
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian 

sebelumnya sebagai bahan referensi. Berdasarkan bidang yang diteliti, belum ada 

penelitian lain yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini. 

Namun dari penelitian sebelumnya terdapat beberapa penelitian sejenis yang 

hampir sama sehingga dapat dibandingkan. Adapun penelitian sebelumnya yang 

menjadi pandangan serta bahan perbandingan antara lain :  

1. Penelitian oleh Nurbayati, pada tahun 2016 dengan judul “Gambaran Kadar 

Asam Urat Pada Pengemudi Sopir Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap) Di Kota 

Palembang”. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yakni terletak pada 

lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pemeriksaan laboratorium. Lokasi pada 

penelitian tersebut adalah Sopir Bus Antar Kota Antar Provinsi (Akap) Di Kota 

Palembang, sedangkan lokasi penelitian peneliti dilakukan pada Sopir Angkutan 

Wisata Wahyu Baruna Sanur yang terletak di Pantai Sanur. Perbedaan lain terletak 

pada jenis penelitian. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian cross 

sectional, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. 

Metode pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada penelitian tersebut 

menggunakan metode Biectrode base biosensor, sedangkan peneliti dengan metode 

enzimatik menggunakan serum responden. 
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2. Penelitian oleh Fransiscus Xaverius, dkk pada tahun 2018 dengan judul “Analisis 

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Sopir Batu Belig Transport Di 

Kelurahan Kerobokan Kelod”. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut yakni 

terletak pada judul penelitian. Perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitian. 

Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian cross sectional, sedangkan 

peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. 

3. Penelitian oleh Darmawan, dkk pada tahun 2016 dengan judul “Gambaran Kadar 

Asam Urat Pada Pekerja Kantor”. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut 

yakni terletak pada responden penelitian. Responden pada penelitian tersebut 

adalah Pekerja Kantor, sedangkan penelitian yang akan dilakukan respondennya 

yaitu Sopir Angkutan Wisata. 

4. Penelitian Skripsi oleh Andre Karimba, pada tahun 2013 dengan judul 

“Gambaran Kadar Asam Urat Pada Mahasiswa Angkatan 2011 Fakultas 

Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. Adapun perbedaan dengan penelitian 

tersebut yakni terletak pada lokasi penelitian, lokasi pada penelitian tersebut adalah 

Mahasiswa Angkatan 2011 Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, 

sedangkan lokasi penelitian ini adalah Sopir Angkutan Wisata Wahyu Baruna 

Sanur yang terletak di Pantai Sanur. Perbedaan lainnya terletak pada teknik 

sampling,dimana pada penelitian tersebut menggunakan purposive sampling, 

sedangkan peneliti menggunakan random sampling . 

5. Penelitian Thesis oleh Megayanti Selpa, pada tahun 2018 dengan judul 

“Gambaran Kadar Asam Urat Pada Sopir Bus Terminal Mengwi. Adapun 

perbedaan dengan penelitian tersebut yakni terletak pada lokasi penelitian, lokasi 

pada penelitian tersebut adalah Sopir Bus di Terminal Mengwi, sedangkan lokasi 



8 
 

penelitian ini adalah Sopir Angkutan Wisata Wahyu Baruna Sanur yang terletak di 

Pantai Sanur. Perbedaan lain terletak pada jenis penelitian. Penelitian tersebut 

menggunakan jenis penelitian cross sectional, sedangkan peneliti menggunakan 

jenis penelitian deskriptif kuantitatif. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian asam urat 

 

  Asam urat (AU) adalah hasil akhir dari pemecahan suatu zat yang bernama 

purin, dimana purin merupakan salah satu kelompok struktur kimia pembentuk 

DNA dan RNA yang terdiri dari komponen karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen. 

Peningkatan asam urat dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh 2 sumber utama purin, 

yaitu purin yang diproduksi sendiri oleh tubuh dan purin yang didapatkan dari 

asupan makanan seperti tanaman (sayur, buah, kacang-kacangan) dan hewan 

(daging, seafood ikan). Asam urat memiliki fungsi dalam tubuh yaitu sebagai 

antioksidan dan bermanfaat dalam regenerasi sel (Noviyanti, 2015). Normalnya, 

kadar asam urat untuk laki-laki yaitu 4,0 – 7,7 mg/dL, sedangkan pada perempuan 

yaitu 2,5 – 5,5 mg/dL. Asam urat menjadi masalah ketika kadar di dalam tubuh 

melewati batas normal yang disebut dengan Hiperurisemia (Fajar bakti, 2014). 

