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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KONSEP DASAR TEORI 

1. Lanjut Usia  

a. Pengertian 

Lansia dibagi menjadi empat yaitu usia pertengahan (middle age) 

antara 45 sampai 59 tahun, usia lanjut (elderly) antara 60 sampai 74 

tahun, usia tua (old) antara 75 sampai 90 tahun, dan usia sangat tua (very 

old) di atas 90 tahun (Fatmawati, 2010). Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, lansia adalah seseorang yang 

berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas (Kemenkes RI, 2017). 

Menurut World Health Organisation (WHO), lansia adalah seseorang 

yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok 

umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase 

kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu 

proses yang disebut Aging Process atau proses penuaan.  

Lansia merupakan proses alamiah yang terjadi secara 

berkesinambungan pada manusia dimana ketika menua seseorang akan 

mengalami beberapa perubahan yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

keadaan fungsi dan kemampuan seluruh tubuh. (Fatmah, 2010) 

b. Klasifikasi / Batasan Usia Lansia 

Berikut ini batasan-batasan usia yang mencakup batasan usia lansia 

dari berbagai pendapat ahli (Sya’diyah, 2018):  

Menurut world health organization (WHO), ada empat tahapan usia, 

yaitu:  

1) Usia pertengahan (middle age) usia 45-59 tahun  

2) Lanjut usia (elderly) usia 60-74 tahun.  

3) Lanjut usia tua (old) usia 75-90 tahun.  

4)  Usia sangat tua (very old) usia > 90 tahun.  
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Batasan lansia menurut Dinkes RI ( 2013 ) mengklasifikasikan lansia 

dalam kategori berikut 

1) Pralansia, seseorang yang berusia antara 45- 59 tahun. 

2) Lansia, seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. 

3) Lansia resiko tinggi, seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih 

dengan masalah kesehatan. 

4) Lansia potensial, lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan 

dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang / jasa. 

5) Lansia tidak potensial, lansia yang tidak berdaya mencari nafkah 

sehingga bergantung pada bantuan orang lain. 

c. Perubahan Pada Lansia 

1) Perubahan Fisiologi  

a) Sel  

Jumlahnya lebih sedikit tetapi ukuranya lebih besar, berkurangnya 

cairan intra dan extra seluler. (Sya’diyah, 2018) 

2) Sistem persarafan menurut (Sya’diyah, 2018) 

a) Cepat menurunnya hubungan persyarafan.  

b) Berat otak menurun 10-20% (setiap orang berkurang sel saraf 

otaknya dalam setiap harinya).  

c) Lambat dalam respon dan waktu untuk bereaksi, khususnya dengan 

stres.  

d) Mengecilnya saraf panca indera: berkurangnya penglihatan, 

hilangnya pendengaran, mengecilnya saraf penciuman dan perasa, 

lebih sensitif terhadap perubahan suhu dengan rendahnya 

ketahanan terhadap dingin.  

e) Kurang sensitif terhadap sentuhan  

3) Sistem Pendengaran  

Perubahan pada sistem panca indera lainnya adalah perubahan 

pada sistem pendengaran. Dimana perubahan ini meliputi presbiakusis 

yaitu gangguan yang terjadi pada pendengaran akibat hilangnya 

kemampuan daya dengar pada telinga dalam, khususnya terhadap 
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suara dan nada yang tinggi, terhadap suara yang tidak jelas, terhadap 

kata-kata yang sulit dimengerti (Sya’diyah, 2018) 

4) Sistem Penglihatan  

Pada lansia terjadi perubahan pada sistem indera salah satu 

gangguannya adalah perubahan pada sistem penglihatan, dimana pupil 

timbul sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinaps, kornea lebih 

berbentuk speris , lensa keruh , meningkatnya ambang pengamatan 

sinar , hilangnya daya akomodasi menurunnya lapang pandang. 

(Sya’diyah, 2018) 

5) Sistem Kardiovaskuler  

Menurut (Sya’diyah, 2018) gangguan yang terjadi pada sistem 

kardiovaskuler pada lansia yaitu pada katup jantung menebal dan 

menjadi kaku , kemampuan jantung memompa darah menurun 1 % 

setiap tahun setelah berumur 20 tahunsehingga menyebabkan  

menurunnya kotraksi dan volume, kehilangan elastisitas pebuluh 

darah, tekanan darah meningkat. 

