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GAMBARAN KARAKTERISTIK PERSONAL PENDERITA RHEUMATOID 

ARTHRITIS YANG HIDUP DI KOMUNITAS 

ABSTRAK 

Latar Belakang: Rheumatoid Arthritis (RA) adalah penyakit inflamasi 

sistemik kronis yang tidak diketahui penyebabnya. Karakteristik RA adalah 

terjadinya kerusakan dan ploriferasi pada membran sinovial yang menyebabkan 

kerusakan pada tulang sendi, ankilosis dan deformitas. Penyebab penyakit rematik 

diantaranya: riwayat keluarga dan keturunan, obesitas atau kegemukan, usia lebih 

dari 50 tahun dan pernah mengalami trauma berat pada lutut sampai terjadi 

pembekakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran karakteristik 

personal penderita rhuematoid arthritis di Puskesmas Makamhaji Kartasura.. Metode: 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 37 orang. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dimana populasi yang 

kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Instrumen yang 

digunakan berupa kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan analisa central 

tendency. Hasil penelitian: di Puskesmas Makamhaji Kartasura didapatkan sebagian 

besar faktor resiko dengan riwayat penyakit keluarga dan keturunan sebanyak (70%) 

responden, berdasarkan status gizi ideal didapatkan (57%) responden, berdasarkan 

usia paling tinngi diderita pada kelompok 40 tahun keatas sebanyak (76%), untuk 

riwayat cidera sebanyak (67%) dan untuk riwayat pekerjaan sebanyak (38%) 

didominasi oleh pekerja buruh. 

Kata kunci: rheumatoid arthritis, penderita rheumatoid arthritis
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ABSTRACT 

Background: Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic systemic 

inflammatory disease with no known cause. Characteristics of RA are the 

occurrence of damage and proliferation of the synovial membrane which 

causes damage to the joints, ankylosis and deformity. The causes of rheumatic 

diseases include: family and hereditary history, fat or obesity, age over 50 

years and having experienced severe trauma to the knee until clots occur. 

This study aims to determine the causes of rheumatoid arthritis in patients at 

the Makamhaji Kartasura Health Center. Method: This type of research uses 

descriptive research using approach cross sectional. The population in this 

study amounted to 37 people. The sampling technique uses a total sampling 

technique where a population of less than 100 all the population is used as a 

research sample. The instrument used is a questionnaire, while the data 

analysis uses central tendency analysis. The results of research: at the 

Makamhaji Kartasura health center found most of the risk factors with family 

history and offspring of (70%) respondents, based on ideal nutritional status 

obtained (57%) of respondents, based on the highest age, in the 40 years and 

above group (76%) , for the history of injuries as much (67%) and for work 

history as much (38%) dominated by labor workers. 

Keywords: rheumatoid arthritis, rheumatoid arthritis patiens 

1. PENDAHULUAN

Rheumatoid Arthritis (RA) merupakan penyakit inflamasi sistemik 

kronik yang menyebabkan tulang sendi distruksi, deformitas dan 

mengakibatkan ketidakmampuan (Meiner & Luekenotte, 2006). Oleh karena 

itu, perlu mendapatkan perhatian yang serius karena penyakit ini merupakan 

penyakit persendian sehingga akan mengganggu aktivitas seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Penyakit rematik merupakan penyakit yang selain menyerang sendi 

juga dapat menyerang organ atau bagian tubuh lainnya. Secara umum, definisi 

rematik adalah penyakit yang menyerang sendi dan struktur atau jaringan 

penunjang sekitar sendi. Penyakit rematik yang sering ditemukan adalah 
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osteoartritis akibat degenerasi atau proses penuaan, artritis rematoid penyakit 

autoimun dan gout karena asam urat tinggi (Junaidi, 2006). 

Dampak dari keadaan ini dapat mengancam jiwa penderitanya atau 

hanya menimbulkan gangguan kenyamanan dan masalah yang disebabkan 

oleh penyakit rematik tidak hanya berupa keterbatasan yang tampak jelas pada 

mobilitas hingga terjadi hal yang paling ditakuti yaitu menimbulkan kecacatan 

seperti kelumpuhan dan gangguan aktivitas hidup sehari-hari tetapi juga efek 

sistemik yang tidak jelas tetapi dapat menimbulkan kegagalan organ dan 

kematian atau mengakibatkan 1 2 masalah seperti rasa nyeri, keadaan mudah 

lelah, perubahan citra diri serta resiko tinggi terjadi cidera (Kisworo, 2008). 

