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ABSTRACT  
Based on data from The National Institutes of Health (NIH) in 2002, the 

number of gout sufferers in the United States reached 2.1 million. Most patients 

were men aged 40-50 yahun (90%) and women (10%) at the time of menopause. 

Indonesia is the 4th largest country in the world whose population is suffering 

from gout as released by Natural Bulletin. In Indonesia 35% of gout occurs in 

men under the age of 34 years. In women, uric acid levels are generally low and 

increases after the age of menopause.  

This study aims to determine the factors associated with uric acid levels in 

employees at the Department of Tourism Culture Youth and Sports in Dairi 

Region in the Year of 2012. Data were taken were primary data and secondary 

data derived from population and the sample which are all civil servants and 

honorary staff working in the office as much as 49 people. This research is 

analytic survey with cross-sectional research design.  

The results obtained that there is a relationship with the frequency of 

eating purine uric acid levels with p = 0.001 <0.05. But for physical activity levels 

of uric acid, there was no significant association with p value = 0.565> 0.05.  

From this study, it is expected that all employees always maintain their 

diet, especially in terms of the consumption of foods with high in purines and 

conduct periodic checks to determine levels of uric acid in the blood.  
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LATAR BELAKANG  

Perubahan gaya hidup selalu 

berjalan beriringan dengan kemajuan 

teknologi dan pengetahuan. 

Sayangnya perubahan ini selalu 

diikuti dengan munculnya berbagai 

permasalahan kesehatan. Dulu 

masalah kesehatan muncul karena 

higienitas, kini bergeser dan 

terbentur pada persoalan gaya hidup. 

Sebut saja seperti pola makan yang 

tidak teratur, kebiasaan merokok, 

lingkungan yang tidak sehat, dan 

ekosistem pekerjaan yang membuat 

stres (Setiabudi,2012). 

Sendi otot adalah tempat di 

mana penyakit asam urat dirasakan. 

Asam urat muncul dari pemecahan 

purin atau metabolisme yang 

dikeluarkan melalui tubuh. Purin 

merupakan zat yang dimiliki oleh 

makhluk hidup. Jika kita 

mengonsumsi makanan, maka zat 

purin akan berpindah lokasi, dari 

makanan tersebut ke tubuh kita 

(Setiabudi, 2012). Gout adalah 



penyakit dimana terjadi penumpukan 

asam urat dalam tubuh secara 

berlebih, baik akibat produksi yang 

meningkat, pembuangannya melalui 

ginjal yang menurun atau akibat 

peningkatan asupan makanan tinggi 

purin. Gout terjadi ketika cairan 

tubuh sangat jenuh akan asam urat 

karena kadarnya yang tinggi. Gout 

ditandai dengan serangan berulang 

dari artritis (peradangan sendi) yang 

akut, kadang kadang disertai 

pembentukan kristal natrium urat 

besar yang dinamakan tophus, 

deformitas atau (kerusakan sendi) 

secara kronis, dan cedera pada ginjal 

(Alawuddin, 2011).  

Penyakit asam urat ini 

muncul karena orang terlalu banyak 

mengonsumsi makanan dan 

minuman yang mengandung purin, 

antara lain teh, kopi, jeroan (babat, 

limpa, usus dan sebagainya). Jika 

terlalu banyak mengonsumsi 

makanan yang mengandung purin 

maka kadar asam urat dalam tubuh 

akan tinggi. Kelebihan asam urat 

mengakibatkan seseorang terserang 

penyakit asam urat. Pada pria kadar 

asam urat normal 3,5-7,0 mg/dl 

sedangkan pada wanita 2,6-6,0 mg/dl 

(Alawuddin, 2011). 

