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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lansia adalah seseorang yang berusia lebih dari atau sama dengan 60 tahun. 

Lansia secara normal, akan mengalami berbagai kemunduran kemampuan fisik dan 

fungsi tubuh. Berdasarkan hasil perhitungan ilmu pengetahuan, penurunan kemampuan 

fisik pada usia lanjut, membuat pada usia ini dibebaskan dari tugas -tugas dan tanggung 

jawab yang berat dan beresiko tinggi (Siregar dan Fadli, 2018). 

Ketika manusia sudah menginjak lansia akan mengalami proses yang 

dinamakan proses penuaan. Proses penuaan adalah proses perubahan yang terkait 

waktu, bersifat universal, intrinsik, progresif, dan detrimental. Kondisi ini 

menyebabkan kemunduran kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan pada usia ini 

dan kemampuan bertahan hidup berkurang. Semakin menurunnya kekuatan fisik dan 

daya tahan tubuh menyebabkan mekanisme kerja organ pada tubuh terganggu sehingga 

rentan terhadap serangan penyakit. Proses menua dan perubahan fisiologis pada lansia 

menyebabkan beberapa perubahan yakni kehilangan massa tubuhnya, termasuk tulang, 

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

lemak dapat memicu resiko penyakit degeneratif seperti asam urat dan hipertensi  

(Kurnianto, 2015). 

Berdasarkan pernyataan yang menyebutkan lansia rentan terkena penyakit 

asam urat sejalan dengan hasil penelitian Eka dan Rosyiani (2015), yang didapatkan 

hasil dari 40 lansia lansia yang diteliti didapatkan sebagian besar lansia lansia 
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perempuan memiliki nilai asam urat 6,1 – 7,0 mg/dL (diatas normal) sebanyak 25 orang 

(62,5%) dan lansia lansia laki - laki dengan nilai asam urat 8,1-9,0 mg/dL (diatas 

normal) sebanyak 2 orang (5,0%) 

Asam urat adalah produk akhir metabolisme purin saat mencapai batas 

fisiologis kelarutannya dapat berubah menjadi kristal monosodium urat di jaringan dan 

menyebabkan penyakit gout (Gustafsson and Unwin, 2013). Kadar asam urat pada 

serum lebih dari 7,0 mg/dL pada laki-laki dan lebih dari 6,0 mg/dL pada wanita 

didefinisikan sebagai hiperurisemia. Hiperurisemia terjadi akibat peningkatan produksi 

asam urat atau penurunan ekskresi atau sering merupakan kombinasi keduanya. 

Hiperurisemia yang lama dapat merusak sendi, jaringan lunak dan ginjal (Singh, 

Gomez, and Swamy, 2010). 

Berdasarkan data Riskesdas 2013 menunjukkan catatan penyakit persendian 

yang cenderung diakibatkan oleh tingginya kadar asam urat (Hiperurisemia) di 

Kabupaten Gianyar tergolong cukup tinggi mencapai angka 20,0% yang menempati 

peringkat keenam di Provinsi Bali. Prevalensi Kabupaten Gianyar ini lebih tinggi dari 

prevalensi di Provinsi Bali yakni 19,3% (Pranata dkk.,  2013) 

Asam urat dikenal sebagai antioksidan endogen dan di dalam sistem sel bebas 

dapat menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Asam urat juga berperan pada 

patogenesis penyakit hipertensi dini dengan pengaruhnya dari sistem induksi Renin-

angiotensin yang akan memberikan efek aktif pada respon tekanan darah manusia 

sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah atau yang disebut dengan hipertensi 

(Assob et al., 2014). 
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Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah 140/90 mmHg atau 

lebih untuk usia 13 – 50 tahun dan tekanan darah mencapai 160/95 mmHg untuk usia 

di atas 50 tahun. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan pembunuh diam - 

diam karena pada sebagian besar kasus tidak menunjukkan gejala apapun. Hipertensi 

merupakan salah satu faktor resiko utama yang menyebabkan serangan jantung dan 

stroke, yang menyerang sebagian besar penduduk dunia (Saputra dan Indrawanto, 

2013). Hipertensi telah menjadi penyakit yang menjadi perhatian di berbagai Negara 

di dunia, karena seringkali menjadi penyakit tidak menular nomor satu penyebab 

kematian di banyak Negara (Fitriani dan Nilamsari, 2017). 

Menurut laporan Kemenkes (2013), menyatakan bahwa hipertensi merupakan 

penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis, dimana   proporsi 

kematiannya mencapai 6,7% dari populasi kematian pada semua umur di Indonesia. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Balitbangkes tahun 2013 menunjukkan 

prevalensi hipertensi secara nasional mencapai 25,8% dan penderita hipertensi di 

Indonesia diperkirakan sebesar 15 juta (Tarigan, Lubis dan Syarifah 2018). 

Provinsi Bali memiliki catatan penyakit hipertensi yang cukup tinggi dan 

masuk kedalam 10 besar diagnosa terbanyak rawat inap dan rawat jalan di fasilitas 

kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut, yakni menempati urutan ke-3 (Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali, 2019). Kabupaten Gianyar juga mendapat jumlah penyakit 

tekanan darah tinggi yang cukup tinggi yakni mencapai 154.989 di UPT Kesmas, dan 

masuk kedalam 10 besar penyakit terbanyak didiagnosa berada di urutan ke- 2 (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gianyar, 2019). 



4 

 

Sehingga dari penjelasan tersebut banyak peneliti menyebutkan bahwa 

peningkatan kadar asam urat akan mempengaruhi tekanan darah seseorang. Pernyataan 

para peneliti tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan Assob et al., (2014), 

yang mengkategorikan variabel menjadi hipertensi, pre hipertensi dan normotensi. 

Dalam penelitian tersebut tidak ditemukan sampel dengan tekanan darah normal 

mengalami peningkatan kadar asam urat darah, namun pada 48 sampel (49,5%) yang 

merupakan kasus hipertensi dan 50 sampel (49,5%) merupakan pre hipertensi 

ditemukan peningkatan kadar asam urat darah. 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Hubungan Kadar Asam Urat dengan Kejadian Hipertensi pada 

Lansia di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I”. Data penelitian tentang asam urat 

ini penting untuk mengetahui status kesehatan lansia di wilayah kerja UPT Kesmas 

Sukawati I berdasarkan parameter asam urat dan tekanan darah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimanakah hubungan kadar asam urat dengan kejadian 

hipertensi pada lansia di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan kadar asam urat dengan kejadian hipertensi pada 

lansia di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 
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2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui kadar asam urat pada lansia di wilayah kerja UPT Kesmas 

Sukawati I. 

b. Untuk mengetahui kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja UPT Kesmas 

Sukawati I. 

c. Untuk menganalisis hubungan kadar asam urat dengan kejadian hipertensi pada 

lansia di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, diharapkan pembaca dapat mengetahui dan menambah 

wawasan mengenai hubungan kadar asam urat dengan kejadian hipertensi pada lansia 

di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis, diharapkan agar masyarakat khususnya lansia dapat 

memperhatikan pola hidup, agar dapat terhindar dari penyakit asam urat 

(Hiperurisemia). Serta peneliti dapat memahami dan terampil melakukan  pemeriksaan 

kadar asam urat. 

 

 

 


