
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Asam urat adalah hasil akhir dari pemecahan suatu zat yang bernama purin. 

Purin yaitu salah satu kelompok struktur kimia pembentuk DNA dan RNA yang 

terdiri dari karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Di dalam tubuh asam urat dapat 

meningkat karena dipengaruhi oleh 2 sumber utama purin, yaitu purin yang 

diproduksi sendiri oleh tubuh dan didapatkan dari asupan makanan seperti tanaman 

(sayur, buah, kacang-kacangan) dan hewan (daging, ikan). Asupan purin yang 

berlebihan dapat meningkatkan kadar asam urat yang ditandai dengan adanya 

penumpukan asam urat berupa kristal. Kristal-kristal tersebut akan mengalami 

pengendapan pada persendian yang akan menyebabkan terjadinya asam urat 

(Noviyanti, 2015). Menurut Pertiwi (2016), penyakit asam urat telah menduduki 

urutan ketiga yang mempunyai prevalensi sebesar 32% terjadi pada usia produktif. 

Di Bali, prevalensi hiperurisemia (peningkatan kadar asam urat) sebesar 17%-

18,9% (Kurniari, 2011). 

Secara garis besar, terjadinya asam urat disebabkan oleh faktor eksternal 

dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi kebiasaan mengonsumsi makanan dan 

minuman yang tinggi purin contohnya: kacang-kacangan, daging (jeroan), ikan, 

kopi, minuman bersoda, dan minuman beralkohol serta kurangnya aktivitas fisik 

atau olahraga (Noviyanti, 2015). Faktor internal meliputi usia, kegemukan 

(obesitas), genetik, hipertensi, dan obat-obatan tertentu (Andry, 2009).  



 

2 
 

Implikasi yang terjadi jika kadar asam urat darah melebihi batas normal 

yaitu akan terjadinya pengendapan kristal asam urat dan masuk ke organ-organ 

tubuh, khususnya ke dalam persendian. Kristal asam urat ini akan menimbulkan 

reaksi peradangan yang menyebabkan rasa nyeri bahkan bengkak. Jika gejala 

tersebut diabaikan maka dapat mengakibatkan penyakit asam urat kronis seperti 

persendian terasa sangat sakit jika bergerak, mengalami kerusakan pada sendi, nyeri 

saat berjalan, bahkan cacat (Noviyanti, 2015).  

Sopir Angkutan Wisata Wahyu Baruna Sanur berdasarkan studi 

pendahuluan yang telah dilakukan merupakan kelompok organisasi pekerja 

informal yang berlokasi di Pantai Sanur yang bergerak di bidang transportasi. 

Organisasi Sopir ini dibentuk pada tahun 1984 yang bertugas dalam menemani, 

mengarahkan, menyarankan wisatawan di tengah-tengah ketidaktahuannya pada 

saat berwisata. Hal ini menjadikan sopir itu sebagai teman perjalanan bagi 

wisatawan. Pekerjaan sebagai sopir memiliki jam kerja yang tidak pasti dan kondisi 

jalanan yang diselimuti kemacetan serta gaya hidup yang buruk membuat para sopir 

tersebut rentan terkena penyakit. Salah satu penyakit yang rentan dialami para 

pekerja sopir angkutan wisata yaitu penyakit asam urat.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pada Sopir Angkutan 

Wisata Wahyu Baruna Sanur, dimana mekanisme kerja pada pekerja sopir angkutan 

wisata bekerja pada waktu yang tidak tetap dalam arti, pekerja sopir disana tidak 

ada berdasarkan kontrak, semua diatur lewat kesepakatan lisan antara sopir dan 

wisatawan. Para sopir angkutan wisata sehari-hari pekerjaannya menunggu 

wisatawan yang ingin untuk berwisata ke suatu tempat tertentu, dari melakukan 

perjalanan hingga waktu akan pulang tidak bisa ditentukan, biasanya bekerja dalam 
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kurun waktu 3-8 jam. Sebelum bekerja, sebagian besar kebiasaan buruk sopir 

angkutan wisata yaitu tidak melakukan sarapan dan kurangnya mengonsumsi air 

putih karena keterbatasan waktu yang dimiliki seorang pekerja sopir yang tentunya 