6) Sistem Pernapasan  

Pada sistem respirasi otot – otot pernafasan menjadi kaku 

sehingga menyebabkan menurunnya aktivitas silia. Paru kehilangan 

elastisitasnya sehingga kapasitas residu meningkat, nafas berat, 

kedalaman pernafasan menurun. (Sya’diyah, 2018) 

7) Sistem Pencernaan  

Kehilangan gigi sehingga menyebabkan gizi buruk indra 

pengecap menurun kaena adanya iritasi selaput lendir dan atropi indra 

pengecap sampai 80 % kemudian hilangnya sensitifitas saraf pengecap 

untuk rasa manis dan asin. (Sya’diyah, 2018) 

8) Sistem Reproduksi  

Pada sistem reproduksi perubahan yang terjadi pada lansia 

ditandai dengan mengecilnya ovari dan uterus, terjadi atrofi payudara. 

Pada laki-laki testis masih dapat memproduksi spermatozoa meski 
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adanya penurunan secara berangsur-angsur, serta dorongan seks masih 

ada hingga usia 70 tahun (Azizah, 2011).  

9) Sistem Endokrin  

Pada sistem endokrin hampir semua produksi hormon mengalami 

penurunan sedangkan fungsi paratiroid dan sekresinya tidak berubah, 

aktifitas tiroid menurun sehingga menurunkan basal metabolisme 

rate ( BMR ). Produksi sel kelamin menurun seperti : progesteron, 

estrogen, dan testosteron. (Sya’diyah, 2018) 

10) Sistem Integumen  

Perubahan pada sistem integumen ditandai dengan kulit lansia 

yang mengalami keriput akibat kehilangan jaringan lemak, kulit 

kepala dan rambut menipis menjadi kelabu sedangkan rambut dalam 

telinga dan hidung menebal, kuku menjadi keras dan rapuh. 

(Sya’diyah, 2018) 

11) Sistem Muskuloskeletal  

Perubahan pada jaringan muskuloskeletal meliputi:  

a) Jaringan penghubung (kolagen dan elastin)  

Kolagen merupakan pendukung utama pada kulit, tendon, 

tulang dan jaringan pengikat menjadi sebuah batangan yang tidak 

teratur. Perubahan pada kolagen ini menjadi penyebab turunnya 

fleksibilitas pada lansia sehingga timbul dampak nyeri, penurunan 

kemampuan untuk meningkatkan kekuatan otot, kesulitan duduk 

dan berdiri, jongkok dan berjalan. Upaya yang perlu dilakukan 

adalah upaya fisioterapi.  

b) Kartilago Jaringan  

kartilago pada persendian lunak serta mengalami granulasi 

yang mana akan memberikan dampak pada meratanya permukaan 

sendi.  

c) Tulang  
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Menurut (Azizah, 2011) perubahan yang terjadi di tulang 

meliputi berkurangnya kepadatan tulang. Berkurangnya 

kepadatan tulang ini menjadi penyebab osteoporosis pada lansia. 

Kejadian jangka panjang yang akan terjadi ketika lansia telah 

mengalami osteoporosis adalah nyeri, deformitas dan fraktur. 

Oleh sebab itu, aktivitas fisik pun menjadi upaya preventif yang 

tepat.  

d) Otot  

Perubahan yang terjadi pada otot lansia meliputi penurunan 

jumlah dan ukuran serabut otot, peningkatan jaringan 

penghubung dan jaringan lemak pada otot. Akibat terjadinya 

perubahan morfologis pada otot, lansia akan mengalami 

penurunan kekuatan, penurunan fleksibilitas, peningkatan waktu 

reaksi dan penurunan kemampuan fungsional otot.  

e) Sendi  

Perubahan pada lansia di daerah sendi meliputi 

menurunnya elastisitas jaringan ikat seperti tendon, ligament dan 

fasia. Terjadi degenerasi, erosi serta kalsifikasi pada kartilago dan 

kapsul sendi. Terjadi perubahan pula pada sendi yang kehilangan 

fleksibilitasnya sehingga luas dan gerak sendi pun menjadi 

menurun. Akibatnya lansia akan mengalami nyeri sendi, 

kekakuan sendi, gangguan aktifitas, gangguan jalan. 

2. Gout Artritis  

a. Pengertian  

Gout Artritis adalah suatu proses inflamasi yang terjadi karena deposisi 

kristal asam urat pada jaringan sekitar sendi gout terjadi sebagai akibat dari 

hyperurisemia yang berlangsung lama ( asam urat serum meningkat ) 

disebabkan karena penumpukan purin atau ekresi asam urat yang kurang 

dari ginjal (Sya’diyah, 2018). 

Gout (pirai), yang juga dikenal sebagai gouty arthritis, merupakan 

penyakit metabolic yang ditandai dengan endapan urat di sendi, yang 
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menyebabkan sendi arthritis yang terasa menyakitkan. Gout biasa 

menyerang sendi manapun tetapi lebih sering muncul di kaki bawah 

maupun kaki atas (Williams, 2011). 