Hiperurisemia (kadar asam 

diatas angka normal), terjadi karena 

adanya peningkatan produksi asam 

urat dalam metabolisme atau 

penurunan ekskresi asam urat dari 

dalam tubuh melalui ginjal dalam 

bentuk urin. Asam urat yang 

terakumulasi dalam jumlah besar di 

dalam darah akan memicu 

pembentukan kristal berbentuk 

jarum. Kristal- kristal itu biasanya 

terkonsentrasi pada sendi, terutama 

sendi perifer (jempol kaki dan 

tangan). Sendi- sendi tersebut 

biasanya menjadi bengkak, kaku, 

kemerahan, terasa panas, dan nyeri 

sekali. 

Berdasarkan data The 

National Institutes of Health pada 

tahun 2002, jumlah penderita asam 

urat di Amerika Serikat mencapai 2,1 

juta. Sebagian besar penderita adalah 

pria berusia 40-50 tahun (90%) dan 

wanita (10%) pada masa menopouse. 

Choy (2004) melakukan penelitian di 

Amerika Serikat terhadap 47.150 

responden, kemudian hasilnya 

diperoleh bahwa sebanyak 730 kasus 

asam urat baru. Mereka menemukan 

peningkatan risiko asam urat ketika 

responden mengonsumsi daging atau 

seafood dalam jumlah banyak 

(Ekayatun,2010). 



Berdasarkan survei WHO, 

Indonesia merupakan negara terbesar 

ke 4 di dunia yang penduduknya 

menderita asam urat dan berdasarkan 

sumber dari Buletin Natural, di 

Indonesia penyakit asam urat 35% 

terjadi pada pria di bawah usia 34 

tahun. Kadar asam urat normal pada 

pria berkisar 3,5-7 mg/dl dan pada 

perempuan 2,6-6 mg/dl 

(Ekayatun,2010). Di Indonesia, 

arthritis gout terjadi pada usia yang 

lebih muda, sekitar 32% pada pria 

berusia kurang dari 34 tahun. 

Pada wanita, kadar asam urat 

umumnya rendah dan meningkat 

setelah usia menopause. Prevalensi 

arthritis gout di Bandung, Jawa 

Tengah, prevalensi pada kelompok 

usia 15-45 tahun sebesar 0,8%; 

meliputi pria 1,7% dan wanita 

0,05%. Di Minahasa (2003), proporsi 

kejadian arthritis gout sebesar 29,2% 

dan pada etnik tertentu di Ujung 

Pandang sekitar 50% penderita, rata-

rata telah menderita gout 6,5 tahun 

atau lebih setelah keadaan menjadi 

lebih parah (Alawuddin, 2011). 

Penelitian yang dilakukan 

Andry,(2009), dari 24 orang yang 

berusia kurang dari 50 tahun, 9 orang 

(18%), berkadar asam urat normal 

dan 15 orang (30%) mengalami 

hiperurisemia. Dan dari 26 orang 

yang berusia lebih dari 50 tahun 

terdapat 11 orang (22%) berkadar 

asam urat normal dan 15 orang 

(30%) mengalami hiperurisemia. 

Menurut Caecilia, mereka yang 

kebiasaan sehari-hari makan 

makanan laut (udang, kepiting, 

tiram), jeroan, kaldu kental (soto), 

daging anjing, kambing dan keluarga 

yang mempunyai riwayat positif 

penyakit gout, 60% anggota 

keluarganya akan terkena serangan 

gout, dan hampir 47,4% di antaranya 

kaum pria. Sebaliknya, gout lebih 

sedikit diderita pada anak-anak atau 

wanita di bawah usia menopause 

(Damayanti, 2012). 

Penelitian Andry, dkk (2009), 

dilihat dari aktivitas fisik, dari 30 

responden yang berkadar asam urat 

diatas normal, 16 responden (53,3%) 

melakukan aktifitas rendah, sedang, 

dan berat. 14 responden (46,7%) 

hanya melakukan aktifitas rendah 

dan sedang. Kemudian dari hasil 

analisis bivariat dengan chi square 

didapatkan variabel aktifitas 

mempunyai nilai P = 0,908. Hal ini 

menunjukkan bahwa aktifitas tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kadar asam urat pada 



pekerja kantor di tempat yang 

mereka teliti. 

