitu menguji 

kecocokan eritrosit donor dengan serum resipien dan sebaliknya eritrosit 

resipien dengan serum donor. Hal ini perlu dilakukan, terutama pada transfusi 

darah dengan volume yang cukup besar, sehingga eritrosit resipien terdapat di 

dalam plasma donor. 

b. Dalam praktikum ini hanya akan dikerjakan penentuan golongan darah bagi 

setiap praktikan. 

3. Alat dan Bahan yang digunakan 

a. Gelas objek / preparat 

b. Lidi pengaduk dan 

c. Satu set larutan anti sera golongan darah ABO 

d. Kapas 

e. Alkohol 70% 

f. Jarum lancet 

g. Kartu golongan darah 
 

4. Cara Percobaan 

a. Tandailah pada gelas obyek (dengan pensil gelas) daerah-daerah A dan B. 

b. Kemudian teteskan kepada masing-masing daerah tersebut satu tetes darah 

naracoba 

c. Teteskan pada daerah bertanda A satu tetes serum anti A dan pada daerah 

bertanda B satu tetes serum anti B dengan pipet-pipet yang telah tersedia 

(jangan sampai tertukar) 

d. Campurkan darah tersebut dengan serum antinya dengan menggunakan lidi 

pengaduk yang masih bersih dan jangan sampai tercampur antara daerah A 

dan daerah B. 

e. Amatilah setelah satu menit, apakah ada agregasi sampai aglutinasi. 



 

 

Pengamatan sebaiknya dilakukan dengan kanta atau dengan mikroskop. 

Aglutinasi di daerah A berarti darah yang diselediki bergolongan A, aglutinasi 

di daerah B berarti darah yang diselidiki bergolongan darah B. Kalau terjadi 

aglutinasi pada kedua daerah maka bergolongan darah AB dan kalau tidak 

terjadi aglutinasi pada keduanya maka darah yang diselidiki bergolongan darah 

O. 



 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 

 
Bersama ini saya, 

Nama : ...................................................................... 
 

NIM : ...................................................................... 
 

Alamat : ...................................................................... 
 

Setelah membaca petunjuk praktikum ini dan memahami tujuan percobaan, cara kerja 

serta manfaatnya maka dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapa pun saya 

menyatakan bersedia untuk menjadi naracoba pada praktikum : 

 
............................................................................................................................................. 

 
Yang diselenggarakan di Laboratorium Anatomi dan Fisiologi Manusia Program studi 

Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari pada hari / tanggal : 

 
............................................................................................................................................. 

 
Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 
Kendari, ........................................... 

Yang menyatakan 
 
 
 
 

 
(...........................................................) 



 

 

LEMBAR LAPORAN 

PENENTUAN GOLONGAN DARAH 
 

Golongan praktikum : ................................................................ 

Nama mahasiswa : ................................................................ 

Nomor mahasiswa : ................................................................ 

Jenis kelamin : ................................................................ 

Tanggal Praktikum : ................................................................ 

Jam Praktikum : ................................................................ 

Nama Probandus : ................................................................ 

Umur.......................................................................................................... Tahun 

Jenis kelamin : ................................................................ 

Bangsa : ................................................................. 

Tinggi Badan ............................................................................................. Cm 

Berat badan............................................................................................... Kg 
 

1. Darah diambil dari ujung jari sebelah tangan kanan/kiri/II/III/IV 

2. Terjadi / tidak terjadi aglutinasi 

3. Jika terjadi aglutinasi, pada daerah A/ B / A dan B 

4. Hasil praktikum 

Pembahasan dan Kesimpulan 

: 

 
Kendari, .................................... 

Tanda Tangan Pengawas Tanda Tangan Praktikan 
 
 
 
 

(.........................................) (..................................................) 



 

 

Tugas Pendahuan / Tugas sebelum Praktikum : 
 

 

1. Jelaskan apa saja Fungsi Darah ! 

2. Jelaskan bagaimana Pembagian Golongan Darah Sistem AB0 dan Sistem Rhesus ! 

3. Mengapa golongan darah setiap manusia berbeda ? 

4. Jelaskan perbedaan antara Donor Universal dan Resipien Universal 

5. Jika seorang Pria bergolongan darah A menikah dengan wanita bergolongan darah 

B. Jelaskan kemungkinan golongan darah anak-anaknya 



 

 

PERCOBAAN V 
AKTIVITAS JANTUNG 

1. Tujuan Percobaan 

a. Untuk memahami metode pengukuran detak jantung manusia 

b. Untuk mengetahui hubungan detak jantung dengan aktivitas dan jenis kelamin. 

c. Untuk melihat dan memahami arah aliran darah pada hewan uji. 

2. Landasan Teori 

Sistem peredaran terdiri atas jantung, pembuluh darah dan saluran limfe. 

Jantung adalah organ berupa otot, yang memompa darah lewat pembuluh darah 

oleh kontraksi berirama yang berulang. Darah menyuplai okisgen dan nutrisi pada 

tubuh, juga membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Jantung pada 

dasarnya adalah suatu pompa ganda yang menghasilkan tekanan pendorong agar 

darah mengalir melalui sirkulasi paru dan sirkulasi sistemik. Jantung terbagi oleh 

sebuah septum ( sekat) menjadi dua belah, yaitu kiri dan kanan. Setiap belahan 

kemudian dibagi lagi dalam 2 ruang , yang atas disebut atrium dan yang bawah 

ventrikel. 