akan lebih mengutamakan dalam melayani para wisatawan tersebut, dibandingkan 

kesehatan dirinya sendiri. Pada waktu istirahat ataupun sedang menunggu 

wisatawan, untuk mengisi kebosanan para pekerja sopir tersebut memiliki 

kebiasaan mengkonsumsi minuman berkafein seperti kopi yang bertujuan untuk 

menghilangkan rasa kantuk serta mengkonsumsi makanan yang mengandung purin 

seperti daging, jeroan, seafood. Pada saat melakukan perjalanan kebiasaan buruk 

lainnya yaitu sering menahan buang air kecil dan sering duduk dalam waktu yang 

cukup lama. Selain itu pekerja sopir juga membutuhkan tenaga serta pikiran yang 

fokus dalam mengemudi. Kebiasaan tersebut yang menyebabkan pekerja sopir 

angkutan wisatapada saat bekerja atau setelah bekerja mengeluhkan sering 

mengalami kelelahan, pegal-pegal pada pinggang, nyeri pinggang, dan kesemutan 

di sekitar daerah otot dan sendi. Masalah seperti ini yang dapat mengakibatkan 

Sopir Angkutan Wisata Wahyu Baruna Sanur berpeluang timbulnya asam urat 

dalam tubuh, sehingga dapat menganggu masalah kesehatanterhadap pekerja sopir 

angkutan wisata.  

Berdasarkan kebiasaan sopir tersebut yang paling berpengaruh terhadap 

timbulnya asam urat yaitu pada pola asupan makanan dan minuman, dimana 

makanan seperti daging, seafood, kacang-kacangan, dan ikan, serta minuman 

seperti softdrink dan minuman beralkohol yang sering dikonsumsi oleh sopir 

angkutan wisata tersebut merupakan salah satu makanan dan minuman yang 

mengandung purin tinggi, walaupun mengonsumsi hanya segelas minuman seperti 
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softdrink ataupun minuman beralkohol setiap hari akan memiliki resiko tinggi, 

dimana kandungan purin yang tinggi diketahui dapat menghambat pembuangan 

asam urat, sehingga dapat mengakibatkan semakin buruk dampaknya bagi tubuh 

(Noviyanti, 2015).  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Kadar Asam Urat Pada Sopir 

Angkutan Wisata Wahyu Baruna Sanur”. 

  

B. Rumusan Masalah 
 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah 

yaitu “Bagaimana Gambaran Kadar Asam Urat Pada Sopir Angkutan Wisata 

Wahyu Baruna Sanur”? 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

1. Tujuan umum 

 Untuk mengetahui gambaran kadar asam urat pada Sopir Angkutan Wisata 

Wahyu Baruna Sanur. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengidentifikasi karakteristik Sopir Angkutan Wisata Wahyu Baruna 

Sanur berdasarkan usia, lama bekerja, lama duduk saat bekerja, kebiasaan 

menahan buang air kemih, kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin, dan 

mengonsumsi minuman beralkohol.  

b. Untuk mengukur kadar asam urat pada Sopir Angkutan Wisata Wahyu Baruna 

Sanur. 
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c. Untuk mendeskripsikan kadar asam urat Sopir Angkutan Wisata Wahyu Baruna 

Sanur berdasarkan karakteristik seperti usia, lama bekerja, lama duduk saat 

bekerja, kebiasaan menahan buang air kemih, kebiasaan konsumsi makanan 

tinggi purin, dan mengonsumsi minuman beralkohol.  

 

D. Manfaat Penelitian  
 

1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan kepada pembaca dapat menambah referensi dan 

wawasan tentang kadar asam urat dan memberikan informasi tentang gambaran 

kadar asam urat darah pada masyarakat, khususnya masyarakat yang bekerja 

sebagai sopir. 

2. Manfaat praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat 

tentang pentingnya memperhatikan kesehatan dan pola hidup agar dapat terhindar 

dari penyakit asam urat. Kepada peneliti diharapkan dapat terampil dalam 

melakukan pemeriksaan kadar asam urat darah. Kepada instansi pemerintah 

khususnya dinas kesehatan setempat diharapkan dapat memberikan tindakan 

preventif dalam menanggulangi penyakit akibat asam urat. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  


