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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme purin yang dapat mengendap 

dalam jaringan dan bisa menyebabkan peradangan yang dikenal dengan gout. Gout 

merupakan salah satu penyakit metabolik yang terjadi akibat tingginya kadar asam 

urat dalam darah. Kadar asam urat sangat erat kaitannya dengan pola hidup yang 

dijalani, pola konsumsi makanan yang salah, serta penyalahgunaan alkohol yang 

terjadi di masyarakat secara meluas (Simon et al., 2001). Dari waktu ke waktu jumlah 

penderita asam urat cenderung meningkat. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum 

Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo menunjukkan terjadi kenaikan penderita sekitar 9 

orang dari tahun 1993 sampai 1994 dan sekitar 19 orang dari 1994 sampai 1995 

(Utami, 2003). Pada tahun 2007, menurut data pasien yang berobat di  klinik RS 

Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta, penderita asam urat sekitar 7% dari 

keseluruhan pasien yang menderita penyakit rematik (Anonim a, 2010). 

Kelebihan asam urat dalam darah ini menjadi masalah yang cukup serius, 

terutama bagi orang yang berusia 40 tahun keatas. Kadar asam urat darah yang 

berlebihan bisa menyebabkan timbulnya suatu penyakit yang disebut dengan artritis 

gout. Penyakit ini memang tidak mematikan, namun menyebabkan nyeri luar biasa 

serta menurunkan kualitas hidup (Chairul, 2001). 

Pengobatan asam urat dapat dilakukan dengan jalan menghambat sintetis 

xanthine oxydase sehingga hipoxanhtin dan xanthine diekskresi lebih banyak dalam 
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urin dan kadar asam urat dalam darah serta urin menurun. Salah satu tanaman 

potensial yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan asam urat adalah 

daun salam, Pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan fraksi air ekstrak 

etanol daun salam dosis dosis 210 mg/kg BB dan 420 mg/kg BB (Utami, 2008), 

infusa daun Salam dosis 2,5 g/kg BB (Ariyanti, 2007) memiliki efek penurunan kadar 

asam urat yang setara dengan allopurinol 10 mg/kg BB. 

Selain itu pengobatan asam urat dapat dilakukan dengan meningkatkan 

ekskresi asam urat melalui kemih atau dengan konversi xanthine dan hipoxanthin 

menjadi asam urat (Katzung dan Trevor, 1994). Daun tempuyung banyak 

dimanfaatkan sebagai antiradang, memperkuat dinding kapiler, diuretika, melarutkan 

batu ginjal dan mengobati kelebihan asam urat (Widisih, 2004), pada penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun tempuyung dosis 300 mg/kg 

BB mempunyai daya diuretika sedikit lebih kuat dibandingkan dengan furosemida 

dosis 0,72 mg/kg BB (Imelda et al., 2009), sedangkan infusa akar tempuyung  dosis 

5g/kg BB mempunyai efek penurunan kadar asam urat yang setara dengan allopurinol 

dosis 18 mg/kg BB (Retnowati, 2009). 

Tanaman lain yang dimanfaatkan dalam pengobatan asam urat adalah 

meniran, di Amerika selatan meniran digunakan untuk mengatasi udema, kelebihan 

asam urat, pengobatan batu ginjal, batu empedu, diuretik, infeksi saluran kemih, flu 

dan demam (Jaka et all., 2004).  Pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa 

ekstrak etanol herba meniran dosis 3,33 g/kgBB mempunyai efek penurunan kadar 

asam urat yang setara dengan allopurinol dosis 10 mg/kgBB (Widayati, 2008). Efek 

Antihiperurisemia ini terjadi melalui mekanisme penghambatan terhadap xantin 
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oxidase dan aksi uricosuric yang timbul terutama dari lignannya (Murugaiyah, 

2009). 

Jadi pada kondisi tunggal, baik esktrak daun salam, tempuyung maupun 

meniran telah terbukti mempunyai efek yang cukup potensial dalam pengobatan asam 

urat, secara umum ketiga ekstrak tersebut bekerja dengan jalan menghambat sintetis 

xanthine oxydase melalui oleh senyawa flavonoid (Cos et al., 1998), selain itu 

ekstrak-ekstrak tersebut juga mempunyai efek yang lain: efek antioksidan pada 

ekstrak daun salam (Indrayana, 2008), efek diuretika kuat pada tempuyung (Imelda et 

al., 2009) dan efek uricosuric pada ekstrak meniran (Murugaiyah, 2009) 