Proses pembentukan asam urat terjadi di hati oleh enzim xantin oxidase. 

Asam urat di dalam tubuh mengalir melalui darah lalu masuk ke ginjal dan 

kemudian mengalami proses filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi melalui urin (Fajar 

Bakti, 2014). Normalnya, asam urat akan dikeluarkan dalam tubuh melalui urin, 

tetapi karena ginjal tidak mampu mengeluarkan asam urat maka dapat 

menyebabkan kadarnya meningkat dalam tubuh. Dengan demikian, mengonsumsi 

makanan yang mengandung banyak purin dan bila purin tidak diproses secara 
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sempurna di dalam tubuh,sehingga menyebabkan kadar asam urat dalam darah 

melebihi batas normal maka akan mengendap menjadi kristal urat dan masuk ke 

organ tubuh khususnya persendian, sehingga dapat menimbulkan reaksi rasa nyeri 

bahkan bengkak (Noviyanti, 2015). 

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. 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). 

 

2. Metabolisme Asam Urat 
 

 
 

Gambar 1. Metabolisme Asam Urat. 

 

 Pembentukan asam urat dimulai dengan metabolisme dari DNA dan RNA 

menjadi adenosine dan guanosine. Adenosine kemudian dimetabolisme menjadi 

hipoxantine, selanjutnya hipoxantine dimetabolisme menjadi xantin. Sedangkan 

guanosine sendiri dimetabolisme menjadi xantin. Xantin hasil metabolisme dari 
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hipoxantin dan guanosine kemudian dirubah menjadi asam urat dengan bantuan 

xantinoxidase. Asam urat akan langsung diekresi melalui ginjal (Jardewi, 2017). 

 

3. Faktor Penyebab Asam Urat 
 

a. Usia  

Orang yang sudah lanjut usia rentan terkena penyakit. Semakin menurunnya 

kekuatan fisik dan daya tahan tubuh membuat mekanisme kerja organ tubuh 

menjadi terganggu sehingga rentan terhadap serangan penyakit. Perubahan terbesar 

yang terjadi pada usia lanjut adalah kehilangan massa tubuhnya, termasuk tulang, 

otot, dan massa organ tubuh, sedangkan massa lemak meningkat. Peningkatan 

massa lemak dapat memicu resiko penyakit kardiovaskular, diabetes melitus, 

hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya termasuk asam urat (Fajarina, 2011).  

b. Lama duduk saat bekerja 

Terlalu lama duduk akan menyebabkan beban yang berlebihan dan 

kerusakan jaringan, serta menyebabkan ketegangan otot-otot pada persendian. 

Duduk dengan waktu yang terlalu lama menyebabkan adanya tekanan abnormal 

dari jaringan sehingga mengakibatkan timbulnya rasa nyeri dan sakit. Faktor ini 

dapat memberi peluang timbulnya asam urat dalam tubuh (Fitriningsih, 2011). 

c. Kebiasaan menahan buang air kemih 

Asam urat di dalam tubuh mengalir melalui darah lalu masuk ke ginjal, dan 

kemudian mengalami proses filtrasi, reabsorpsi, dan ekskresi melalui urin (Fajar 

Bakti, 2014). Normalnya, asam urat akan dikeluarkan dalam tubuh melalui urin, 

tetapi karena memiliki kebiasaan menahan buang air kemih maka asam urat yang 

dikeluarkan melalui urin tidak di proses secara sempurna sehingga menyebabkan 

kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal maka akan mengendap menjadi 
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kristal urat dan masuk ke organ tubuh, khususnya persendian, sehingga dapat 

menimbulkan reaksi rasa nyeri bahkan bengkak (Noviyanti, 2015). 

d. Lama bekerja 

Lama bekerja akan berpengaruh pada batasan umur yang dimiliki, dimana 

sebagian besar sudah cukup tua sehingga merasa putus asa untuk memperoleh 

pekerjaan lainnya. Umur yang semakin bertambah maka kemampuan untuk bekerja 

akan semakin berkurang sehingga keluhan-keluhan sudah dapat dirasakan. Hal ini 

akan mempengaruhi kesehatan bagi pekerja dan dapat timbulnya berbagai penyakit 

(Fransiscus, 2018). 

e. Konsumsi makanan tinggi purin 

Makanan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap timbulnya 

suatu penyakit. Asupan makanan dan asam urat berhubungan dengan kandungan 

purin yang ada dalam makanan yang dikonsumsi. Zat purin itu sendiri dibutuhkan 

oleh tubuh dan hampir semua jenis makanan mengandung zat purin. Beberapa 

makanan mengandung zat purin yang rendah dan beberapa jenis yang lain memiliki 

zat purin tinggi. Pola makan yang tidak sehat secara signifikan dapat mempengaruhi 

risiko terserang asam urat (Noviyanti, 2015). Risiko terjadinya asam urat akan 

bertambah bila disertai dengan pola konsumsi makanan yang tidak seimbang. 

