
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut World Health Organization(WHO) lanjut usia (lansia) adalah 

kelompok penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih. Badan kesehatan dunia 

WHO mengatakan bahwa penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2020 

mendatang sudah mencapai angka 11,34% atau tercatat 28,8 juta orang. Penduduk 

Lanjut usia dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikanpada tahun 

2007, yakni jumlah penduduk lanjut usia sebesar 18,96 juta jiwa. Jumlah ini 

termasuk terbesar keempat setelah China, India dan Jepang. Jumlah lansia di 

Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03% dari seluruh penduduk 

Indonesia tahun 2014. JumlahLansia 60 tahun keatas 21,7 jutajiwaatau8,5% total 

penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistika, 2014).Tahun 2017 terdapat 23,66 juta 

jiwa penduduk lansia di Indonesia (Badan Pusat Statistika, 2017). 

Seiring dengan bertambahnya usia, fungsi fisiologis mengalami penurunan. 

Masalah degeneratif dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena 

infeksi penyakit. Masalah yang sering dijumpai pada lansia sangat beragam, hal ini 

dikarenakan menurunnya fungsi tubuh dan terganggunya psikologis pada lansia. 

Masalah yang sering terjadi pada lanjut usia salah satunya nyeri pada persendian. 

Rheumatoid arthritis merupakan salah satu radang sendi yang dialami lansia 

(Aspiani, 2014). Rheumatoid artritis merupakan penyakit inflamasi sistemik kronik 

atau penyakit autoimun dimana rheumatoid arthritis ini memiliki karakteristik 

terjadinya kerusakan pada tulang sendi,sendi menjadi kaku (ankilosis) dan 
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deformitas. Penyakit ini adalah salah satu dari sekelompok penyakit jaringan 

penyambung difus yang diperantarai oleh imunitas (Ningsih & Lukman, 2013). 

Faktor yang mempengaruhi rheumatoid arthritis adalah faktor genetik, jenis 

kelamin, usia, obesitas dan infeksi. Salah satu yang berperan penting dalam 

terjadinya rheumatoid arthritis adalah faktor genetik. Faktor genetik memiliki 

angka kepekaan dan ekspresi penyakit sebesar 60% (Suarjana, 2009). 

Kerusakan sendi yang dialami oleh penderita rheumatoid arthritis dimulai 

dari adanya faktor pencetus, yaitu berupa autoimun atau infeksi, dilanjutkan dengan 

adanya poliferasi makrofag dan fibroblas sinovial. Limfosit menginfiltrasi daerah 

perivaskular dan terjadi proliverasi sel-sel endotel, yang mengakibatkan terjadinya 

neovaskularisasi. Pembuluh darah pada sendi yang terlibat mengalami oklusi oleh 

bekuan-bekuan kecil atau sel-sel inflamasi.Kelanjutan inflamasi didukung oleh 

sitokin yang penting dalam inisiasi yaitu tumor necrosis factor(TNF), interleukin-

1 dan interleukin-6, selanjutnya akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan 

iregular pada jaringan sinovial yang mengalami inflamasi. Substansi vasoaktif 

(histamin, kinin, prostaglandin) dilepaskan pada daerah inflamasi, meningkatkan 

aliran darah dan permeabilitas pembuluh darah. Hal ini menyebabkan edema, rasa 

hangat, kemerahan(erythema),serta nyeri atau rasa sakit (Suarjana, 2009). 

Nyeri merupakan keadaan seseorang yang mengalami sensori dan 

emosional yang tidak menyenangkan yang diakibatkan kerusakan jaringan yang 

aktual. Nyeri dapat dibagi dua yaitu nyeri akut dan nyeri kronik (Brunner 

&Suddarth, 2002). Nyeri dapat mengakibatkan ketidaknyamanan pada pasien 

penderita rheumatoid artritis. Pasien yang mengidap rheumatoid arthritis dengan 
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nyeri umumnya mengeluh tidak tuntas untuk beraktivitas sehari-hari (Potter & 

Perry, 2005). Seseorang yang menderita rheumatoid arthritis mengalami beberapa 

gejala seperti anoreksia, nyeri, kekakuan sendi pada pagi hari, teraba lebih hangat, 

bengkak dan terbentuk nodul-nodul pada kulit diatas sendi yang terkena. Penyakit 

ini juga mengakibatkan kerusakan sendi dan terkadang diikuti oleh kelelahan yang 

hebat, dan berat badan menurun (Rubenstein, 2003). 

