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 BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belatang 

kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, 

sehingga tingkat yang diwakili oleh angka harapan hidup menjadi indikator 

yang akan selalu digunakan dalam indeks pembangunan manusia. Pada lansia 

terjadi penyakit degeneratif yang meliputi atritis gout, Hipertensi, gangguan 

pendengaran, kelainan jantung, penurunan visual, dan gangguan pada tulang. 

Penyakit degeneratif tersebut disebabkan  adanya kemunduran fungsi organ, 

anatomi tubuh dan pola makan(Noorkasihan, 2009). Dari penyakit tersebut, 

penyakit gout atritis menjadi keluhan utama bagi lansia karena menggagu 

aktifitas sehari-hari, bahkan bisa membuat sulit tidur. Gout atritis adalah 

penyakit yang menyakitkan, lama-kelamaan akan mengalami penumpukan 

kristal mengakibatkan nekrosis sehingga, dibutuhkan tindakan perbedahan 

(operasi) (Washington, 2012). 

Gout atritis merupakan produk akhir dari metabolisme purin. Asam 

urat yang beredar di dalam tubuh manusia akan diproduksi sendiri oleh tubuh 

(Rau, 2015). Gout adalah bentuk umum dari atritis yang ditandai oleh deposisi 

monosodium urat MSU (Washington, 2012).  Monosodium urat MSU 

merupakan penumpukan kristal  kedalam cairan sinovial. Kekakuan dan sakit 

terus-menerus menyerang bagian sendi, kebanyakan pasien dapat diobati 

dengan rutin menggunakan obat oral, namun serangan akut berulang dapat 
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terjadi karena kristal MSU telah berada di dalam sendi dan bisa 

mengakibatkan kerusakan artikular (Chih-Chien, 2009).  

Sedangkan Menurut Diantari, (2012), asam urat merupakan hasil 

metabolisme akhir dari purin yaitu salah satu komponen asam nukleat yang 

terdapat dalam inti sel tubuh. Gout atritis diartikan sebagai penyakit yang 

ditandai pada bagian persendian khususnya sendi jari kaki, jari tangan, tumit, 

dengkul, siku, dan pergelangan tangan. Menurut McGuire (2003), dimana 

nyeri, peradangan, ketidak stabilan, atau pembatasan gerak mempengaruhi satu 

atau lebih artikulasi dari sistem muskoloskeletal, ketika penyakit gout atritis 

mempengaruhi kaki mereka umumnya hadir dengan nyeri.   Nyeri atau sakit 

pada bagian persendian diakibatkan karena asam urat yang tinggi serta 

membuat bagian yang diserang tampak bengkak dan meradang (Lumunon & 

Bidjuni 2015). Penyakit asam urat adalah contoh penyakit degeneratif  yang 

meskipun tidak mematikan, tetapi sangat mengganggu kualitas hidup 

seseorang, mencegah lebih baik dari pada mengobati. Namun, apa bila 

penyakit sudah terlanjur berada di dalam tubuh atau bersarang di dalam tubuh, 

tidak ada cara lain kecuali mengobati dan mengatur pola makan, sedangkan 

pola makan itu sendiri merupakan suatu cara atau usaha dalam mengatur 

jumlah dan jenis makanan dengan maksud untuk membantu kesembuhan 

penyakit (Putra, 2013). 

  Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmodjo, 

2012).  Pada umumnya peningkatan kadar asam urat dalam darah memang 



3 
 

 
 

tidak terlalu dirasakan oleh tubuh. Hal ini yang dapat menyebabkan lansia 

yang minim akan pengetahuan dan mempunyai sikap acuh tentang kesehatan 

tubuhnya sendiri. Beberapa dari mereka menganggap hanya penyakit biasa dan 

nantinya jika dibiarkan akan sembuh dengan sendirinya. Jika lansia sudah 

mengerti akan pengertian, penyebab dan pola makan atau diet untuk 

penyakitnya, terutama untuk penderita asam urat, akan membantu mengurangi 

kadar asam urat dalam darah (Ranti, 2012). 

  Sikap merupakan suatu respon yang masih tertutup dari seseorang 

terhadap stimulus atau objek   dalam hal ini merupakan masalah kesehatan, 

termaksud penyakit (Notoatmodjo, 2012). Penyakit seperti gout atritis sering 

kambuh apabila penderita sering mengonsumsi makanan yang tinggi purin. 

Kekambuhan merupakan kembalinya suatu penyakit dan gejala-gejala 

penyakit sehingga cukup parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari.  

   yang menderita penyakit gout atritis sering mengalami 

kekambuhan, hal ini terjadi karena berhubungan dengan pengetahuan, dan 

kesadaran penderita terkait gout atritis. pengelolaan gout sering sulit untuk 

dilakukan karena terkait dengan kepatuhan dalam perubahan gaya hidup 

(Festy, 2009). 

  Menurut penelitian yang dilakukan Diantari (2012), yaitu 

penelitian untuk mencari pengaruh asupan purin dan cairan terhadap kadar 

asam urat wanita usia 50-60 tahun, dari penelitian tersebut didapatkan ada 

pengaruh asupan purin terhadap kadar asam urat sedangkan cairan tidak 

berpengaruh terhadap kadar asam urat pada wanita usia 50-60 tahun, dan 
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menurut penelitian yang dilakukan Lumunon (2015), yaitu penelitian tentang 

hubungan status gizi dengan gout atritis pada lanjut usia, dari penelitian 

tersebut didapatkan ada hubungan antara status gizi dengan gout atritis pada 

lansia. Hasil riset kesehatan pada tahun 2013 menunjukan bahwa penyakit 

sendi di Indonesia sebesar 11,9%, kejadian tertinggi di Bali sebesar 19,3% 

(Riskesdas, 2013). Di Jawa Tengah prevalensi penyakit gout belum diketahui 

secara pasti, tetapi menurut World Health Organization (WHO) diketahui 

4683 sampel berusia 15-45 tahun dengan hasil atritis gout 24,3% . 