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah kombinasi dua dari ekstrak 

tanaman tersebut mampu memberikan hasil yang potensial dalam pengobatan asam 

urat sehingga didapatkan gambaran efek antihiperurisemia yang potensial dan efek 

bermanfaat lainnya untuk pengobatan asam urat. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Apakah kombinasi dua dari ekstrak air daun salam (Syzygium 

polyanthum), tempuyung (Sonchus arvensis) dan meniran (Phyllanthus niruri) 

mempunyai kemampuan untuk menurunkan kadar asam urat mencit putih jantan yang 

diinduksi potassium oxonate dosis 250 mg/kgBB dan seberapa besar aktivitasnya jika 

dibandingkan dengan allopurinol dosis 10 mg/kgBB?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

aktivitas kombinasi dua dari ekstrak air daun salam (Syzygium polyanthum), 
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tempuyung (Sonchus arvensis) dan meniran (Phyllanthus niruri) dalam menurunkan 

kadar asam urat mencit putih jantan yang diinduksi potassium oxonate dosis 250 

mg/kgBB jika dibandingkan dengan allopurinol dosis 10 mg/kgBB?”. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Obat tradisional 

Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, 

bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan 

tersebut, yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan 

pengalaman (Anonimb, 2010). Obat tradisional terbagi menjadi 3, yaitu: jamu, obat 

herbal terstandar dan fitofarmaka. Dalam masyarakat, penggunaan jamu didasarkan 

pengalaman secara turun-temurun, sedangkan penggunaan obat herbal terstandar 

sampai pada tahap pra-klinis yaitu telah diujikan pada hewan uji yang sesuai dan 

penggunaan fitofarmaka telah sampai pada tahap klinis yakni telah diujikan pada 

manusia (Soedibyo, 1998). 

2. Tanaman-tanaman yang digunakan 

a. Daun salam 
1) Sistematika 

Divisi   : Spermatophyta  

Sub Divisi  : Angiospermae  

Kelas    : Dicotyledoneae  

Sub kelas  : Dialypetalae  

Bangsa  : Myrtales  

Suku    : Myrtaceae   

Marga   : Syzygium  

Jenis    : Syzygium polyanthum Wight (Tjitrosoepomo, 1988) 
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2) Nama lain tanaman salam 

Sumatera : maselangan, ubar serai (Melayu); Jawa  : salam, gowok (Sunda), 

salam, manting (Jawa), salam (Madura); Kangean  : kastolam (Syamsuhidayat dan 

Hutapea, 1991). 

3) Uraian Tanaman 

Pohon atau perdu, daun tunggal, bersilang berhadapan, pada cabang-cabang 

mendatar seakan-akan terusun dalam 2 baris pada 1 bidang. Kebanyakan tanpa daun 

penumpu. Bunga kebanyakan banci, kelopak dan mahkota masing-masing terdiri atas 

4-5 daun kelopak dan sejumlah daun mahkota yang sama, kadang-kadang berlekatan. 

Benang sari banyak, kadang-kadang berkelopak berhadapan dengan daun-daun 

mahkota. Mempunyai tangkai sari dengan warna cerah, kadang-kadang menjadi 

bagian bunga yang paling menarik. Bakal buah tenggelam, mempunyai 1 tangkai 

putik, beruang 1 sampai banyak dengan 1-8 bakal biji dalam tiap ruang. Biji dengan 

sedikit atau tanpa endosperm, lembaga lurus, bengkok atau melingkar 

(Tjitrosoepomo, 1988) 

4) Kandungan Kimia 

Senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman salam ini antara lain adalah 

saponin, triterpenoid, flavonoid, polifenol, alkaloid, tanin dan minyak atsiri yang 

terdiri dari sesquiterpen, lakton dan fenol (Sudarsono et al., 2002). 

5) Ekologi dan Penyebaran  

Pohon salam terdapat di Birma ke arah selatan sampai Indonesia. Di Jawa 

tumbuh di Jawa Barat sampai Jawa Timur pada ketinggian 5-1000 m di atas 
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permukaan laut, tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 

1800 m, banyak tumbuh di hutan maupun rimba belantara (Anonim, 1980). 

6) Manfaat 

Masyarakat Indonesia lebih mengenal daun salam sebagai pengharum masakan, 

dikarenakan aromanya yang khas. Tetapi tanaman salam juga merupakan salah satu 

alternatif obat tradisional. Kegunaan tanaman salam menurut bagiannya adalah, buah 

untuk dimakan, akar untuk obat gatal, kulit batang untuk nyeri perut dan bahan 

pewarna, daun untuk obat nyeri perut, serta daun dan kulit kayu digunakan untuk obat 

mencret, gatal, dan kencing manis (Sudarsono et al., 2002). Dalam tradisi pengobatan 

empiris, daun salam digunakan untuk pengobatan kolesterol tinggi, kencing manis 

(diabetes mellitus), tekanan darah tinggi (hipertensi), sakit maag (gastritis), diare dan 

diduga kandungan kimianya mempunyai aktivitas sebagai obat asam urat 

(Wijayakusuma, 2002). 