Berdasarkan survei 

pendahuluan yang dilakukan peneliti 

di Kantor Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 

Kabupaten Dairi dengan melakukan 

wawancara terhadap lima orang 

pegawai yang menjadi responden 

diperoleh hasil jawaban berupa: 

Umur yang menjadi responden 

ketika survei adalah tiga orang antara 

40-47 tahun, dan dua orang yang 

berumur 51-53 tahun. Ke lima 

responden berjenis kelamin laki-laki. 

Mereka mengonsumsi daging dan 

jeroan dengan frekuensi 1-2 kali 

dalam seminggu. Daging yang paling 

sering mereka konsumsi adalah 

daging babi dan daging ayam. Ke 

lima responden juga penyuka 

konsumsi kacang-kacangan seperti 

kacang panjang, dan buncis. Hal ini 

di dukung oleh kondisi budaya 

setempat yang mayoritas 

penduduknya adalah suku Batak 

Toba dan Batak Pakpak dan 

beragama Kristen. Mereka juga 

sering menghadiri pesta baik itu 

pesta ada pernikahan, penguburan 

orang meninggal, dan acara syukuran 

lainnya yang merupakan salah satu 

faktor mereka sering untuk 

mengonsumsi daging dan makanan 

tinggi purin lainnya. Hal ini dapat 

memicu resiko terkena asam urat, 

apalagi ketika ditanya tentang 

aktivitas olah raga, mereka dalam 

seminggu jarang bahkan tidak pernah 

berolah raga. Dari segi aktivitas fisik 

termasuk ringan, karena sepulang 

dari kantor ke lima responden 

memilih untuk beristirahat di rumah 

saja. Namun, untuk hari Sabtu karena 

libur kerja, mereka menyempatkan 

diri untuk pergi bertani ke ladang 

mereka.  

Hasil pemeriksaan kadar 

asam urat yang ditanyakan oleh 

penulis diperoleh informasi bahwa 

tiga orang responden memiliki kadar 

asam urat yang normal, sedangkan 

dua orang memiliki kadar asam urat 

yang tinggi yakni > 7,0 mg/dl. 

Padahal kita ketahui, kadar asam urat 

dalam darah dapat meningkat 

diakibatkan konsumsi makanan 

tinggi purin yang terlalu sering dan 

terlalu banyak yang dapat 

mengakibatkan proses metabolisme 

terganggu sehingga ekskresi asam 

urat melalui urin pun ikut terganggu. 

Dalam waktu yang lama, jika kadar 

asam urat dalam darah meninggi 

(tidak normal) tanpa adanya 

penanganan akan berdampak 



terhadap komplikasi penyakit 

sehingga nantinya untuk melakukan 

pekerjaan atau aktivitas sehari-hari 

menjadi terganggu. 

Berdasarkan masalah 

kesehatan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Faktor- faktor yang 

Berhubungan dengan Kadar Asam 

Urat Pada Pegawai Negeri Sipil di 

Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga, Kabupaten 

Dairi. Yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

apakah ada faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kadar asam urat 

pada pegawai di Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 

Kabupaten Dairi. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tentang faktor- 

faktor yang berhubungan dengan 

kadar asam urat pada pegawai di 

Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Dairi sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui hubungan 

aktivitas fisik dengan kadar asam 

urat pada pegawai di Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Dairi.  

2. Untuk mengetahui hubungan 

frekuensi makan tinggi purin 

dengan kadar asam urat pada 

pegawai di Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Dairi.  

METODE PENELITIAN  

Jenis dan Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah 

survei analitik dengan desain 

penelitian Cross sectional study 

dimana data yang menyangkut 

variabel bebas dan variabel terikat 

yang dikumpul dalam waktu yang 

bersama (Notoadmodjo, 2005). Jenis 

penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kadar asam urat 

pada pegawai di Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 

Kabupaten Dairi.  

Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian berada di Jalan 

Ahmad Yani No.115,Sidikalang, 

Kabupaten Dairi. Adapun alasan 

memilih tempat tersebut sebagai 

lokasi penelitian adalah:  

1. Belum pernah dilakukan 

penelitian tentang kadar asam 

urat  



2. Berdasarkan survei pendahuluan 

yang dilakukan peneliti, 

ditemukan masalah peningkatan 

kadar asam urat di kantor 

tersebut disebabkan oleh 

seringnya mengkonsumsi makan 

tinggi purin. 

Waktu pengambilan sampel di 

lokasi penelitian dilaksanakan pada 

bulan Januari tahun 2012.  

Populasi dan Sampel  

Populasi penelitian adalah seluruh 

pegawai negeri sipil dan staf honorer 

yang bekerja di Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Dairi sebanyak 49 orang. 

Sedangkan sampel dalam penelitian 

ini adalah seluruh total populasi 

yakni seluruh staf pegawai negeri 

sipil dan tenaga honorer yang bekerja 

di Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga, Kabupaten 

Dairi sebanyak 49 orang.  

Sumber data  

Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil wawancara 

(interview) kepada responden dan 

pengisian kuesioner tentang jenis 

aktivitas fisik yang dilakukan, 

pengisian lembar Food Frekuensi 

untuk mengetahui frekuensi makan 

berpurin, serta melakukan 

pemeriksaan kadar asam urat kepada 

semua yang menjadi responden 

dengan menggunakan alat AU Sure 

Digital Asam Urat, yang dibantu 

oleh tenaga medis yang telah terlatih.  

Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini 

berupa data geografi/demografi, dan 

data SDM yang bekerja di Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Dairi

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 1. Defenisi Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Hasil 

Ukur 

1 Aktivitas Fisik  Kegiatan 

yang 

dilakukan 

dengan 

mengguna
kan otot  

a.Berat  

b.Ringan  

Kuesioner  Ordinal  Berat  

(Kode 1)  

Ringan  

(Kode 2)  



2  Frekuensi Makan 

berpurin  

Seberapa 

seringnya 

responden 

mengkons

umsi 

makanan 

yang 

mengandu

ng purin  

a.Ringan  

b.Sedang  

c.Tinggi  

Kuesioner  Ordinal  Ringan  

(Kode 1)  

Sedang 

(Kode 2)  

Tinggi 

(Kode 3)  

3  Variabel 

Dependent  
Kadar Asam 

Urat  

Keadaan 

asam urat 

dalam 

darah  

responden 

Normal  

Tidak 

Normal  

AU Sure 

Digital 

Asam 

Urat 

dalam 

(mg/dl)  

Ordinal  Normal 

(Kode1)  

Tidak 

Normal 

(Kode 2)  

 

Aspek Pengukuran  

1. Aktivitas Fisik  

Untuk menentukan kategori aktivitas 

fisik dilakukan dengan pengisian 

lembar kuesioner, maka dapat 

dikategorikan sebagai berikut:  

a. Berat: jika melakukan pekerjaan 

yang berat sepulang dari kantor, 

Contoh: bertani, mencangkul di 

kebun/taman ataupun berolahraga.  

b. Ringan: jika pekerjaan yang 

dilakukan tidak terlalu Berat dan 

hanya memerlukan sedikit tenaga, 

Contoh: santai di rumah, 

menonton televisi, membaca 

Koran, dan melakukan pekerjaan 

rumah. 

2. Frekuensi Makan Purin  

Untuk mengetahui frekuensi makan 

berpurin dilakukan dengan 

memberikan lembar Food Frequenci 

kepada responden, dengan kategori 

sebagai berikut :  

a. Ringan: jika mengonsumsi 

makanan yang mengandung purin 

1-2 kali seminggu atau skor 1-20 

(kode 1). 

b. Sedang: jika mengonsumsi 

makanan yang mengandung purin 

3-4 kali seminggu atau skor 21-40 

(kode 2).   

c. Tinggi: jika mengonsumsi 

makanan yang mengandung purin 

>4 kali seminggu atau skor 41-60 

(kode 3).  