Hal yang perlu jadi perhatian adalah angka kejadian penyakit rheumatoid 

arthritis ini yang relatif tinggi, yaitu 1-2 % dari total populasi di Indonesia. Pada 

tahun 2004 lalu, jumlah pasien rheumatoid arthritis ini mencapai 2 juta orang, 

dengan 2 perbandingan pasien wanita tiga kali lebih banyak dari pria. Diperkirakan 

angka ini terus meningkat hingga tahun 2025 dengan indikasi lebih dari 25% akan 

mengalami kelumpuhan. Organisasi kesehatan dunia (WHO) melaporkan bahwa 

20% penduduk dunia terserang penyakit arthritis rheumatoid. Dimana 5-10% 

adalah mereka yang berusia 5-20 tahun dan 20% mereka yang berusia 55 tahun 

(Wiyono, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Zeng QY et al 2008, prevalensi 

nyeri rheumatoid arthritis di Indonesia mencapai 23,6% atau 55.743.200 jiwa 

(Zeng et al., 2008). Rheumatoid arthritis umunya menyerang sendi-sendi kecil, 

90% dengan keluhan utama adalah nyeri atau kaku sendi.Angka kejadian nyeri 

sendi di Indonesia relatif tinggi yaitu 1-2 % dari total populasi penduduk yang ada 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 

2013). Penderita nyeri sendi di seluruh dunia mencapai 355 juta jiwa artinya 1 dari 

6 orang di dunia mengalami nyeri sendi. WHO melaporkan 20% penduduk dunia 
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terserang penyakit nyeri sendi.Hampir 8% orang berusia diatas 50 tahun memiliki 

keluhan nyeri sendi (Nugroho, 2008). 

Pravalensi rheumatois arthritis relatif konstan yakni berkisar antara 0,5% - 

1% di seluruh dunia, misalnya masyarakat asli Amerika, Yakima, Pima dan suku-

suku di Amerika Utara memiliki pravalensi sebesar 7%. Pravalensi rheumatoid 

arthritis di India 0,75%, sedangkan di Jerman sekitar sepertiga orang menderita 

rheumatoid arthritis (Suarjana, 2009). 

Prevalensi artritis berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan di Indonesia 

11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejala 24,7%. Prevalensi berdasarkan 

diagnosis artritistenaga kesehatan tertinggi yakni Bali 19,3%, diikuti Aceh 18,3%, 

Jawa Barat 17,5% dan Papua 15,4%. Prevalensi artritis berdasarkan diagnosis 

tenaga kesehatan atau gejala tertinggi di Nusa Tenggara Timur 33,1%, diikuti Jawa 

Barat 32,1%, dan Bali 30% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Kementerian Kesehatan RI, 2013). Profil kesehatan provinsi Bali mengemukakan 

dari 10 penyakit terbanyak pada pasien di Puskesmas tahun 2016, menunjukkan 

kasus arthritis menduduki posisi keempat dengan jumlah penderita sebesar 57.124 

jiwa (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2016). 

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Statistik Kabupaten Gianyar Tahun 

2013 penyakit rematik menduduki peringkat ketiga dari 10 besar penyakit di 

kabupaten Gianyar dengan rincian kasus 14,90 % atau45.715 jiwa (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Gianyar, 2013). 

Menurut data yang diperoleh dari Puskesmas Sukawati I menyebutkan 

bahwa rheumatoid artritis menduduki peringkat kesembilan dalam laporan bulanan 
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10 besar penyakit UPT Kesmas Sukawati I pada bulan Mei 2017 dengan jumlah 

penderita laki-laki 26 orang dan penderita wanita 58 orang, total keseluruhan 84 

kasus. 