Berdasarkan penelitian ekstrak etanol 70% daun salam dosis 1,25 g/kg BB, 2,5 

g/kg BB dan 5,0 g/kg BB pada pemberian dosis berulang memiliki efek antioksidan 

dengan besar yang sama (p > 0,05) pada serum darah tikus putih jantan galur Wistar 

yang diinduksi karbon tetraklorida dosis 2,8 ml/kg BB (Indrayana, 2008). 

Selain itu fraksi air ekstrak etanol daun salam dosis 105 mg/kg BB, 210 mg/kg 

BB dan 420 mg/kg BB mampu menurunkan kadar asam urat darah pada mencit putih. 

Dosis 210 mg/kg BB dan 420 mg/kg BB memiliki efek penurunan kadar asam urat 

yang setara dengan kontrol positif (allopurinol 10 mg/kg BB) (Utami, 2008). 

Infusa daun Salam pada dosis 2,5 g/kg BB juga mampu menurunkan kadar 

asam urat yang setara dengan allopurinol dosis 10 mg/kg BB (Ariyanti, 2007). 
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b. Meniran 

1) Sistematika 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Bangsa  : Euphorbiales 

Suku   : Euphorbiaceae 

Marga   : Phyllanthus 

Jenis   : Phyllanthus niruri Linn (Van Steenis, 2003) 

2) Nama lain Meniran 

Di daerah tertentu, meniran dikenal dengan nama lokal setempat, misalnya child 

pick a back (inggris), chamber pitter (USA), pitirishi atau budhatri (India), hurricane 

weeds (Bahama), dukung anak (Malaka), stone breaker (Amerika Selatan), zhen chu 

cao, ye xi zhu (China), meniran (Jawa), dan gasau madungi (Ternate) (Jaka et al., 

2004). 

3) Uraian Tanaman 

Batang tanaman tidak bergetah, basah, berbentuk bulat, tinggi kurang dari 50 

cm, bercabang dan berwarna hijau. Daun bersirip genap dan setiap satu tangkai terdiri 

dari dau majemuk yang mempunyai ukuran kecil berbentuk bulat telur. Panjang 5 mm 

dan lebar 3 mm, pada bagian bawah daun terdapat bintik berwarna kemerahan. Bunga 

melekat pada ketiak daun dan menghadap ke arah bawah, warna bunga putih 

kehijauan. Buah berbentuk bulat pipih berdiameter 2-2,5 mm, licin, berbiji seperti 

bentuk ginjal, keras dan berwarna coklat. Akar meniran berbentuk tunggang (tap rot), 

yaitu akar utama yang pada umumnya merupakan pengembangan radikula lembaga, 

tumbuh tegak ke bawah dan bercabang. Pada tanaman meniran dewasa, panjang akar 

dapat mencapai 6 cm (Jaka et al., 2004). 
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4) Kandungan kimia 

Meniran banyak mengandung kalium dan zat filanti, kandungan utamanya 

adalah triterpen, flavonoid, tanin, alkaloid dan asam fenolat (Jaka et al., 2004). Selain 

itu meniran juga mengandung asam risinoleat dan asam linoleat (Ahmad et al., 2001). 

5) Ekologi dan penyebaran 

 Meniran adalah tanaman yang sebenarnya tumbuh liar dan mudah ditemui di 

pekarangan rumah, kebun atau hutan. Meniran tumbuh subur di tempat lembap dan 

berbatu, di antara rumput atau selokan. Tanaman ini merupakan salah satu dari 700 

jenis genus phyllanthus yang banyak tumbuh di Asia seperti Indonesia, China, 

Filipina dan India. Beberapa jenis tanaman ini sudah digunakan sejak 2000 tahun lalu 

untuk pengobatan tradisional ayurveda di India (Jaka et al., 2004) 

6) Manfaat 

Di Indonesia, meniran telah digunakan secara turun-temurun dan diyakini dapat 

menyembuhkanpenyakit malaria, sariawan, mencret, sampai nyeri ginjal. Bila 

dicampur dengan pegagan, meniran bisa digunakan untuk mengobati demam dan 

sebagai diuretik. Di Amerika selatan, meniran digunakan untuk mengatasi oedema, 

kelebihan asam urat, pengobatan batu ginjal, batu empedu, diuretik, infeksi saluran 

kemih, flu dan demam. Di Peru meniran digunakan untuk menghancurkan dan 

mengeluarkan batu ginjal dan batu empedu, sering juga ditemukan rebusan meniran 

yang dicampur dengan air jeruk dipakai sebagai tonikum untuk penderita liver dan 

diabetes (Jaka et al., 2004) 

Berdasarkan penelitian ekstrak etanol herba meniran dosis 0,83 g/kgBB; 1,66 

g/kgBB dan 3,33 g/kgBB mampu menurunkan kadar asam urat mencit putih jantan 
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yang diinduksi potassium oxonate. Ekstrak etanol herba meniran dosis 3,33 g/kgBB 

mempunyai potensi yang sama dengan allopurinol 10 mg/kg BB dalam menurunkan 

kadar asam urat (Widayati, 2008).  

