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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Kondisi Lokasi Penelitian 

Banjar Pangkung Buluh adalah Banjar yang berada di Desa Kaliakah, 

Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan jumlah penduduk yang tercatat di 

Profil Desa Kaliakah, (2020) sebanyak 1805 orang. Sejarah nama Banjar Pangkung 

Buluh berasal dari ditemukannya sebuah sungai kecil yang dipinggirannya penuh 

di tumbuhi pohon bambu buluh, maka banjar ini di namakan dengan Banjar 

Pangkung Buluh. Batas wilayah Banjar ini ialah Banjar Ketiman Kelod dan Banjar 

Katulampa di utara, di timur berbatasan dengan Banjar Peh dan Banjar Pangkung 

Dalem, Banjar Air Anakan di selatan, serta pada wilayah barat batas wilayahnya 

adalah Banjar Pangkung Jajang. Kondisi geografi Banjar Pangkung Buluh berupa 

dataran rendah dan memiliki hamparan sawah yang luas.  

2. Karakteristik Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah lansia di Banjar Pangkung 

Buluh Kecamatan Negara. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 31 responden. 

Adapun karakteristik responden yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Distribusi Karakteristik Berdasarkan Usia 

Tabel 2  

Distribusi Karakteristik Berdasarkan Usia Responden 

No. Usia (Tahun) Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

1. Lansia awal (46-55) 3 9,7% 

2. Lansia akhir (56-65) 11 35,5% 

3. Manula (≥ 65) 17 54,8% 

 Total  31 100% 

 

Berdasarkan Tabel 2 responden lansia awal dengan usia (46-55) 

tahun sebanyak 3 responden (9,7%), responden lansia akhir dengan 

kelompok usia (56-65) tahun sebanyak 11 responden (35,5%) dan 

responden manula dengan kelompok usia (65-89) tahun yaitu sebanyak 17 

responden (54,8%). 

b. Distribusi Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 3  

Distribusi Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

Laki-laki 9 29% 

Perempuan  22 71% 

Total  31 100% 

 

Berdasarkan Tabel 3 mayoritas responden paling banyak berjenis 

kelamin perempuan dengan jumlah 22 responden (71%), sedangkan 

responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 responden (29%). 
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c. Distribusi Karakteristik Berdasarkan Konsumsi Makanan Tinggi Purin 

Tabel 4 

Distribusi Karakteristik Berdasarkan Konsumsi Makanan Tinggi Purin 

Responden 

  

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan mayoritas responden paling 

banyak mengonsumsi jenis makanan yang mengandung purin tinggi dengan 

jumlah 29 responden (93,6%), sedangkan responden yang mengonsumsi 

jenis makanan yang mengandung purin normal dengan jumlah 2 responden 

(6,4%). 

3. Hasil Pengamatan terhadap Subyek Penelitian Berdasarkan Variabel 

Penelitian 

a. Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat pada Lansia 

Tabel 5  

Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat pada Lansia 

Kadar Asam Urat (mg/dL) Jumlah % 

Normal 15 48,4 

Tinggi 16 51,6 

Jumlah 31 100 

 

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan responden yang memiliki kadar 

asam urat tinggi dengan jumlah 16 responden (51,6%) dan responden yang 

memiliki kadar asam urat normal yaitu dengan jumlah 15 responden 

(48,4%). 

Konsumsi Purin Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

Ya 29 93,6% 

Tidak 2 6,4 % 

Total  31 100% 
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b. Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat Berdasarkan Usia 

Tabel 6 

Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat Berdasarkan Usia 

Umur (Tahun) Kadar Asam urat (mg/dL) Total 

Normal Tinggi 

 %  %  % 

Lansia awal 

(46-55) 

3 9,7 0 0 3 9,7 

Lansia akhir 

(56-65) 

6 19,4 5 16,1 11 35,5 

Manula (≥ 65) 6 19,4 11 35,5 17 54,8 

Jumlah  15 48,4 16 51,6 31 100 

 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan responden paling banyak pada 

penelitian ini yaitu pada kelompok usia manula yang menderita asam urat 

dengan kelompok usia manula (≥65) tahun yaitu sebanyak 17 responden 

(54,8%) dengan rincian kadar asam urat normal sejumlah 6 responden 

(19,4%) dan kadar asam urat tinggi dengan jumlah 11 responden (35,5%). 