Banyaknya makanan tinggi purin yang dikonsumsi akan memperbesar risiko 

terkena asam urat pada kaum wanita lanjut usia yang umumnya daya imunitasnya 

sudah menurun akibat hormon estrogen yang tidak diproduksi lagi serta 

menurunnya daya metabolisme tubuh yang akan semakin memperbesar risiko 

terjadinya penyakit asam urat (Fajarina, 2011).  

f. Konsumsi alkohol  
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Di kalangan masyarakat, mengkonsumsi alkohol sudah menjadi hal yang 

biasa. Padahal alkohol menyimpan berbagai dampak berbahaya bagi tubuh karena 

mengandung banyak zat-zat kimiawi yang dapat mematikan organ-organ tubuh. 

Kaitannya dengan penyakit asam urat, alkohol mengandung purin yang tentunya 

akan meningkatkan produksi asam urat dalam darah. Alkohol akan memicu enzim 

tertentu dalam hati yang memecah protein dan menghasilkan lebih banyak asam 

urat. Alkohol juga dapat meningkatkan asam laktat plasma. Di mana asam laktat ini 

akan menghambat pengeluaran asam urat dari tubuh. Gangguan pengeluaran asam 

urat dari tubuh membuat zat tersebut akan menumpuk (Noviyanti, 2015). Hal ini 

juga dapat dihubungkan dengan konsumsi makanan purin tinggi dan purin sedang 

yang sering digunakan sebagai pelengkap oleh responden pada saat mengkonsumsi 

minuman beralkohol. Semakin banyak jumlah atau volume minuman beralkohol 

yang dikonsumsi maka akan semakin banyak makanan purin tinggi atau purin 

sedang yang dikonsumsi oleh reponden. Sehingga jika dilihat dari konsumsi 

minuman beralkohol ditambah dengan makanan sumber purin seperti ikan, kacang-

kacangan maka kadar asam urat dalam darah akan semakin tinggi. Konsumsi 

minuman beralkohol dalam jumlah banyak dapat menyebabkan penurunan bahkan 

perusakan terhadap fungsi ginjal. Gangguan fungsi ginjal akan menyebabkan ginjal 

tidak mampu mengekskresi asam urat sehingga kadar asam urat dalam darah 

meningkat (Montol, 2014).  

g. Faktor genetik (keturunan)  

Gen adalah faktor yang menentukan pewarisan sifat–sifat tertentu dari 

seseorang kepada keturunannya. Sekitar 18% penderita asam urat memiliki riwayat 

penyakit yang sama pada salah satu anggota keluarganya. Faktor keturunan 
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merupakan faktor risiko yang dapat memperbesar jika dipicu oleh lingkungan 

(Noviyanti, 2015).  

h. Jenis kelamin  

Umumnya yang sering terserang asam urat adalah laki-laki, karena secara 

alami laki-laki memiliki kadar asam urat di dalam darah yang lebih tinggi daripada 

perempuan. Selain karena perbedaan kadar asam urat, alasan kenapa serangan 

penyakit asam urat lebih jarang pada wanita adalah adanya hormone esterogen yang 

ikut membantu pembuangan asam urat lewat urine (Noviyanti, 2015). Pria tidak 

memiliki hormon estrogen yang tinggi, sehingga asam urat sulit dieksresikan 

melalui urin dan dapat menyebabkan resiko peningkatan kadar asam urat pada pria 

lebih tinggi. Walaupun demikian kadar asam urat pada wanita meningkat pada saat 

menopause (Abiyoga, 2017).  

i. Obesitas 

Obesitas menjadi salah satu faktor risiko penyakit asam urat. Sebagian dari 

penderita asam urat adalah orang yang kegemukan. Obesitas memicu peningkatan 

asam urat lewat pola makan yang tidak seimbang. Asupan protein, lemak, dan 

karbohidrat yang tidak seimbang menyebabkan terjadinya penumpukan asam urat 

atau protein purin yang lebih banyak (Noviyanti, 2015).  

