
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Gout merupakan suatu keadaan dimana terjadi gangguan metabolisme 

purin di dalam tubuh. Dimana akan terjadi peningkatan produksi asam urat 

dan penurunan ekskresi asam urat oleh ginjal sehingga menyebabkan 

penumpukan kadar asam urat di sendi dan saluran ginjal. Gout adalah hasil 

dari metabolisme tubuh oleh salah satu protein (purin) dalam ginjal. Dalam hal 

ini, ginjal berfungsi mengatur kestabilan kadar asam urat dalam tubuh dimana 

sebagian sisa asam urat dibuang melalui air seni (urin), (Brunner & Suddarth, 

2002). 

 Apabila kadar asam urat berlebihan dan ginjal tidak mampu mengatur 

keseimbangannya, maka akan menumpuk pada jaringan dan sendi. Pada saat 

kadar asam urat tinggi dan tidak segera diobati dapat menyebabkan penyakit 

batu ginjal. Menurut Prince dan Wilson, 2005 tanda dan gejala asam urat 

adalah terjadinya peningkatan asam urat serum, nyeri hebat yang datang tiba-

tiba, pergerakan kaku, mudah merasa letih dan lesu, kemerahan di kulit, sakit 

tenggorokan, nafsu makan berkurang, lidah berwarna merah (gusi berdarah). 

Penyakit gout yang berkaitan dengan peninggian asam urat tidak begitu di 

kenal masyarakat, sebagian besar masyarakat menyebutnya penyakit asam 

urat. 
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 Berdasarkan survei WHO tahun 2004, Indonesia merupakan negara 

terbesar ke 4 di dunia yang penduduknya menderita asam urat dan berdasarkan 

sumber dari Buletin Natural, di Indonesia penyakit asam urat 35% terjadi pada 

pria di bawah usia 34 tahun. Kadar asam urat normal pada pria berkisar 3,5-7 

mg/dl dan pada perempuan 2,6-6 mg/dl. Kadar asam urat yang lebih dari 7 

mg/dl untuk laki-laki dan 6 mg/dl untuk perempuan disebut hiperurisemia. 

Dari data yang saya peroleh dari Dinas Kesehatan kota Surakarta pada 

akhir tahun 2010 dengan jumlah penduduk sekitar 503.421 jiwa didapatkan 

data sekitar 225 kasus penderita Gout di kota Surakarta dan pada akhit tahun 

2011 yang berpenduduk sekitar 501.226 jiwa didapatkan data sekitar 218 

penduduk yang menderita Gout dengan berobat ke tempat pelayanan 

kesehatan. Sedangkan di wilayah kerja puskesmas Pucangsawit pada bulan 

April tahun 2010 didapatkan data 16 kasus Gout, pada bulan April tahun 2011 

didapatkan data 21 kasus Gout dan pada bulan April tahun 2012 di dapatkan 

data 29 kasus Gout.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan asuhan 

keperawatan dengan judul “ Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. D Dengan 

Gangguan Sistem Muskuloskeletal : Gout Pada Ny. H Di Desa Pucangsawit 

RT 01 / RW 01 Wilayah Kerja Puskesmas Pucangsawit “. 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Memberikan asuhan keperawatan pada keluarga Tn. D khususnya Ny. H 

dengan Gout di wilayah kerja Puskesmas Pucangsawit. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada keluarga Tn. D khususnya Ny.H dengan 

Gout. 

b. Merumuskan dan menegakkan diagnosa keperawatan pada keluarga 

Tn. D dengan Gout. 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada keluarga Tn. D dengan Gout. 

d. Melaksanakan implementasi keperawatan pada keluarga Tn. D dengan 

Gout. 

e. Melaksanakan evaluasi pada keluarga Tn. D dengan Gout. 

 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan atau informasi dalam bidang keperawatan keluarga tentang 

asuhan keperawatan keluarga dengan Gout. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi struktur Puskesmas 

Untuk bahan masukan dan evaluasi yang diperlukan dalam 

pelaksanaan praktek pelayanan keperawatan khususnya pada 

keperawatan keluarga dengan Gout. 

b. Bagi Instansi Akademik 

Untuk bahan masukan dalam kegiatan proses belajar mengajar tentang 

asuhan keperawatan keluarga dengan Gout yang dapat digunakan 

sebagai acuan praktek bagi mahasiswa keperawatan. 

c. Bagi penulis  

Untuk acuan atau referensi dalam mencari informasi, pengetahuan, 

wawasan dan pengalaman khususnya dibidang keluarga dan komunitas 

pada pasien keluarga dengan Gout. 

d. Bagi Keluarga 

Sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang 

penyakit Gout, perawatan dan penatalaksanaannya. 

e. Bagi Pembaca 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

penyakit Gout. 