3. Alat dan Bahan yang digunakan 

h. Stetoscope 

i. Stopwatch 

j. Praktikan / naracoba 

4. Prosedur Kerja 

Lakukan perhitungan denyut nadi pada pergelangan tangan untuk masing- 

masing individu pada beberapa keadaan yaitu: duduk istirahat,berdiri, jalan santai, 

jalan cepat dan berlari (masing-masing selama 5 menit). Hitung jumlah detakan 

selama 60 detik dengan bantuan stetoscope atau dirasakan secara langsung. 

Catat hasil yang diperoleh untuk semua individu kelompok praktikum baik laki-laki 

maupun perempuan. Buat grafik hubungan antara aktivitas, jenis kelamin dan 

jumlah detakan permenit lalu interpretasikan hasil praktikum. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organ_%28anatomi%29
https://id.wikipedia.org/wiki/Darah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembuluh_darah


 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 

 
Bersama ini saya, 

Nama : ...................................................................... 
 

NIM : ...................................................................... 
 

Alamat : ...................................................................... 
 

Setelah membaca petunjuk praktikum ini dan memahami tujuan percobaan, cara kerja 

serta manfaatnya maka dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapa pun saya 

menyatakan bersedia untuk menjadi naracoba pada praktikum : 

 
............................................................................................................................................. 

 
Yang diselenggarakan di Laboratorium Anatomi dan Fisiologi Manusia Program studi 

Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari pada hari / tanggal : 

 
............................................................................................................................................. 

 
Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 
Kendari, .............................................. 

Yang menyatakan 
 
 
 
 

 
(.....................................................) 



 

 

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM 

AKTIVITAS JANTUNG 

 
Nama mahasiswa : ................................................................ 

Nomor mahasiswa : ................................................................ 

Jenis kelamin : ................................................................ 

Tanggal Praktikum : ................................................................ 

Jam Praktikum : ................................................................ 
 

Pengukuran detak nadi pada berbagai aktivitas : 
 

 

 
No. 

 
Nama praktikan 

 
L/P 

Detak Nadi per menit 

Duduk Berdiri Jalan 
Jalan 

cepat 
Lari 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

Pembahasan dan Kesimpulan : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kendari, .................................... 

Tanda Tangan Pengawas Tanda Tangan Praktikan 
 
 
 
 

(.............................................) (..............................................) 



 

 

PERCOBAAN VI 

PENGUKURAN TEKANAN DARAH ARTERI 

1. Tujuan Percobaan 

a. Agar mahasiswa mampu melakukan pengukuran tekanan darah arteri secara 

tidak langsung 

b. Agar mahasiswa memahami pengaruh gaya berat terhadap tekanan darah arteri 
 

2. Landasan Teori 

Tekanan darah merupakan besaran yang sangat penting dalam dinamika 

peredaran darah (hemodinamika). Tekanan darah pada berbagai macam 

pembuluh darah tidak sama, tekanan darah pada arteri (tekanan darah arteri) lebih 

tinggi dari pada tekanan darah pada vena (tekanan darah vena). 

Pada pemeriksaan fisik seorang penderita, pengukuran tekanan darah arteri 

sudah menjadi suatu keharusan, pengukuran ini selalu dilakukan disamping 

pemeriksaan-pemeriksaan lain. 

Sampai sekarang telah dikenal dua macam cara pengukuran tekanan darah 

arteri, yaitu: 

1. Pengukuran tekanan darah arteri secara langsung (direct method); dan 

2. Pengukuran tekanan darah arteri secara tidak langsung (indirect method) 

Pengukuran tekanan darah arteri secara tidak langsung dilakukan dengan 

jalan menembus arteri (cara invasif) dan kemudian memasukkan salah satu ujung 

sebuah pipa (tube, catheter) ke dalam arteri tersebut sedangkan ujung pipa yang 

lain dihubungkan dengan sebuah manometer. Dengan demikian, tinggi tekanan 

darah di dalam arteri tersebut dapat diukur. Pengukuran tekanan darah arteri 

secara langsung ini dilakukan hanya di laboratorium-laboratorium yang besar saja 

dan baru dilakukan kalau perlu, misalnya untuk mendapatkan data hemodinamik 

yang teliti untuk keperluan pembedahan jantung. 

Pengukuran tekanan darah arteri secara tidak langsung dilakukan dengan 

teknik yang sederhana, tanpa menembus arteri (non invasif) dan dapat dilakukan 

dimana saja jika diperlukan. 

Pengukuran tekanan darah arteri baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung bertujuan untuk mengetahui tinggi tekanan darah arteri pada waktu 

sistole ventrikel (tekanan diastolik). Kadang-kadang perlu pula diketahui tinggi 

tekanan darah arteri rata-rata; tinggi tekanan darah ini adalah: 



 

 

TR = TD + 1/3 )TS-TD) mmHg (Lihat lampiran Fig. 5-7) 

TR = Tinggi tekanan darah arteri rata-rata; 

TS = Tinggi tekanan sistolik; dan 

TD = Tinggi tekanan diastolik. 

