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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Asam urat (gout) merupakan penyakit kelainan metabolisme dimana terjadi 

produksi asam urat berlebihan atau penumpukan asam urat dalam tubuh secara 

berlebihan.Peningkatan produksi asam urat menyebabkan peradangan pada sendi 

dan pembengkakan sendi. Prevalensi World Health Organization (WHO) (2013) 

penyakit gout pada populasi di USA diperkirakan 13,6/100.000 penduduk. 

Sedangkan, di Indonesia sendiri diperkirakan 1,6-13,6/100.000 orang, prevalensi 

ini meningkat seiring dengan meningkatnya umur. Perlu diketahui di Indonesia gout 

diderita pada usia lebih awal dibandingkan dengan negara barat. 32% serangan gout 

terjadi pada usia dibawah 34 tahun. Kadar darah asam urat normal pada laki-laki 

yaitu 3,6–8,2 mg/dl,sedangkan pada perempuan yaitu 2,3–6,1 mg/dl (Fadlilah & 

Sucipto, 2018).  

Asam urat dihasilkan dari pemecahan sisa-sisa pembuangan bahan makanan 

tertentu yang mengandung nukleotida purin yang diproduksi oleh tubuh. Zat asam 

urat dikeluarkan oleh ginjal melalui urin dalam kondisi normal. Namun dalam 

kondisi tertentu, ginjal tidak mampu mengeluarkan zat asam urat secara seimbang 

sehingga terjadi kelebihan dalam darah (hiperurisemia). Mekanisme yang 

menyebabkan terjadinya kelebihan asam urat dalam darah karena adanya kelebihan 

produksi asam urat didalam tubuh dan penurunan ekskresi asam urat melalui urin. 

Tingginya kadar asam urat merupakan kondisi kesehatan yang menurun sebagai 

akibat dari terbentuknya kristal karena kadar purin yang tinggi dan terjadi 

penumpukan kristal asam urat pada persendian. 

Pada saat terjadinya penumpukan kristal pada sendi-sendi dan jaringan 

sekitarnya kristal-kristal berbentuk seperti jarum ini akan mengakibatkan reaksi 

peradangan yang jika berlanjut akan menimbulkan nyeri hebat, terjadi 

pembengkakan terkonsentrasi pada sendi terutama sendi perifer (jempol kaki atau 
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tangan). Sendi-sendi tersebut akan menjadi bengkak, kaku, kemerahan, terasa 

panas, dan nyeri. Rasa sakit pada pembengkakan tersebut terjadi akibat endapan 

kristal monosodium urat yang menimbulkan rasa nyeri pada daerah tersebut 

(Bobaya, Bidjuni, & Kallo, 2016) . 

Sebagian besar faktor penyebab kasus artritis gout yaitu faktor primer, 

faktor sekunder dan faktor predisposisi. Pada faktor primer dipengaruhi oleh faktor 

genetik/riwayat keluarga, makan-makanan yang tinggi purin sehingga produksi uric 

acid menjadi lebih banyak, mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat diuretik 

jangka panjang, serta kondisi medis tertentu (obesitas, hipotiroidisme, dsb) 

sehingga meningkatkan kadar asam urat dalam darah. faktor sekunder dapat 

disebabkan oleh dua hal, yaitu produksi asam urat yang berlebihan dan penurunan 

ekskresi asam urat. Pada faktor predisposisi dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, 

dan iklim. Sehingga banyak masyarakat melakukan berbagai upaya dalam 

penatalaksanaan menurunkan kadar asam urat (Jaliana, Suhadi, Muh, & Sety, 

2018).  

Dalam penatalaksanaan kadar asam urat banyak upaya yang dilakukan 

masyarakat. penanganan krisis gout biasanya dilakukan dengan pemberian obat dan 

bantuan istirahat. Tanpa pemberian obat, rasa sakit yang dirasakan akan 

menghilang sendiri meskipun memerlukan waktu yang lama. dengan memperbaiki 

pola makan serta pola hidup, mencegah arthritis gout akut, mencegah komplikasi 

salah satunya yaitu  dengan membatasi asupan purin, asupan energi sesuai dengan 

kebutuhan, mengonsumsi lebih banyak karbohidrat, mengurangi konsumsi lemak, 

mengonsumsi banyak cairan, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, 

mengonsumsi cukup vitamin dan mineral, mengonsumsi buah dan sayuran, dan 

olahraga ringan serta menjalani pengobatan cara farmakologi. Dengan farmakologi 

dapat dilakukan dengan menggunakan obat-obatan kimia seperti: NSAIDs, 

colchicine, corticosteroid, probenecid, allopurinol dan urocisuric yang biasanya 

didapat dengan resep dokter. Tetapi pada dasarnya terapi farmakologi gout 

memiliki beberapa efek samping yang serius sehingga banyak usaha yang 

dilakukan masyarakat atau penderita asam urat untuk menemukan alternatif lain 

(non farmakologi) yang lebih aman dari obat-obatan terutama sumber-sumber 
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tanaman tradisional yang berasal dari alam atau sering juga disebut dengan terapi 

herbal.  

Terapi herbal merupakan pengobatan dengan cara memanfaatkan tanaman 

asli indonesia untuk mnegatasi kadar asam urat. Terapi ini banyak dilakukan 

masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa pengobatan dengan tanaman 

herbal lebih praktis, murah, serta bisa dilakukan sendiri. secara teratur serta 

menggunakan bahan-bahan alami sebagai terapi herbal untuk menurunkan kadar 

asam urat. Terapi herbal merupakan bentuk penyembuhan atau pengurangan kadar 

asam urat dengan menggunakan tanaman atau buah-buahan yang berkhasiat sebagai 

obat. Obat penurunan kadar asam urat lebih banyak diolah oleh masyarakat dari 

bahan alami karena bahan-bahan herbal terbukti dapat berkhasiat dengan baik serta 

tidak memberi efek samping yang tidak terlalu besar pada pengguna terapi, terapi 

herbal juga dianggap lebih mudah dilakukan oleh masyarakat karena dianggap 

mudah mencari bahan serta dapat dilakukan sendiri. 

Berdasar fenomena dan studi pendahuluan diatas, maka peneliti bermaksud 

mengetahui mengenai upaya pasien dalam menurunkan kadar asam urat dengan 

cara farmakologi atau dengan cara non farmakologi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah gambaran secara utuh upaya pasien dalam menurunkan 

kadar asam urat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mendapat gambaran secara utuh tentang Upaya Pasien Dalam 

Menurunkan Kadar Asam Urat. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa/i Fakultas 

Ilmu Kesehatan jurusan Keperawatan, dapat menjadi tambahan pengetahuan, 

dan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmu keperawatan. 

 

1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman riset mengenai upaya pasien dalam 

menurunkan kadar asam urat. 

 

1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi ilmu 

tambahan dalam pengetahuan mengenai upaya  untuk menurunkan kadar 

asam urat. 

 

1.4.4 Manfaat Bagi Pelayanan Kesehatan 

Menambah wawasan bagi perawat agar lebih memahami dan 

mampu memberikan pendidikan kesehatan yang tepat mengenai upaya  

pasien dalam menurunkan kadar asam urat. 

 


