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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit asam urat adalah penyakit sendi yang berhubungan dengan 

metabolisme tubuh. Berdasarkan data dari World Health Organitation (WHO), 

(2017), prevalensi penyakit Asam urat sebanyak 34,2% di dunia. Prevalensi 

penyakit asam urat di Amerika sebanyak 26,3% dari jumlah penduduk. Peningkatan 

kasus penyakit asam urat tidak hanya terjadi pada negara maju, namun juga terjadi 

pada negara berkembang salah satunya Negara Indonesia (Riskesdas, 2018). 

Prevalensi penyakit asam urat berdasarkan karateristik umur, prevalensi tinggi pada 

usia ≥75 tahun 54,8%. Penderita wanita sebanyak 8,46% lebih banyak 

dibandingkan dengan penderita pria  yaitu sebanyak 6,13%. Penyakit asam urat di 

Indonesia berdasarkan diagnosis dokter sebesar 7,3%. Provinsi Bali menududuki 

posisi ketiga dengan prevalensi sebanyak 10,46% setelah provinsi Aceh dan 

Bengkulu (Riskesdas, 2018). Menurut pencatatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 

(2017) mengatakan bahwa penyakit asam urat pada posisi keempat sebagai 10 besar 

penyakit pada pasien di Puskesmas Provinsi Bali tahun 2017, dengan jumlah kasus 

sebanyak 29.889 kasus. Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, (2019) mengatakan 

bahwa penyakit asam urat pada posisi ketujuh sebagai 10 besar penyakit rawat jalan 

di Puskesmas untuk semua golongan umur di Kabupaten Jembrana tahun 2018, 

dengan jumlah kasus sebanyak 6.719 kasus. 

Menurut Kemenkes, (2018) lansia adalah seseorang yang sudah berumur 60 

tahun ke atas. Pada pasien lansia, penyakit utama didominasi dengan penyakit 
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kronis degeneratif. Masalah yang sering muncul berupa gejala yang sudah lama 

pernah dialami sehingga gejala yang dialami tidak jelas tampilannya. Selain 

penyakit kronis degeneratif, pada pasien lansia juga ditemukan penyakit degeneratif 

metabolik salah satunya yaitu penyakit asam urat yang dinyatakan oleh (Hardianti 

dan Mayasari, 2020). Penyakit asam urat atau biasa dikenal dengan sebutan gout 

arthritis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kristal monosodium urat yang 

menimbun di dalam tubuh. Penyebab penumpukan kristal pada persendian 

disebabkan oleh purin yang dikonsumsi, kandungan purin dapat meningkatkan 

kadar asam urat dalam darah berkisar 0,5 – 0,75 g/ml (Azmak dan Nazulatul, 2017). 

Penyakit asam urat merupakan salah satu penyakit metabolisme yang diakibatkan 

oleh tingginya kadar asam urat dalam darah yang disebabkan oleh pola makan diet 

tinggi purin. Tingginya kadar asam urat dalam darah disebut dengan hiperurisemia, 

maka dari itu, untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah, pasien diharapkan 

untuk melakukan diet rendah purin (Arlinda, Putri dan Nurwidyaningtyas, 2021). 

Konsumsi makanan yang mengandung kadar purin yang tinggi merupakan 

salah satu faktor penyebab dari hiperurisemia atau kadar asam urat darah di atas 

normal. Makanan yang banyak mengandung purin berkontribusi terhadap 

peningkatan kadar asam urat darah. Nukleosida yang dihasilkan oleh asam nukleat 

akibat enzim-enzim yang mengalami pemecahan, akan meningkatkan kadar asam 

urat secara langsung karena diserap langsung di dalam darah (Indrawan, 

Kambayana dan Putra, 2017). Penyebab tingginya asam urat adalah pola makan 

yang salah. Masyarakat sering mengonsumsi makanan yang mengandung zat purin 

tinggi, contohnya kacang-kacangan, daging, jeroan, ikan teri, dan makanan laut. 

Daging yang paling sering dikonsumsi adalah daging merah dan daging ayam. 
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Kenaikan kadar asam urat biasa terjadi pada orang dengan usia di atas 40 tahun. 

Semakin sering mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin, maka 

semakin tinggi pula kadar asam urat dalam darah (Fitriani dkk., 2021). Menurut 

penelitian sebelumnya, terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi purin 

yang tinggi dengan kadar asam urat atau hiperurisemia pada penduduk suku Bali di 

kota Denpasar. Konsumsi purin tinggi akan terjadi kecenderungan mengalami 

hiperurisemia 13,27 kali daripada konsumsi purin normal (Indrawan, Kambayana 

dan Putra, 2017).  

Banjar Pangkung Buluh terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, 

Kabupaten Jembrana. Menurut Kementerian Kesehatan, klasifikasi lansia dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu, yang pertama masa lansia awal 46-55 tahun, yang kedua 

masa lansia akhir 56-65 tahun dan yang ketiga masa manula yaitu usia lebih dari 65 

tahun (Hakim, 2020). Data penduduk di Banjar Pangkung Buluh berdasarkan 

kelompok usia sebanyak 1805 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 918 

orang dan penduduk perempuan sebanyak 887 orang. Peneliti mengambil 

responden dari usia 55-89 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 310 orang 

(Desa Kaliakah, 2020). Berdasarkan survey lapangan masyarakat sering 

mengkonsumsi makanan yang mengandung zat purin tinggi, seperti kacang-

kacangan, daging, jeroan, ikan teri, tahu, tempe dan makanan laut. Daging yang 

paling sering dikonsumsi adalah daging ayam dengan frekuensi makan 3-4 kali 

dalam seminggu. Tingginya kasus rawat jalan penyakit asam urat di Puskesmas 

untuk semua golongan umur di Kabupaten Jembrana dengan jumlah kasus sebanyak 

6.719 kasus, sehingga sangat perlu dilakukannya deteksi dini penyakit asam urat 

pada masyarakat terutama lansia. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik 



4 
 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Kadar Asam Urat Pada 

Lansia di Banjar Pangkung Buluh Kecamatan Negara.” 

  

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Bagaimana gambaran kadar asam urat pada lansia di Banjar Pangkung 

Buluh Kecamatan Negara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran kadar asam urat pada lansia di Banjar Pangkung 

Buluh Kecamatan Negara. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi kadar asam urat pada lansia berdasarkan karakteristik usia di 

Banjar Pangkung Buluh Kecamatan Negara. 

b. Mengidentifikasi kadar asam urat pada lansia berdasarkan karakteristik jenis 

kelamin di Banjar Pangkung Buluh Kecamatan Negara. 

c. Mengidentifikasi kadar asam urat pada lansia berdasarkan karakteristik 

konsumsi makanan di Banjar Pangkung Buluh Kecamatan Negara. 

d. Mengukur kadar asam urat pada lansia di Banjar Pangkung Buluh Kecamatan 

Negara. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan sebagai acuan 

untuk melakukan penelitian mengenai gambaran kadar asam urat pada lansia. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk 

menambah pengetahuan khususnya tentang pola makan yang dapat dilakukan untuk 

mencegah penyakit asam urat pada lansia. 

 


