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BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit kronis dapat dijelaskan sebagai penyakit degeneratif yang 

bertahan lama hingga bertahun-tahun yang masih dapat dikendalikan, namun 

sulit untuk sembuh (Dewi, 2016). Menurut data dari World Health 

Organization (WHO) tahun 2010 sebesar 63% dari seluruh jumlah kematian 

disebabkan karena penyakit kronis. Penyakit kronis meliputi penyakit jantung 

koroner, stroke, kanker, diabetes mellitus, cedera, penyakit paru obstruktif 

kronik, batu ginjal dan penyakit sendi/ rheumatoid arthritis (Kementerian 

Kesehatan RI, 2013). Pada program penanggulangan penyakit kronis yang 

mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah terbatas pada penyakit 

hipertensi dan DM padahal penyakit yang menyerang persendian banyak 

menimbulkan kecacatan pada penderitanya. Penderitaan yang di alami cukup 

lama dan berat akibat penyakit sendi atau rheumatoid arthritis, sehingga 

penyakit ini tergolong penyakit kronis (Fillah, 2017). 

Menurut Zamroni (2016), penyakit kronis dengan inflamasi autoimun 

yang menyerang persendian disebut dengan rheumatoid arthritis yang biasa 

masyarakat menyebutnya dengan rematik. Pada penyakit ini sendi mengalami 

peradangan, sehingga dapat menimbulkan gejala berupa nyeri sendi, 

kemerahan, bengkak, dan terasa hangat pada sendi. Kerusakan sendi secara 

menetap diakibatkan oleh penyakit rheumatoid arthritis yang berlangsung 
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kronis, penyakit ini dapat sembuh dan kambuh kembali secara berulang- 

ulang (Andriani, 2016). Rheumatoid arthritis dapat merusak tulang rawan, 

yang dapat menyebabkan erosi tulang, dan berakibat pada kerusakan sendi, 

sehingga sering menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang cukup besar 

(Kneale & Davis, 2011). 

Rheumatoid Arthritis merupakan penyakit yang banyak diderita di 

seluruh dunia. Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2015 

sebanyak 165 juta jiwa di dunia menderita penyakit rheumatoid arthritis 

dengan prevalensi antara 0,3- 0,5% (Zamroni, 2016). Sedangkan menurut 

WHO (2016) mencatat penyakit rheumatoid arthritis di dunia dari 2.130 juta 

populasi telah mencapai angka 355 juta, yang berarti 1 dari 6 jiwa didiagnosis 

rheumatoid arthritis. Angka ini diprediksi akan terus meningkat sampai tahun 

2025 dengan kejadian 25% mengalami kelumpuhan.  

Di Indonesia prevalensi penyakit rheumatoid arthritis berkisar antara 

0,2- 0,5% (Bawarodi, Rottie, & Malara, 2017). Menurut hasil badan penelitian 

dan pengembangan kesehatan RI 2013, dari diagnosis nakes menunjukkan 

prevalensi kejadian rheumatoid arthritis di Indonesia sejumlah 11,9% 

sedangkan prevalensi berdasarkan hasil wawancara sejumlah 24,7% pada 

tahun 2013. Di Jawa Tengah prevalensi kejadian rheumatoid arthritis sebesar 

11,2 % (Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

Penyabab rheumatoid arthritis belum diketahui secara pasti sampai 

saat ini, namun berbagai faktor seperti kecenderungan genetik dan faktor 
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lingkungan dapat mempengaruhi reaksi autoimun (Jazmi, 2016). Menurut 

(Mansjoer, 2011) faktor yang mempengaruhi kejadian rheumatoid arthritis 

biasanya seperti faktor genetik, usia, jenis kelamin, obesitas, dan infeksi. 

Selain dari faktor tersebut, terdapat faktor lain yaitu seperti tingkat 

pengetahuan yang rendah mengenai penyakit rheumatoid arthritis  itu sendiri. 