  Ditinjau dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti di Puskesmas 

Kartasura, yang terkena penyakit gout atritis pada tahun 2014 mencapai 2056 

jiwa, dan pada tahun 2015 sebanyak 815 jiwa, dari tahun 2014-2015 

mengalami penurunan sebesar 49%. terjadinya penurunan dari tahun 2014 ke 

2015 karena Puskesmas Kartasura mengadakan pendidikan kesehatan, 

mengenai gout atritis. 

Berdasarkan hasil survey pendahuluan oleh peneliti pada bulan Mei 

2016 di Posyandu lansia Bagas Waras kartasura. Dari 62 lansia yang 

dilakukan pengecekan kadar asam urat oleh peneliti, didapatkan Jumlah 

lansia yang menderita gout atritis atau asam urat yaitu sebanyak 46 lansia, 

dari  10 orang yang peneliti survey, 3 orang mengerti apa itu penyakit asam 

urat atau gout atritis dan sedikit mengerti tentang jenis-jenis makanan yang 

dipantang untuk penyakit asam urat dan mengatakan bahwa terkadang 

mengonsumsi makanan yang mengandung asam urat, tidak akan 

memperparah penyakitnya, lansia mengatakan setuju bahwa mengonsumsi 
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makanan tersebut dengan jumlah yang sedikit tidak akan mempengaruhi 

naiknya kadar asam urat di dalam tubuh, lansia mengatakan bahwa di 

Posyandu Bagas Waras jarang bahkan tidak pernah dilakukan pendidikan 

kesehatan. cara pencegahan kekambuhan yang dilakukan  para lansia adalah 

melakukan olah raga ringan di pagi hari dan sore hari. Tujuh orang lainya 

mengatakan bahwa mengerti akan penyakit asam urat, tetapi, belum mengerti 

pola makan diet rendah purin, dan mengatakan hampir setiap harinya 

mengonsumsi makanan seperti jeroan, melinjo dan sayuran seperti bayam. 

Penderita di atas tidak melakukan pencegahan kekambuhan terhadap 

penyakitnya   

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Pola Makan  

Terhadap sikap pencegahan kekambuhan Atritis Gout pada lansia. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis susun 

sebelumya, maka dapat ditarik perumusan masalahnya yaitu “apakah ada 

Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Pola Makan Terhadap sikap 

pencegahan kekambuhan Atritis Gout?”. 

C. Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum : 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui Hubungan Tingkat 

Pengetahuan tentang Pola Makan Terhadap sikap pencegahan kekambuhan 

Atritis Gout. 
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2. Tujuan khusus : 

a. Untuk mengetahui karakteristik penderita atritis gout pada lansia di 

Posyandu Bagas Waras. 

b. Untuk mengetahui pengetahuan lansia terhadap pola makan pada 

penderita atritis gout di Posyandu Bagas Waras. 

c. Untuk mengetahui sikap pencegahan lansia terhadap gout atritis di 

Posyandu Bagas Waras. 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi peneliti dan institusiman 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti dan institusi pendidikan adalah untuk 

menambah wawasan pengetahuan serta sebagai kemajuan peningkatan 

ilmu kesehatan. 

2. Bagi lansia  

Manfaat penelitian ini bagi lansia adalah diharapkan lansia yang terkena 

penyakit  atritis gout mengetahui tentang  atritis gout dan menunjukan 

sikap positif dalam melakukan pencegahan maupun penanganan atritis 

gout. 

3. Bagi kader 

Manfaat penelitian ini bagi kader adalah membantu mengatasi 

permasalahan kader dalam pemberian pengetahuan pola makan dan sikap 

pencegahan lansia terhadap penyakit atritis gout. 
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4. Bagi perawat 

Manfaat penelitian ini bagi perawat adalah perawat mampu memberikan 

gambaran yang lebih luas terhadap penderita  atritis gout dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 

E. Keaslian penelitian 

1. Diantari, Candra (2012). Pengaruh Asupan Purin dan Cairan Terhadap 

Kadar Asam Urat Wanita Usia 50-60 Tahun Di Kecamatan Gajah Mungkur 

Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan 

rancangan Cross-sectional. Jumlah responden penelitian adalah 40 orang 

wanita usia 50-60 tahun. Menggunakan uji regresi linier. Hasil uji statistik 

menunjukan tidak ada pengaruh antara cairan dengan kadar asam urat 

(p>0,05) dan ada pengaruh positif asupan purin terhadap kadar asam urat 

(p<0,05).  

2. Lumunon (2015). Hubungan Status Gizi Dengan Gout Arthritis Pada lanjut 

usia Di Puskesmas Wawonasa Manado. Desain penelitian yang digunakan 

adalah metode observasional analitik dengan rancangan Cross Sectional, 

populasinya seluruh lanjut usia yang berkunjung ke Puskesmas Wawonasa 

Manado, teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, 

menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukan, ada hubungan 

antara status gizi dengan gout arthritis  

 

Dari dua penelitian terdahulu di atas yang membedakan dari penelitian 

saya adalah judul, waktu, tempat, jumlah sampel, penggunaan metode dan 

kuesioner penelitian.  


