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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1. Karakteristik Responden 

 
Variabel n = 41 Persentase(%) 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 22 53,7 

Perempuan 19 46,3 

Usia 
  

26-35 Tahun 7 17,1 

36-45 Tahun 18 43,9 

46-55 Tahun 7 17,1 

56-65 Tahun 4 9,8 

>65 Tahun 5 12,1 

Pekerjaan 
  

Karyawan honorer 1 2,4 

Pendeta 1 2,4 

Petani 29 70,8 

PNS 2 4,9 

POLRI 1 2,4 

Wiraswasta 7 17,1 

Pendidikan 
  

Tamat SD 9 21,9 

Tamat SMP 4 9,8 

Tamat SMA 27 65,9 

S1 1 2,4 

Penghasilan 
  

Rp. 1000.000-2000.000 18 43,9 

Rp. 2.100.000-3000.000 17 41,5 

Rp. 3.100.000-4000.000 6 14,6 

Penyakit penyerta 
  

Tidak ada 25 61 

Hipertensi 5 12,2 

Kolesterol 5 12,2 

Hipertensi dan Kolesterol 3 7,3 

Kolesterol dan DM 2 4,9 

Hipertensi, Kolesterol dan DM 1 2,4 

Jenis konsumsi obat 
  

Obat medis 20 48,7 

Obat Tradisional 3 7,3 

Obat medis dan Obat Tradisional 18 44 

 
Karakteristik Responden 

 

Penelitian yang dilakukan terhadap 41 responden yang menderita asam urat 

di Puskesmas Lumar Kabupaten Bengkayang Pada Suku Dayak Bakati. Hasil 
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penelitian (Tabel 1) menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini lebih 

mendominasi berjenis kelamin laki-laki yaitu sebenyak 53,7%. Rentang usia 

responden sebagian besar berkisar 36-45 tahun (43,9%). Usia adalah salah satu 

penyebab dari penyakit asam urat, penelitian ini sejalan dengan (Flaurensia et al., 

2019) yang menyatakan kejadian asam urat terjadi pada usia 30-50 tahun. Rata-rata 

pekerjaan responden adalah petani yaitu sebanyak 70,8%, dan sebagian kecil lainnya 

bekerja sebagai kariawan honorer (2,4%). Pendidikan responden sebagian besar 

tamat SMA (65,9%), penghasilan berkisar 1-2 juta (43,9%), tidak ada penyakit 

penyerta yaitu 61% dan jenis konsumsi obat Allopurinol yaitu 44%, terdapat 3 

responden mengkonsumsi obat tradisional (7,3%).  

Obat tradisional tersebut terdiri dari bahan-bahan herbal seperti jahe, 

bawang merah, dan daun sirih. Responden tersebut mengkonsumsi obat tradisional 

bukan berarti tidak mengkonsumsi obat medis, melaikan responden mengkonsumsi 

obat medis dan tredisional dalam waktu yang bergantian. Dimana tumbuhan obat 

yang di konsumsi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dari beragam etnis atau 

suku. Perbedaan suku tertentu memberikan pengaruh pada ragam jenis tumbuhan 

obat yang digunakan, khasiat tanaman ataupun proses pengolahannya.  

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

pada responden, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas 

pengetahuannya, namum perlu ditekankan bahwa seseorang yang berpendidikan 

rendah tidak berarti berpengetahuan rendah (Notoatmodjo, 2012). Proporsi pada 

responden laki-laki dan perempuan ini lebih mendominasi ke perempuan. Hal ini 

terkait dengan masa menopause, dimana setelah menopause perempuan mengalami 

penurunan hormon estrogen sehingga mudah menyebabkan penyakit asam urat, 

penelitian ini sejalan dengan (Rahmatika, 2013) dimana pada penelitiannya kadar 

asam urat perempuan lebih mendominasi daripada laki-laki. Peningkatan kadar 

asam urat dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh seperti rasa nyeri di daerah 

persendian dan sering disertai timbulnya rasa nyeri yang kuat bagi penderitanya 

(Mulyasari & Dieny, 2015). 