Selain itu ekstrak herba meniran konsentrasi 15% dapat menurunkan tingkat 

bilirubin total serum tikus putih yang diinduksi dengan CCl4 (Nafisah, 2007). Fraksi 

etil asetat ekstrak etanol herba meniran dosis 0,21 g/kg BB, 0,83 g/kg BB, dan dosis 

3,33 g/kg BB juga mempunyai efek menurunkan kadar asam urat dengan persentase 

40%, 87,37%, 123,05%. Dosis 3,33 g/kg BB mempunyai efek menurunkan kadar 

asam urat yang setara dengan allopurinol dosis 10 mg/kgBB (Kurniastuty, 2008). 

c. Daun Tempuyung 

1) Sistematika 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Angiospermae  

Ordo   : Monokotiledon 

Family  : Asteraceae 

Spesies : Sonchus arvensis (Widisih, 2004) 

2) Nama lain Tempuyung. 

Jawa: Huwi boled, huwi mantang, katelo, katela, ketela rambat, tela, sabrang, 

sabhrang longgha. Sumatera: gadong, gadung enjalor, gadung jalur, katelo, ubi jalah, 

ubi katelo, ubi pelo, tetilo, balading (Sudarsono et al., 1996) 

3) Uraian Tanaman 

Tanaman tempuyung tingginya 65-150 cm. Batang tanaman tempuyung 

berlubang dan bergetah hijau. Daunnya tunggal, bagian bawah membentuk roset akar, 

bentuk lonjong atau lanset, ujung runcing dan pangkal bertoreh warna hijau. Warna 
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daun hijau keunguan, permukaanya licin, dan tepinya berombak serta bergigi tidak 

beraturan. Di dekat pengkal batang, daun yang bergigi terpusat membentuk roset dan 

yang terletak di sebelah atas berselang-seling memeluk batang. Bunga tempuyung 

berbentuk malai, kelopaknya berbentuk lonceng dan berbulu dan mahkotanya 

berbentuk jarum berwarna putih atau kuning. Buah tempuyung berbentuk kotak, 

berusuk lima dan berbentuk hitam. Biji tempuyung berukuran kecil, bobotnya ringan 

dan berbentuk sebuk (Widisih, 2004). 

4) Kandungan kimia 

Daun Sonchus arvensis mengandung senyawa Lipida (diacyl 

galactosylglycerol; monoacylgalactosyl glycerol dan diacyl digalactocyl glycerol); 

golongan flavonoid; flavon (Apigenin-7-glycoside; Luteolin-7glucosyde; luteolin-7-

glucoronide; Luteolin-7-rutinoside; Aesculetin (suatu golongan senyawa kumarin) 

(Sudarsono et al., 1996).  

5) Ekologi dan penyebaran  

Tumbuh liar di Jawa, di daerah yang banyak hujan pada ketinggian 50 m sampai 

1.650 m diatas permukaan laut. Tumbuh di tempat terbuka atau sedikit kenaungan, di 

tempat bertebing, pematang dan tempat yag baik tata airnya (Sudarsono et al., 1996). 

6) Manfaat 

Daun tempuyung banyak dimanfaatkan sebagai antiradang, memperkuat 

dinding kapiler, diuretika, melarutkan batu ginjal dan mengobati kelebihan asam urat, 

ekstrak air daun ini mempunyai kemampuan lebih baik daripada ekstrak etanol dalam 

memberikan efek diuretika dan pelarutan batu ginjal (Hardiyatmo, 1988). senyawa 

yang berperan dalam proses pengobatan atau pencegahan kelebihan asam urat adalah 
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senyawa-senyawa glikosida flavonoid dan flavonoid bebas. Keduanya dapat 

menghambat kerja enzim ksantin oksidase sehingga asam urat tidak terbentuk di 

dalam tubuh dan senyawa flavonoid berikatan dengan kalsium dari batu ginjal 

membentuk senyawa kompleks kelat yang mudah larut, selain itu kandungan ion 

natrium dan kalium dalam tempuyung juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan 

elektrolit dalam ginjal. Ion-ion ini akan berikatan dengan asam urat membentuk 

senyawa garam yang mudah larut dalam air, sehingga asam urat akan larut secara 

perlahan-lahan (Widisih, 2004). 