Pada rheumatoid arthritis ditemukan kecenderungan sifat yang 

diwariskan secara genetik. Pada penyakit rheumatoid arthritis juga ditemukan 

antibodi yang bereaksi dengan antigen yang membentuk kompleks imun. 

Faktor lingkungan dan gaya hidup sampai saat ini belum diindentifikasi 

terkait hubungan dengan penyakit rheumatoid arthritis, namun pada faktor 

lingkungan diduga adanya sejumlah agen infeksi yang dapat menyebabkan 

peningkatan rheumatoid arthritis (Helmi, 2012). 

 Rheumatoid arthritis terjadi 2- 3 kali lebih sering pada perempuan 

dibandingkan pada laki- laki. Penyakit ini biasa muncul pada usia 35-50 

tahun, akan tetapi pada usia berapapun dapat terserang penyakit ini. Harapan 

hidup penderita rheumatoid arthritis 5-10 tahun, akan tetapi pada penderita 

yang menjalankan proses terapi angka kematian akan lebih rendah (Helmi, 

2012). Pada penderita rheumatoid arthritis biasanya ditemukan pada pekerja 

yang melakukan aktivitas berlebih di bagian persendian, semakin berat 

aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan maka akan lebih sering mengalami 

penekanan pada bagian sendi. Pada stadium lanjut penderita rheumatoid 

arthritis akan mengalami penurunan kualitas hidup dan tidak bisa melakukan 
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aktivitasnya sehari- hari (Bawarodi, Rottie, & Malara, 2017). Penyakit 

penyerta pada penderita rheumatoid arthritis diantara adalah hipertensi, 

dispepsia, maag, diabetes militus, dislipidemia, CHF, katarak, depresi, 

gastritis, ISK, diare, osteoporosis, neuropati perifer, fatigue (Husna & 

Karuniawati, 2017). 

Berdasarkan paparan dugaan penyebab rheumatoid arthritis di atas, 

terdapat beberapa faktor yang terkait dengan kejadian rheumatoid arthritis 

yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi antara lain 

adalah faktor genetik, umur, dan jenis kelamin, sedangkan faktor presipitasi 

antara lain adalah gaya hidup dan penyakit penyerta (Febriana, 2015). 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada tanggal 8 Februari 

2018, di puskesmas Kartasura dengan jumlah penderita rheumatoid arthritis 

sebanyak 332 penderita, yang terdiri dari perempuan sebanyak 259 penderita 

dan laki- laki sebanyak 73 penderita. Di wilayah kerja puskesmas terdapat 11 

desa, dan dari 11 desa di dapatkan data dalam 1 tahun terakhir yaitu 

Ngemplak sejumlah 4,51%, Pucangan 4,82%, Kartasura 6,02%, Ngabeyan 

5,73%, Kertonatan 2,40%, Makam Haji 30,42%, Gumpang 9,33%, Ngadirejo 

14,80%, Pabelan 7,22%, Gonilan 8,13%, Singopuran 6,62%. Dari data 

tersebut dalam 1 tahun terakhir kasus tertinggi terdapat di wilayah Makam 

Haji Kartasura, yaitu sebanyak 101 penderita dengan presentase 30,42% dari 

jumlah keseluruhan penderita rheumatoid arthritis yang berada di wilayah 

kerja puskesmas Kartasura. Menurut data kunjungan puskesmas dalam 1 
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tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 terbanyak pada perempuan yaitu dengan 

jumlah 566 penderita, sedangkan pada laki- laki yaitu 170 penderita. Hal ini 

menunjukkan bahwa penyakit rheumatoid arthritis di wilayah kerja 

puskesmas Kartasura masih cukup tinggi.    

Hasil wawancara pada 7 orang penderita rheumatoid arthritis 

didapatkan data bahwa masyarakat belum mengetahui secara pasti penyebab 

dari penyakit yang mereka alami, 5 dari 7 orang mengatakan bahwa mereka 

memiliki riwayat penyakit keturunan. Beberapa penderita memiliki kebiasaan 

merokok. Selain itu, penderita juga memiliki aktivitas yang berlebih yang 

menyebabkan nyeri sering muncul. Berdasarkan dari fenomena yang ada di 

masyarakat tentang beberapa faktor penyebab dari rheumatoid arthritis, 

peneliti tertarik untuk meneliti “Gambaran faktor predisposisi dan presipitasi 

kejadian rheumatoid arthritis pada individu yang hidup di komunitas”.  

