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PENDAHULUAN 

Hiperurisemia adalah penyakit kelainan metabolisme yang ditandai oleh 

produksi asam urat berlebihan. Nilai normal asam urat adalah 0,18–0,42 mmol/L 

(3,0–7,0 mg/dL) pada laki-laki dan 0,13–0,34 mmol/L (2,2– 5,7 mg/dL) pada 

perempuan (Yuanta et al., 2018). Penumpukan produksi asam urat dapat 

menyebabkan peradangan sendi dan pembengkakan sendi. Akibatnya, penumpukan 

kristal/purin dalam sendi berujung pada gout arthritis. Gout Arthritis memiliki 

prevalensi 13,6/100.000 penduduk di USA sedangkan di Indonesia sendiri 

diperkirakan 1,6-13,6/100.000 orang, prevalensi ini meningkat seiring dengan 

meningkatnya umur (Ardhiatma et al., 2017). 

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Kemenkes RI, 2018) tahun 2018 

prevalensi untuk penyakit sendi di Indonesia diagnosis sebesar 7,3%, dan 

berdasarkan gejalanya sebesar 13,3%. Kalimantan Barat memiliki prevalensi 

Penyakit Sendi berdasarkan Diagnosis Dokter sebesar 9,57%, sedangkan prevelensi 

di Kabupaten Bengkayang terdapat 5,93%. Prevalensi penyakit sendi berdasarkan 

gejala tertinggi terdapat di pada umur 75 tahun ke atas yaitu 28,67%. Prevalensi 

dengan diagnosis lebih tinggi terdapat pada perempuan 10,56% daripada laki-laki 

8,60%; di perdesaan 10,18% daripada di perkotaan 8,40% (Kemenkes RI, 2018). 

Makanan dan minuman dapat menimbulkan terjadinya peningkatan kadar 

asam urat dalam darah. Salah satu penyebabnya adalah karena asupan purin 

berlebihan yang menyebabkan akumulasi kristal purin menumpuk pada sendi tertentu 

yang dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Kebiasaan makan tinggi 

purin yang berlebih berkontribusi meningkatkan terjadinya asam urat, dan purin 

hewani memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan asam urat 

dibandingkan purin yang berasal tanaman. Terjadinya penyakit asam urat salah 

satunya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu genetik /riwayat keluarga, 

kegemukan, hipertensi dan penyakit jantung, umur, serta kurang minum, selain itu 

penderita tidak melaksanakan diet dan tidak mengetahui akibat yang muncul karena 

ketidakpatuhan diet yang dilakukan, selain itu mengetahui makanan sumber asam 

urat tetapi tidak patuh melaksanakan diet asam urat (Fitriani et al., 2018). 

Suku Dayak merupakan salah satu suku asli Indonesia yang dapat dijumpai di 

seluruh pelosok kalimantan, bahkan sampai ke Serawak, Sabah dan Brunei 

Darussalam. Sub-sub suku Dayak mempunyai budaya dan adat istiadat yang berbeda 
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satu sama lain. Suku Dayak hidup di sekitar kawasan hutan yang di dalamnya 

terdapat tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat (Meliki et al., 2013). 

Penatalaksanaan gout arthritis adalah terapi farmakologi dan terapi non- 

farmakologi. Terapi farmakologi dan non farmakologi dapat menurunkan kadar asam 

urat bila penderita gout arthritis patuh melakukan terapi. Terapi farmakologi 

mengkonsumsi obat golongan antiinflamasi nonsteroid (NSAID), kortikosteroid 

untuk gout akut dan obat golongan xantin oksidase inhibitor (XOI) (Fields, 2019). 

NSAID adalah salah satu obat jenis anti inflamasi yang berfungsi dalam mengatasi 

inflamasi pada pasien dengan penyakit arthritis. NSAID bekerja dengan cara 

menghambat enzim cyclooxygenase-1 dan 2 (COX-1 dan COX-2) sehingga 

menurunkan produksi prostaglandin (PGE2) dan prostasiklin (PGI2) yang 

merupakan mediator inflamasi sehingga mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi. 