Responden pada kelompok lansia awal (46-55) tahun sebanyak 3 responden 

(9,7%) dengan rincian kadar asam urat normal sejumlah 3 responden (9,7%) 

dan kadar asam urat tinggi dengan jumlah 0 responden (0%). Responden 

pada kelompok lansia akhir (56-65) tahun yaitu sebanyak 11 responden 

(35,5%) dengan rincian kadar asam urat normal sejumlah 6 responden 

(19,4%) dan kadar asam urat tinggi sejumlah 5 responden (16,1%). 
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c. Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 7 

Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Kadar Asam Urat (mg/dL) Total 

Normal Tinggi 

 %  %  % 

Laki-laki 5 16,1 4 12,9 9 29 

Perempuan 10 32,3 12 38,7 22 71 

Jumlah  15 48,4 16 51,6 31 100 

 

Berdasarkan Tabel 7 responden terbanyak memiliki jenis kelamin 

perempuan sebanyak 22 responden (71%) dengan rincian kadar asam urat 

normal 2,4 - 5,7 mg/dL sejumlah 10 responden (32,3%) dan kadar asam urat 

tinggi ≥ 5,7 mg/dL dengan jumlah 12 responden (38,7%), sedangkan 

responden laki-laki sebanyak 9 responden dengan rincian kadar asam urat 

normal 3,4 - 7 mg/dL sejumlah 5 responden (16,1%) dan kadar asam urat 

tinggi ≥ 7 mg/dL dengan jumlah 4 responden (12,9%). 

d. Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat Berdasarkan Konsumsi Makanan 

Tinggi Purin 

Tabel 8 

Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat Berdasarkan Konsumsi Makanan 

Tinggi Purin 

Konsumsi 

Purin 

Kadar Asam Urat (mg/dL) Total 

Normal Tinggi 

 %  %  % 

Sering (≥ 3 

x/seminggu) 

13 42 16 51,6 29 93,6 

Jarang (< 2 

x/seminggu) 

2 6,4 0 0 2 6,4 

Jumlah 15 48,4 16 51,6 31 100 
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Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan responden yang mengonsumsi 

jenis makanan yang mengandung purin tinggi dengan jumlah 29 responden 

(93,6%) dengan rincian kadar asam urat normal sejumlah 13 responden 

(42%) dan kadar asam urat tinggi dengan jumlah 16 responden (51,6%) 

sedangkan responden yang mengonsumsi jenis makanan yang mengandung 

purin normal dengan jumlah 2 responden (6,4%) dengan rincian kadar asam 

urat normal sejumlah 2 responden (6,4%) dan kadar asam urat tinggi dengan 

jumlah 0 responden (0%). 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam tabel diatas mengenai 

penelitian gambaran kadar asam urat pada lansia di Banjar Pangkung Buluh 

Kecamatan Negara. Target responden dalam penelitian ini adalah orang yang 

memiliki usia 55-89 tahun (lansia). Jumlah populasi masyarakat lansia sebanyak 

310 orang responden. Jumlah sampel penelitian ini ialah 31 orang responden dan 

ditentukan berdasarkan rumus serta menggunakan teknik non probability sampling 

menggunakan sampling kuota. 