Penelitian oleh Andrea Rubbert-Roth dan Axel Finckh mengatakan 

rheumatoid arthritis (RA) ditandai dengan peradangan kronis sinovium, yang dari 

waktu ke waktu mengakibatkan kerusakan sendi, menyebabkan rasa sakit dan 

kecacatan. RA dikaitkan dengan peningkatan angka kematian, terutama pada 

wanita yang lebih tua, dan ini dapat mengurangi harapan hidup pada usia 3 sampai 

18 tahun (Rubbert-Roth & Finckh, 2009). 

Dampak yang paling ditakuti dari penyakit rheumatoid arthritis adalah akan 

menimbulkan kecacatan baik ringan seperti kerusakan sendi maupun berat seperti 

kelumpuhan. Hal ini mungkin akan menyebabkan berkurangnya kualitas hidup 

seseorang yang berakibat terbatasnya aktivitas dan terjadinya depresi (Smart, 

2010). Dampak dari rematik juga menimbulkan kegagalan organ bahkan kematian 

atau mengakibatkan masalah seperti rasa nyeri, keadaan mudah lelah, perubahan 

citra diri, serta resiko tinggi akan terjadinya cidera (Kisworo, 2008). 

Upaya yang sudah dilakukan terdahulu, dari hasil penelitian Andriani 

(2016) mengatakan intensitas nyeri arthritis rheumatoid pada lanjut usia dapat 

diturunkan dengan teknik nonfarmakologi yakni teknik relaksasi kompres serai 

hangat. Tanaman serai memiliki kandungan enzim siklo-oksigenase yang dapat 

mengurangi peradangan pada penderita arthritis rheumatoid, selain itu serai juga 

memiliki efek farmokologis yaitu rasa pedas yang bersifat hangat. Dimana efek 
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hangat ini dapat meredakan rasa nyeri, kaku dan spasme otot, karena terjadi 

vasodilatasi pembuluh darah(Andriani, 2016). 

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Wilayah Kerja UPT Kesmas 

Sukawati I pada tanggal 16 Desember 2017 khususnya Banjar Pamesan didapatkan 

data bahwa pasien yang menderita rheumatoid arthritisyang mengalami nyeri 

kronis sebanyak ± 3 orang penderita dengan rentang usia 60 tahun keatas. 

Berdasarkan data tersebut maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian 

mengenai “Gambaran Asuhan Keperawatan pada Lansia Rheumatoid Arthritis 

dengan Nyeri Kronis di Wilayah Kerja UPT Kesmas Sukawati I Tahun 2018”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Gambaran Asuhan 

Keperawatanpada Lansia Rheumatoid Arthritis dengan Nyeri Kronisdi Wilayah 

Kerja UPT Kesmas Sukawati I Tahun 2018 ? 

C. Tujuan Studi Kasus 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada 

lansia rheumatoid arthritis dengan nyeri kronis di wilayah kerja UPT Kesmas 

Sukawati I tahun 2018 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pengkajian keperawatan pada lansia rheumatoid arthritis 

dengan nyeri kronis  

b. Mengidentifikasi perumusan diagnosa keperawatan pada lansia rheumatoid 

arthritis dengan nyeri kronis 
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c. Mengidentifikasi intervensi keperawatan pada lansia rheumatoid arthritis 

dengan nyeri kronis 

d. Mengidentifikasi implementasi keperawatan pada lansia rheumatoid arthritis 

dengan nyeri kronis 

e. Mengidentifikasi evaluasi keperawatan pada lansia rheumatoid arthritis dengan 

nyeri kronis. 

D. Manfaat Studi Kasus 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan khususnya 

keperawatan komunitas serta digunakan sebagai data dasar untuk penelitian 

selanjutnya dengan metode yang berbeda. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi peneliti 

mengenai asuhan keperawatan lansia rheumatoid arthritis dengan nyeri kronis di 

wilayah kerja UPT Kesmas Sukawati I 

b. Bagi puskesmas 

Dapat digunakan untuk mengembangkan mutu dan kualitas pelayanan 

puskesmas dalam memberikan asuhan keperawatan lansia rheumatoid arthritis 

dengan nyeri kronis 
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c. Bagi keluarga 

Dapat meningkatkan pengetahuan dan peran serta keluarga untuk merawat 

lansia dengan rheumatoid arthitis khususnya dalam penanganan nyeri rheumatoid 

arthritis.  

 