Selain mengakibatkan vasokonstriksi, penghambatan produksi prostaglandin ini 

berefek pada meningkatnya retensi natrium. 

Allopurinol adalah jenis obat generik yang berfungsi untuk menurunkan 

kadar asam urat dalam darah, obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim 

Xanthine oksidase mengurangi pembentukan asam urat dan juga dapat menghambat 

sintesis purin. Kepatuhan merupakan salah satu perubahan perilaku dari perilaku 

yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan (Notoatmodjo, 

2012). Kepatuhan mengkonsumsi obat adalah penderita gout patuh dalam 

mengkonsumsi obat, patuh dalam pengobatan, faktor dukungan dari keluarga, faktor 

dari tenaga medis dalam memberikan pemahaman tentang kesehatannya, resiko 

penyakit yang dialami, efek samping dalam terapi dan keberhasilan terapi. 

Ketidakpatuhan terapi dapat menyebabkan kondisi medis penderita memburuk, 

pasien asam urat ini juga perlu melakukan perawatan di rumah sakit atau perawatan 

di rumah sendiri, karena ketidakpatuhan terapi tersebut dapat berkaitan dengan 

kematian/fatal (Traylor et al., 2010). 

Kepatuhan penderita gout dalam menjalankan diet sangat tergantung dari 

kesadarannya sendiri dan motivasi dari keluarga. Pengetahuan dan sikap pada 

penderita gout dilihat dari cara pengaturan makanan yang sangat diperlukan oleh 

penderita gout. Pengetahuan pasien mengenai diet rendah purin adalah aspek 

terpenting dari kepatuhan seseorang dalam menjalankan diet purin yang diberikan 

kepada penderita gout. Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan sikap yang baik 
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dapat memanajemen hidup yang tepat, serta merupakan aspek inti dari kepatuhan 

seseorang dalam menjalankan diet purin pada asam urat. Penelitian (Ariani, 2017) 

terdapat hubungan yang signifikan tentang pengetahuan dan sikap dengan kepatuhan 

diet rendah purin pada penderita gout. 

Terapi non-farmakologi dapat menurunkan kadar asam urat dalam tubuh 

dengan diet purin. Diet rendah purin sebagai pengaturan pola makan yang baik 

dengan memperhatikan keseimbangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan 

porsi yang tepat atau tidak berlebihan dan bersumber dari bahan-bahan alami dengan 

membatasi asupan purin menjadi 100-150 mg purin per hari (diet normal biasanya 

mengandung 600-1000 mg purin per hari) (Kemenkes RI, 2016) Diet asam urat 

bertujuan untuk mengurangi makanan yang kaya akan kandungan purin seperti 

jeroan, kacang-kacangan, daun/biji melinjo, bayam, dan kangkung (Noviyanti, 

2015). 

Penelitian ini khusus mengenai Suku Dayak Bakati dalam Kepatuhan 

Pengobatan Allopurinol pada Penderita Asam Urat dan Diet Purin Dayak Bakati 

Penelitian ini khusus mengenai Suku Dayak Bakati. Suku Dayak Bakati adalah salah 

satu suku terbesar di 7 kampung yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang dan 

Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Suku Dayak sangat erat hubungannya 

dengan alam sekitar dan adat istiadat. Hutan menjadi wadah untuk melanjutkan 

hidup, Suku Dayak bertahan hidup dengan kebiasaan-kebiasaan seperti berladang, 

berkebun, berburu dan bergotong-royong. Kehidupan Suku Dayak tidak lepas dari 

kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa dilepas dari tradisi turun temurun yang selalu 

mengaitkan sebuah kejadian dengan alam gaib. Suku Dayak sebagai masyarakat 

hukum adat mempunyai hubungan erat dengan lingkungan hidupnya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengobatan allopurinol 

penderita asam urat dari masyarakat suku Dayak Bakati di Puskesmas Wilayah Desa 

Tiga Berkat Kabupaten Bengkayang.  
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