3. Kadar Asam Urat  

Untuk mengetahui kadar asam urat 

dalam darah responden, maka 

dilakukan pemeriksaan dengan alat 

Accu Check atau AU Sure Digital 

Asam Urat (mg/dl) dengan tingkat 

akurasi 97%, dengan dikategorikan 

sebagai berikut :  

 

 

 



a. Untuk Pria  

Kode 1: Jika kadar asam urat dalam 

darah dalam keadaan normal (3,5-7,0 

mg/dl). 

Kode 2: Jika kadar asam urat dalam 

darah tidak normal (> 7,0 mg/dl)  

b. Untuk Wanita  

Kode 1: Jika kadar asam urat dalam 

darah dalam keadaan normal (2,6- 

6,0 mg/dl). 

Kode 2: Jika kadar asam urat dalam 

darah dalam keadaan tidak normal (> 

6,0 mg/dl). 

Metode Pengolahan Data dan 

Analisis Data 

  

Pengolahan data  

Menurut Azhar dan Wahyuni (2007), 

pengolahan data dilakukan dengan 

cara: 

1. Editing dilakukan untuk 

memeriksa ketepatan dan 

kelengkapan data. Apabila data 

belum lengkap ataupun ada 

kesalahan data, dilengkapi dengan 

mewawancarai ulang responden. 

2. Coding: Data yang telah 

terkumpul dan dikoreksi ketepatan 

dan kelengkapannya kemudian 

diberi kode oleh peneliti secara 

manual sebelum diolah dengan 

komputer. 

3. Entri: Data yang telah diperoleh 

kemudian dimasukkan ke dalam 

program computer.  

Analisis data  

Analisis univariat  

Analisis dilakukan dengan survei 

analitik terhadap variabel–variabel 

yang meliputi hubungan konsumsi 

makanan yang mengandung purin 

dengan kadar asam urat. 

Analisis bivariat  

Untuk melihat hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat 

dengan menggunakan uji chi-square 

(x2) pada tingkat kepercayaan 95% 

(α = 0,05), sehingga apabila 

ditemukan hasil analisis statistik 

p<0,05 maka variabel tersebut 

dinyatakan berhubungan secara 

signifikan. 

  

HASIL PENELITIAN 

Deskripsi Lokasi Penelitian 

Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga terletak di 

Jalan Ahmad Yani nomor 115, 

Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan 

Sidikalang. Dinas ini bergerak di 

bidang promosi tempat-tempat 

pariwisata, promosi kebudayaan 

yang ada di Dairi, dan bergerak di 

bidang olahraga. Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga 



merupakan salah satu kantor di 

Pemerintahan Kabupaten Dairi 

dengan jumlah pegawai negeri sipil 

sebanyak 46 orang dan tenaga 

honorer sebanyak 3 orang. Maka 

total keseluruhan pegawai sebanyak 

49 orang. 

Analisis univariat  

Hasil penelitian diambil oleh 

peneliti dengan judul faktor- faktor  

yang berhubungan dengan kadar 

asam urat pada pegawai di Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga, Kabupaten Dairi sebagai 

berikut yaitu: 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi 

Responden Berdasarkan Aktivitas 

Fisik, Frekuensi Makan berpurin 

dan kadar asam urat Responden di 

Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga, Kabupaten 

Dairi 

 

 

 

N

O 

Variabel Jum 

lah 

(n) 

Per 

% 

1 Aktivitas Fisik: 

1. Berat 

2. Ringan 

 

21 

28 

 

42,9 

57,1 

2 Frekuensi Makan 

Berpurin: 

1. Ringan 

2. Sedang 

3. Tinggi  

 

 

12 

29 

8 

 

 

24,5 

59,2 

16,3 

3 Kadar  Asam 

Urat: 

1. Normal 

2. Tidak 

Normal 

 

 

37 

12 

 

 

71,4 

28,6 

TOTAL 49 100 

 

Berdasarkan Tabel 2. dari 49 

responden, mayoritas aktivitas fisik 

responden adalah aktivitas ringan 

yaitu sebanyak 28 orang (57,1%) dan 

minoritas aktivitas berat yaitu 

sebanyak 21 orang (42,9%). 