Pada pengukuran tekanan darah arteri secara tidak langsung ini, dikenal pula 

pengukuran secara palpatoar (palpatoio dan pengukuran secara auskultatoar 

(auscultatoir). Cara palpatoar dilakukan dengan jalan meraba (palpasi) denyut nadi 

dengan jari telunjuk dan jari tengah. Dengan cara ini, dapat diketahui hanya tinggi 

tekanan sistolik saja. Cara auskultatoar dilakukan dengan jalan mendengar 

(auskultasi) bunyi detak dan desir aliran darah di dalam arteri dengan perantaraan 

stetoskop (stethoscope). Dengan cara ini baik tinggi tekanan sistolik maupun tinggi 

tekanan diastolik dapat diketahui. Cara auskultatoar ini ditemukan oleh Korotkoff 

pada tahun 1905 dan sampai sekarang masih tetap dipergunakan orang. Dalam 

pekerjaan sehari-hari, kedua cara tersebut biasanya dipakai bersama-sama sesuai 

keperluan. 

Dengan berkembangnya teknologi dalam dunia kedokteran, telah diciptakan 

pula alat pengukur tekanan darah arteri secara tidak langsung tanpa palpasi dan 

tanpa auskultasi. 

Tinggi tekanan darah arteri pada orang dewasa yang normal dalam keadaan 

istirahat dalam posisi berbaring adalah 120 mmHg untuk tekanan sistolik 70 mmHg 

untuk tekanan diastolik (ditulis 120/70 mmHg). Tinggi tekanan darah ini bervariasai 

antara lain karena umur, jenis kelamin dan posisi badan atau bagian badan. Yang 

menimbulkan variasi tinggi tekanan darah arteri karena posisi badan atau bagian 

badan adalah tidak lain adalah pada gaya berat. 

Pada orang yang berdiri tegak misalnya, tekanan darah arteri pada kaki lebih 

tinggi daripada tekanan darah arteri pada kepala, sedangkan pada orang yang 

berbaring, tinggi tekanan darah arteri diseluruh badan adalah sama. Dalam hal ini, 

pada orang yang berdiri tegak, tekanan darah arteri yang di kaki mendapat 

tambahan tekanan hidrostatis kolom darah di dalam badan sedangkan yang di 

kepala tidak. Pada orang yang berbaring, kolom darah yang di dalam badan 

terletak horizontal (tegak lurus terhadap gaya berat) sehingga pengaruh gaya 

berat terhadap seluruh kolom darah adalah sama besarnya. 



 

 

Pada berat jenis darah yang normal, tinggi tekanan hidrostatis ini adalah 0,77 

mmHg/cm pada arah gaya berat. Dengan demikian, jika tinggi tekanan darah arteri 

rata-rata setinggi jantung misalnya 100 mmHg, maka tinggi tekanan darah arteri 

rata-rata di kaki yang letaknya 105 cm di bawah jantung adalah 100 + (105 x 0,77) 

mmHg = 180 mmHg sedangkan tinggi tekanan darah arteri rata-rata di kepala 

yang letaknya 50 cm diatas jantung adalah 100 - (50 x 0,77 mmHg) = 62 mmHg. 

Pada orang yang berbaring, seluruh badan terletak pada bidang horizontal 

sehingga tekanan darah arteri rata-rata disepanjang badan sama tingginya. 

3. Alat-alat yang dipergunakan 

a. Stetoskop 

Stetoskop adalah alat yang berguna untuk mendengar bunyi yang timbul 

dalam badan. Alat ini terdiri atas: 

a. Ujung bagian telinga (ear piece) yang dipasang di telinga pemeriksaan 

pada waktu memeriksa penderita; dan 

b. Ujung bagian dada (chest piece) yang diletakkan diatas dada penderita 

pada waktu pemeriksaan.ujung bagian dada ini ada dua macam: 

1. Ujung yang berbentuk corong; dan 

2. Ujung yang lebar dengan diafragma. 

Ujung yang berbentuk corong dipergunakan untuk mendengar bunyi 

dengan berbagai frekuensi sedangkan ujung yang lebar dengan diafragma 

hanya untuk bunyi dengan frekuensi yang tinggi saja; bunyi dengan frekuensi 

yang rendah diredam oleh diafragma. Ujung yang berbentuk corong tidak boleh 

ditekan terlalu keras di atas kulit sebab kulit yang teregang karena tekanan 

yang keras itu dapat berfungsi sebagai diafragma sehingga bunyi yang 

berfrekuensi rendah tidak terdengar. 

b. Sfigmornanometer (sphygmonanometer) dan Balut Riva Rocci 

Alat ini terdiri atas sebuah manometer yang dihubungkan dengan sebuah 

kantong yang berbentuk balut, berdinding keras sehingga tidak dapat 

diregangkan dan dapat diisi udara didalamnya. Kantong atau balut ini disebut 

balut Riva Rocci. Balut Riva Rocci ini dihubungkan pula dengan sebuah pompa 

udara yang berguna untuk memasukkan udara kedalam balut tersebut. Pompa 

udara ini diperlengkapi dengan keran untuk mengeluarkan udara dari dalam 

balut. 

Manometer yang dipergunakan pada pengukuran ini dapat manometer 

yang memakai pegas dan dapat pula manometer air raksa. Dengan memompa 

udara kedalam balut maka tekanan udara didalam balut naik dan pompa balut 

ini lalu mendesak jaringan yang berbalut sehingga arteri dibagian tengah 



 

 

terjepit. Dengan terjepitnya arteri ini maka aliran darah didalamnya dapat 

dihentikan. Untuk mengalirkan darah ini kembali, udara di dalam balut 

dikeluarkan dengan memutar keran yang terdapat tangkai pompa udara. 