 

Tabel 2. Kadar Asam Urat (laki-laki dan perempuan) 

 
Variabel Frekuensi (n) = 41 Persentase (%) 

Kadar Asam Urat Laki-laki   

Tinggi 12 54,5 

Normal 10 45,5 
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Kadar Asam Urat Perempuan   

Tinggi 12 63,15 
Normal 7 38,85 

 

Kadar Asam Urat 

Kadar asam urat dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua berdasarkan 

jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan (Tabel 2). Jumlah responden laki-laki 

yang menderita asam urat sebanyak 22 orang dan responden perempuan sebanyak 19 

orang. Kadar asam urat pada responden laki-laki kategori tinggi dan normal relatif 

seimbang yaitu 54,5% dan 45,5%. Kadar asam urat pada perempuan kategori tinggi 

yaitu 63,15% dan normal 38,85%. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 

Puskesmas Lumar Kabupaten Bengkayang Pada Suku Dayak Bakati dengan 

responden berjumlah 41 orang, 24 orang responden memliki kadar asam urat yang 

tinggi. Faktor penyakit asam urat meliputi usia, jenis kelamin, riwayat medikasi, 

obesitas, konsumsi purin dan alkohol. Pria memiliki tingkat serum asam urat lebih 

tinggi daripada wanita, yang meningkatkan resiko mudah terserang asam urat 

(Firdayanti et al., 2019). Perkembangan asam urat sebelum usia 30 tahun lebih 

banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita, angka kejadian asam urat menjadi 

sama antara kedua jenis kelamin setelah usia 60 tahun (Novianti et al., 2019) 

Pada hasil di tabel 2 menunjukan kadar asam urat relatif tinggi, hal ini 

dikarenakan tingkat kepatuhan minum obat pada responden masih sangat rendah. 

Kadar asam yang urat tinggi merupakan keadaan terjadinya peningkatan kadar asam 

urat di atas normal dan juga merupakan suatu keadaan dimana konstentrasi 

monosodium berlebih dalam kelarutannya, dan lebih banyak menyerang pria dari 

pada wanita (Flaurensia et al., 2019). Peningkatan kadar asam urat dapat 

mengakibatkan gangguan pada tubuh manusia seperti perasaan linu-linu di daerah 

persendian dan sering disertai timbulnya rasa nyeri yang teramat sangat bagi 

penderitannya (Andry, Saryono, 2009). Kadar asam urat menurut (Batubara et al., 

2008) pada perempuan sebelum menopause cenderung menetap karena mempuyai 

hormon estrogen yang dapat meningkatkan ekskresi asam urat melalui ginjal, 

sedangkan saat menopause kadar hormon estrogen menurun sehingga kadar asam 

urat meningkat seperti pada pria. Pada keadaan normal kadar asam urat serum pada 

laki-laki mulai meningkat setelah pubertas. Pada perempuan kadar asam urat tidak 

meningkat sampai setelah menopause karena estrogen meningkatkan ekskresi asam 

urat melalui ginjal. Setelah menopause, kadar urat serum meningkat seperti pada pria 

(Flaurensia et al., 2019). 
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Peningkatan kadar asam urat dengan cepat dapat terjadi, antara lain karena 

asupan makanan yang tinggi purin. Dalam kehidupan sehari-hari, pembatasan 

konsumsi makanan tinggi purin, seperti daging, jeroan, dan berbagai jenis sayuran 

dan kacang-kacangan yang mengandung purin perlu dilakukan, terutama bagi 

penderita kadar asam urat tinggi, karena hal ini berpeluang meningkatkan 

metabolisme purin didalam tubuh yang menghasilkan kadar asam urat berlebih.  

