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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hiperurisemia adalah gangguan metabolisme yang ditandai oleh kelebihan 

asam urat dalam darah. Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme purin 

pada manusia, konsentrasi serum asam urat yang tidak lebih dari 7 mg/dL pada 

laki-laki dan 6 mg/dL pada perempuan (Kim et al, 2010; Peixoto et al, 2001; 

Putra, 2006; Lamb et al, 2006).  

Penelitian di Chitwan Nepal, melaporkan bahwa prevalensi hiperurisemia 

pada ras Mongolia sebesar 24,50%, sedangkan pada non Mongolia sebesar 

21,06%, lebih umum pada laki-laki daripada perempuan (Kumar et al, 2010; 

Nakanishi et al, 2000). Poletto (2011) dalam penelitiannya melaporkan, tingginya 

prevalensi hiperurisemia Jepang-Brazil sebesar 35,3%. 

Besarnya angka kejadian hiperusemia pada masyarakat Indonesia belum 

ada data yang pasti. Mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku sangat 

mungkin memiliki angka kejadian yang lebih bervariasi. Pada penelitian 

hiperurisemia di rumah sakit ditemukan angka prevalensi yang lebih tinggi, yaitu 

antara 17-28% akibat pengaruh penyakit dan obat-obatan yang diminum 

penderita. Prevalensi hiperurisemia di Ubud (12%), di Pulau Ceningan (17%), di 

Kota Denpasar (18,2%) sedangkan prevalensi hiperurisemia pada penduduk di 

Jawa Tengah adalah sebesar 24,3% pada laki-laki dan 11,7% pada perempuan 

(Hensen, 2007). 

Asam urat sebagai hasil sintesis purin pada kondisi hiperurisemia, 

merupakan faktor resiko stroke selain hipertensi, diabetes melitus (DM), penyakit 

jantung, merokok, kenaikan kadar lipid, hipertiroidi, hematokrit, fibinogen, 

kegemukan, kurang aktivitas, alkohol, usia, dan genetik (Gilroy, 2000). Selain itu 

faktor status sosial ekonomi, urbanisasi dan lingkungan juga berperan terhadap 

kejadian stroke (Gillium,1999). 

Stroke dewasa ini menimbulkan masalah besar kesehatan di dunia, 

menduduki peringkat ketiga, salah satu penyebab paling umum dari kematian dan 
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cacat parah jangka panjang (Parvin et al, 2009). WHO (2011) mendefinisikan 

stroke sebagai suatu peristiwa yang disebabkan oleh gangguan suplai darah ke 

otak, karena pembuluh darah yang pecah atau tersumbat oleh gumpalan. Menurut 

laporan terbaru, 780.000 orang Amerika mengalami stroke baru atau berulang 

setiap tahun, rata-rata satu kematian  setiap 40 detik. Data awal dari tahun 2005 

menunjukkan bahwa stroke berkontribusi sekitar 1 dari  setiap 17 kematian di 

Amerika Serikat (Rosamond et al, 2008). 

Stroke adalah penyebab meningkatnya morbiditas dan mortalitas di 

Indonesia. Data klinis rawat inap stroke di Indonesia masih belum tersedia. Dari 

2065 pasien stroke akut yang dirawat di 28 rumah sakit seluruh Indonesia, usia 

18-95 tahun didapatkan 12,9%, usia kurang dari 45 tahun, dan 35,8% untuk usia 

lebih dari 65 tahun. Angka kejadian tersebut lebih banyak laki-laki daripada 

perempuan (Misbach & Ali, 1997).  

Berdasarkan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, stroke 

merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama di hampir seluruh RS di 

Indonesia yaitu sebesar 15.4%. Angka kejadian stroke meningkat dari tahun ke 

tahun. Penelitian di RSUD Dr. Moewardi, pada tahun 2003 jumlah pasien stroke 

sebanyak 864 dan menduduki peringkat ke-4 penyebab kematian terbanyak dari 

semua kasus. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah pasien stroke sebanyak 503, 

dengan jumlah stroke iskemik 275, lebih banyak dari stroke hemoragik (RSUD 

Dr. Moewardi, 2011). 

Hasil penelitian selama 8,4 tahun di Rotterdam oleh Bos (2006) tingginya 

kadar asam urat serum berhubungan dengan resiko infark miokard dan stroke. 

Bukti yang luar biasa menunjukkan hiperurisemia terkait dengan obesitas, 

hipertensi, menurunnya kolesterol HDL, hipertrigliseridemia, hyperinsulinemia 

dan menurunnya sensitivitas insulin yang merupakan komponen dari sindrom 

metabolik dan meningkatkan risiko terjadinya stroke. Tetapi serum asam urat 

tetap merupakan faktor resiko independen untuk stroke  (Lehto et al, 1998). 

Penelitian hiperurisemia sebagai faktor resiko stroke infark telah dilakukan 

oleh Purwantini (2000) di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan rancangan studi kasus kontrol tanpa matching dengan jumlah 
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subyek penelitian sebanyak 200 orang. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

hiperurisemia bermakna sebagai faktor resiko stroke infark (OR = 4,76; 

p=0,00006). 

Sebaliknya penelitian di Swedia (Bengtsson et al, 1988), Chicago (Dincer 

et al, 2002), dan Swiss (Conen et al, 2004) melaporkan bahwa hiperurisemia tidak 

terbukti sebagai faktor resiko stroke. Fenty (2007) dalam penelitiannya di RSUP 

Dr. Sardjito Yogyakarta melaporkan bahwa hiperurisemia memiliki nilai RR= 

2,159 (IK 95%: 0,684-6,816), p=0,158 tidak terbukti sebagai faktor prognostik 

terhadap keluaran klinis stroke infark akut. Penelitian lain di RSU Mayjen H.A. 

Thalib Kerinci oleh Dahrizal (2009) hiperurisemia secara statistik menunjukkan 

hubungan yang tidak bermakna dengan kejadian stroke. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa peran hiperurisemia sebagai 

faktor resiko stroke masih kontroversi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah memang terdapat hubungan diantara keduanya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Stroke merupakan masalah yang serius karena tingginya morbiditas dan 

mortalitas serta menyebabkan kecacatan. 

2. Di Jawa prevalensi hiperurisemia cukup tinggi sebesar 24,3% pada laki-laki 

dan 11,7% pada perempuan. 

3. Hiperurisemia merupakan faktor resiko stroke selain hipertensi, 

hiperlipidemia, merokok, obesitas, diabetes melitus, olahraga. 

4. Masih terdapat kontroversi pendapat bahwa hiperurisemia menyebabkan 

stroke. 

5. Penelitian hubungan hiperurisemia dengan angka kejadian stroke belum 

pernah di RSUD Moewardi.  

Dari beberapa kesimpulan di atas, diajukan pertanyaan penelitian: Apakah 

terdapat hubungan hiperurisemia dengan angka kejadian stroke iskemik di RSUD 

Dr. Moewardi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Menjelaskan hubungan hiperurisemia dengan peningkatan angka kejadian 

stroke iskemik di RSUD Dr. Moewardi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah hubungan 

hiperurisemia dengan stroke. 

2. Aspek Aplikatif 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

mengontrol kadar asam urat sehingga secara langsung dapat menurunkan 

angka kejadian stroke. 