Ekstrak etanol daun tempuyung dosis 50; 100; 200 mg/kgBB mempunyai efek 

anti inflmasi pada tikus putih yang diinduksi dengan karagenan 1% b/v, dimana pada 

dosis 200 mg/kgBB mempunyai daya antiinflamasi yang setara dengan indometasin 

10 mg/kgBB (Lumbanraja, 2009). 

Infusa akar tempuyung (Sonchus arvensis) dosis 1,25g/kgBB, 2,5g/kgBB, 

5g/kgBB mempunyai efek terhadap penurunan kadar asam urat pada serum darah 

tikus. Efek infusa akar tempuyung (Sonchus arvensis) konsentrasi 5g/kgBB 

sebanding dengan allopurinol dosis 18 mg/kgBB terhadap penurunan kadar asam urat 

pada serum darah tikus (Retnowati, 2009) 

3. Metode Penyarian 

a. Pengertian simplisia 

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah 

dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman 

dan eksudat tanaman dengan tingkat kehalusan tertentu. Simplisia hewani adalah 
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simplisia berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang 

masih belum dapat berupa zat kimia murni (Anonim, 1986). 

b. Pengeringan  

Pengeringan adalah suatu cara pengawetan atau pengolahan pada bahan dengan 

cara mengurangi kadar air, sehingga proses pembusukan dapat terhambat.  Dengan 

demikian dapat dihasilkan simplisia terstandar, tidak mudah rusak dan tahan disimpan 

dalam waktu yang lama. Dalam proses ini, kadar air dan reaksi-reaksi zat aktif dalam 

bahan akan berkurang, sehingga suhu dan waktu pengeringan perlu diperhatikan.  

Suhu pengeringan tergantung pada jenis bahan yang dikeringkan.  Pada umumnya 

suhu pengeringan  adalah antara 40 - 600C dan hasil yang baik dari proses 

pengeringan adalah simplisia yang mengandung kadar air 10%.  Demikian pula 

dengan waktu pengeringan juga bervariasi, tergantung pada jenis bahan yang 

dikeringkan seperti rimpang, daun, kayu ataupun bunga. Hal lain yang perlu 

diperhatikan dalam proses pengeringan adalah kebersihan (khususnya pengeringan 

menggunakan sinar matahari), kelembaban udara, aliran udara dan tebal bahan (tidak 

saling menumpuk). Pengeringan bahan dapat dilakukan secara tradisional dengan 

menggunakan sinar matahari ataupun secara modern dengan menggunakan alat 

pengering seperti oven, rak pengering, blower ataupun dengan fresh dryer. 

Pengeringan pada suhu terlalu tinggi dapat merusak komponen aktif, sehingga 

mutunya dapat menurun. Pengeringan dapat menyebabkan perubahan-perubahan 

hidrolisa enzimatis, pencokelatan, fermentasi dan oksidasi.  Ciri-ciri waktu 

pengeringan sudah berakhir apabila daun ataupun temu-temuan sudah dapat 

dipatahkan dengan mudah. Pada umumnya bahan (simplisia) yang sudah kering 
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memiliki kadar air ± 8 - 10%.  Dengan jumlah kadar air tersebut kerusakan bahan 

dapat ditekan baik dalam pengolahan maupun waktu penyimpanan (Anonimc, 2010). 

c. Penyarian 

Penyarian adalah penarikan zat pokok yang digunakan dari bahan mentah obat 

dengan menggunakan pelarut yang dipilih, kemudian zat yang diinginkan akan larut. 

Sistem pelarut yang digunakan dalam penyarian harus dipilih berdasarkan 

kemampuannya dalam melarutkan jumlah yang maksimal dari zat aktif dan 

seminimal mungkin bagi unsur yang tidak diinginkan (Ansel, 1989). 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang dibuat dengan cara menyari 

simplisia nabati atau hewani. Pembuatan sediaan ekstrak bertujuan agar zat berkhasiat 

yang dapat diatur dosisnya (Anief, 1995). Berdasarkan konsistensinya ekstrak 

dibedakan menjadi ekstrak cair, ekstrak kental dan ekstrak kering (Voigt, 1971). 

Metode penyarian yang digunakan tergantung pada wujud, kelarutan, 

kandungan dan stabilitas bahan yang akan disari (Harborne, 1987). Untuk proses 

penyarian sebagai cairan penyari digunakan air, etanol, etanol-air, eter. Penyarian 

pada pembuatan obat tradisional masih terbatas pada penggunaan cairan penyari air, 

etanol atau etanol-air (Anonim, 1979). Pemilihan terhadap ketiga metode tersebut 

disesuaikan dengan kepentingan dalam memperoleh sari yang baik (Anonim, 1986). 

4. Asam Urat 

a. Pembentukan asam urat 

Asam urat merupakan hasil metabolisme purin. Produk purin dikonversi 

menjadi asam urat melalui xanthine dalam reaksi yang dikatalisis oleh xanthine 
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Pada perombakan protein inti (DNA/RNA) terbentuk basa-basa purin adenin 

dan guanin. Adenin dirombak menjadi hipoxanthin, guanin menjadi xanthine. 

