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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Penyakit kronis dapat dikatakan sebagai  salah satu beban ganda 

dibidang kesehatan. Tahun 2010 diperkirakan penyakit tidak menular akan 

mencapai angka 73% dari penyebab kematian dan 60% dari beban penyakit 

dunia (WHO, 2002). Penyakit kronis menyebabkan masalah kesehatan dan 

menimbulkan gejala-gejala atau juga menimbulkan suatu kecacatan ada 

penderitanya. Dalam hal ini individu dengan penyakit kronis perlu melakukan 

penyesuaian terhadap adanya keterbatasan yang ditimbulkan oleh adanya 

penyakit kronis beberapa penyakit kronis antara lain seperti penyakit sendi 

atau rematik, hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit paru, penyakit 

jantung, dan kanker (Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

Salah satu penyakit kronis adalah reumatoid artritis. Reumatoid artritis 

(RA) merupakan auto imun  yang paling umum, yaitu peradangan pada sendi 

yang terjadi pada usia dewasa dan lansia. Menurut kematian American 

College of Rheumatology, 2015, Reumatoid artritis memberikan dampak 

negatif yang signifikan terhadap kemampuan beraktivitas, baik suatu 

pekerjaan ataupun tugas dalam rumah tangga dan mempengaruhi kualitas 

hidup serta meningkatkan angka kematian (Singh et al, 2015). World Health 

Organization 2016 menyatakan bahwa Penderita reumatoid atritis diseluruh 
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sudah mencapai angka 335 juta, dan diperkirakan jumlah penderita 

rheumatoid atritis akan selalu mengalami peningkatan. Angka Reumatoid 

Atritis di Indonesia tahun 2011 diperkirakan prevalensinya mencapai 29,35%, 

sedang pada tahun 2012 prevalensi Reumatoid Artritis sebanyak 39,47% dan 

pada tahun 2013 jumlah prevalensinya sebanyak 45,59% (Bawarodi dkk, 

2017). Dapat dilihat bahwa angka prevalensi penderita reumatoid di 

Indonesia mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Sedangkan jumlah 

penderita reumatoid artritis di jawa tengah adalah 11,2% menurut Laporan 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Kementrian Kesehatan RI, 2013).  

Reumatoid artritis atau rematik memiliki prevalensi kejadian yang 

bisa dikatakan cukup tinggi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa rasa nyeri 

yang disebabkan karena rematik dikatakan cukup menganggu dalam aktivitas 

atau kegiatan dari penderita reumatoid artritis dimasyarakat Indonesia 

(Mardiono, 2013). Rasa nyeri yang dirasakan oleh penderita reumatoid artritis 

dari bagian sinovial sendi, sarung tendo, serta bursa yang mengalami 

penebalan akibat dari radang serta adanya erosi tulang dan destruksi tulang 

disekitar sendi (Chabib, dkk, 2016). Menurut kesepakatan dari para ahli 

Rematologi Reumatoid, dari kesepakatan itu disebutkan terdapat tiga keluhan 

utama pada system musculoskeletal  yaitu rasa nyeri, rasa kaku dan 

kelemahan, serta terdapat tiga tanda yaitu :  pembengkakan sendi, kelemahan 

otot serta gangguan gerak (Idris, 2010). Sendi yang biasa mengalami 

pembengkakan serta kelemahan adalah sendi bagian jari, pergelangan tangan , 

bahu, lutut, dan kaki (Hyulita, 2014). 
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Nyeri adalah suatu respon subjektif yang dimana seseorang 

menampilkan ketidaknyamanan akan sesuatu baik secara verbal maupun 

nonverbal (Dewi dkk, 2009). Tidak hanya nyeri, reumatoid artritis dapat 

memberikan respon fisiologis yang berbeda-beda setiap individu atau pun 

penderita dari reumatoid artritis. Respon fisiologis yang beda-beda tersebut 

akan memberikan dampak terhadap kegiatan atau aktivitas sehari-hari dari 

individu atau penderita reumatoid artritis. Dari hal tersebut maka penting 

untuk dilakukan penelitian mengenai respon fisiologis pada setiap penderita 

reumatoid arthritis yang hidup setiap hari di komunitas. 

Berdasarkan data yang didapat jumlah penderita rheumatoid arthritis 

di Sukoharjo dalam satu tahun terakhir bisa dikatakan cukup tinggi. Di 

wilayah kerja Puskesmas Kartasura sendiri terdapat 332 penderita rheumatoid 

arthritis yang terpecah dalam 11 kelurahan/ Desa, kasus tertinggi penderita 

rheumatoid arthritis di wilayah kerja Puskemas Kartasura yaitu pada 

kelurahan Makam Haji, dengan presentase 30,42% penderita atau sekitar 101 

penderita rheumatoid arthritis di kelurahan Makam Haji,disusul dengan Desa 

Ngadirejo dengan presentase 14,75% atau sekitar 49 Orang penderita RA. 

