
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Asam Urat 

 Asam urat adalah produk akhir metabolisme purin endogen dan diet pada 

manusia. Asam urat terbentuk oleh hati dan terutama diekskresikan oleh ginjal (65% -

75%) dan usus (25% -35%) (Haijiang, et.al., 2015). Setiap faktor yang menyebabkan 

sintesis yang lebih tinggi atau penurunan ekskresi asam urat dapat membuat kadar 

asam urat serum meningkat secara dramatis. konsumsi makanan kaya purin, obesitas, 

dan penyakit ginjal adalah faktor umum. Tingkat asam urat yang abnormal adalah 

masalah besar dalam bidang kesehatan masyarakat karena perannya yang sangat 

penting dalam etiologi banyak penyakit sistemik. Kadar serum Asam Urat berkisar 

antara 2 - 7 mg/dL pada pria dan antara 2 - 6,5 mg/dL pada wanita.  

 Banyak penelitian epidemiologi telah menyatakan bahwa peningkatan kadar 

serum asam urat merupakan faktor risiko terhadap hipertensi, obesitas, dislipidemia, 

dan diabetes melitus, yang semuanya juga terkait dengan peningkatan risiko penyakit 

kardiovaskular (Kawabe, M., et.al., 2016). 

 

2.2  Disabilitas 

2.2.1 Definisi 

Disabilitas adalah istilah “payung” yang mencakup “impairments, activity 

limitations, and participant restrictions”. “Impairments” dalam hal ini adalah 

persoalan dalam struktur dan fungsi tubuh, dan “activity limitations” berarti suatu 

kesulitan yang dihadapi oleh seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau 



dalam tindakan tertentu; sementara “participation restriction” adalah masalah 

yang dialami seseorang dalam perlibatan diri dalam situasi-situasi kehidupan. 

Jadi, disabilitas tidak hanya merupakan persoalan kesehatan, tetapi merupakan 

suatu fenomena kompleks yang merefleksikan interaksi antara ciri khas tubuh 

seseorang dan ciri khas masyarakat dimana yang bersangkutan itu hidup 

sebagai warga masyarakat (WHO, 2016). 

Definisi WHO di atas sejalan dengan definisi disabilitas yang dianut oleh 

Pemerintah Federal Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa Undang-Undang 

Federal mendefinisikan "disabilitas" sebagai gangguan fisik atau mental yang 

substansial membatasi kondisi, cara, atau durasi dimana populasi pada 

umumnya dapat melakukan aktivitas besar dalam hidup, seperti berjalan, 

melihat, mendengar, berbicara, bernapas, belajar, bekerja atau merawat diri 

sendiri (Rauner & Governor, 2007).  

Diseases-related disabilities, seperti disabilitas karena arthritis, sangat 

mempengaruhi fungsi, kemandirian, dan kebutuhan sumber daya tambahan 

atau bahkan perawatan jangka panjang (Luggen & Meiner, 2002). Badley dan 

Wang (2001) menemukan bahwa tenaga kerja yang berada di Kanada, lebih 

cenderung akan keluar atau tidak bekerja akibat disabilitas karena arthritis. Bagi 

mereka dengan arthritis yang lebih spesifik seperti pada rheumatoid arthritis 

memiliki korelasi yang kuat terhadap disabilitas fungsional sejalan dengan 

durasi penyakit, dan juga bergantung seiring bertambahnya usia dan penyakit 

penyerta terkait dengan usia (Krishnan et al, 2004). Dapat disimpulkan bahwa 

mereka yang mengalami disabilitas akibat arthritis sangat mengganggu 

pekerjaan maupun sulit melakukan aktivitas. 

 



2.2.2 Pengukuran Disabilitas 

Kemampuan untuk secara efektif mengukur kualitas hidup yang 

berhubungan dengan kesehatan jangka panjang, sangat penting untuk 

menggambarkan dampak penyakit, perawatan, atau status kesehatan  lainnya, 

termasuk penuaan normal pada pasien (Bruce & Fries, 2003). Kualitas hidup, 

dalam hal ini juga termasuk tentang Activity of Daily Living (ADL). 

ADL merupakan aspek penting dari fungsi manusia, dipengaruhi dan 

mempengaruhi kondisi kesehatan, fungsi fisiologis dan psikologis, dan 

partisipasi dalam situasi kehidupan, berinteraksi dengan lingkungan dan faktor 

pribadi (International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) 

WHO, 2001; de Kleijn-de Frankrijker, 2003).  

Sebagai bagian dari penilaian status kesehatan, disabilitas merupakan 

satu dari 5 dimensi generik kesehatan seorang pasien, yang oleh Fries dan 

Ramey (1993) dikatakan sebagai “The Platonic Outcomes”. Kelima aspek 

dimaksud adalah: (a) keinginan untuk menunda kematian (the want to postpone 

death), (b) keinginan agar terhindar dari disabilitas (the want to avoid disability), 

(c) keinginan agar terbebas dari rasa sakit dan kondisi yang tidak 

menyenangkan (the want to be free of pain and discomfort), (d) keinginan untuk 

menghindari efek buruk dari tindakan pengobatan (the want to avoid adverse 

effects of treatment), dan (e) mengupayakan agar biaya pengobatan tidak mahal 

(the want to keep dollar costs of treatment low).  

Pengukuran disabilitas itu sendiri mengukur aras kemampuan fungsional 

seseorang (pasien). Salah satu alat pengukuran dimaksud adalah yang dikenal 

dengan istilah Health Assesment Questionnaire Disability Index atau HAQ-DI. 



Pengukuran HAQ-DI mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait gerakan halus 

anggota gerak bagian atas (tangan) (fine movements of upper extremity), 

aktivitas-aktivitas lokomotor anggota gerak bagian bawah (kaki) (locomotor 

activities of the lower extremity), dan aktivitas yang melibatkan baik anggota 

gerak bagian atas (tangan) atau bagian bawah (kaki). Pemberian scoring 

mempertimbangkan penggunaan alat bantu dan piranti (devices) atau bantuan 

dari orang lain (Bruce dan Fries, 2003). 

 