Penyakit Asam Urat atau Gout Artritis merupakan penyakit yang terjadi 

karena penumpukan asam urat/ kristal asam urat pada jaringan sendi akibat 

dari gangguan metabolime purin dalam tubuh sehingga membuat kadar 

asam urat dalam darah meningkat dan lebih dari normal (hiperurisemia) 

Kadar asam urat normal pada pria berkisar 3,5-7 mg/dl dan pada perempuan 

2,6-6 mg/dl. (Wijayanti,2017).   

 

b. Klasifikasi  

Gout terbagi atas 2 yaitu 

1) Gout primer, dimana menyerang laki – laki usia degenerative, dimana 

meningkatnya produksi asam urat akibat pecahan purin yang disintesis 

dalam jumlah yang berlebihan di dalam hati. Merupakan akibat langsung 

dari pembentukan asam urat tubuh yang berlebihan atau akibat 

penurunan ekresi asam urat yaitu hiperurisemia karena gangguan 

metabolisme purin ata ganguan ekresi asam urat urin karena sebab 

genetik. Salah satu sebabnya karena kelainan genetik yang dapat 

diidentifikasi, adanya kekurangan enzim HGPRT ( Hypoxantin Guanine 

Phosphoribosyle Tranferase ) atau kenaikan aktifitas enzim PRPP ( 

Phosphoribosyle Pyrophosphate ) kasus ini yang dapat diidentifikasi 

hanya 1 % saja. 

2) Gout Sekunder , terjadi pada penyakit yang mengalami kelebihan 

pemecahan purin menyebabkan meningkatnya sintesis asam urat. 

Contohnya pada pasien leukimia disebabkan karena pembentukan asam 

urat yang berlebihan atau ekresi asam urat yang berkurang akibat proses 

penyakit lain atau pemakaian obat tertentu merupakan hasil berbagai 

penyakit yang penyebabnya jelas diketahui akan menyebabkan 

hiperurisemia karena produksi yang berlebihan atau penurunan ekskresi 

asam urat di urin. 
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c. Etiologi 

Penyebab utama terjadinya gout adalah karena adanya deposit / 

penimbunan kristal asam urat dalam sendi. Penimbunan asam urat sering 

terjadi pada penyakit dengan metabolisme asam urat abnormal dan Kelainan 

metabolik dalam pembentukan purin dan ekskresi asam urat yang kurang 

dari ginjal. 

Beberapa factor lain yang mendukung, seperti : 

1) Faktor genetik seperti gangguan metabolisme purin yang menyebabkan 

asam urat berlebihan (hiperuricemia), retensi asam urat, atau keduanya. 

2) Penyebab sekunder yaitu akibat obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, 

gangguan ginjal yang akan menyebabkan : 

 Pemecahan asam yang dapat menyebabkan hiperuricemia. 

 Karena penggunaan obat-obatan yang menurunkan ekskresi asam 

urat seperti : aspirin, diuretic, levodopa, diazoksid, asam nikotinat, 

aseta zolamid dan etambutol.. 

Manifestasi Klinis 

1) Nyeri  tulang sendi 

2) Kemerahan dan bengkak pada tulang sendi 

3) Tofi pada ibu jari, mata kaki dan pinna telinga 

4) Peningkatan suhu tubuh. 

Gangguan akut : 

1) Nyeri hebat 

2) Bengkak dan berlangsung cepat pada sendi yang terserang 

3) Sakit kepala  

4) Demam. 

Gangguan kronis : 

1) Serangan akut  

2) Hiperurisemia yang tidak diobati 

3) Terdapat nyeri dan pegal 

 Pembengkakan sendi membentuk noduler yang disebut tofi 

(penumpukan monosodium urat dalam jaringan) 
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d. Pathofisiologi 

Banyak faktor yang berperan dalam mekanisme serangan gout. Salah 

satunya yang telah diketahui perannya adalah konsentrasi asam urat dalam 

darah. Mekanisme serang gout akut berlangsung melalui beberapa fase 

secara berurutan 

1) Presipitasi kristal monosodium urat. 

Presipitasi monosodium urat dapat terjadi di jaringan bila konsentrasi 

dalam plasma darah dari 9 mg/dl. Presipitasi ini terjadi di rawan, 

sonovium, jaringan paraartikuler misalnya bursa, tendon, dan selaputnya. 

Kristal urat yang bermuatan negative akan dibungkus( coate ) oleh 

berbagai macam protein. Pembungkusan dengan IgG akan merangsang 

netrofil untuk berespon terhadap pembentukan kristal. 