Berdasarkan Tabel 2 menyajikan karakteristik usia responden yang 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu usia lansia awal (46-55) tahun, lansia akhir (56-

65) tahun dan manula (≥65) tahun. Berdasarkan tabel 6 yang telah disajikan 

responden yang memilki usia 55 tahun dengan jumlah 3 responden (9,7%), usia 56-

65 tahun dengan jumlah 11 responden (35,5%) dan usia manula (≥ 65) tahun dengan 

jumlah 17 responden (54,8%). Responden paling banyak pada penelitian ini yaitu 

pada kelompok usia manula yang menderita asam urat dengan kelompok usia 

manula (≥65) tahun yaitu sebanyak 17 responden (54,8%).  Hasil yang diperoleh 
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didukung dengan teori yang dinyatakan oleh Putri, (2017) bahwa usia merupakan 

penyebab meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Bertambahnya usia 

berpengaruh terhadap penyakit asam urat, hal ini terjadi karena adanya penurunan 

proses kerja tubuh. Usia lansia mengalami proses degeneratif yaitu penurunan sel 

dan penurunan fungsi ginjal yang dapat menghambat ekskresi asam urat sehingga 

berakibat terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam darah. Teori ini sependapat 

dengan teori yang dinyatakan oleh Ibrahim, Prawata dan Widodo, (2020) bahwa 

Penyakit asam urat disebabkan oleh faktor usia, dimana semakin meningkat usia, 

maka berbagai proses degeneratif dapat menyerang salah satunya yaitu Artritis 

Gout. Menurut Hastuti, Murbawani dan Wijayanti, (2018) orang yang berusia diatas 

60 tahun memiliki faktor resiko penyakit Gout Athritis yang lebih tinggi hal ini 

dapat terjadi karena mekanisme kerja tubuh yang semakin menurun. Hasil dari 

penelitian ini juga didukung dengan teori yang dinyatakan Febriyanti, Nubadriyah 

dan Dewi, (2020) bahwa pada usia 60-74 tahun berkaitan dengan peningkatan kadar 

asam urat dalam darah, pada lanjut usia akan mengalami perubahan fisik, psikologis 

dan mental. Salah satu perubahan fisik yang dialami oleh lansia yaitu penurunan 

fungsi ginjal yang menyebabkan peningkatan kadar asam urat, hal ini terjadi karena 

ginjal tidak mampu mengeluarkan purin dengan baik sehingga terjadi pengendapan 

pada persendian.  

Data yang disajikan pada Tabel 3 dapat diketahui karakteristik jenis kelamin 

sebagian besar responden dengan jumlah 22 orang (71%) adalah perempuan, 

sementara 9 responden (9%) memiliki jenis kelamin laki-laki. Pada Tabel 7 tentang 

frekuensi kadar asam urat berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagian besar responden 

memiliki jenis kelamin perempuan sebanyak 22 responden (71%) dengan rincian 
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kadar asam urat normal sejumlah 10 responden (32,3%), dan kadar asam urat tinggi 

sejumlah 12 responden (38,7%). Teori ini didukung oleh hasil dari penelitian yang 

dipaparkan oleh Nasir, (2019) perempuan memiliki hormon estrogen yang dapat 

menurunkan resiko hiperurisemia, namun dengan bertambahnya usia, hormon ini 

mengalami penurunan fungsi sehingga menyebabkan tingginya resiko 

hiperurisemia. Pada dasarnya serum asam urat memiliki tingkat yang berbeda 

berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki memiliki serum asam urat yang lebih tinggi 

dari perempuan dan akan semakin meningkat ketika usia lanjut, sementara 

perempuan akan mengalami penurunan hormon estrogen ketika usia lanjut yang 

menyebabkan penurunan ekskresi asam urat sehingga beresiko mengalami penyakit 

asam urat (Putri, 2017). Laki-laki tidak memiliki hormon estrogen yang tinggi, 

sehingga asam urat sulit dieksresikan melalui urin, dan dapat menyebabkan resiko 

peningkatan kadar asam urat pada laki-laki lebih tinggi. Walaupun demikian kadar 

asam urat pada wanita meningkat pada saat menopause (Arjani, Mastra dan Merta, 

2018). Perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan yang melakukan 

pemeriksaan asam urat ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan lansia 

khususnya lansia dengan jenis kelamin perempuan mengenai konsumsi makanan 

dengan kadar purin yang tinggi. Pernyataan ini dapat disimpulkan melalui data yang 

diperoleh peneliti saat melaksanakan observasi secara door to door yaitu responden 

perempuan mempunyai kecenderungan mengkonsumsi makanan dengan 

kandungan purin tinggi. 