Tabel 3. Kepatuhan Minum Obat Allopurinol 
 
 

Variabel Frekuensi (n) = 41 Persentase (%) 

Kepatuhan Minum Obat (Laki-laki) 

Tinggi 4 18,18 

Sedang 8 36,36 

Rendah 10 45,46 

Kepatuhan Minum Obat 

(Perempuan) 

  

Tinggi 6 31,57 

Sedang 5 26,31 

Rendah 8 42,12 

 

 
Kepatuhan Minum Obat Allopurinol 

 
Tabel 3 menunjukkan hasil tingkat kepatuhan minum obat Allopurinol pada 

responden. Kepatuhan minum obat tersebut dibedakan untuk laki-laki dan 

perempuan. Tingkat kepatuhan minum obat Allopurinol merupakan hal yang penting 

dalam proses pencegahan peningkatan kadar asam urat. Pada responden laki-laki 

ditunjukkan sebanyak 45,46% dengan tingkat kepatuhan minum obat yang rendah, 

sedangkan kepatuhan minum obat yang tinggi ditunjukkan dengan angka 18,18%. 

Kepatuhan minum obat pada responden perempuan sebagian besar dalam kategori 

rendah yaitu 42,12% dan sebagian kecil lainnya dalam kategori sedang 26,31%. 

Kepatuhan minum obat pada penderita asam urat di suku Dayak masih sangat 

rendah, hal ini dikarenakan pada responden hanya mengonsumsi obat Allopurinol 

pada saat kadar asam urat meningkat saja sedangkan pada saat kadar asam urat 

normal responden tidak mengonsmsi obat allopurinol tersebut. Dari hasil tersebut 

dapat dikatakan bahwa tingkat pengetahuan responden dalam penggunaan 

allopurinol di Puskesmas Lumar Kabupaten Bngkayang pada Suku Dayak Bakati 

dikatakan rendah sehingga tingkat pengetahuan responden akan berdampak terhadap 

penggunaan allopurinol. 

Pada penelitin ini responden menyatakan bahwa jika kondisi mulai membaik 
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responden mememilih untuk tidak mengkonsumsi obat allopurinol karena dengan 

alasan malas, merasa kondisi tubuh sudah dalam keadaan baik-baik saja tanpa obat 

dan takut ada efek samping. Responden juga memberikan alasan berhenti 

mengkonsumsi obat allopurinol karena jika di konsumsi terus menerus malah akan 

ketergantungan. Peningkatan kadar asam urat pada responden tidak disebabkan 

karena tingkat kepatuhan minum obat allopurinol, tetapi dilihat dari kebiasaan 

makan. 

Allopurinol merupakan salah satu obat gout yang tergolong sebagai Obat 

Wajib Apotek (OWA). OWA merupakan obat keras yang keberadaannya bisa 

diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa harus menggunakan resep dari dokter. 

Allopurinol biasa diresepkon oleh dokter dengan analgesik. OWA nomor 3 yang 

tergolong dalam sistem muskuloskeletal yaitu allopurinol, natrium diklofenak, dan 

piroksikam. Allopurinol paling banyak digunakan sebagai antigout dan pemberian 

obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan apoteker dalam pemberian OWA yaitu memenuhi ketentuan dan 

batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam OWA yang bersangkutan, 

membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan, dan memberikan informasi 

meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping dan lain-lain yang 

perlu diperhatikan oleh pasien (Kemenkes RI, 2012). 

Tabel 4. Kebiasaan Makan 

No Sumber Jenis makanan 
Frekuensi 

(kali/hari) 

Berat 

(gr) 
 

Serealia dan Umbi- 

umbian 

Nasi 3 334,14 

1 Bubur 0,103 14,473 
 Singkong 0,028 1,462 
  Tempe 0,063 3,558 

2 Kacang-kacangan Tahu 0,056 2,934 
  Bubur kacang ijo 0,027 2,185 
 

Daging, unggas, dan 

olahan 

Daging sapi 0,128 0,52 

3 Ayam 0,287 2,35 
 Telur 0,045 5,509 
  Ikan asin 0,124 2,36 

4 Ikan dan olahan Ikan air tawar 0,04 1,849 
  Ikan teri 0,03 0,595 
  Kangkung 0,061 1,505 

5 Sayur-sayuran Daun singkong 0,052 1,524 
  Buncis 0,022 0,564 
  Pisang 0,047 2,511 

6 Buah-buahan Papaya 0,038 4,627 
  Jeruk 0,027 2,675 
  Biskuit 0,135 2,707 

7 Makanan jadi/Instant Roti 0,096 5,479 
  Kerupuk 0,058 1,468 

8 Minyak/Lemak Minyak goring 0,7 32,73 
  Mentega 0,01 0,097 
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  Santan 0,011 0,367 
9 Minuman Kopi 0585 83,048 
  Teh manis 0,454 51,566 
  Alkohol 0,038 5,389 