Hipoxanthin diubah menjadi xantin oleh enzim xanthine oxydase dan selanjutnya 

menjadi asam urat (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Tubuh manusia mengubah nukleotida purin utama, yaitu adenosin dan guanin 

melalui senyawa antara menjadi produk akhir asam urat yang diekskresikan keluar 

tubuh. Dalam serum, urat terutama dalam bentuk natrium urat dan di dalam saluran 

urin, urat juga berada dalam bentuk natrium urat (Murray et al., 1997). 

Hiperurisemia adalah suatu kondisi terjadinya peningkatan kadar asam urat 

serum di atas nilai normal (Wortmann, 1998), nilai normal asam urat dalam darah 

untuk pria adalah 3,5-7 mg/dL dan wanita mempunyai kadar asam urat 10% lebih 

rendah dari pada pria yaitu 2,6-6 mg/dL  (Tjay dan Rahardja, 2007). Ada beberapa 

hal yang dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah dan merupakan faktor 

resiko terjadinya hiperurisemia. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

tiga mekanisme, yaitu: 

1) Peningkatan produksi asam urat. 

Hal ini terjadi karena faktor idiopatik primer, makanan yang kaya purin (banyak 

mengandung protein), obesitas, alkohol, polisitemia vera, Paget’s disease, proses 

hemolitik dan psoriasis. 

2) Penurunan ekskresi asam urat. 

Penurunan ekskresi asam urat merupakan sebagian besar penyebab 

hiperurisemia (hampir 90% kasus). Penyebabnya antara lain: idiopatik primer, 

insufisiensi ginjal, ginjal polikistik, diabetes insipidus, hipertensi, asidosis, toksik 
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pada kehamilan, penggunaan obat–obatan seperti salisilat < 2 gram/hari, obat 

diuretika, alkohol, levodopa, ethambutol dan pirazinamid. 

3) Kombinasi antara kedua mekanisme tersebut 

Dapat terjadi pada defisiensi glukosa 6-fosfat, defisiensi fruktosa 1-fosfat 

aldosi, konsumsi alkohol dan shock (Wortmann, 1998). Jika pada hiperurisemia 

didapatkan hasil bentukan kristal asam urat, maka hiperurisemia dapat berkembang 

menjadi gout (Gaw et al, 2005).  

b. Klasifikasi Hiperurisemia 

Peningkatan asam urat dalam darah disebut dengan hiperurisemia dan dapat 

dibedakan menjadi beberapa klasifikasi: 

1) Berdasarkan penyebabnya Hiperurisemia dapat dikelompokkan menjadi dua, 

pertama yaitu hiperurisemia primer yang disebabkan karena peningkatan produksi 

purin dan penurunan klirens asam urat. Peningkatan produksi purin ini dapat 

disebabkan karena idiopatik dan kelainan enzim tertentu (sindrom Lesch-Nyhan). 

Kedua yakni hiperurisemia sekunder yang disebabkan karena penurunan katabolisme 

dan perubahan purin serta penurunan klirens asam urat, yang dapat terjadi karena 

mieloproliferatif, limfoproliferatif, karsinoma, sarkoma, anemia hemolitik kronik, 

obat sitokinin dan psoriasis. Sedangkan penuruan klirens asam urat ini dapat 

disebabkan karena penyakit ginjal kronik dan kerusakan transfer tubuler (Tierney et 

al., 2004). 
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2) Berdasarkan gejala klinisnya, dibedakan menjadi: 

a) Serangan hiperurisemia akut, yaitu arthritis hiperurisemia akut terjadi mendadak 

dan sering pada malam hari. Terjadi karena mengendapnya kristal asam urat dalam 

jaringan yang metabolismenya kurang dan kemudian difagositosis oleh leukosit. 

b) Interval bebas gejala, yang terjadi dalam fase ini jika tanpa penanganan, gejala 

menurun baru setelah beberapa hari. Selang tanpa gejala dapat berlangsung 

berminggu-minggu sampai bertahun-tahun.       

c) Fase hiperurisemia kronik, pada fase ini intensitas serangan lebih rendah, 

walaupun demikian jarang terjadi bebas secara sempurna. Umumnya ditemukan 

penyimpanan asam urat pada rumah siput telinga, tangan dan kaki (yang disebut 

thopus). (Mutschler, 1986). 

c. Patogenesis 

Arthritis akut biasanya terjadi karena endapan urat, yang jarum-jarum kristalnya 

merusak sel dengan menimbulkan nyeri yang hebat dan peradangan lokal (Tjay dan 

Rahardja, 2007). Serangan akut kadang didahului oleh tindakan pembedahan, trauma 

lokal, obat, alkohol dan stres emosional. Serangan arthritis akut biasanya dapat 

sembuh sendiri. Kebanyakan gejala-gejala serangan akut akan berkurang setelah 10-

