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Lansia

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangak Konsep

Orang yang telah memasuki usia lanjut sangat rentan terkena penyakit.

Semakin menurunnya kekuatan fisik dan daya tahan tubuh membuat mekanisme

kerja organ tubuh menjadi terganggu. Perubahan yang sering terjadi adalah

kehilangan massa tubuhnya, termasuk tulang, otot, dan massa organ tubuh,

sedangkan massa lemak meningkat (Manampiring dan Bodhy, 2011). Peningkatan

massa lemak dapat memicu resiko penyakit kardiovaskular, diabetes melitus,

hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya termasuk asam urat (Fajarina, 2011).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disusun kerangka konsep sebagai

berikut :

Keterangan :

1. : variable yang diteliti

2. : variable yang tidak diteliti

Kadar Asam Urat

Hipourisemia Normal Hipereuisimea

Faktor Penyebab :

1. Usia

2. Jenis kelamin

3. Indeks Massa Tubuh

(IMT)

4. Tekanan darah tinggi

5. Genetik

6. Penyakit dan obat-

obatan

7. Aktivitas fisik

8. Minuman ringan

(soft drink)

Gambar 2. Kerangka Konsep
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Pada kerangka konsep tersebut menjelaskan bahwa lansia yaitu seseorang

yang telah memasuki usia diatas 60 tahun yang telah memasuki fase akhir dari

kehidupan. Lansia merupakan seseorang yang rentan terkena penyakit dikarenkan

massa tubuh pada lansia tersebut sudah mulai turun yang ditandai dengan mulai

rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang merupakan proses dari

penuaan. Salah satu penyakit yang bisa diderita oleh lansia yaitu penyakit asam

urat. Asam urat ini di golongkan menjadi 3 yaitu hipourisemia atau kadar asam

urat mengalami penurunan, kadar asam urat normal, serta hiperusimea atau kadar

asam urat meningkat. Kadar asam urat yang meningkat ini di sebabkan oleh

beberapa faktor yang akan diteliti yaitu faktor umur, jenis kelamin, indeks massa

tubuh (IMT), dan tekanan darah, selanjutnya terdapat faktor yang tidak diteliti

meliputi faktor genetik, penyakit dan obat-obatan, aktivitas fisik, minuman ringan,

serta asupan makanan.

B. Variabel penelitian dan definisi operasional

1. Variable

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

a. Kadar asam urat pada lansia.

b. Jenis kelamin

c. Indeks Massa Tubuh (IMT)

d. Tekanan darah

2. Definisi operasional

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel dalam penulisan ini

disajikan dalam Tabel 2 dibawah:
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Tabel 2

Definisi Operasional Variabel

No. Variable Definisi Operasional Cara
Pengumpulan

Data

Skala

1 2 3 4

1 Kadar Asam

Urat

Kadar asam urat darah

yaitu nilai dari hasil

pemeriksaan asam

urat yang telah

dilakukan pada lansia

yang dinyatakan

dalam satuan mh/dL.

Nilai kadar asam urat

normal pada laki-laki

usia diatas 40 tahun

yaitu 2 – 8,5 mg/dL.

Sedangkan pada

perempuan berusia

diatas 40 tahun yaitu 2

– 8 mg/dL.

Observasi

dan

Pemeriksaan

Laboratorium

Ordinal

2 Lansia Lansia merupakan

orang yang sudah

lanjut usia,

pengelompokan usia

yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu 60-

69 tahun, 70-80 tahun

dan 80-89 tahun.

Observasi

dan

Pemeriksaan

Laboratorium

Ordinal
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No. Variable Definisi Operasional Cara

Pengumpulan

Data

Skala

1 2 3 4

3 Jenis

Kelamin

Di pergunakan untuk

membedakan laki-laki

dan perempuan secara

biologis.

Observasi

dan

Pemeriksaan

Laboratorium

Nominal

4 IMT (Indeks

Massa

Tubuh )

Indeks massa tubuh

diukur dengan

menghitung berat

badan dan tinggi

badan, IMT dikatakan

nomal apabila

hasilnya 18,5-22,9

kg/m2 dan dikatakan

berat badan berlebih

bila hasil pengukuran

≥ 23kg/m2.

Observasi

dan

Pemeriksaan

Laboratorium

Rasio

5 Tekanan

darah

Tekanan darah

merupakan ukuran

yang dapat

menentukan seberapa

kuat jantung

memompa darah ke

seluruh tubuh.

Kategori tekanan

darah normal yaitu

100/70 mmHg sampai

120/80 mmHg.

Observasi

dan

Pemeriksaan

Laboratorium

Ordinal