 
4. Dasar Pengukuran 

Pengukuran menggunakan pita pada lengan (arm band) yang akan diisi 

dengan udara sehingga menekan arteri di bawahnya. Pemeriksa mendengarkan 

menggunakan stetoskop, bising yang dihasilkan oleh darah pada saat melewati 

arteri. 

Ketika pita menekan arteri di bawahnya, ‘darah tidak dapat melewati arteri. 

Pemeriksan tidak mendengar bising kemudian secara pelan-pelan tekanan 

dikurangi bising akan muncul yang kemudian disebut tekanan darah sistolik. 

Tekanan dari pita semakin kecil, bising arteri hilang lagi, saat ini disebut tekanan 

darah diastolik. 

1. Tensimeter dipompa sampai manset menekan arteri dibawahnya, dimana 

darah tidak dapat melewatinya : tidak terdengar bising pada stetoskop 

2. Tekanan diturunkan secara perlahan, darah akan melewati arteri lagi : 

terdengar bunyi bising dan saat pertama kali terdengar bunyi tekanan yang 

terukur adalah tekanan darah sistolik. 

3. Tekanan diturunkan pelan, darah yang melewati arteri akan bising pada 

stetoskop 

4. Tekanan diturunkan sampai bunyi bising terdengar lemah pada stetoskop, 

kemudian menghilang. Saat ini tekanan darah yang terukur adalah tekanan 

darah diastolik. 

5. Cara Kerja 

Pengukuran tekanan darah arteri dalam praktikum ini didasarkan atas cara 

pengukuran tekanan darah arteri yang dianjurkan oleh American Heart Association. 

Orang yang diukur tinggi tekanan darahnya (Probandus) disuruh berbaring dengan 

tenang. Kemudian lengan atas probandus dibalut dengan balut Riva Rocci. Pembalut 

harus cukup ketat dan balut harus cukup lebar agar didapatkan hasil pengukuran yang 

benar. 

Pengukur melakukan palpasi pada nadi pergelangan tangan probandus. 

Setelah denyut nadi teraba, udara dipompa kedalam balut Riva Rocci sampai denyut 

nadi menghilang. Pada saat ini arteria Brachialis sudah terjepit sehingga aliran darah di 

dalamnya terhenti. Pemompaan udara diteruskan sedikit lagi (±30 mmHg) dan 

pemeriksa meletakkan ujung bagian dada stetoskop di atas lipatan siku probandus 

(pergunakanlah ujung bagian yang berbentuk corong). Setelah ujung bagian dada 



 

 

stetoskop terletak dengan baik di lipatan siku probandus, keran pada pompa udara 

dibuka dan udara mengalir keluar dari dalam balut Riva Rocci sementara pemeriksa 

mendengar pada stetoskop dengan saksama. 

Pada suatu saat terdengar bunyi detak seperti bunyi detak jantung. Bunyi ini 

ditimbulkan oleh benturan aliran darah pada balut Riva Rocci. Setelah terdengar 

beberapa detak, timbulah suara mendesis mengiringi detak tadi. Desis ini dikenal 

dengan istilah bising Korotkoff. Bising ini terdengar makin keras semakin banyak udara 

yang dikeluarkan dari dalam balut Riva Rocci. Pada suatu saat bising ini menjadi redup 

dan kemudian menghilang, sementara udara yang tedapat didalam balut Riva Rocci 

terus mengalir keluar sampai akhirnya balut kempis. 

Ada dua peristiwa yang perlu diperhatikan dalam pengukuran ini: 

1. Saat terdengarnya detak yang pertama. Pada saat ini darah didalam arteria 

Brachialis mulai mengalir dan jika dilakukan palpasi, maka denyut nadi akan mulai 

teraba pada saat itu. Detak ini terdengar pada saat tekanan sistolik mencapai 

puncaknya. Jadi tekanan sistolik ini dapat diketahui baik dengan cara auskultatoar 

maupun dengan cara palpatoar. Tingginya tekanan sistolik tersebut sama dengan 

tinggi tekanan udara didalam balut Riva Rocci seperti yang ditunjukkan oleh jarum 

manometer padasaat itu. 

2. Saat meredupnya bising Korotkoff. Dalam pengamatn yang dilakukan oleh para 

peneliti, saat meredupnya bising Korotkoff ini ternyata bersamaan dengan saat 

tercapainya tinggi tekanan diastolik. Saat ini dapat diketahui hanya dengan cara 

auskultatoar saja. Tinggi tekanan diastolik ini sama dengan tinggi tekanan udara di 

dalam balut Riva Rocci seperti yang ditunjukkan oleh jarum manometer pada saat 

itu. 

Bising Korotkoff diduga ditimbulkan oleh turbulensi aliran darah pada arteria 

Brachialis. Ada peneliti yang berpendapat bahwa turbulensi tersebut diakibatkan oleh 

kecepatan aliran darah yang melampaui kecepatan kritis dan ada pula yang 

berpendapat bahwa turbulensi tersebut diakibatkan oleh aliran darah di arteri dibawah 

balut yang sempit itu tiba-tiba menerjang ketempat yang lebar diluar balut yang darah 

didalamnya sedang dalam keadaan statis. Kadang-kadang, setelah bising Korotkoff 

meredup, ia masih terus terdengar sampai balut Riva Rocci kempis. 