j. Tekanan darah 

Hiperurisemia sering didapatkan pada pasien hipertensi. Di mana hipertensi 

akan berakhir dalam penyakit mikrovaskuler dengan hasil akhirnya berupa iskemi 

jaringan yang akan meningkatkan sintesis asam urat melalui degradasi ATP 

menjadi adenin dan xantin. Beberapa studi juga menunjukan hubungan antara asam 

urat dengan hipertensi, obesitas, penyakit ginjal dan penyakit kardiovaskuler. 
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k. Aktivitas fisik  

Tuntutan pekerjaan menyebabkan berbagai aspek fisik dan psikososial 

seperti berkurangnya aktivitas fisik karena jam kerja yang panjang. Hal ini 

membuat sulit untuk melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga. Aktivitas fisik 

yang kurang terkait dengan lamanya waktu duduk saat bekerja sehingga dapat 

menimbulkan risiko bagi kesehatan. Hal ini menyebabkan timbulnya suatu keadaan 

sindrom metabolik dan berujung pada resistensi insulin yang dapat menyebabkan 

gangguan pada proses ekskresi asam urat. Akibatnnya kadar asam urat meningkat 

karena ginjal tidak dapat mengeluarkan asam urat melalui urin (Darmawan dkk, 

2016). 

l. Konsumsi softdrink 

Orang yang mengonsumsi segelas softdrink setiap hari akan berisiko 45%. 

Minuman ringan yang manis biasanya tinggi fruktosa dan tidak mempunyai 

kandungan nutrisi penting. Kandungan fruktosa inilah yang berhubungan dengan 

risiko penyakit asam urat. Fruktosa dapat mengahambat pembuangan asam urat 

sehingga asam urat akan menumpuk di dalam darah (Noviyanti, 2015).  

 

4. Sopir angkutan wisata 
 

Sopir merupakan salah satu pekerjaan yang bergerak di bidang transportasi 

yang bertugas untuk melayani, menemani, dan mengantarkan penumpang dalam 

jarak tempuh yang jauh. Sopir memiliki persyaratan dalam mengemudi, yaitu harus 

mempunyai surat ijin mengemudi, memiliki waktu kerja dan istirahat yang cukup, 

serta kondisi fisik sopir. Kebiasaan buruk yang dialami pekerja sopir yaitu 

kurangnya mengkonsumsi air putih yang dapat menyebabkan dehidrasi, 

mengkonsumsi makanan yang mengandung purin, mengkonsumsi minuman 
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beralkohol, dan lama duduk saat mengemudi. Ketika sopir duduk dengan waktu 

yang lama saat mengemudi akan menyebabkan kelelahan begitu cepat karena otot-

otot khususnya pinggang menjadi tegang dan menimbulkan rasa nyeri (Dalope, 

2013). 

Angkutan Wisata merupakan angkutan dengan menggunakan mobil pribadi 

untuk keperluan wisatawan. Sopir angkutan wisata menerima bayaran berdasarkan 

hasil kerjanya atau jumlah jam yang telah dikorbankan untuk bekerja. Jadi, semakin 

banyak jam kerja yang dialokasikan untuk bekerja, maka semakin besar pula 

pendapatannya (Solihin dan Sukartini, 2014). Menurut Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor: 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang 

dijalan dengan kendaraan umum pasal 31 yang mengatakan bahwa, pelayanan 

angkutan wisata diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Mengangkut wisatawan. 

b. Pelayanan angkutan ke daerah tujuan wisata atau tempat lainnya. 

c. Dilayani dengan mobil. 

Bagi seorang pekerja sopir, umur selalu menjadi batasan dalam 

produktivitas kerjanya. Umumnya, semakin tua umur seseorang maka produktivitas 

yang dimiliki juga akan semakin menurun. Menurunnya produktivitas juga akan 

mengurangi pendapatan bagi seorang pekerja. Seorang sopir rentan terhadap 

berbagai penyakit seperti peningkatan tekanan darah, kurang gizi, dan stres karena 

berkendara. Berbagai penyakit tersebut ditimbulkan akibat umur sopir yang 

semakin tua namun dituntut untuk selalu berkonsentrasi pada saat berada jalan. 

Selain itu, keadaan lalu lintas juga akan meningkatkan stres bagi sopir 

(Widyaningsih dkk, 2008). 
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Sumber kesalahan bagi pekerja sopir berasal dari lingkungan kerja, 

pekerjaan yang monoton, dan status kesehatan. Berdasarkan kebiasaan buruk yang 

dilakukan pekerja sopir maka akan memberi peluang timbulnya berbagai penyakit 

atau masalah kesehatan. Salah satu masalah kesehatan yang rentan dialami pekerja 

sopir yaitu timbulnya asam urat dalam tubuh, yang dapat menganggu kinerja sopir 

tersebut (Setyowati dkk, 2014). 
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