Berdasarkan frekuensi makan 

berpurin, mayoritas  frekuensi 

sedang yaitu 29 orang (59,2%) dan 

minoritas frekuensi tinggi yaitu 8 

orang (16,3%). Dari 49 responden, 

mayoritas kadar asam urat normal 

sebanyak 37 orang (71,4%) dan 

minoritas tidak normal sebanyak 12 

orang (28,6%).  

Analisis Bivariat  

1. Hubungan Aktivitas Fisik 

dengan Kadar Asam Urat Pada 

Pegawai di Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga, Kabupaten Dairi 

Adapun hasil penelitian yang 

dilakukan tentang hubungan aktivitas 

fisik dengan kadar asam urat pada 

pegawai adalah sebagi berikut: 

Tabel 3. Hubungan Aktivitas Fisik 

dengan Kadar Asam Urat  Pada Pegawai 

di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga, Kabupaten Dairi 

 
Aktivit

as 

Fisik 

Kadar Asam Urat Total P 

Value Normal Tidak 

Normal 

n % n % N % 

Berat 15 71,4 6 28,

6 

21 10

0 

0,565 

Ringan 22 78,6 6 21,

4 

28 10

0 

 

Berdasarkan tabel 3. di 

ketahui dari 21 responden dengan 

aktivitas berat, mayoritas responden 



memiliki kadar asam urat normal 

yaitu 15 orang (71,4%) dan minoritas 

tidak normal yaitu 6 orang (28,6%). 

Dari 28 responden dengan aktivitas 

ringan, mayoritas dengan kadar asam 

urat normal yaitu 22 orang (78,6%) 

dan minoritas tidak normal yaitu 6 

orang (21,4%).  

Berdasarkan tabel 3 di 

ketahui bahwa nilai p = 0,565 > 0,05 

yang artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara aktivitas fisik 

dengan kadar asam urat. 

2. Hubungan Frekuensi Makan 

Berpurin dengan Kadar Asam 

Urat Pada Pegawai di Dinas 

Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga, 

Kabupaten Dairi  

Adapun hasil penelitian yang 

dilakukan tentang hubungan 

frekuensi makan berpurin dengan 

kadar asam urat pada pegawai adalah 

pada table 4 berikut: 

 
Tabel 4. Hubungan Frekuensi Makan 

berpurin dengan Kadar Asam Urat  

Pada Pegawai di Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 

Kabupaten Dairi 

 
Freku 

ensi 

Maka

n 

berpur

in 

Kadar Asam 

Urat 

Total P 

Val

ue Normal Tidak 

Norma

l 

n % n % N % 

Ringan 1

2 

10

0 

0 0 1

2 

10

0 

0,00

1 

Sedang 2

3 

79,

3 

6 20.

7 

2

9 

10

0 

Tinggi 2 25,

0 

6 75,

0 

8 10

0 

 

Berdasarkan tabel 4. 

diketahui dari 12 responden dengan 

frekuensi makan ringan, keseluruhan 

responden dengan kadar asam urat 

yang normal. Dari 29 responden 

dengan frekuensi makan sedang, 

mayoritas dengan kadar asam urat 

yang normal yaitu 23 orang (79,3%) 

dan minoritas dengan kadar asam 

urat yang tidak normal yaitu 6 orang 

(20,7%). Dari 8 responden dengan 

frekuensi makan tinggi, mayoritas 

dengan kadar asam urat yang tidak 

normal yaitu 6 orang (75,0%) dan 

minoritas dengan kadar asam urat 

yang normal yaitu 2 orang (25,0%). 