Pengukuran tekanan darah arteri secara tidak langsung ini juga dilakukan pada 

anak-anak. Dalam hal ini pengukuran dapat dilakukan pada paha anak. Untuk 

mendapatkan hasil yang teliti, lakukanlah pengukuran ini beberapa kali dan 

biasakanlah mengeluarkan udara dari dalam balut Riva Rocci tidak terlalu deras 

(membuka keran tidak terlalu besar) sehingga angin yang ditunjukkan oleh jarum 

manometer pada kedua saat yang pen tadi terlangkahi. 



 

 

Kadang-kadang bising Korotkoff menghilang untuk sementara waktu di suatu 

daerah di antara tekanan sistolik dan tekanan diastolik, dan terdengar kembali dekat 

sebelum tercapainya tekanan diastolik. Menghilangnya bising Korotkoff ini dikenal 

dengan istilah auscultation gap yang sebabnya sampai sekarang belumdiketahui 

orang. Pada pengukuran yang kurang teliti, auscultation gap ini dapat mengacaukan 

bahkan memberikan hasil yang salah. 

Lakukanlah pengukuran ini pada probandus dengan posisi : 

1. Berbaring dengan kedua lengan lurus sejajardengan sumbu badan 

2. Duduk dengan kedua lengan tergantung lurus ke bawah 

3. Berdiri 

4. Jalan santai, jalan cepat dan berlari (selama 5 menit) 

Pengukuran dilakukan tiga kali pada tiap-tiap posisi badan dan 

aktivitas. Hasil yang diambil adalah hasil rata-ratanya. 



 

 

 
 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 
 

 
Bersama ini saya, 

Nama : ...................................................................... 
 

NIM : ...................................................................... 
 

Alamat : ...................................................................... 
 

Setelah membaca petunjuk praktikum ini dan memahami tujuan percobaan, cara kerja 

serta manfaatnya maka dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapa pun saya 

menyatakan bersedia untuk menjadi naracoba pada praktikum : 

 
............................................................................................................................................. 

 
Yang diselenggarakan di Laboratorium Anatomi dan Fisiologi Manusia Program studi 

Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari pada hari / tanggal : 

............................................................................................................................................. 
 

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya. 
 

 
Kendari,........................................... 

Yang menyatakan 
 
 
 
 

 
(.........................................................) 



 

 

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM 

PENGUKURAN TEKANAN DARAH ARTERI SECARA TIDAK LANGSUNG 

DAN PENGARUH GAYA BERAT TERHADAP TEKANAN DARAH ARTERI 

Nama mahasiswa : ................................................................ 

Nomor mahasiswa : ................................................................ 

Jenis kelamin : ................................................................ 

Tanggal Praktikum : ................................................................ 

Jam Praktikum : ................................................................ 

A. Pengukuran tekanan darah pada berbagai aktivitas : 

 
No. 

 
Nama praktikan 

 
L/P 

Tekanan darah (mmHg) 

Baring Duduk Berdiri Jalan 
Jalan 

cepat 
Lari 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

B. Gambarlah sistem peredaran darah 
1. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tekanan darah 
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tekanan darah seseorang setinggi 

120/80 mmHg 
3. Jelaskan pengaturan tekanan darah melalui mekanisme reflex Baroreseptor! 
4. Apa yang dimaksud dengan hipertensi dan hipotensi? 

C. Kesimpulan : 
 

Kendari, .................................... 
Tanda Tangan Pengawas Tanda Tangan Praktikan 

 
 

(.........................................) (..................................................) 



 

 

Tugas Sebelum Praktikum/Tugas Pendahuluan : 

1. Jelaskan secara ringkas pengertian Tekanan Darah dan Klasifikasi Tekanan 

Darah menurut JNC 8 

2. Jelaskan bagaimana mekanisme kerja Sphymomanometer ! 

3. Istilah tekanan darah ada yang disebut Sistole dan Diastole, Jelaskan ! 

4. Buatlah dalam bentuk Tabel Penggolongan Obat Antihipertensi beserta contoh 

Obat-obatnya berdasarkan Pharmaceutical Care Antihipertensi 

5. Sebutkan dan Jelaskan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tekanan Darah ! 



 

 

PERCOBAAN VII  

KENAIKAN TEKANAN DARAH AKIBAT TERPAPAR 
DINGIN (COLD PRESSURE TEST) 

1. Tujuan 

Memahami proses mekanisme perkembangan hipertensi esensial 

a. Memahami proses mekanisme perkembangan hipertensi esensial 

b. Memahami perbedaan efek vasokonstriksi pada orang yang secara genetik 

(berbakat) akan menderita hipertensi atau sudah dalam permulaan proses 

menderita hipertensi. 

2. Pendahuluan 

Adanya peran faktor genetik di dalam terjadinya hipertensi esensial telah 

dibuktikan dengan adanya: 

a. Galur-galur tikus yang turun menurun menderita hipertensi antara lain ialah 

galur SHR (Spontaneous Hypertensive Strain) (Bianchi et al., 1975); 

b. Korelasi antara ada atau tidak adanya hipertensi pada anggota-anggota 

manusia yang lahir kembar (Mc. 11hany et al., 1975; Grim et al., 1979); 

c. Kelainan membran yang diturunkan yang menyebabkan adanya timbunan ion 

Ca didalam sitoplasma (Garay & Meyer, 1981; postnov, 1981); dan 

d. Manusia tipe A (tegang) dan tipe B (santai) (Rosenman dan Friedman, 191) 

dapat menurunkan sifat-sifat tesebut pada keturunannya. 

