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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Arthritis rheumatoid adalah penyakit autoimun yang disebabkan 

karena adanya peradangan atau inflamasi yang dapat menyebabkan kerusakan 

sendi dan nyeri. Nyeri dapat muncul apabila adanya suatu rangsangan yang 

mengenai reseptor nyeri. Penyebab arthritis rheumatoid belum diketahui 

secara pasti, biasanya hanya kombinasi dari genetic, lingkungan, hormonal, 

dan faktor system reproduksi. Namun faktor pencetus terbesar adalah faktor 

infeksi seperti bakteri, mikroplasma dan virus (Yuliati, et.a., 2013). 

Keberhasilan pemerintah dalam pembangunan nasional telah 

mewujudkan hasil positif di berbagai bidang, yaitu adanya kemajuan ekonomi, 

perbaikan lingkungan hidup, kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, 

terutama di bidang medis atau ilmu kedokteran sehingga dapat meningkatkan 

kualitas kesehatan penduduk serta meningkatkan umur harapan hidup 

manusia, akibatnya jumlah penduduk yang berusia lanjut meningkat dan 

bertambah cenderung lebih cepat (Zakir, 2014).  

Jumlah penduduk yang bertambah dan usia harapan hidup lansia akan 

menimbulkan berbagai masalah antara lain masalah kesehatan, psikologis, dan 

sosial ekonomi. Permasalahan pada lansia sebagian besar adalah masalah 

kesehatan akibat proses penuaan, ditambah permasalahan lain seperti masalah 

keuangan, kesepian, merasa tidak berguna, dan tidak produktif. Banyaknya 

permasalahan yang dihadapi lansia, maka masalah kesehatanlah yang jadi 
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peran pertama dalam kehidupan lansia seperti munculnya penyakit-penyakit 

yang sering terjadi pada lansia (BKKBN, 2012). 

Penduduk lansia pada umumnya banyak mengalami penurunan akibat 

proses alamiah yaitu proses menua (Aging) dengan adanya penurunan kondisi 

fisik, psikologis, maupun sosial yang saling berinteraksi. Permasalahan yang 

berkembang memiliki keterkaitan dengan perubahan kondisi fisik yang 

menyertai lansia. Perubahan kondisi fisik pada lansia diantaranya adalah 

menurunnya kemampuan muskuloskeletal kearah yang lebih buruk (Nugroho, 

2010). 

Penduduk lansia (usia 60 tahun keatas) di dunia tumbuh dengan sangat 

cepat bahkan tercepat di bidang kelompok usia lainnya. Penduduk lansia 

mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015, jumlah penduduk 

lansia sebesar 18,96 juta jiwa dan meningkat menjadi 20,547,541 pada tahun 

2016 (Bureau, 2016). Penderita arthritis rheumatoid pada lansia diseluruh 

dunia telah mencapai angka 355 juta jiwa, artinya 1 dari 6 lansia didunia ini 

menderita reumatik. Diperkirakan angka ini terus meningkat hingga tahun 

2025 dengan indikasi lebih dari 25% akan mengalami kelumpuhan. Organisasi 

kesehatan dunia (WHO) melaporkan bahwa 20% penduduk dunia terserang 

penyakit arthritis rheumatoid,dimana 5-10% adalah merekayang berusia 5-20 

tahun dan 20% mereka yang berusia 55 tahun (WHO, 2012).  

Di Indonesia reumatik mencapai 23,6% hingga 31,3%. Angka ini 

menunjukkan bahwa tingginya angka kejadian reumatik. Peningkatan jumlah 

populasi lansia yang mengalami penyakit reumatik juga terjadi di Jawa Timur, 

berdasarkan data statistik Indonesia (2016), di Jawa Timur jumlah lansia pada 



3 

 

tahun 2015 adalah 173.606 orang, dengan status kesehatan baik 64.818 orang, 

cukup baik 72.705 orang dan status kesehatan kurang baik 36.083 orang.  

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo didapatkan jumlah 10 

penyakit terbesar di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 yang pertama 

adalah penyakit reumatik (16,76%), kemudian diikuti hipertensi (14,96%), 

ISPA (13,15%), Maag (12,17%), Alergi (10.73%) dan yang terakhir adalah 

mata (3,38%). Di Puskesmas Kecamatan Bungkal dalam dua bulan terakhir 

juga menunjukkan bahwa mayoritas lansia mengalami penyakit reumatik yaitu 

berjumlah 180 orang, adapun secara keseluruhan angka kesakitan penyakit 

reumatik Puskesmas se Kabupaten Ponorogo yaitu 3.047 orang (Dinkes, 

2016). 

Penelitian Nursyamsi Norma Lalla (2015) tentang tingkat pengetahuan 

tentang penyakit arthritis rheumatoid ditinjau dari karakteristik lansia di 

Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar menunjukkan hasil analisa 

deskritif yang dilakukan secara keseluruhan menunjukkan bahwa dari 30 

responden, yang memiliki pengetahuan dengan kategori baik sebanyak 13 

orang (43,3%), sedangkan yang memilki pengetahuan dengan kategori kurang 

sebanyak 17 orang (56,7%). Ada dua faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

responden yaitu pendidikan dan umur. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nursyamsi Norma Lalla (2015) adalah pada 

fokus penelitian tidak hanya pada karakteristik responden, tetapi juga riwayat 

penyakit yang menyertai lansia serta jenis penyakit reumatik pada lainsia. 