Berdasarkan tabel 4. di ketahui 

bahwa nilai p = 0,001 < 0,05 yang 

artinya ada hubungan antara 

frekuensi makan purin dengan kadar 

asam urat. 

 

PEMBAHASAN 

1 Hubungan Aktivitas Fisik 

dengan Kadar Asam Urat 

Pada Pegawai Di Dinas 

Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga, 

Kabupaten Dairi 

  

Berdasarkan tabel 3. di 

ketahui bahwa p = 0,565 > α 0,05 

yang artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara aktivitas fisik 

dengan kadar asam urat.  



Aktivitas yang dilakukan oleh 

manusia erat kaitannya dengan kadar 

asam urat dalam darah. Beberapa 

pendapat menyatakan bahwa 

aktivitas yang berat dapat 

memperberat penyakit gout atau 

penyakit asam urat yang ditandai 

dengan peningkatan kadar asam urat 

dalam darah (Andry,2009). Menurut 

Pramudya (2009), kenaikan asam 

laktat karena aktivitas tinggi ini 

hanya berlangsung sebentar dan akan 

kembali normal dalam beberapa jam 

kemudian.  

Menurut hasil penelitian 

Andry (2009) pada pekerja kantor di 

Desa Karang Turi, Kecamatan 

Bumiayu, Kabupaten Brebes 

menunjukkan bahwa aktivitas fisik 

tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kadar asam urat dengan 

nilai p = 0,908 > α = 0,05.  

Menurut asumsi peneliti, 

responden berdasarkan hasil 

penelitian di Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 

Kabupaten Dairi, dimana aktivitas 

fisik baik aktivitas berat dan aktivitas 

ringan dihubungkan dengan kadar 

asam urat, diperoleh hasil bahwa 

tidak ada hubungan aktivitas fisik 

dengan kadar asam urat. Dari 21 

responden yang beraktivitas berat, 15 

orang dengan kadar asam urat yang 

normal sedangkan 6 orang memiliki 

kadar asam urat yang tidak normal, 

dan dari 28 responden dengan 

aktivitas ringan, 22 orang dengan 

kadar asam urat normal sedangkan 6 

orang dengan kadar asam urat yang 

tidak normal. Aktivitas fisik yang 

dilakukan responden sehari- hari 

adalah aktivitas yang berat seperti 

bertani, berkebun maupun 

berolahraga sehingga memerlukan 

energi yang banyak, namun hal ini 

tidak berpengaruh secara signifikan 

dengan peningkatan kadar asam urat, 

sedangkan responden dengan 

aktivitas ringan seperti menonton 

televisi atau santai di rumah sepulang 

dari kantor hanya memerlukan 

sedikit energi, hal ini tidak 

berpengaruh besar terhadap kadar 

asam urat dalam darah. 

 

3. Hubungan Frekuensi Makan 

Purin dengan Kadar Asam Urat 

Pada Pegawai Di Dinas 

Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olahraga, 

Kabupaten Dairi 

 

Berdasarkan tabel 4. di 

ketahui bahwa p = 0,506 > α = 0,05 

yang artinya tidak ada hubungan 

yang signifikan antara frekuensi 

makan purin dengan kadar asam urat.  



Terjadinya kadar asam urat 

yang tidak normal (hiperurisemia) 

erat kaitannya dengan konsumsi 

makanan yang mengandung purin 

dalam jumlah banyak. Dapat 

dikatakan bahwa asupan yang masuk 

ke tubuh mempengaruhi kadar asam 

urat dalam darah. Makanan yang 

mengandung zat purin tinggi akan 

diubah menjadi asam urat. Maka, 

jika kita ingin mengonsumsi 

makanan tersebut, sebaiknya jangan 

terlalu banyak dan berlebihan 

(Muhammad,2010).  