Mekanisme perkembangan hipertensi esensial yang diketahui dengan jelas 

sampai sekarang ialah melalui: 

a. Vasokonstriksi yang terlalu sering dan/atau yang terlalu lama yang disebabkan 

oleh jawaban sistem saraf simpatis yang berlebihan terhadap pacuan dari luar. 

b. Vasokontriksi karena tertimbunnya ion Ca di dalam sitoplasma otot polos di 

tunika media akibat kelainan membran yang genetik; dan hipervolemi (galur 

tikus MHS) yang disebabkan oleh kelainan ginjal yang genetik, yang meretensi 

ion Ca dan air. Hipervolemi menyebabkan naiknya curah jantung dan ini 

menaikkan tekanan darah. Kenaikan tekanan darah karena hipervolemi ini 

akan menekan dinding vasa darah (menaikkan tekanan transmural), sehingga 

secara myogenik otot vasa darah akan berkonstraksi dan terjadilah 

vasokonstriksi. 

Kedua hal ini lama-lama akan menyebabkan hipertrofi otot polos di tunika 

media, sehingga dinding vasa menjadi lebih tebal. Jika vasa dengan dinding ini 

berkontraksi maka tingkat pengecilan lumen menjadi lebih besar, sehingga lumen 



 

 

vasa menjadi jauh lebih kecil dan pada dinding vasa tidak tebal pada tingkat 

kontraksi yang sama. Dengan demikian akibat vasokontriksi yang tebal ialah 

kenaikan tekanan darah yang lebih tinggi daripada yang tidak tebal. 

Vasokonstriksi umum dapat ditimbulkan secara refleks dengan memasukkan 

tangan didalam air dingin. Kalau hal ini menyebabkan kenaikan tekanan darah 

tinggi, ini berarti bahwa: 

1. Saraf simpatis mengadakan jawaban yang berlebihan; dan/atau 

2. Dinding vasa darah sudah mulai menebal yang menandai adanya hipertensi. 

Kedua hal ini dapat menerangkan terjadinya hipertensi yang manifes di kemudian 

hari. 

Percobaan ini dinamakan cold pressure test. Menurut Hines (1940) cit. Best & 

Staylor (1961) jika pada percobaan ini tekanan diastol seseorang probandus naik 

20 atau lebih maka ia termasuk hipereaktor, kenaikan dibawah 10 mmHg termasuk 

hiporeaktor. 

Tabel 1. Kenaikan tekanan diastol pad Cold pressure Test dihubungkan 
dengan terjadinya hipertensi dikemudian hari (dikerjakan pada orang-orang 
dengan tekanan darah norma yang tekanan diastolnya kurang dari 100 mmHg) 
Sumber : Hines (1910) cit Best & Trtyfor (IT) 1 

 

Menderita 

Hipertensi sudah 15 
tahun 

 n n % 

Hiporeaktor 36 0 0 

Normoreaktor 48 8 17 

Hipereaktor 57 31 54 

 

3. Bahan dan Alat 

a. Tensimeter; 

b. Stetoskop; 

c. Bejana berisi air es; 

d. Kursi; dan 

e. Meja 

4. Cara Kerja 

a. Probandus duduk dengan nyaman di kursi dengan tinggi sesuai meja. 

Pasang manset pada lengan kanan atas. 



 

 

b. kur tekanan darah sistolik dan diastolik 3 kali. Ambil tekanan diastolik 

terendah untuk perbandingan. 

c. Masukkan tangan kiri ke dalam air es (±5oC) sampai pergelangan 

tangan terendam seluruhnya. 

d. Setelah lewat 10-15 detik, ukurlah tekanan darah tiap 20 detik selama 1 

menit dan catatlah. 

Matikan stopwatch jika sedang mengukur tekanan darah. Waktu mngukur, 

lengan tetap di dalam es dan tidak boleh lebih dari 1 menit. 

 

5. Hasil 

Perbedaan tekanan diastol istirahat dengan 20 detik pertama probandus 

memungkinkan: 

a. Di bawah 10 mmHg; 

b. 10 sampai 19 mmHg; dan 

c. 20 mmHg atau diatasnya. 

Atas dasar itu probandus kemungkinan termasuk golongan: 

a. Hiporeaktor; 

b. Normoreaktor; dan 

c. Hipereaktor. 



 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 

Bersama ini saya, 

Nama : ...................................................................... 
 

NIM : ...................................................................... 
 

Alamat : ...................................................................... 
 

Setelah membaca petunjuk praktikum ini dan memahami tujuan percobaan, cara kerja 

serta manfaatnya maka dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapa pun saya 

menyatakan bersedia untuk menjadi naracoba pada praktikum : 

 

............................................................................................................................................. 
 

yang diselenggarakan di Laboratorium Anatomi dan Fisiologi Manusia Program studi 

Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari pada hari / tanggal : 

 
............................................................................................................................................ 

 
Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 
Kendari, .............................................. 

Yang menyatakan 
 
 
 
 

 
(...........................................................) 



 

 

LEMBAR LAPORAN 

KENAIKAN TEKANAN DARAH AKIBAT TERPAPAR DINGIN (COLD 

PRESSURE TEST) 

 
Golongan : ................................................................ 

