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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Rheumatoid arthritis termasuk dalam kategori penyakit kronis, 

karena menjadi masalah kesehatanyang berkaitan dengan gejala-gejala 

atau kecacatan yang membutuhkan penatalaksanaan jangka panjang 

(Brunner & Suddart, 2013). Rheumatoid arthritis ditandai dengan 

adanya peradangan pada lapisan sinovium sendi, salah satu penyakit 

yang menyerang autoimun. Hal itu dapat menyebabkan kerusakan 

sendi jangka panjang, rasa sakit berkepanjangan, kehilangan fungsi 

dan kecacatan (Singh et al., 2012).  

     Menurut World Health Organization / WHO (2016), angka kejadian 

rheumatoid arthritis mengalami peningkatan sebanyak 355 juta jiwa 

dari 165 juta jiwa ditahun 2015. Dari jumlah penderita rheumatoid 

arthtritis lebih banyak terjadi pada wanita khususnya dinegara maju. 

     Rheumatoid arthritis di Indonesia pada tahun 2013 jumlah 

prevalensi sebanyak 45,59% yang meningkat dari 39,47%. Sedangkan 

jumlah penderita rheumatoid arthritis di Jawa Tengah sejumlah 11,2%  

dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Kementrian Kesehatan RI, 2013). 

     Berdasarkan data yang didapatkan jumlah penderita rheumatoid 

arthritis di Kabupaten Sukoharjo dalam satu tahun terakhir di wilayah 

kerja Puskesmas Kartasura tercatat 332 penderita rheumatoid arthtritis, 
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yang terbagi dalam 11 kelurahan/desa salah satunya Desa Gonilan 

sebanyak 37 penderita. 

     Pada penderita rheumatoid arthritis mengeluh nyeri yang dapat 

mengganggu aktivitas masyarakat dalam jangka panjang (Maris F & 

Yuliana S, 2016). Penyakit rheumatoid arthritis  biasanya sembuh dan 

akan kembali kambuh sewaktu-waktu sehingga terjasi kerusakan sendi 

yang menetap dan kronis. Penyakit rheumatoid arthritis dapat 

mengganggu kenyamanan dan dapat mengancam jiwa pasien (Gordon, 

et al. 2002).  

     Menurut hasil penelitian Chyntiawati (2014) bahwa kemandirian 

aktivitas sehari-hari penderita rheumatoid arthritis dapat dipengaruhi 

oleh nyeri yang dirasakan penderita. Dan menurut Intan (2016) dalam 

penelitiannya bahwa kualitas hidup lansia yang mengalami 

osteoarthritis tergolong dalam kategori cukup baik. Hal ini 

memperlihatkan bahwa penderita osteoarthritis masih dapat melakukan 

aktivitasnya meskipun dalam keterbatasan.  

     Menurut Maris dan Yuliana (2016) bahwa penderita rheumatoid 

arthritis mengeluh nyeri yang dapat mengganggu aktivitas individu 

dalam jangka panjang dan akan mempengaruhi penurunan kualitas 

hidup penderitanya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Rosyiana 

(2015) bahwa yang memperngaruhi kualitas hidup ada beberapa aspek, 

yaitu kesehatan secara umu, kesehatan fisik, psikologis dan lingkungan 

didapatkan hasil bahwa rata-rata responden lebih banyak termasuk 
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dalam kategori sedang, kecuali pada hubungan sosial yang termasuk 

kategori baik.  

     Menurut Hardywinoto (2005) bahwa adanya nyeri sendi dapat 

menimbulkan rasa takut untuk aktif bergerak pada penderita 

rheumatoid arthritis yang dapat menurunkan produktivitas dan 

mengganggu aktivitas sehari-hari. Penurunan aktivitas fisik dan 

latihan diakibatkan menurunnya kemampuan muskuloskeletal karena 

adanya nyeri sendi.  

     Seseorang yang mengalami rheumatoid arthritis akan mengalami 

rasa nyeri pada bagian sendi yang menimbulkan depresi, 

menyebabkan keterbatasan fungsional mempengaruhi kualitas hidup 

penderita. Rasa nyeri yang muncul dapat mengganggu dan 

menghambat aktivitas sehari-hari dan berdampak negatif terhadap 

kualitas hidup. Banyak dari penderita rheumatoid arthtritis untuk 

melakukan terapi untuk mengurangi kecacatan dan meningkatkan 

kualitas hidup (Pollard, et al., 2005).  

     Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di Desa 

Gonilan didapatkan data sebanyak 37 penderita rheumatoid arthritis, 

peneliti telah melakukan wawancara kepada 7 penderita yang 

didiagnosa rheumatoid arthritis. Mereka sering mengeluh nyeri serta 

terasa panas pada bagian sendi, kekakuan sendi. Dan 5 dari 7 

penderita mengalami pembengkakan pada sendi yang mengakibatkan 

terhambatnya aktivitas sehari-hari dan mengganggu istirahat dan tidur. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Gambaran Kualitas Hidup pada Penderita Rheumatoid 

Arthritis di Komunitas.  

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran kualitas hidup pada penderita Rheumatoid 

arthritis di Komunitas? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kualitas 

hidup pada penderita Rheumatoid arthritis. 

2. Tujuan Khusus  

a) Mengetahui karakteristik responden rheumatoid arthritis  

di Desa Gonilan. 

b) Mengetahui kualitas hidup penderita rheumatoid 

arthritis di Desa Gonilan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

pembangunan ilmu pengetahuan mengenai kualitas hidup pada 

penderita rheumatoid arthritis. 
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2. Manfaat untuk Institusi Keperawatan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai kualitas hidup penderita rheumatoid arthritis, serta 

memberikan masukan data untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan Keperawatan Komunitas, Keperawatan Medikal 

Bedah. 

3. Manfaat bagi Peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

awal pengetahuan dalam melakukan penelitian serta sebagai 

bahan dasar untuk penelitian selanjutnya. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Chyntiawati Cicy (2014) Dalam penelitiannya yaitu Hubungan 

Antara Nyeri Rheumatoid Arthtritis Dengan Kemandirian 

Dalam Aktivitas Kehidupan Sehari-hari Pada Lansia 

Diposbindu Karang Mekar Wilayah Kerja Puskesmas Pisangan 

Tangerang Selatan Tingkat bahwa adanya nyeri rheumatoid 

arthtritis dapat mempengaruhi kemandirian aktivitas sehari-

hari. Desain penelitian yang digunakan kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 35 responden. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan 

ada hubungan yang bermakna antara nyeri rheumatoid arthtritis 

dengan tingkat kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-

hari pada lanjut usia (p value sebesar = 0,000). 
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2. Intan Oktarina (2016) Dalam penelitiannya yaitu Kualitas 

Hidup Pada Lanjut Usia Yang Mengalami Sakit Osteoarthtritis 

Di Desa Gumpang Kecamatan Kartasura bahwa kualitas hidup 

lansia yang mengalami osteoarthritis dalam kategori cukup 

baik. Hal ini membuktikan bahwa penderita osteoarthritis 

masih dapat melakukan aktivitasnya meskipun dalam 

keterbatasan. Desain penelitian yang digunakan deskriptif 

dengan pendekatan cross sectional, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 70 responden, instrument penelitian menggunakan 

kuesioner Quality Of Life (QOL) WHO-BREF. Perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu tempat penelitian, waktu penelitian, 

dan teknik pengambilan sampel penelitian. Persamaan 

penelitian menggunakan desain penelitian deskriptif, 

pendekatan penelitian cross sectional dan instrument yang 

digunakan kuesioner Quality Of Life (QOL) WHO-BREF. 

3. Rosyiani Yuni Eka Tri (2015) kualitas hidup lanjut usia yang 

mengalami asam urat (Gout) di Posyandu Lanjut Usia Desa 

Pelemgadung Karangmalang Sragen mengatakan bahwa 

kualitas hidup dan kesehatan secara umum, kesehatan fisik, 

psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan didapatkan hasil 

sebagian besar responden dalam kategori yang sedang kecuali 

pada hubungan sosial dengan kategori baik. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif, dengan sampel sebanyak 30 
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responden, peneliti menggunakan teknik sampling purposive 

sampling, dengan instrument penelitian kuesioner WHO-BREF 

yang terdiri dari 26 pertanyaan yang mencakup 4 domain atau 

aspek untuk mengukur kualitas hidup penderita asam urat 

(gout). 

 