Dan desa yang lain seperti desa Gonilan 8,13%, Gumpang 9,33%, Kartasura 

6,02%, Ngabean 5,72%, Tirtonatan 2,40%, Pabelan 7,22%, Singopuran 

6,62%, Ngemplak 4,58% dan pucangan 4,81%.  Hal ini dapat menunjukkan 

bahwa penyakit  rheumatoid atritis dikatakan masih cukup tinggi. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada penderita rheumatoid 

arthritis yang ada di kelurahan Makam Haji pada hari Jum’at tanggal 09 
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Februari 2018, didapatkan hasil bahwa penderita rheumatoid arthritis hampir 

semuanya mengalami nyeri, namun dari tiap individu berbeda tanda dan 

gejala yang dirasakan. Ada yang merasakan nyeri disertai kekakuan pada 

sendi, merasakan kesemutan, adanya bengkak serta juga terdapat nodul, 

namun semua tanda dan gejala tersebut tidak sama pada tiap individu. 

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti respon fisiologis yang terjadi pada 

penderita RA di komunitas. 

B. Rumusan masalah 

Rheumatoid arthritis (RA) adalah salah satu penyakit kronis yang 

mempunyai dampak fisiologis. Beberapa dampak fisiologis ini ditunjukkan 

berupa tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang merupakan respon objektif 

dan subjektif  penderita RA diantaranya adalah nyeri sendi, pusing, dan 

gangguan mobilitas fisik. Walaupun kadang secara perubahan anatomis yang 

sama namun respon fisiologis setiap individu tidak sama. Oleh karena itu 

penting untuk diteliti respon fisiologis pada setiap penderita RA yang hidup 

setiap hari dikomunitas. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui respon fisiologis penderita rheumatoid atritis di 

komunitas wilayah Kartasura, Sukaharjo 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendeskripsikan karakteristik responden 
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b. Untuk mendeskripsikan respon subjektif fisiologis yang banyak 

dirasakan oleh penderita reumatoid artritis dikomunitas 

c. Untuk mendeskripsikan respon objektif fisiologis yang banyak 

dirasakan oleh penderita reumatoid artritis dikomunitas 

d. Untuk menganalisa respon fisiologis subjektif dan objektif penderita 

reumatoid artritis dikomunitas 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan peneliti mengenai respon fisiologis penderita reumatoid 

artritis dikomunitas 

b. Bagi Instansi Pendidikan 

Penelitian ini besar harapannya memberikan sumber informasi bagi 

kepustakaan dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dalam rangka penyediaan bahan bacaan ilmiah tentang respon 

fisiologis penderita reumatoid artritis dikomunitas yang dapat 

dijadikan masukan untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan 

mengenai bagaimana cara menangani respon- respon fisiologis 

dikomunitas (bekerjasama dengan dinas kesehatan). 
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c. Bagi Siswa 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan  siswa mengenai penyakit 

reumatoid artritis dan respon fisiologis penderita reumatoid artritis 

dikomunitas 

2. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan masukan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan mutu pelayanan khususnya ilmu 

keperawatan serta dapat menjadi data untuk melakukan penelitian yang 

lebih mendalam tentang respon fisiologis dari penderita reumatoid artritis 

dikomunitas. 

E. Keaslian Penelitian 

Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian dari peneliti, 

meliputi : 

1. Penelitian oleh Rosalina Kusuma Wardhani, tahun 2017 dengan judul 

Gambaran Respon Fisiologis dan Psikologis pada Pasien yang didiagnosis 

Infertil di Kliik Sekar Rumah Sakit Umum dr. Moewardi. Penelitian ini 

menggunakan penelitian deskritif. Dengan pengambilan sampel secara 

accidental sampling. Variabel penelitian ini adalah Respon Fisiologis dan 

Psikologis pada Pasien yang didiagnosis Infertil di Kliik Sekar Rumah 

Sakit Umum dr. Moewardi. Perbedaan dengan penelitian dari penulis 

yaitu terletak pada desain penelitian ini deskriptif, sedangkan penulis 

menggunakan deskripstif analitik. Persamaannya terletak pada sama- 

sama meggunakan variabel tunggal. 
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2. Penelitian oleh Sepsi Herfiana, tahun 2017 dengan judul Dampak 

fisiologis kemoterapi Anak dengan Leukemia di Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. Moewardi. Variabel tunggal. Hasil penelitian didapatkan 

bahwa dampak fisiologis kemoterapi pada anak dengan Leokemia yang 

sering terjadi meliputi rambut rontok, mual, muntah serta demam. 

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada responden, sedangkan 

persamaan dengan penulis terletak pada desain penelitian yang digunakan. 

 