Nama mahasiswa : ................................................................ 

Nomor mahasiswa : ................................................................ 

Jenis kelamin : ................................................................ 

Tanggal Praktikum : ................................................................ 

Jam Praktikum : ................................................................ 
 

Nama Probandus : ................................................................ 

Umur.................................................................................................... Tahun 

Jenis kelamin : ................................................................ 

Bangsa : ................................................................ 

Tinggi Badan ....................................................................................... Cm 

Berat Badan ........................................................................................ Kg 

 

Waktu Sistole Diastole 

Istirahat   

20 detik I   

20 detik II   

20 detik III   

20 detik IV   

20 detik V   

20 detik VI   

 

Perbedaan tekanan diastole 20 detik pertama probandus, ialah (lingkarilah salah 

satu nomor di bawah ini) 

1. Dibawah 10 mmHg 

2. 10-19 mmHg 

3. 20 mmHg atau diatasnya 



 

 

PERNYATAAN 

 

1. Kapankah tekanan darah kembali normal setelah dimasukkan ke dalam es dan 

mengapa demikian? 

2. Apakah artinya jika kenaikan pada 20 detik I lebih dari 20 mmHg? 
 

KESIMPULAN 

 
Probandus termasuk golongan (lingkarilah salah satu nomor di bawah ini) 

 

1. Hiporeaktor 

2. Normoreaktor 

3. Hipereaktor 
 
 
 
 
 

 
Kendari, .................................... 

Tanda Tangan Pengawas Tanda Tangan Praktikan 
 
 
 
 
 

(.............................................) (..................................................) 



 

 

PERCOBAAN VIII 

PENENTUAN HCG SECARA KUALITATIF 
 

1. Tujuan Percobaan 

Menentukan adanya hormon human Chorionic Gonadotropin (hCG) di dalam 

urine untuk tes kehamilan dengan memakai teknik imunoserologi (reaksi Antigen 

dengan Antibodi). 

 

2. Landasan Teori 

Ascheim dan Zondek pada tahun 1927 menemukan human chorionic 

gonadotropin (hCG) dalam urine orang hamil. Sintesis CG terjadi di sel-sel 

sinsitiotrofoblas plasenta. Aktivitas hCG, mirip dengan aktivitas LH, dengan 

demikian bioassay-bioassay yang dipakai untuk menentukan adanya LH dapat 

pula dipakai untuk menentukan ada tidaknya hCG, misalnya dengan pemberian 

LH paa hamster muda akan menyebabkan terjadinya ovulasi, demikian juga 

dengan hCG. Selain itu juga sifat-sifat fisiologik hCG mirip dengan sifat-sifat 

fisiologik LH. 

Human chorionic gonadotropin merangsang sel-sel intersitial ovarium, 

merangsang terjadinya ovulasi, merangsang luteinisasi pada sel-sel granulosa, 

mempertahankan fungsi dan umur korpus luteum, dan menaikkan sekresi 

progesteron oleh sel-sel korpus luteum. Selain itu juga menaikkan fungsi FSH 

dalam pertumbuhan ovarium, antara lain dengan pemberian hCG dosis tinggi pada 

tikus menyebabkan pertumbuhan folikel-folikel ovarium. Pada manusia, selama 

kehamilan muda hCG memperpanjang umur dan fungsi korpus luteum dan 

memacu korpus luteum untuk mesekresikan progestin yang berfungsi untuk 

mempertahankan fungsi endometrium. Human chorionic gonadotropin mempunyai 

pengaruh langsung pada eminensia mediana untuk menghambat sekresi LH/FSH 

releasing hormones dan mungkin mempunyai pengaruh menghambat terjadinya 

ovulasi pada wanita hamil. 

Human chorionic gonadotropin seperti hormon glikoprotein lainnya terdiri atas 

dua subunit, yaitu alfa subunit dan beta subunit. Alfa subunit hCG mempunyai sifat 

sama dengan alfa subunit semua hormon glikoprotein. Beta subunit hCG 

menunjukkan aktivitas biologik dan merupakan hormon glikoprotein yang 

imunologik spesifik untuk hormon tersebut, sedangkan alfa subunit tidak 

memberikan spesifisitasnya. Dengan demikian beta subunit dapat dipakai untuk 

menunjukkan spesifisitasnya, misalnya apakah itu beta subunit dari hCG atau LH. 



 

 

 
 

Menentukan beta subunit hCG dengan immunoassay adalah penting dalam klinik, 

untuk mengikuti jalannya penyakit-penyakit trofoblas, karena tidak terganggu oleh 

beta subunit LH. Alfa dan beta subunit jika berdiri sendiri masing-masing tidak 

mempunyai aktivitas hormonnya, jika alfa subunit bergabung dengan beta subunit 

baru mempunyai efek hormonnya. 

Selama kehamilan konsentrasi alfa subunit hCG bebas tinggi dalam jaringan 

plasenta, plasma dan urine, sedang konsentrasi beta subunit sanga sedikit. Kira-

kira konsentrasi alfa subunit 10 kali lipat dari konsentrasi beta subunit baik di 

jaringan plasenta maupun di serum. 

Pada kehamilan, hCG disekresikan mulai dari 20 hari setelah hari pertama 

menstruasi terakhir, atau 8 hari setelah ovulasi. Dengan teknik tes kehamilan 

immunologik sudah dapat dideteksi sebelum menstruasi berikutnya datang. 