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik meneliti lebih lanjut 

tentang gambaran karakteristik responden, riwayat penyakit yang menyertai 
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dan jenis penyakit reumatik pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, dikemukakan rumusan masalah penelitian 

adalah: “Bagaimana gambaran karakteristik responden, riwayat penyakit yang 

menyertai dan jenis penyakit reumatik pada Lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran karakteristik responden, riwayat penyakit yang 

menyertai dan jenis penyakit reumatik pada Lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui umur Lansia yang menderita penyakit reumatik di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo 

b. Mengetahui jenis kelamin Lansia yang menderita penyakit reumatik di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 
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c. Mengetahui pendidikan Lansia yang menderita penyakit reumatik di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

d. Mengetahui status pekerjaan masa lalu pada Lansia yang menderita 

penyakit reumatik di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Bungkal 

Kabupaten Ponorogo. 

e. Mengetahui status pekerjaan sekarang pada Lansia yang menderita 

penyakit reumatik di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Bungkal 

Kabupaten Ponorogo. 

f. Mengetahui lama menderita penyakit reumatik di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo 

g. Mengetahui riwayat penyakit yang menyertai pada lansia yang 

menderita penyakit reumatik di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan 

Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

h. Mengetahui jenis penyakit reumatik pada Lansia di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian adalah cukup 

besar, terutama bagi: 

1. Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi 

pendidikan untuk menambah pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang 

masih sering terjadi di masyarakat khususnya pada Lansia. 
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2. Profesi Keperawatan 

Bagi ilmu Keperawatan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah keilmuwan serta memperdalam pengetahuan tentang penyakit 

reumatikyang terjadi pada Lansia dan masukan sebagai profesi dalam 

mengembangkan perencanaan yang akan dilakukan dalam memberikan 

penangan pada penyakit reumatik.  

3. Peneliti 

Penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti yaitu menjadi sebuah 

pengalaman yang berharga dan menjadi sebuah kebanggan dan kepuasan 

tersediri ketika mampu memberikan suatu hal yang berarti bagi 

perkembangan ilmu Keperawatan.  

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian terkait dengan gambaran karakteristik dan jenis penyakit 

reumatik pada Lansia bukanlah merupakan penelitian yang baru, telah ada 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

1. Nursyamsi Norma Lalla (2015) melakukan penelitian tentang “Tingkat 

Pengetahuan Tentang Penyakit Arthritis Rheumatoid ditinjau Dari 

Karakteristik Lansia di Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar”. 

Penelitian ini menggunakan Desain Statistic Deskriptif. Pengambilan 

sampel penelitian menggunakan tehknik total sampling sehingga sampel 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah 30 responden. Hasil Analisa 

Deskritif yang dilakukan secara keseluruhan menunjukkan bahwa dari 30 
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responden, yang memiliki pengetahuan dengan kategori baik sebanyak 13 

orang (43,3%), sedangkan yang memilki pengetahuan dengan kategori 

kurang sebanyak 17 orang (56,7%). Pengetahuan adalah hasil dari tahu. 

Sedangkan ada dua faktor yang mempengaruhi pengetahuan responden 

yaitu pendidikan dan umur. Kesimpulan yang diambil dari penilitian ini 

yaitu Sebagian besar Responden memiliki Gambaran Pengetahuan yang 

kurang tentang Atritis Rhemotoid. Sedangkan saran dalam penelitian ini 

adalah diharapkan petugas kesehatan melakukan penyuluhan kesehatan 

untuk lebih meningkatkan pengetahuan klien maupun keluarganya tentang 

Arthritis Rhemotoid. 

2. Mitra Julian Setiawati Dawolo (2015) melakukan penelitian tentang 

“Gambaran Pengetahuan Lansia Tentang Arthritis Rheumatoid di 

Lingkungan XII Kelurahan Dwikora Medan Tahun 2015”. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah lansia yang berada diLingkungan XII 

Kelurahan Dwikora Medan. Teknik Sampel yang digunakan adalah 

accidental Sampling yaitu lansia yang kebetulan datang dan bersedia 

menjadi sampel diLingkungan XII Kelurahan Dwikora Medan sebanyak 

38 responden. Teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner 

kepada responden, kemudian disajikan dalam bentuk distribusi tabel 

diteruskan pembahasan sesuai dengan teori dan kepustakaan yang ada. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Lansia 

Tentang Arthritis Rheumatoid berpengetahuan Cukup sebanyak 24 
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Responden (63,2%). Baik dan Kurang sebanyak 14 Responden (36,8%). 

Untuk meningkatkan pengetahuan tersebut maka peran petugas kesehatan 

tentang Arthrtis Rheumatoid perlu ditingkatkan agar seluruh keluarga dan 

lansia dapat memahami Gejala, Penyebab, Pencegahan, Penanganan pada 

Arthritis Rheumatoid. 

3. Cicy Chintyawati (2014) dengan penelitian berjudul “Hubungan antara 

Nyeri Reumatoid Artritis dengan Kemandirian dalam Aktivitas Kehidupan 

Sehari-Hari pada Lansia di Posbindu Karang Mekar Wilayah Kerja 

Puskesmas Pisangan Tangerang Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara nyeri Reumatoid Artristis dengan tingkat 

kemandirian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari pada lansia di Posbindu 

Karang Mekar Tangerang Selatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

semakin tinggi nyeri maka tingkat kemandirian lansia akan berkurang. 

Oleh karena itu diharapkan kepada tenaga kesehatan yang mengelola 

program posbindu memberikan dukungan kepada keluarga lanjut usia 

terutama yang mengalami nyeri Reumatoid Artritis yang tinggi agar 

senantiasa mengikuti program posbindo sehingga lanjut usia dapat 

mengetahui kondisi kesehatan setiap bulan dan nyeri yang dialami lanjut 

usia dapat teratasi. 