Menurut WHO tahun 2010 Lebih dari 355 juta orang di dunia ternyata 

menderita penyakit rheumatoid Arthritis. Itu berarti setiap enam orang di 

dunia, satu di antaranya adalah penyandang rheumatoid Arthritis. Namun, 

sayangnya pengetahuan tentang penyakit rheumatoid Arthritis belum tersebar 

secara luas, sehingga banyak mitos yang keliru beredar di tengah masyarakat 

yang justru menghambat penanganan penyakit itu. Hal yang perlu jadi 

perhatian adalah angka kejadian penyakit rheumatoid arthritis ini yang relatif 

tinggi, yaitu 1-2 persen dari total populasi di Indonesia. Pada tahun 2004 lalu, 

jumlah pasien rheumatoid arthritis ini mencapai 2 Juta orang, dengan 2 

perbandingan pasien wanita tiga kali lebih banyak dari pria. 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 mereka yang berusia 5-20 tahun dan 20% 

mereka yang berusia 55 tahun (Wiyono, 2010).  

Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Zeng QY et al 2008, 

prevalensi nyeri rheumatoid Arthritis di Indonesia mencapai 23,6% hingga 



4 

31,3%. Angka ini menunjukkan bahwa rasa nyeri akibat rheumatoid Arthritis 

sudah cukup mengganggu aktivitas masyarakat Indonesia, terutama mereka 

yang memiliki aktivitas sangat padat di daerah perkotaan seperti mengendarai 

kendaraan di tengah arus kemacetan, duduk selama berjam-jam tanpa gerakan 

tubuh yang berarti, tuntutan untuk tampil menarik dan prima, kurangnya porsi 

berolah raga, serta faktor bertambahnya usia. Data pelayanan kesehatan tahun 

ketahun menunjukkan proporsi kasus rheumatoid arthritis di Jawa Tengah 

mengalami peningkatan dibanding dengan kasus penyakit tidak menular. 

 Secara keseluruhan pada tahun 2007 proporsi kasus rheumatoid 

Arthritis sebesar 17,34%, meningkat menjadi 29,35% di tahun 2008. 

kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 39,47% (Seksi 

PZPTM, 2009). Kota Semarang penderita rheumatoid arthritis terdapat 7,179 

kasus rumah sakit dan 33,985 kasus di Puskesmas pada tahun 2008. dalam 

kasus puskesmas tersebut untuk penderita rheumatoid Arthritis tertinggi 

karena 3 terdapat ditiap-tiap Puskesmas yang ada di jawa tengah. Pada tahun 

2009 jumlah penduduk rheumatoid Arthritis di Puskesmas Kedung Mundu 

Semarang mendekati urutan ke tiga setelah Hipertensi dan ISPA. Jumlah 

penderita rheumatoid Arthritis di Puskesmas Kedung Mundu Semarang 

adalah 146 kasus (Jurnal, 2008). 

Pada umumnya serangan rematik pertama kali muncul ketika orang 

berusia 25-50 tahun (Junaidi, 2013). Semakin bertambahnya usia seseorang, 

khususnya di atas 50 tahun semakin banyak keluhan terhadap kesehatan sebab 

organ tubuh sudah mengalami penurunan daya tahan (Aisyah, 2004). Dengan 

demikian tentunya akan diikuti dengan peningkatan resiko untuk menderita 

penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit serebrovaskuler, penyakit 

jantung koroner, osteoartritis, penyakit muskuloskeletal dan penyakit paru.  
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Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada bulan Maret 

2018 didapatkan data jumlah total penderita RA yang ada di  Puskesmas 

Makamhaji Kartasura berjumlah 97 penderita. Jumlah angka tersebut 

didapatkan berdasarkan data pada bulan Oktober 2017 - Maret 2018. 

Diketahui dari jumlah tersebut penderita yang mempunyai penyakit rematik 

tidak hanya karena faktor gaya hidup tetapi dipengaruhi berbagai banyak 

faktor seperti umur, jenis kelamin dan faktor lainnya. 

Terkait dengan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul Gambaran Karakteristik Personal Penderita 

Rheumatoid Arthritis Yang Hidup Di Komunitas. 

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimanan adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

berlaku untuk umum (Sugiyono, 2011). 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan cross sectional. Cross sectional yaitu cara pengambilan sampel 

sesaat dalam waktu bersamaan dan pengumpulan data dilakukan secara 

bersama-sama sekaligus (Notoatmodjo, 2010). 

