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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Penyakit Gout Artritis dan Diabetes Melitus 

2.1.1. Konsep Gout 

 

Penyakit Gout merupakan salah satu jenis penyakit 

inflamasi/peradangan sendi yang paling sering ditemukan, 

yang ditandai dengan penumpukan kristal monosodium urat 

di dalam ataupun di sekitar persendian. Monosodium urat ini 

berasal dari metabolisme purin. Penyakit ini sering disebut 

juga sebagai gangguan metabolik yang di tandai dengan 

meningkatnya konsentrasi asam urat. Hal penting yang 

mempengaruhi penumpukan kristal adalah hiperurisemia 

dan saturasi jaringan tubuh terhadap asam urat. Apabila 

kadar asam urat di dalam darah terus meningkat dan 

melebihi batas ambang saturasi jaringan tubuh, maka 

penyakit asam urat ini akan memiliki manifestasi berupa 

penumpukan kristal monosodium urat secara mikroskopis 

maupun makroskopis berupa tophi (Irawan, 2014). 

Penumpukan kristal monosodium urat ini berbentuk 

jarum dan terdapat disekitar persendian dan jaringan halus. 
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Efek yang ditimbulkan di sekitar persendian adalah panas, 

kemerahan, bengkak dan nyeri yang hebat (Rakieh,2011).  

Gout dapat diklasifikasikan dalam 4 tahapan yaitu 

asimptomatik hiperurisemia, gout akut, interkritikal dan 

kronis (Doornum, 2000). Agar terhindar dari penyakit gout 

salah satu caranya adalah menjaga kadar asam urat dalam 

darah pada posisi normal yaitu 5-7 mg/dl. Batasan tertinggi 

untuk pria adalah 7 mg/dl sementara untuk wanita adalah 6 

mg/dl (Misnadiarly, 2007). 

Alur patogenesis gout didalam tubuh manusia dapat 

dilihat seperti pada Gambar 1dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur terbentuknya Gout  (Di adaptasi dari Hyno K, Choi  2005) 

Penyakit gout terjadi karena kadar asam urat yang 

sangat jenuh dan mengalami kristalisasi dalam sendi. Kadar 

asam urat dalam tubuh ditentukan oleh keseimbangan 

antara asupan makanan, sintesis, dan ekskresi. 

Dietary purine load Renal Excretion 

Endogenous purine 

synthesis 

Urate Level 

Urate Supersaturation 

and crystallization 

GOUT 

Gut 



9 
 

Hiperurisemia terjadi karena kelebihan produksi asam urat 

(10%), dari kekurangan ekskresi asam urat (90%), atau 

sering merupakan kombinasi keduanya.Sekitar sepertiga 

asam urat yang hilang dari tubuh manusia melalui saluran 

pencernaan, sedangkan sisanya diekskresikan dalam 

bentuk urin. 

Berdasarkan data Riskesdas provinsi Sulawesi Utara 

tahun 2007 menunjukkan prevalensi penyakit sendi atau 

asam urat di kota Tomohon baik yang di diagnosis maupun 

berdasarkan diagnosis gejala secara berurutan adalah 4,0% 

dan 20,4%.  

2.1.2. Konsep Diabetes Mellitus tipe 2 

 

Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik, 

ditandai dengan hiperglikemia yang disebabkan oleh 

resistensi insulin dan disfungsi sel beta, yang gangguannya 

mengarah pada metabolisme karbohidrat, lemak dan protein 

(Wild et al, 2004). 

Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara dengan 

jumlah penderita diabetes terbanyak didunia. Indonesia 

menempati urutan ke- 7 pada tahun 1995 dan diprediksi 

akan naik menjadi peringkat ke-5 pada tahun 2025 dengan 
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perkiraan jumlah penderita sebanyak 12,4 juta jiwa 

(Arisman, 2011). 

Penelitian yang dilakukan Litbang Depkes (2008) 

menyatakan bahwa prevalensi nasional untuk Diabetes 

adalah sebesar 5,7% 1,5% diantaranya adalah pasien yang 

sudah terdiagnosis sebelumnya dan sisanya setelah 

dilakukan penelitian (Suyono, 2011). 