14 hari walaupun tanpa pengobatan. Arthritis kronik dapat timbul dalam jangka 

waktu beberapa tahun dan ditandai dengan rasa nyeri, kaku dan pegal. Akibat adanya 

kristal-kristal urat maka terjadi peradangan kronik, sendi yang bengkak akibat 

arthritis kronik sering besar dan berbentuk nodular. Serangan arthritis akut dapat 

terjadi secara simultan disertai gejala-gejala arthritis kronik (Price and Wilson, 2005). 
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d. Diagnosis 

Hiperurisemia tidak selalu tampak sebagai encok dan agak sering tidak 

memperlihatkan sesuatu gejala luar. Hal demikian mempunyai resiko besar akan 

kerusakan ginjal karena kristal-kristal urat sudah mengendap dijaringan kemih 

urikosurik tanpa diketahui (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Dengan adanya kesulitan untuk mengidentifikasi terjadinya pengendapan kristal 

urat, maka dapat dilakukan tiga pemeriksaan, yaitu sebagai berikut : 

1) Pemeriksaan laboratorium 

Seseorang dikatakan menderita asam urat jika pemeriksaan laboratorium 

menunjukkan kadar asam urat dalam darah diatas 7 mg/dL untuk pria dan 6 mg/dL 

untuk wanita.   

2) Pemeriksaan cairan sendi 

Pemeriksaan cairan sendi dilakukan di bawah mikroskop. Tujuannya untuk 

melihat adanya kristal urat dalam monosodium urat (kristal MSU) dalam cairan sendi. 

3) Pemeriksaan radiologi 

Pemeriksaan radiologis untuk melihat proses yang terjadi dalam sendi dan 

tulang serta untuk melihat proses pengapuran di dalam tophus (Utami, 2003). 

e.  Pengobatan  

Tindakan umum pertama dianjurkan diet dengan pembatasan kalori, khususnya 

bagi pasien gemuk atau overweight. Diet purin dengan hanya sedikit daging atau 

ikan, tetapi tanpa organ dalam, seperti otak, hati, ginjal. Saat ini  diketahui bahwa 

kebanyakan purin dibentuk dalam tubuh dan hanya sedikit berasal dari makanan, dan 

bila mungkin dihindari menggunakan diuretika tiazid, dan hindari alkohol dan kopi 
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(Tjay dan Rahardja, 2007). Pengobatan pirai dapat juga dilakukan dengan 

meningkatkan ekskresi asam urat melalui kemih atau dengan konversi xanthine dan 

hipoxanthin menjadi asam urat (Katzung dan Trevor, 1994). 

Obat pilihan utama adalah allopurinol yang menghambat sintesis urat, sehingga 

kadar urat dalam darah maupun dalam kemih diturunkan. Bila obat ini memberikan 

efek samping yang tidak dapat diterima, barulah digunakan urikosurika, khususnya 

probenezid dan sulfinpirazon, yang memperbanyak ekskresi urat darah tetapi kadar 

urat dalam kemih tetap tinggi (Tjay dan Rahardja, 2007). 

5. Potassium Oxonate 

Potassium oxonate merupakan garam kalium dari asam oksonat, yang 

mempunyai berat molekul 195,18 dengan rumus molekul C4H2KN3O4, mempunyai 

titik didih pada 300ºC dan bisa dideteksi pada spektra infra merah. Kelarutan 

potassium oxonate dalam air adalah 5 mg/ml pada suhu ruangan dan akan stabil jika 

disimpan di suhu kamar. Potassium oxonate bersifat oksidator kuat, teratogen, 

karsinogen, mutagen dan mudah mengiritasi mata dan kulit  (Anonim, 2006). 

Potassium oxonate merupakan reagen untuk inhibitor oksidase urat dengan 

memberikan efek hiperurisemia. Mekanisme potassium oxonate dalam meningkatkan 

kadar asam urat dapat dilihat pada gambar 2. 

Asam urat  + 2 H2O + O2 

       
Allantoin + CO2 + H2O2 

Keterangan :                    : menghambat 

Gambar 2. Mekanisme aksi dari kalium oksonat dalam menghambat kerja enzim 
urikase pada pembentukan allantoin (Rodwell et al., 1997) 

 

Potassium Oxonate
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Potassium oxonate merupakan inhibitor enzim urikase yang dapat 

meningkatkan kadar asam urat, karena terjadi penghambatan pada konversi asam urat 

menjadi allantoin pada mencit. Inhibitor enzim urikase yang mampu menghambat 

konversi asam urat menjadi allantoin idealnya bersifat irreversibel non kompetitif dan 

relatif tidak toksik. Sampai saat ini potassium oxonate digunakan sebagai inhibitor 

enzim urikase yang efektif pada penelitian-penelitian secara invivo (Starvic and Nera, 

1978). 

