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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan sebuah negara dalam suatu pencapaian pembangunan 

manusia dapat tercermin dari meningkatnya angka harapan hidup. Hal ini 

mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia atau lansia. 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 menyebutkan bahwa persentase 

populasi lansia di Indonesia tahun 2000 adalah 7,18 % (umur harapan 

hidup 64,5 tahun). Persentase ini meningkat pada tahun 2010 menjadi 

7,56% (umur harapan hidup 69,43 tahun) dan pada tahun 2011 persentase 

populasi lansia adalah 7,58% (umur harapan hidup 69,65 tahun). Akan 

tetapi, peningkatan jumlah penduduk usia lansia ini akan menimbulkan 

permasalahan baru di bidang kesehatan akibat dari proses pertambahan 

umur. Menurut Kemenkes (2013), proses ini mempengaruhi fungsi 

fisiologis akibat proses degeneratif (penuaan) sehingga menimbulkan 

berbagai keluhan kesehatan akibat penurunan daya tahan tubuh yang 

disebabkan proses degeneratif tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2012 menyatakan bahwa jenis keluhan kesehatan yang paling tinggi 

(32,99%) dialami lansia yaitu berasal dari penyakit yang merupakan efek 

dari penyakit kronis, salah satunya adalah asam urat. 

Penyakit asam urat atau gout merupakan gangguan metabolik tubuh 

yang ditandai dengan meningkatkan kadar asam urat atau hiperurisemia 

(Carter, 2006). Gout merupakan salah satu penyakit tidak menular yang 

sering dialami oleh lansia. Berdasarkan data penelitian National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) pada tahun 2007-2008 dalam 
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CDC (Centers of Disease Control and Prevention), menyatakan bahwa 

prevalensi gout tertinggi 12,6 % dengan prevalensi hiperurisemia sebesar 

36,8 % terjadi pada individu yang berusia 80 tahun ke atas, individu yang 

berusia 70-79 prevalensi gout sebesar 9,3 % dengan prevalensi 

hiperurisemia 31,5 % dan individu yang berusia 60-69 prevalensi gout 

sebesar 8,0 % dengan prevalensi hiperurisemia 27,7%. 

Hiperurisemia terjadi karena adanya peningkatan kadar asam urat 

dalam darah dan terjadi apabila kadar asam urat serum darah melewati 

ambang batasnya. Berdasarkan Putra (2006), batasan kejenuhan asam 

urat dalam serum pada laki-laki adalah sebesar 7 mg/dl dan pada 

perempuan 6 mg/dl. Hiperurisemia disebabkan oleh adanya peningkatan 

produksi (overproduction) asam urat, penurunan pengeluaran 

(underexcretion) asam urat melalui ginjal, atau kombinasi keduanya (Singh, 

2010).  

Asupan makanan tinggi zat purin dapat mempengaruhi hiperurisemia 

dengan meningkatkan produksi asam urat. Purin merupakan salah satu 

jenis senyawa penyusun asam nukleat yang merupakan unsur pembentuk 

protein dan produk akhir katabolisme purin ini adalah berupa asam urat 

(Murray et al,. 2006). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diantari (2012) 

menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara asupan purin terhadap 

kadar asam urat yaitu semakin tinggi konsumsi purin semakin tinggi pula 

kadar asam urat. Selain asupan purin, asupan makanan yang mengandung 

Vitamin C juga mempengaruhi kadar asam urat. Penelitian Pursriningsih 

(2014) menunjukkan bahwa dari 66 responden terdapat sebanyak 42 

responden yang mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung 
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Vitamin C ≥ 60 mg perhari dan sebanyak 62 responden yang memiliki 

kadar asam urat normal. Menurut Gao et al., (2010) Vitamin C memodulasi 

konsentrasi serum asam urat melalui efek urikosuriknya. Selain karena 

efek urikosurik, konsumsi Vitamin C dapat meningkatkan fungsi ginjal dan 

meningkatkan filtrasi dari glomerulus sehingga mengurangi terbentuknya 

kristal urat pada ginjal. 

Faktor risiko lain yang menyebabkan hiperurisemia adalah status gizi. 