B. Rumusan Masalah 

Penyebab pasti penyakit kronis rheumatoid arthritis (RA) adalah 

autoimmune, dimana tubuh individu diserang oleh sistem imun sendiri, hal ini 

ditemukan banyak karena keturunan. Namun penyakit ini banyak faktor resiko 

yang bisa memunculkan terjadinya penyakit RA ini, dimana setiap individu 

berlainan satu sama lain, oleh karena itu penting untuk diteliti gambaran 

faktor predisposisi dan presipitasi kejadian rheumatoid arthritis pada individu 

yang hidup di komunitas. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran faktor predisposisi dan presipitasi kejadian 

rheumatoid arthritis pada individu yang hidup di komunitas. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan gambaran karakteristik responden. 

b. Mendeskripsikan gambaran faktor predisposisi kejadian rheumatoid 

arthritis pada responden. 

c. Mendeskripsikan gambaran faktor presipitasi kejadian rheumatoid 

arthritis pada responden. 

d. Menganalisa faktor predisposisi dan presipitasi kejadian rheumatoid 

arthritis. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Keilmuan dan Teori 

Menambah keilmuan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan 

yang terkait dengan gambaran faktor predisposisi dan presipitasi kejadian 

rheumatoid arthritis. 

2. Bagi Instansi Pendidikan 

Ilmu keperawatan sebagai wawasan dan referensi bagi mahasiswa, 

khususnya dalam bidang keperawatan dalam keterkaitan faktor 

predisposisi dan presipitasi kejadian rheumatoid arhritis. 
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3. Bagi Puskesmas 

Memberikan gambaran pertimbangan bagi Puskesmas mengenai faktor 

predisposisi dan presipitasi kejadian rheumatoid arhritis, sehingga dapat 

dilakukan upaya preventif dan promotif. 

4. Bidang Pelayanan  

Memberikan informasi terkait faktor predisposisi dan presipitasi kejadian 

rheumatoid arhritis. 

5. Bagi Penelitian 

Diharapkan dapat memacu dalam meningkatkan potensi diri dan 

memperoleh pengalaman dalam hal mengadakan riset.  

E. Keaslian Penelitian 

1. Fera Bawarodi, Julia Rottie, Reginus Malara (2017) Faktor- Faktor yang 

Berhubungan dengan Kekambuhan Penyakit Rematik di Wilayah 

Puskesmas Beo Kabupaten Talaud. Desain penelitian menggunakan cross 

sectional yakni data yang menyangkut variabel bebas/ resiko serta variabel 

terikat/ akibat yang dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan. Jumlah 

sampel sebanyak 32 orang dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan total sampling. Dengan didapatkan hasil uji statistik dengan 

kepercayaan 95% (α = 0,05) menggunakan uji Chi-Squere test dan 

diperoleh p value 0,002 < 0,05 dan 0,004 < 0,05 dan p value 0,017 < 0,05. 

Hal ini berarti terdapat hubungan tingkat pengetahuan, aktivitas, dan pola 
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makan dengan kekambuhan penyakit rematik di Wilayah Puskesmas Beo 

Kabupaten Talaud. 

2. Maola Sabila Jazmi (2016) Faktor Resiko Terjadinya Rematik Artritis 

Pada Lansia di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas II Baturraden. Desain 

penelitian menggunakan analisis data cross sectional yang dilakukan pada 

lansia yang aktif di posyandu wilayah kerja Puskesmas II Baturraden. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa usia, jenis kelamin, 

kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, pola makan dan mobilitas fisik 

beresiko terhadap kejadian rematik arthritis pada lansia di Posyandu 

wilayah kerja Puskesmas II Baturraden. 

 