Konsentrasi hCG meningkat terus sampai mencapai puncaknya yaitu kira-kira 60 

hari sampai 80 hari kehamilan. Human chorionic gonadotropin juga diproduksi 

pada penyakit-penyakit mola hidatidosa dan korio epitelioma, bahkan konsentrasi 

dalam serum lebih tinggi dibanding dengan konsentrasi hCG pada wanita hamil. 

Deteksi hCG urine dapat dikerjakan dengan pengenceran, karena tingginya 

konsentrasi hCG dalam urine. 

 

3. Bahan dan Alat 

Satu set kit plano 

test Alat-alat: 

a. Kaca pembesar; 

b. Lampu neon. 
 

4. Cara Kerja 

Fertitex Mono merupakan suatu uji kualitatif untuk menentukan sedini 

mungkin adanya hCG dalam urine. hCG yang ada dalam suatu sampel urine 

bereaksi secara immunologik dengan antibodi monoklonal anti hCG yang terikat 

pada partikel-partikel latex. Reaksi ditunjukkan dengan adanya suatu 

penggumpalan partikel latex yang dapat dilihat dengan jelas pada gelas objek yang 

dipergunakan. 



 

 

Jadi kalau ada aglutinasi menunjukkan adanya hCG (hCG positif) dan kalau 

tidak ada aglutinasi menunjukkan tidak ada hCG (hCG negatif). 

a. Kocok pelan-pelan reagen latex beberapa detik. 

b. Teteskan satu tetes urine dari botol yang berlabel merah pada salah satu 

lingkaran pada gelas objek (lingkaran I). 

c. Teteskan satu tetes urine dari botol yang berlabel hijau pada lingkaran yang 

lain pada gelas objek yang sama dengan nomor 2 (lingkaran II). 

d. Teteskan reagen latex masing-masing satu tetes pada kedua lingkaran tersebut. 

e. Aduklah campuran cairan yang ada di lingkaran pertama dan kedua, masing- 

masing dengan pengaduk yang berbeda selama 5 detik. 

f. Goyangkan gelas objek tersebut untuk selama 2 menit, hati-hati jangan sampai 

cairan pada masing-masing lingkaran tercampur. 

g. Pada akhir menit ke-2 tersebut lihatlah hasilnya di bawah cahaya lampu. 



 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 
 
 

Bersama ini saya, 

Nama : ...................................................................... 
 

NIM : ...................................................................... 
 

Alamat : ...................................................................... 

 
Setelah membaca petunjuk praktikum ini dan memahami tujuan percobaan, cara kerja 

serta manfaatnya maka dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapa pun saya 

menyatakan bersedia untuk menjadi probandus pada praktikum : 

 
............................................................................................................................................ 

 
yang diselenggarakan di Laboratorium Anatomi dan Fisiologi Manusia Program studi 

Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo Kendari pada hari / tanggal : 

 
............................................................................................................................................. 

 
Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 
Kendari, .......................................... 

Yang menyatakan 
 
 
 
 

 
(.........................................................) 



 

 

LEMBAR LAPORAN 

PENENTUAN HCG SECARA KUALITATIF 
 

Golongan : ................................................................ 

Nama mahasiswa : ................................................................ 

Nomor mahasiswa : ................................................................ 

Jenis kelamin : ................................................................ 

Tanggal Praktikum : ................................................................ 

Jam Praktikum : ................................................................ 

Merk Kit Pemeriksaan (reagen) : ................................................................ 
 

a. Setelah ditunggu 2 menit, pada campuran terjadi aglutinasi/tidak terjadi aglutinasi* 

b. hCG positif/negatif* 
 
 

PERNYATAAN 

 

1. Kapan dan oleh siapa hCH diproduksi? 

2. Kapan kadar hCG dalam darah ditemukan tinggi? 

3. Pada kehamilan 7 bulan apakah masih ada hCG dalam urin? Jelaskan jawaban anda. 
 

*Coret yang tidak perlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kendari, ................................... 
Tanda Tangan Pengawas Tanda Tangan Praktikan 

 
 
 
 

(.............................................) (..................................................) 



 

 

Tugas Pendahuluan / Tugas Sebelum Praktukum : 
 

 

1. Apa yang dimaksud dengan hCG ? 

2. Jelaskan Fungsi hCG ! 

3. Bagaimana cara mengidentifikasi hCG dalam Urine manusia ? 

4. Jelaskan mengapa Kadar hCG menurun seiring bertambahnya Usia kehamilan ! 

5. Apakah hCG mempengaruhi banyaknya Produksi Air ASI ? 
 
 
 

RESPONSI / UJIAN 
 

Ujian merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

Ujian adalah tahapan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan studi seorang 

mahasiswa. Mahasiswa dapat mengikuti ujian praktikum jika memenuhi presentasi 

kehadiran (80%). Bentuk ujian dapat berupa ujian aktif dan pasif. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 

LABORATORIUM PENDIDIKAN FARMASI DAN KOMPUTASI KARTU 
KONTROL 

PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA 
 

Nama : 
NIM : 
Kelompok : 

 
 
 

 

No Hari/Tanggal Percobaan Nilai Paraf 
Asisten 

Ket. 

Respon Tugas Keaktifan Laporan 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 

NA = (15%NR+10%TP+15%NK+25%NL+35%NU) 
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