Obesitas merupakan penilaian status gizi seseorang apabila di atas 

ambang batas normal. Penelitian yang dilakukan oleh Rau, dkk (2015) 

menemukan bahwa 67% responden yang memiliki kadar asam urat tinggi 

adalah responden yang obesitas. Penelitian lain oleh Wulandari (2015), 

menyatakan bahwa lingkar pinggang berhubungan dengan kadar asam 

urat (p=0,000). Hiperurisemia pada obesitas terjadi melalui resistensi 

hormon insulin. Tubuh yang mengalami obesitas akan terjadi peningkatan 

pelepasan jumlah asam lemak bebas ke dalam sirkulasi. Masuknya asam 

lemak bebas yang berlebihan ini ke dalam otot mengakibatkan terjadinya 

resistensi insulin. Resistensi insulin, hipoksia, dan kematian sel dapat 

menginduksi perubahan Xhantine dengan bantuan air dan oksigen akan 

berubah menjadi asam urat yang menghasilkan peroksida. Selain itu, 

insulin juga berperan dalam meningkatkan reabsorbsi asam urat di tubuli 

proksimal ginjal yang dapat menyebabkan hiperurisemia (Nasrul dkk, 

2012). 

Berdasarkan dari hasil studi pendahuluan, data pada bulan April 2016 

di Puskesmas Pajang, didapatkan data 4 dari 7 posyandu lansia yang 

mempunyai alat ukur dan melakukan pengukuran kadar asam urat, 
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prevalensi kadar asam urat tertingi didapatkan di Posyandu Lansia Panjang 

Yuswo, yaitu dari 40 lansia yang melakukan pemeriksaan kadar asam urat, 

ada 19 lansia yang memiliki kadar asam urat tinggi atau dengan 

persentase sebesar 47,5 %.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Hubungan asupan purin, Vitamin C dan 

status gizi dengan kadar asam urat pada lansia di Posyandu Lansia 

Panjang Yuswo Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang mendasari penelitian ini yaitu : “Apakah ada hubungan 

asupan purin, Vitamin C dan status gizi dengan kadar asam urat pada 

lansia di Posyandu Lansia Panjang Yuswo Kelurahan Pajang Kecamatan 

Laweyan Kota Surakarta ?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan asupan purin, Vitamin C dan status gizi 

dengan kadar asam urat pada lansia di Posyandu Lansia Panjang 

Yuswo Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan purin pada lansia di Posyandu Lansia 

Panjang Yuswo Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta. 
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b. Mendeskripsikan asupan Vitamin C pada lansia di Posyandu 

Lansia Panjang Yuswo Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta. 

c. Mendeskripsikan status gizi pada lansia di Posyandu Lansia 

Panjang Yuswo Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta. 

d. Mendeskripsikan kadar asam urat pada lansia di Posyandu 

Lansia Panjang Yuswo Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan asupan purin dengan kadar asam urat 

pada lansia di Posyandu Lansia Panjang Yuswo Kelurahan 

Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

f. Menganalisis hubungan asupan Vitamin C dengan kadar asam 

urat pada lansia di Posyandu Lansia Panjang Yuswo Kelurahan 

Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

g. Menganalisis hubungan status gizi dengan kadar asam urat 

pada lansia di Posyandu Lansia Panjang Yuswo Kelurahan 

Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

h. Menginternalisasi nilai islam dalam hubungan asupan purin, 

Vitamin C dan status gizi dengan kadar asam urat pada lansia 

di Posyandu Lansia Panjang Yuswo Kelurahan Pajang 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor yang 

dapat mempengaruhi kadar asam urat pada lansia sehingga data 

tersebut dapat digunakan sebagai literatur apabila akan melakukan 

pengembangan penelitian selanjutnya. Selain itu, peneliti dapat 

berperan dalam meningkatkan kualitas hidup lanjut usia yang 

mengalami penyakit asam urat. 

2. Bagi Puskesmas Pajang 

Memberikan informasi tentang mengenai hubungan asupan 

purin, Vitamin C dan status gizi dengan kadar asam urat yang dapat 

dimanfaatkan bagi puskesmas sebagai bahan pertimbangan untuk 

melaksanakan program-program kesehatan pada lansia.  

3. Posyandu Lanjut Usia Panjang Yuswo 

Memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan posyandu 

lansia dalam melakukan penyuluhan atau komunikasi secara 

langsung kepada lansia tentang asam urat, sehingga dapat dilakukan 

pencegahan komplikasi penyakit asam urat. 

4. Bagi Pasien (Lansia) 

Memberikan informasi mengenai hubungan asupan purin, 

Vitamin C dan status gizi dengan kadar asam urat pada lansia, 

sehingga lansia dapat memperbaiki kebiasaan hidup agar dapat 

mencegah kondisi yang lebih buruk akibat peningkatan kadar asam 

urat. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas hubungan asupan 

purin, Vitamin C dan status gizi dengan kadar asam urat pada lansia di 

Posyandu Lansia Panjang Yuswo Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta. 

 