Adapun populasi dari penelitian ini adalah 37 penderita rheumatoid 

arthritis di Desa Makamhaji Kartasura dengan kriteria inklusi sebagai berikut: 

1) Didiagnosa minimal satu tahun

2) Penderita rheumatoid arthritis yang berusia 30-50 tahun

3) Penderita rheumatoid arthritis yang bersedia menjadi responden



6 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana 

jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2011). Alasan 

mengambil total sampling karena menurut Sugiyono (2011) jumlah populasi 

yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik 

penderita rematik. Deskripsi karakteristik secara deskriptif dapat 

digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit 

rematik itu sendiri. Deskripsi masing-masing karakteristik diuraikan 

sebagai berikut: 

Tabel I 

Karakteristik Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Riwayat 

Keturunan 

Ya 

Tidak 

26 

11 

70 

30 

Status Gizi 

Kurus 

Normal/Ideal 

Gemuk 

10 

21 

6 

27 

57 

16 

Usia 30-39 tahun 

40-50 tahun 

9 

28 

24 

76 

Riwayat 

Cidera 

Ya 

Tidak 

25 

12 

67 

33 

Riwayat 

Pekerjaan 

IRT 

Petani 

Buruh 

Wiraswasta 

PNS 

7 

10 

14 

4 

2 

19 

27 

38 

11 

5 

(Junaidi, 2006) 
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Berdasarkan distribusi diatas bahwa pada karakteristik berdasarkan 

riwayat keluarga dan keturunan didapatkan 26 orang (70%) dan 11 (30%) 

yang tidak memiliki riwayat penyakit keturunan. Distribusi responden 

berdasarkan status gizi terdapat 21 orang (57%) yang status gizinya 

normal atau ideal, 10 orang (27%) diantaranya kurus dan 6 orang (16%) 

mengalami berat badan lebih atau gemuk. Distribusi responden 

bedasarkan usia terdapat 28 orang (76%) yang berusia 40-50 tahun dan 

terdapat 9 orang (24%) yang berusia 30-39 tahun. Distribusi responden 

berdasarkan riwayat cidera terdapat 25 orang (67%) dan 12 orang (33%) 

yang tidak memiliki riwayat cidera. Sebagian besar responden dengan 

riwayat pekerjaan sebagai buruh terdapat 14 orang (38%) , petani 

sebanyak  10 orang (27%), IRT sebanyak 7 orang (19%), wiraswasta 

sebanyak 4 orang (11%) dan minoritas responden dengan pekerjaan PNS 

sebanyak 2 orang (5%). 

3.2. Pembahasan 

3.2.1. Riwayat Keluarga/Keturunan Responden 

Riwayat penyakit keturunan merupakan faktor terkait genetika 

atau hereditas. Karakteristik ini dapat berarti ada tidaknya anggota 

keluarga lain yang pernah menderita rematik atau apakah orang tua 

dan seterusnya ke atas pernah menderita rematik yang mungkin 

diturunkan secara genetik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden (70%) memiliki riwayat penyakit keturunan 

keluarga yang menderita reamtik dan selebihnya ada (30%) tidak 

memiliki riwayat penyakit keturunan keluarga yang menderita 

rematik. Dengan demikian sebagian besar penderita dalam penelitian 

ini menderita rematik salah satunya karena sebab riwayat penyakit 
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keturunan. Dari distribusi ini dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden memiliki riwayat penyakit keturunan mengalami rematik 

(Uyun Nadliroh, 2014). Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa apabila ada anggota keluarga yang menderita penyakit 

remathoid arthritis maka ada kemungkinan besar anggota keluarga lain 

juga akan terkena. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis 

terkait kejadian remathoid arthritis di wilayah kerja puskesmas 

Makamhaji Kartasura.  

3.2.2. Karakteristik Status Gizi 

Hasil penelitian menunjukkan bhwa sebagian besar responden  

(57%) yang status gizinya normal atau ideal, 10 orang (27%) 

diantaranya kurus dan 6 orang (16%) mengalami berat badan lebih 

atau gemuk. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak hanya 

penderita yang mengalami berat badan lebih saja yang dapat 

berpengaruh terhadap penyakit rematik tetapi penderita yang memiliki 

status gizi normal/ideal juga dapat menderita rematik. 

Menurut teori yang dikemukakan Junaidi (2006) rematik dapat 

disebabkan oleh kegemukan atau obesitas. Kenyataannya penelitian ini 

menunjukkan bahwa prevalensi obesitas  relatif rendah yaitu (16%). 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menderita 

rematik bukan disebabkan karena masalah kegemukan atau obesitas. 

3.2.3. Karakteristik Usia Responden 

Setelah dilakukan penelitian pada responden sejumlah 37 

penderita rematik di wilayah kerja puskesmas Makamhaji Kartsura 
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berdasarkan hasil distribusi frekuensi menunjukkan bahwa penderita 

yang berusia 39-40 tahun sebanyak 9 orang (24%) dan penderita yang 

berusi 40-50 tahun sebanyak 28 orang (76%). Dari data tersebut 

diketahui bahwa sebagian besar responden berusia 40 tahun keatas 28 

orang (76%). Menurut Purwoastuti (2009), hal ini di pengaruhi karena 

semakin bertambahnya usia semakin rentan terhadap penyakit salah 

satunya peradangan pada persendian yang mengakibatkan rematik. 

