
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sedang mengalami transisi epidemik penyakit yang dalam waktu lama 

berkutat dengan persoalan penyakit menular, kita dihadapkan dengan persoalan 

penyakit-penyakit tidak menular (Riskesdas 2007, 2008). Untuk sejumlah penyakit 

metabolik dan ginjal, Indonesia telah memasuki fase yang sangat menguatirkan 

(Balitbangkes, 2007, 2013; Bloom et al., 2015; Moeloek, 2015). Salah satu persoalan 

penyakit metabolik tersebut terkait dan diindikasikan oleh terganggunya homeostasis 

asam urat tubuh di masyarakat modern (Johnson et al., 2005; Johnson et al., 2009; 

Karwur, 2016).  

Mewabahnya penyakit tidak menular tersebar merata hampir di seluruh wilayah 

Indonesia, tidak terkecuali di Maluku. Studi terhadap pola penyebab kematian di Kota 

Ambon bahkan menyimpulkan bahwa kematian didominasi oleh penyakit tidak menular 

(62,5%) selain penyakit menular (Sulistiowati, 2015). 

Kesehatan merupakan tolak ukur penting dalam memantau perkembangan 

suatu komunitas dan menjadi alat ukur kemajuan dan stabilitas suatu peradaban.  

DEPKES RI dalam UU No. 23 tahun 1992 menyebutkan bahwa, seseorang dapat 

dikatakan sehat bila ia produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya individu dapat 

melakukan aktivitas dasar sehari-hari (perawatan diri), aktivitas bekerja dan aktivitas 

lainnya jika ia dalam keadaan yang produktif, bebas dari keluhan sakit. 

Setiap orang memiliki aktivitas atau kegiatan diluar pekerjaan yang dilakukan 

setiap hari. Kegiatan wajib tersebut meliputi kegiatan domestik rumah tangga, 

bersosialisasi, rekreasi dan lainnya (FAO/WHO/UNU dalam Wardani, Rosita., 2008). 

Pada waktu bekerja, pengeluaran energi meningkat. Makin besar gerakan otot makin 



tinggi pula pengeluaran energi kerjanya (Sastrowinoto dalam Mahardikawati dan 

Roosita., 2008). Aktivitas-aktivitas tersebut dapat menurun atau berkurang jika individu 

tersebut mengalami gangguan dan atau disabilitas.  

Disabilitas adalah bagian dari kondisi manusia. hampir semua orang akan 

mengalami gangguan sementara atau permanen pada beberapa titik dalam kehidupan, 

dan mereka yang bertahan sampai usia tua akan mengalami peningkatan kesulitan 

dalam berfungsi (WHO, 2011). Disabilitas dapat diakibatkan karena beberapa hal, 

diantaranya adalah kadar asam urat serum yang tinggi yang menyebabkan radang 

sendi (Artritis). 

WHO mendata penderita gangguan sendi di Indonesia mencapai 81% dari 

populasi, hanya 24% yang pergi ke dokter, sedangkan 71%-nya cenderung langsung 

mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri yang dijual bebas. Angka ini menempatkan 

Indonesia sebagai negara yang paling tinggi menderita gangguan sendi jika 

dibandingkan dengan negara di Asia lainnya seperti Hongkong, Malaysia, Singapura 

dan Taiwan. (Riskesdas 2007-2008). Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, artritis 

merupakan 12 penyakit terbanyak untuk kategori penyakit tidak menular selain PPOK, 

Diabetes Melitus, Kanker, dll. Secara nasional prevalensinya berdasarkan wawancara 

sebesar 11,9% dan prevalensi berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan adalah 24,7% 

(14% pada Riskesdas 2007-2008). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas 

Kesehatan Kotamadya Ambon, jumlah kunjungan penderita artritis di kota Ambon pada 

tahun 2014 sebanyak 16053 kasus yang membuat artritis menempati posisi ketiga 

teratas sebagai penyakit paling banyak diderita. Pada tahun 2015 triwulan pertama dan 

kedua jumlah kunjungan penderita arthritis sebanyak 11511 kasus. Penyakit 

persendian masuk dalam kategori 10 penyakit terbanyak selain Diare, Malaria, dll. 



Meningkatnya jumlah kunjungan dan penderita artritis membuat peneliti ingin 

mengetahui lebih jauh tentang gambaran Artritis (kadar Asam Urat) dan Disabilitas 

Komunitas di Batu Gantung Dalam, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, 

Kota Ambon. 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan, permasalahan yang akan 

diteliti adalah apa dan bagaimana kadar asam urat serta gambaran  disabilitas 

komunitas di Batu Gantung Dalam, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, 

Kota Ambon? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kadar asam urat dan disabilitas fisik 

Komunitas di Batu gantung Dalam, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, 

Kota Ambon. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi ilmu 

keperawatan, khususnya keperawatan komunitas. 

2.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baik bagi 

masyarakat di Batu gantung Dalam mengenai kejadian dan faktor-faktor 

munculnya penyakit persendian, sehingga masyarakat dapat mengubah pola 

hidupnya. 



3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting bagi instansi 

kesehatan di Kotamadya Ambon khususnya di Puskesmas kelurahan 

Mangga Dua, agar dapar segera melakukan tindakan preventif melalui 

sosialisasi kesehatan kepada masyarakat. 

 

 

 

 