2) Respon leukosit polimorfonukuler (PMN ) 

Pembentukan kristal menghasilkan faktor kemotaksis yang menimbulkan 

respon leukosit PMN dan selanjutnya akan terjadi fasogitosis kristal oleh 

leukosit. 

3) Fagositosis  

Kristal difagositosis oleh leukosit membentuk fagolisosom dan akhirnya 

membran vakuala disekelilingi kristal bersatu dan membran leukosit 

lisosom 

4) Kerusakan lisosom 

Terjadi kerusakan lisosom sesudah selaput protein di rusak terjadi ikatan 

hidrogen antara permukaan kristal membran lisosom peristiwa ini i 

menyebabkan robekan membran dan pelepasan enzim – enzim dan 

oksidasi radikal kedalam sitoplasma  

5) Kerusakan sel  

Setelah terjadi kerusakan sel, enzim – enzim lisosom dilepaskan kedalam 

cairan sinovial yang menyebabkan kenaikan intensitas inflamasi dan 

kerusakan jaringan. 
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e. Pathway  

 

Sumber (Sya’diyah, 2018) 
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3. Nyeri  

a. Pengertian  

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial 

atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut.Mekanisme 

timbulnya nyeri didasari oleh proses multipel yaitu nosisepsi, sensitisasi 

perifer, perubahan fenotip, sensitisasi sentral, eksitabilitas ektopik, 

reorganisasi struktural, dan penurunan inhibisi. Antara stimulus cedera 

jaringan dan pengalaman subjektif nyeri terdapat empat proses tersendiri : 

tranduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. 

Nyeri merupakan suatu perasaan atau pengalaman yang tidak nyaman 

baik secara sensori maupun emosional yang dapat ditandai dengan 

kerusakan jaringan ataupun tidak menggambarkan nyeri sebagai perasaan 

yang tidak menyenangkan dan pengalaman emosional yang dihubungkan 

dengan aktual atau potensial kerusakan jaringan tubuh (Syamsiah,2015) 

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan yang tidak menyenangkan, 

bersifat sangat subjektif. Perasaan nyeri pada setiap orang berbeda dalam 

hal skala atau pun tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat 

menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya (Tetty, 2015) 

b. Klasifikasi Nyeri  

Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Durasi 

1) Nyeri Akut  

Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, penyakit 

atau intervensi bedah dan memiliki proses yang cepat dengan intensitas 

yang bervariasi ( ringan sampai berat ) dan berlangsung untuk waktu 

yang singkat (Andarmoyo,2013). 

Nyeri akut berdurasi singkat (kurang lebih 6 bulan) dan akan 

menghilang tanpa pengobatan setelah area yang rusak pulih kembali.  
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2) Nyeri Kronik 

Nyeri kronik adalah nyeri konstan yang intermiten yang menetap 

sepanjang suatu periode waktu. Nyeri ini berlangsung lama dengan 

intensitas yang bervariasi dan biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. 

c. Pengukuran Intensitas Nyeri 

1) Skala Intensitas Nyeri Deskriptif Sederhana  

Tabel 2.1 Skala Intensitas Nyeri Deskriptif Sederhana 

 

Keterangan :  

 0 : Tidak nyeri 

 1-3 : Nyeri ringan :secara obyektif klien dapat berkomunikasi dengan 

baik. 

 4-6 : Nyeri sedang : Secara obyektif klien mendesis, menyeringai, dapat 

menunjukkan lokasi nyeri, dapat mendeskripsikannya, dapat mengikuti 

perintah dengan baik 

 7-9 : Nyeri berat terkontrol : secara obyektif klien terkadang tidak dapat 

mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat 

menunjukkan lokasi nyeri, tidak dapat mendeskripsikannya, tidak dapat 

diatasi dengan alih posisi nafas panjang dan distraksi 

 10 : Nyeri berat tidak terkontrol : Pasien sudah tidak mampu lagi 

berkomunikasi, memukul. 

Skala pendekatan verbal ( Verbal Desriptor Scale,VDC) merupakan alat 

pengukuran tingkat keparahan nyeri yang lebih obyektif. Pendeskripsian 

VDC diranking dari “ tidak nyeri “ sampai “nyeri tidak tertahankan “. 

(Andarmoyo,2013) 
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2) Skala Intensitas Nyeri Numerik  

Tabel 2.2 Skala Intensitas Nyeri Numerik 

 

Skala Intensitas Nyeri Numerik (Numeric rating scale) lebih digunakan 

sebagai pengganti alat pendeskripsian kata. Dalam hal ini klien menilai 

nyeri dengan menggunakan skala 0 – 10. Skala paling efektif digunakan 

saat mengkaji intensitas nyeri sebelum dan sesudah 

intervensi.(Andarmoyo,2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