3.2.4.  Riwayat Cidera Responden 

Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat cidera yang dialami 

responden di masa lalu menunjukkan hasil bahwa penderita yang 

mempunyai riwayat cidera di masa lalu sebanyak 25 orang (67%) dan 

ada 12 orang (33%) yang tidak memiliki riwayat cidera. 

Riwayat cidera yang dimaksud adalah trauma berat pada lutut 

yang biasanya terjadi karena aktivitas olahraga rutin dan berat (umum 

terjadi pada olahragawan atau atlet). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden (67%) memiliki riwayat cidera. 

Dengan demikian sebagian besar penderita dalam penelitian ini 

menderita rematik salah satunya karena sebab riwayat cidera. Hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan Junaidi (2006) bahwa penyakit 

rematik dapat disebabkan karena penderita pernah mengalami trauma 

berat pada lutut sampai terjadi pembengkakan atau berdarh, seperti 

pada olahragawan (pemain basket, sepak bola, pelari dan sebagainya). 

3.2.5. Riwayat Pekerjaan Responden 

Hasil distribusi frekuensi berdasarkan riwayat pekerjaan 

responden menunjukkan bahwa terdapat 14 orang (38%) memiliki 
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riwayat pekerjaan sebagai buruh , 10 orang (27%) memiliki riwayat 

pekerjaan sebagai tani, 7 orang (19%) tidak memiliki riwayat 

pekerjaan (ibu rumah tangga), 4 orang (11%) sebagai wiraswasta dan 2 

orang (5%) sebagai PNS. 

Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Olwin Nainggolan dengan judul Prevalensi dan Detreminan Penyakit 

Rematik di Indonesia yang menyebutkan bahwa pekerjaan buruh, 

petani, nelayan dan lainnya mempunyai resiko rematik dua kali 

dibandingkan dengan responden yang masih bersekolah. Rematik 

sering berkaitan dengan profesi seseorang. Contohnya seperti buruh 

pelabuhan yang sering memikul beban berat tidak jarang terserang rasa 

pegal didaerah beban pikulan. Selain itu, seorang karyawan yang tidak 

pernah memikul atau bekerja keras juga dapat merasa pegal di daerah 

beban pikulan. Hal ini bisa juga terjadi jika karyawan tersebut selalu 

bekerja dengan sikap badan yang salah. Sikap duduk dan sikap 

menulis atau mengetik yang salah dilakukan berulang kali dalam 

waktu bertahun-tahun dapat menjadikan otot menjadi tegang. 

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 

penderita remathoid arthritis di Puskesmas Makamhaji Kartasura, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Rematik berdasarkan riwayat penyakit keluarga dan keturunan

yang ada di Puskesmas Makamhaji Kartasura sebanyak 26 orang

(70%).
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b. Rematik berdasarkan status gizi ideal yang ada di Puskesmas 

Makamhaji Kartasura sebanyak  21 orang (57%). Sehingga 

rematik yang disebabkan karena berat badan berlebih atau obesitas 

tidak terbukti. 

c. Rematik berdasarkan usia paling tinggi diderita pada kelompok 40 

tahun keatas sebanyak 28 orang (76%). 

d. Rematik berdasarkan riwayat dengan cidera sebelumnya sebanyak 

25 orang ( 67%). 

e. Rematik berdasarkan riwayat pekerjaan di Puskesmas Makamhaji 

Kartasura paling banyak di dominasi oleh pekerja  buruh sebanyak 

14 orang (38%). 

4.2. Saran  

a. Bagi Institusi  

  Diharapkan bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan 

bahan bacaan diperpustakaan dengan buku-buku tentang penyakit 

rematik sehingga dapat membantu dalam melakukan penelitian 

selanjutnya dan mahasiswa calon tenaga kesehatan diharapkan 

mampu memperdalam penelitiannya. Dari ilmu yang didapatkan 

pada penelitian sebelumnya untuk mewujudkan renaga kesehatan 

yang terampil dan profesional.  

b. Bagi Puskesmas 

  Disarankan kepada petugas puskesmas Makamhaji Kartasura 

memberikan informasi langsung kepada masyarakat tentang 

pencegahan penyakit rematik sejak dini dan bahaya penyakit bila 



 

12 
 

tidak ditangani. Informasi tersebut dapat diberikan dengan 

melakukan penyuluhan kesehatan kepada seluruh masyarakat 

secara langsung. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya  

  Perlu dilakuakan penelitian lanjut mengenai faktor-faktor 

resiko yang berhubungan dengan penyakit reamatik pada 

masyarakat karena penyakit rematik bisa terjadi pada semua usia. 
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