6. Allopurinol 

Allopurinol merupakan satu-satunya urikostatikum yang saat ini digunakan 

secara terapeutik, yang bekerja untuk mengurangi pembentukan asam urat. 

Sedangkan yang bekerja untuk meningkatkan eliminasi asam urat disebut urikosurika 

(Mutschler, 1986). Dalam dosis rendah merupakan zat penghambat xanthine oxydase 

secara kompetitif dan dalam dosis tinggi bekerja tidak kompetitif. Xanthine oxydase 

mengoksidasi hipoxanthin melalui xanthine menjadi asam urat. Allopurinol 

dihidroksilasi oleh xanthine oxydase menjadi metabolit utama yaitu oksipurinol. 

Melalui penghambatan xanthine oxydase maka hipoxanhtin dan xanthine diekskresi 

lebih banyak dalam urin dan kadar asam urat dalam darah serta urin menurun. 

Adapun mekanisme penghambatan allopurinol terhadap enzim xanthine oxydase 

dapat dilihat pada gambar 3.   

Obat urikostatik memblok pembentukan asam urat dan biasa digunakan dalam 

pengobatan jangka panjang. Allopurinol (suatu inhibitor xanthine oxydase) 

merupakan obat pilihan bagi penderita lanjut usia dan mempunyai gangguan fungsi 

ginjal (Simon et al., 2001). Efek samping allopurinol yang paling sering adalah 
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kemerahan pada kulit, gangguan saluran cerna, serta alergi yang ditandai dengan 

demam dan menggigil. Allopurinol meningkatkan kerja antikoagulan tak langsung 

dan memperkuat kerusakan pembentukan darah yang timbul oleh sitostatiska, serta 

dapat meningkatkan frekuensi serangan sehingga pemberiannya harus dengan 

kombinasi obat lain. Serangan biasanya menghilang setelah beberapa bulan 

pengobatan (Wilmana, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mekanisme penghambatan allopurinol terhadap enzim xantin oksidase pada 
pembentukan asam urat (Tjay dan Raharja, 2007) 

 
E. Landasan Teori 

Fraksi air ekstrak etanol daun salam dosis 210 mg/kgBB dan 420 mg/kgBB 

memiliki efek penurunan kadar asam urat yang setara dengan kontrol positif 

(allopurinol 10 mg/kgBB) (Utami, 2008). Sedangkan infusa daun Salam pada dosis 

2,5 g/kgBB mampu menurunkan kadar asam urat yang setara dengan allopurinol 

dosis 10 mg/kgBB (Ariyanti, 2007). Pada Meniran disebutkan bahwa ekstrak etanol 

herba meniran dosis 3,33 g/kgBB mempunyai potensi yang setara dengan allopurinol 

10 mg/kgBB dalam menurunkan kadar asam urat (Widayati, 2008), Efek 

antihiperurisemia ini timbul dari aksi uricosuric, terutama dari lignannya 
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(Murugaiyah, 2009). Selain itu pada uji efek imunostimulan ekstrak etanol 50% herba 

Meniran (Phyllanthus niruri L.) secara in vivo pada tikus putih menunjukkan bahwa 

pada ekstrak etanol meniran dosis dosis 100 mg/kgBB memberikan nilai aktivitas 

fagositosis yang lebih tinggi dlbanding kontrol normal (Sriningsih, 2006). Sedangkan 

pada pemberian infusa akar tempuyung (Sonchus arvensis) dosis 5g/kgBB sebanding 

dengan allopurinol dosis 18 mg/kgBB terhadap penurunan kadar asam urat pada 

serum darah tikus (Retnowati, 2009). Selain itu ekstrak etanol daun tempuyung dosis 

300 mg/kg BB mempunyai daya diuretika sedikit lebih kuat dibandingkan dengan 

furosemida dosis 0,72 mg/kg BB (Imelda et al., 2009) dan ekstrak etanol daun 

tempuyung dosis 200 mg/kgBB mempunyai daya antiinflamasi yang setara dengan 

indometasin 10 mg/kgBB (Lumbanraja, 2009). 

 

F. Hipotesis 

Kombinasi dua dari ekstrak air daun salam (Syzygium polyanthum), tempuyung 

(Sonchus arvensis) dan meniran (Phyllanthus niruri) diduga mampu menurunkan 

kadar asam urat mencit putih jantan yang diinduksi dengan potassium oxonate dosis 

250 mg/kgBB jika dibandingkan dengan allopurinol dosis 10 mg/kgBB. 

 

 

 

 

 

 