Berdasarkan tingkat konsumsi makanan pada Tabel 4 dari 31 responden 

sebanyak 29 responden (93,6%) memiliki kebiasaan makan dengan kandungan 

purin tinggi, sedangkan sebanyak 2 responden (6,4%) memiliki kebiasaan makan 
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dengan kandungan purin normal. Responden yang mengonsumsi jenis makanan 

yang mengandung purin tinggi dengan jumlah 29 responden (93,6%) dengan 

rincian kadar asam urat normal sejumlah 13 responden (42%) dan kadar asam urat 

tinggi dengan jumlah 16 responden (51,6%). Kebiasaan responden dalam 

mengonsumsi makanan tinggi purin disebabkan karena jenis makanan ini mudah 

diperoleh dan harga yang relatif murah. Makanan tinggi purin yang paling sering 

dikonsumsi adalah jeroan, ikan teri, udang, daging ayam, daging babi, daun 

singkong, dan kacang-kacangan. Penelitian ini sependapat dengan teori yang 

dinyatakan oleh (Fitriani dkk., 2021) 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. Jenis makanan yang memiliki kandungan purin sangat tinggi (150-

1000 mg purin/100g) yaitu seperti (daging sapi, udang, kerang, jeroan, sarden) dan 

jenis makanan yang memiliki kandungan purin tinggi (50-100 mg purin/100g) 

adapun jenis makanannya seperti (kacang – kacangan, tahu, tempe, bayam, daun 

singkong, kangkung dan jamur) (Helmi, 2012). 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). Peningkatan kadar asam asam 

urat terjadi karena faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer berkaitan 

dengan faktor genetik dan ketidakseimbangan hormon yang mengakibatkan 

terjadinya gangguan metabolisme termasuk pengeluaran asam urat oleh ginjal 

sehingga terjadi penumpukan purin. Faktor sekunder yang paling sering terjadi 
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adalah akibat mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat purin sehingga 

jumlah purin dalam tubuh meningkat (Harmawati dan Rahayuningrum, 2021). 

Data yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan sebagian responden 

memiliki kadar asam urat tinggi dengan jumlah 16 responden (51,6%). Responden 

dengan kadar asam urat normal dengan jumlah 15 responden (48,4%). Asam urat 

normal dalam tubuh yaitu wanita 2,4 mg/dl-5,7 mg/dl, laki-laki 3,4 mg/dl-7 mg/dl, 

dan anak-anak 2,8 mg/dl-4 mg/dl (Prayogi, 2017). Kenaikan kadar asam urat pada 

lansia ini sependapat dengan teori Putri, (2017) yang mengemukakan bahwa asam 

urat dipengaruhi oleh faktor usia, semakin tua usia seseorang semakin rentan 

terkena penyakit hal tersebut berkaitan dengan menurunnya mekanisme kerja organ 

tubuh yang menyebabkan terjadinya penurunan ekskresi asam urat melalui urin 

yang diakibatkan oleh penurunan hormon estrogen sehingga menyebabkan 

hiperurisemia. Bertambahnya usia seseorang dapat menganggu kinerja tubuh dalam 

sintesis enzim Hypoxantine Guanine Phosphoribosyl Transferase (HGRT) yang 

memiliki peran mengubah purin menjadi nukleotida purin, meningkatnya kadar 

asam urat dalam darah yaitu purin tidak dimetabolisme dengan baik oleh enzim 

Hypoxantine Guanine Phosphoribosyl Transferase (HGRT) sehingga purin 

tersebut akan dimetabolisme oleh enzim Xanthine oxidase menjadi asam urat 

(Arjani, Mastra dan Merta, 2018). Resiko terjadinya hiperurisemia diakibatkan oleh 

penurunan kinerja organ tubuh pada lansia, penerapan pola makan yang benar dapat 

menjadi langkah pencegahan terhadap berbagai penyakit yang dapat menyerang 

lansia. 

 


