
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep  

 

Keterangan : 

   : Dianalisis 

   : Tidak dianalisis 

Gambar 1. Kerangka Konsep Hubungan Kadar Asam Urat dengan Kejadian 

Hipertensi pada Lansia di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I 
 

Berdasarkan kerangka konsep diatas, terdapat kadar asam urat pada lansia 

akan dipengaruhi oleh beberapa faktor penyakit jantung koroner, diabetes militus 

dan gagal ginjal kronik, namun faktor-faktor tersebut tidak diteliti pada penelitian 

ini. Kadar asam urat pada lansia akan mengalami peningkatan (hiperurisemia). 
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Peningkatan kadar asam urat ini kemudian akan mempengaruhi tekanan darah 

lansia dan menyebabkan hipertensi. Hubungan antara kadar asam urat yang 

mempengaruhi hipertensi pada lansia inilah yang akan diteliti pada penelitian ini. 

 

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

a. Variabel bebas (Independent) 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah kadar asam urat 

b. Variabel terikat (Dependent) 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah hipertensi 

c. Variabel kontrol  

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah jenis alat pemeriksaan kadar 

asam urat darah, teknik pengambilan sampel darah, dan pemeriksaan kadar asam 

urat. 

d. Variabel penggangu 

Variabel penggangu pada penelitian ini adalah penyakit jantung koroner, 

diabetes militus dan gagal ginjal kronik. 
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2. Hubungan antar variabel 

Gambar 2. Kerangka Hubungan Antar Variabel  

 

Berdasarkan kerangka hubungan antar variabel diatas, variabel bebas yang 

akan diteliti pada penelitian ini adalah kadar asam urat yang akan mempengaruhi 

variabel terikat pada penelitian ini yaitu hipertensi. Dalam penelitian ini juga 

terdapat beberapa faktor resiko lain yang dapat mempengaruhi kadar asam urat 

sehingga dikelompokkan sebagai variabel pengganggu dan tidak diteliti pada 

penelitian ini antara lain penyakit penyakit jantung koroner, diabetes militus dan 

gagal ginjal kronik. 
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3. Definisi operasional  

Tabel 1 

Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi Cara Pengukuran Skala 

Data 

1 2 3 4 

Lansia Lansia adalah seseorang 

yang memiliki umur lebih 

dari atau sama dengan 45  

tahun sampai dengan 90 

tahun, yang bertempat  

tinggal di wilayah kerja 

UPT Kesmas Sukawati I 

dengan kategori pralansia, 

lansia dan lanjut tua 

Wawancara Ordinal 

Kadar asam 

urat 

Kadar asam urat darah 

adalah nilai dari 

pemeriksaan  

laboratorium yang 

menyatakan asam urat 

dalam darah  

dengan satuan mg/dL, 

dengan kategori: 

Pria : Normal (< 7,0 

mg/dL), tinggi (> 7,0 

mg/dL) 

Wanita : Normal (< 6,0 

mg/dL), tinggi (> 6,0 

mg/dL) 

Pemeriksaan 

dengan metode 

electrode-based 

biosensor 

menggunakan alat 

automatic Point 

of Care Testing 

Ordinal 
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1 2 3 4 

Hipertensi 

 

 

 

 

 

Hipertensi adalah keadaan 

tekanan darah lansia yang 

melebihi nilai normal 

120/80 mmHg. Variabel ini 

dikategorikan menjadi 

hipertensi dan tidak 

Hipertensi 

Pengukuran 

dengan tensimeter 

jarum OneMed 

(Sphygmomanom

eter) 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian 

(Notoatmojo, 2010). Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

Ada hubungan antara kadar asam urat dengan kejadian hipertensi pada 

lansia di wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I. 

 


