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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mengukur tekanan darah merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam menentukan status kesehatan seseorang,1 karena mengukur tekanan 

darah dapat mendiagnosis penyakit seperti hipertensi.2 Oleh karena itu, 

banyak diciptakannya alat untuk mengukur tekanan darah, agar masyarakat 

dapat memonitor keadaan tekanan darah mereka setiap harinya, baik secara 

manual, maupun digital.3  

Melihat banyaknya metode dan alat untuk mengukur tekanan darah, 

maka perlu dilihat kembali bagaimana cara kerja alat yang digunakan, dan 

mekanismenya.4 Seperti yang diketahui bahwa pada umumnya pengukuran 

tekanan darah dilakukan pada bagian lengan atas, akan tetapi terdapat juga 

pengukuran pada lokasi lain seperti pada pergelangan tangan.5 Perlu diingat 

juga bahwa, banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran 

tekanan darah seperti, posisi pasien, ukuran manset yang sesuai, mencari 

ruangan yang hening, suhu ruangan, dan pasien tidak bergerak dan 

berbicara.6 

Hasil dari pengukuran tekanan darah dapat berbeda-beda, 

tergantung dari lokasinya, baik pada lengan kanan maupun kiri, pada bagian 

lengan ataupun pergelangan tangan, dan juga berbagai faktor yang 

mempengaruhinya, seperti posisi pasien, tangan pasien harus sejajar dengan 

jantung untung mendapatkan hasil yang optimal. Menurut jurnal yang 

berjudul “Poor Reliability of wrist blood pressure self measurement at 

home”, yang ditulis oleh Edoardo Casiglia mengukur tekanan darah pada 

pergelangan tangan bisa mendapatkan hasil yang kurang akurat, 

dikarenakan pembuluh darah arteri pada pergelangan tangan lebih sempit 

dibandingkan pada lengan atas, dan arteri di pergelangan tangan lebih dalam 

dibandingkan arteri pada lengan atas, sehingga hasil pengukuran tekanan 

darah pada pergelangan tangan lebih tidak akurat.7 
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Mengukur tekanan darah disarankan untuk dilakukan pada bagian 

lengan atas, akan tetapi boleh mengukur pada pergelangan tangan apabila 

mengalami kesulitan dalam mengukur tekanan darah pada bagian lengan 

atas, seperti ukuran manset yang tidak sesuai pada lengan pasien ataupun 

terdapat luka atau trauma pada bagian lengan atas.7 

Oleh karena hal–hal tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan, 

karena pada zaman ini banyak dijualnya alat pengukur tekanan darah pada 

lokasi anatomis yang berbeda terutama pada pergelangan tangan, dan 

kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai lokasi pengukuran tekanan 

darah dan efeknya terhadap hasil pengukuran tekanan darah. Penelitian ini 

diharap dapat memberi informasi kepada pembaca bahwa lokasi 

pengukuran tekanan darah yang berbeda dapat menyebabkan hasil 

pengukuran tekanan darah yang berbeda, sehingga pembaca dapat lebih bisa 

untuk memilih alat pengukur tekanan darah yang terbaik.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada umumnya tekanan darah diukur pada bagian lengan atas, akan 

tetapi dapat juga dilakukan pada lokasi yang berbeda seperti pergelangan 

tangan. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat apakah terdapat 

perbandingan hasil pengukuran tekanan darah pada pergelangan tangan dan 

lengan atas. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengukuran 

tekanan darah pada pergelangan tangan dan pada bagian lengan atas? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan antara 

hasil pengukuran tekanan darah pada lokasi pengukuran tekanan 

darah yang berbeda. 

1.4.2 Tujuan Khusus  

Untuk mengetahui adanya perbedaan yang signifikan pada 

hasil pengukuran tekanan darah pada pergelangan tangan (arteri 

radialis) dan lengan atas (arteri brakialis). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 1.5.1 Manfaat Akademik 

• Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi terhadap 

masyarakat yang ingin menggunakan alat pengukur tekanan 

darah digital baik pada pergelangan tangan maupun pada lengan 

atas. 

• Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

penulis maupun pembaca mengenai pengukuran tekanan darah 

pada pergelangan tangan dan lengan atas. 

 1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi informasi baru bagi semua 

kalangan masyarakat mengenai perbedaan pengukuran tekanan 

darah pada lokasi yang berbeda terutama pada lokasi pergelangan 

tangan dan lengan atas. 

 

 

 