 

Kebiasaan Makan 

 
Hasil penelitian (Tabel 4) menunjukan frekuensi konsumsi kelompok sereal 

dan umbi-umbian yang paling sering di konsumsi yaitu nasi dengan ferkuensi 3 

kali/hari (334,14 gr). Pada kelompok kacang-kacangan, jenis makanan yang sering 

dikonsumsi yaitu tempe dengan frekuensi 0,063 kali/hari (3,558 gr). Pada kelompok 

daging, unggas dan olahan, jenis makanan yang paling sering dikonsumsi yaitu telur 

dengan frekuensi 0,287 kali/hari (5,509 gr). Pada kelompok ikan dan olahan, jenis 

makanan yang paling sering di konsumsi yaitu ikan air tawar dengan frekuensi 0,04 

kali/hari (1,849 gr). Pada kelompok sayur-sayuran, jenis makanan yang paling sering 

di konsumsi yaitu daun singkong dengan frekuensi 0,052 kali/hari (1,524 gr). Pada 

kelompok buah-buahan, jenis makanan yang paling sering di konsumsi yaitu pepaya 

dengan frekuensi 0,038 kali/hari (4,627 gr). Pada kelompok makanan jadi/instant, 

jenis makanan yang paling sring di konsumsi yaitu roti 0,096 kali/hari (5,479 gr). 

Pada kelompok minyak/lemak, jenis makanan yang paling sering di konsumsi yaitu 

minyak goreng dengan frekuensi 0,7 kali/hari (32,73 gr). Sedangkan pada kelompok 

minuman, jenis minuman yang paling sering di konsumsi yaitu kopi dengan 

frekuensi 0,585 kali/hari (83,048 gr). 

Hasil penelitian yang dilakuakan di Puskesmas Lumar Kabupaten 

Bengkayang Pada Suku Dayak Bakati menunjukkan kebiasaan makan tinggi purin 

masih sangat tinggi itu semua di sebabkan kebaisaan mengkonsumsi makanan tinggi 

purin yang sering. Teori menyatakan bahwa kebiasaan mengkonsumsi makan 

makanan tinggi purin yang sering dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah 

(Diantari Ervin. & Candra A., 2013). Menurut (Flaurensia et al., 2019) asam purin 

yang terkandung dalam makanan akan diubah menjadi asam urat. Purin adalah salah 

satu senyawa basa organik yang menyusun asam nukleat atau inti dari sel yang 

termasuk dalam kelompok asam amino, unsur pembentuk protein. Konsumsi 

makanan tinggi purin memicu tingginya kadar asam urat didalam serum, contoh 

makanan kaya purin yaitu makanan laut, jeoran, dan kacang-kacangan (Nursilmi et 

al., 2017). 

Kebiasaan makan adalah faktor penting yang berpengaruh kepada status 
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kesehatan dan kemampuan fisik seseorang. Banyaknya makanan tinggi purin yang 

dikonsumsi akan semakin memperbesar risiko terkena asam urat. Risiko terjadinya 

asam urat akan bertambah bila disertai dengan pola konsumsi makan yang tidak 

seimbang (Masyarakat, 2011). Konsumsi makanan tinggi purin memicu tingginya 

kadar asam urat di dalam serum. Purin sebagai senyawa awal dihasilkannya asam 

urat berasal dari tiga sumber yang utama yaitu diet tinggi purin, perubahan jaringan 

asam nukleat membentuk nukleotida purin, dan sintesis de novo dari basa purin 

(Yunita et al., 2020). 
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