Menurut asumsi peneliti, 

responden dengan kadar asam urat 

yang tidak normal disebabkan oleh 

pola konsumsi makan yang tidak 

teratur dan berlebihan. Terjadinya 

peningkatan kadar asam urat erat 

kaitannya dengan konsumsi makanan 

tinggi purin dalam jumlah yang 

banyak dan juga frekuensi makan 

purin dalam seminggu yang teralu 

sering. Hal inilah yang dapat 

menyebabkan kadar asam urat dalam 

darah dapat meningkat yang 

mengakibatkan terjadinya penyakit 

asam urat.  

Dari 23 orang responden 

dengan frekuensi makan purin yang 

sedang, ditemukan 6 orang 

responden dengan kadar asam urat 

yang tidak normal. Dan dari 8 orang 

responden dengan frekuensi makan 

purin yang tinggi ditemukan bahwa 6 

orang responden dengan kadar asam 

urat yang tidak normal. Hal ini 

disebabkan oleh gaya hidup dan pola 

makan yang tidak teratur. Dari hasil 

pengisian kuesioner, responden 

dalam seminggu rata-rata 

mengonsumsi lebih dari 4 kali dalam 

seminggu salah satu makanan tinggi 

purin. Hal ini yang memicu 

terjadinya peningkatan kadar asam 

urat apalagi responden sudah 

mengonsumsi dengan frekuensi 

tinggi diikuti dengan mengonsumsi 

makanan tinggi purin dengan jumlah 

yang banyak. Banyaknya responden 

dengan frekuensi makan yang tinggi 

justru menyebabkan adanya 

pengaruh yang signifikan antara 

frekuensi makan terhadap kadar 

asam urat.  

Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Festy 

(2010) pada wanita post menopause 

di Posyandu Lansia wilayah kerja 

Puskesmas Dr. Soetomo Suarabaya 

diperoleh hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan 

pola makan dengan kadar asam urat 

dengan p value = 0,001 < α = 0,05. 

Hal ini juga sejalan dengan 



penelitian yang dilakukan oleh Putra 

(2007) di Daerah Pariwisata 

Pedesaan, Bali diperoleh hasil bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara 

konsumsi purin tinggi dengan 

hiperurisemia dengan p value = 

0,001< α = 0,05. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka kesimpulan yang 

dapat dikemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tidak ada hubungan antara 

aktivitas fisik dengan kadar asam 

urat pada pegawai. 

2. Ada hubungan antara frekuensi 

makan purin dengan kadar asam 

urat pada pegawai.  

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, 

maka disarankan:  

1. Bagi staf pegawai dan honorer 

yang berusia mulai dari 30- 50 

tahun keatas, karena mempunyai 

resiko lebih tinggi peningkatan 

kadar asam urat diharapkan 

untuk menjaga dan 

memperhatikan pola makan, 

terutama dalam hal 

mengonsumsi makanan yang 

mengandung sumber purin 

dalam jumlah banyak, agar 

kadar asam urat dalam darah 

tidak berlebih dan terhindar dari 

serangan arthritis gout. 

2. Bagi kaum pria, dikarenakan 

karena mempunya risiko yang 

lebih tinggi terkena penyakit 

asam urat, diharapkan lebih 

menjaga pola makan, olahraga 

teratur, mengonsumsi banyak 

cairan (air putih), tidak 

mengonsumsi alkohol dan lain-

lain. Dan bagi wanita walupun 

mempunyai risiko lebih rendah, 

diharapkan tetap harus menjaga 

pola hidup sehat, karena faktor-

faktor lain dapat menyebabkan 

peningkatan kadar asam urat.  

3. Bagi seluruh responden 

diharapkan untuk memeriksakan 

kadar asam urat dalam darah 

secara berkala untuk 

menghindari terjadinya 

peningkatan kadar asam urat 

dalam darah yang dapat 

mengakibatkan penyakit asam 

urat.  
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