Gejala-gejala yang dialami oleh penderita DM tipe 2 

antara lain: rasa haus yang berlebihan (polydipsi), sering 

buang air kecil (polyuria), sering merasa lapar (polyphagia), 

berat badan turun dengan sangat cepat, kesemutan pada 

tangan dan kaki, gatal-gatal, penglihatan menjadi kabur, 

impotensi, luka sering tidak kering, keputihan, penyakit kulit 

akibat jamur dibawah lipatan kulit, dan pada ibu-ibu sering 

melahirkan bayi dengan berat badan >4 kg (Riskesdas, 

2013). Alur patogenesis Diabetes Mellitus tipe 2 dapat dilihat 

dalam gambar 2 dibawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.Alur Patogenesis Diabetes Mellitus tipe 2 (Di adaptasi dari 

Syah, 2011)  
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Pankreas dalam tubuh masih bisa menghasilkan 

insulin tetapi kualitasnya buruk, tidak dapat berfungsi 

dengan baik sebagai kunci untuk memasukan glukosa ke 

dalam darah.Akibatnya, glukosa dalam darah meningkat. 

2.2 Hubungan GA dengan DM tipe 2 

Penyakit GA dan DM memiliki hubungan yang kuat 

pada individu yang memiliki penyakit Sindrom Metabolik 

(SM).Faktor genetik dan faktor lingkungan memiliki peranan 

penting pada perkembangan penyakit SM.Faktor keturunan 

berhubungan dengan DM tipe 2 dan SM memungkinkan 

menyebabkan penyakit GA (Altaf, 2014). 

Studi kohor retrospektif mengenai hubungan GA dan 

DM tipe 2 yang dilakukan di Taiwan Tung et al, (2016), 

menyimpulkan bahwa GA merupakan faktor risiko 

independen yang kuat pengaruhnya terhadap kejadian DM 

tipe 2. Mereka menemukan pula bahwa pasien wanita 

dengan GA mempunyai risiko lebih tinggi mengidap DM tipe 

2 dibandingkan dengan pasien laki-laki dengan GA. 

Penelitian kohor yang lain oleh Choi et al, (2008) 

mengenai hubungan GA dengan risiko terjadinya DM tipe 2 

diantara profil penderita Kardiovaskuler menyimpulkan 

bahwa GA merupakan faktor risiko tinggi terhadap DM tipe 2 
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jika dibandingkan dengan faktor risiko lainnya. Data tersebut 

mempertegas temuan sebelumnya mengenai adanya 

hubungan cross sectional antara hiperurisemia, GA dan SM 

terutama risiko lanjutan bagi terjadinya DM tipe 2. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Suppiah (2008) menunjukkan 

tingginya prevalensi penyakit GA di temukan pada pasien 

yang menderita DM tipe 2. Choi et al.,(2008) menunjukkan 

prevalensi SM (IMT, hipertensi dan diabetes pada penderita 

GA) mencapai 62.8%. Proporsi ini jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok tanpa GA yang hanya 

mencapai 25.4%. 

2.3. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual penelitian ini digambarkan 

seperti pada gambar 2 dihalaman berikut ini.  

Independen Variabel(X)  Dependen Variabel(Y) 

 

 

    

 

 

Gambar 2.Kerangka konsep hubungan faktor resiko (X) dengan Diabetes 

Mellitus (Y). 
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Pola makan/diet sehari-hari penduduk kelurahan Matani II 

biasa mengkonsumsi minuman tinggi kadar alkohol serta 

rendahnya kebiasaan berolahraga bagi penduduk kelurahan Matani 

II merupakan faktor-faktor resiko yang memungkinkan timbulnya 

penyakit GA dan berdampak pada kejadian DM. 

2.4. Hipotesis 

Berdasarkan kajian empiris sebagaimana digambarkan dalam 

gambar 2 diatas, maka dikembangkan beberapa hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Adanya hubungan antara asupan karbohidrat, kalori, protein 

dan lemak harian dengan kejadian gout dan DM tipe 2 

2. Adanya hubungan antara tingkat aktivitas fisik dengan 

kejadian asam urat dan Diabetes Mellitus. 

 

 

 

 


