
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

  : Diteliti 

  : Tidak diteliti 

 

Gambar 2. Kerangka konsep Gambaran Kadar Asam Urat pada Sopir Angkutan Wisata.

Kadar Asam Urat 

Normal  

1. Usia  

2. Lama duduk saat bekerja  

3. Menahan buang air kemih 

4. Lama bekerja 

5. Konsumsi makanan tinggi 

purin 

6. Konsumsi alkohol 

1. Faktor keturunan 

2. Obesitas 

3. Jenis kelamin 

4. Tekanan darah 

5. Aktivitas fisik 

6. Konsumsi softdrink 

 

 

 

 

Sopir Angkutan Wisata 

Faktor Risiko Asam Urat 

Tinggi 

Hiperurisemia 
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Keterangan kerangka konsep 

 Pada gambar 2 menunjukkan salah satu pekerjaan yang berpeluang terkena 

asam urat yaitu adalah sopir angkutan wisata. Sopir Angkutan Wisata merupakan 

kelompok masyarakat yang rentan terkena asam urat. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya usia, jenis kelamin, keturunan, obesitas, lama duduk saat bekerja, 

tekanan darah, aktivitas fisik, kebiasaan menahan buang air kemih, lama bekerja, 

mengonsumsi makanan tinggi purin, dan mengkonsumsi alkohol serta konsumsi 

sofdrink. Beberapa faktor tersebut yang dapat memicu pekerja sopir angkutan 

wisata cenderung mengalami asam urat. Peningkatan kadar asam urat ini yang 

menimbulkan adanya kelarutan asam urat dalam darah melewati ambang batasnya 

sehingga menyebabkan timbunan asam urat dalam bentuk garam MSU 

(monosodium urat) di jaringan bahkan persendian. Kondisi itu yang dapat 

diakibatkan karena adanya produksi asam urat yang berlebih disebut dengan 

hiperurisemia. 

  

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 
 

1. Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kadar asam urat darah 

pada Sopir Angkutan Wisata. 
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2. Definisi operasional variabel 

 

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Cara 

Pengukuran 

Skala 

1 Sopir Angkutan 

Wisata Wahyu 

Baruna Sanur 

Sopir Angkutan Wisata 

Wahyu Baruna Sanur 

merupakan kelompok 

organisasi dibidang 

transportasi, berlokasi 

di pantai sanur, dimana 

mata pencahariannya 

sebagai pengemudi 

atau sopir mobil 

wisatawan. 

Wawancara Nominal 

2 Gambaran 

Kadar Asam 

Urat 

 Gambaran kadar asam 

urat merupakan nilai 

dari hasil pemeriksaan 

asam urat darah pada 

sopir angkutan wisata 

Wahyu Baruna Sanur 

yang dinyatakan dalam 

satuan mg/dL. 

Pemeriksaan 

menggunakan 

alat Cobas 6000 

Ordinal 

Normal: 

2,0-7,0 

mg/dL 

 

Tinggi: 

>7,0 

mg/dL 
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