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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Asam urat  telah dikenal sejak abad V SM dan dari waktu ke waktu jumlah 

penderita asam urat cenderung meningkat. Penelitian di Sulawesi Selatan 

menunjukkan bahwa penderita penyakit asam urat menyerang 10% penduduk laki-

laki dan 4% penduduk perempuan (Anonima, 2007). Prevalensi gout di Amerika 

Serikat 10% terjadi pada hiperurisemia sekunder dan diperkirakan 15 dari setiap 100 

pria Amerika Serikat beresiko menderita gout (Walker dan Edward, 2003). Adapun 

90% pasien gout primer adalah laki-laki berusia 30 tahun (Tierney et al., 2003) 

Kadar asam urat yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal, 

batu ginjal, jantung koroner dan diabetes mellitus (Anonima, 2007). Sebuah 

penelitian yang dilakukan para ahli di Amerika Serikat menyebutkan bahwa 

tingginya kadar asam urat pada orang tua berhubungan dengan adanya gangguan 

pada fungsi kognitif (Anonimb, 2007).  

Asam urat adalah asam yang berbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil 

akhir dari metabolisme purin (bentuk nukleoprotein). Penyebab radang sendi akibat 

peningkatan kadar asam urat darah disebut gastritis gout atau atritis pirai (Saputra, 

2004). Gout adalah penyakit yang terjadi akibat penumpukan asam urat di dalam 

tubuh secara berlebihan, baik akibat produksi yang meningkat, pembuangannya 

melalui ginjal yang menurun, atau akibat peningkatan asupan makanan kaya purin. 

Gout terjadi ketika cairan tubuh sangat jenuh akan asam urat karena kadarnya yang 
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tinggi (hiperurisemia). Kondisi yang terkait dengan hiperurisemia adalah diet kaya 

purin, obesitas, serta sering minum alkohol (Juandy, 2007). Allopurinol merupakan 

obat yang paling banyak digunakan untuk produksi asam urat yang berlebih, pasien 

yang tidak mempunyai respon terhadap obat urikosurik dan pasien gout disertai batu 

ginjal.  (Tierney et al., 2003) 

Daun dewa bagi orang Sunda sering kali digunakan sebagai lalapan. Selain 

mengandung cukup banyak serat, juga berguna sebagai pencegah dan pengobat suatu 

penyakit (Winarto, 2004). Daun dewa merupakan tanaman yang mudah diperoleh, 

dapat tumbuh di segala musim, dan mempunyai banyak khasiat. Tanaman ini 

berkhasiat sebagai antiradang, lever, analgetik, pembersih darah, antikoagulan, 

penghilang nyeri di persendian akibat rematik, pengobatan luka terpukul, tidak 

datang haid, bengkak payudara, kejang pada anak, masuk angin, digigit binatang 

berbisa, asam urat, kutil, tumor, kanker, mencegah serangan jantung, stroke dan 

jerawat (Dewani dan Sitanggang, 2006). Kandungan kimia daun dewa adalah 

saponin, flavonoid, dan minyak atsiri (Kumalaningsih, 2008). Flavonoid yang 

bersifat antioksidan dapat menghambat kerja enzim xantin oksidase sehingga 

pembentukan asam urat terhambat (Sulaksana, 2004). 

Pada penelitian Silaban (2005) menunjukkan bahwa ekstrak etanol 95% daun 

dewa dengan metode soxhletasi dapat menurunkan kadar asam urat ayam jantan 

leghorn yang diinduksi jus hati. Penelitian ini menggunakan metode maserasi yang 

lebih sederhana, waktu yang singkat, tanpa pemanasan, menggunakan hewan uji 

mencit yang lebih mudah penanganannya, serta etanol 70% yang efektif 

menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal.       



 3

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “apakah ekstrak etanol daun dewa (Gynura pseudochina (L) 

DC) dapat menurunkan  kadar asam urat dalam serum darah mencit putih jantan 

galur Balb-C yang diinduksi potassium oxonate 250 mg/kgBB?” 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun 

dewa (Gynura pseudochina (L) DC) terhadap kadar asam urat pada serum darah 

mencit putih jantan galur Balb-C yang diinduksi potassium oxonate 250 mg/kgBB. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Daun Dewa (Gynura pseudochina (L) DC) 

a. Sinonim  

       Nama lain daun dewa adalah Gynura divaricata DC, Gynura ovalis DC, 

Senecio divaringata L. Di Cina dikenal sebagai Samsit atau tansit (Coan tin sit) 

(Winarto, 1994). 

b. Sistematika 

Divisi : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Sub Kelas : Sympetalae 

Bangsa : Asterales/Campanulatae 
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Suku : Asteraceae/Compositae 

Marga : Gynura 

Jenis : Gynura pseudochina (L) DC 

(Tjitrosoepomo, 1988 ; Backer and Van den Brink, 1968) 

c. Deskripsi 

Tanaman daun dewa digolongkan sebagai herba, daun berhadapan kadang 

ada yang tersebar, daun tunggal tanpa daun penumpu. Bunga dalam bongkol kecil, 

bunga berwarna orange kecoklatan. Mahkota bunga berdaun lepas berbentuk lidah. 

Bakal buah tenggelam dengan satu bakal biji. Tangkai putik berjumlah satu, 

kebanyakan dengan dua kepala putik. Biji tumbuh menyatu dengan kulit buah (Van 

Steenis, 2003) 

d. Ekologi dan Penyebaran 

Daun dewa mampu tumbuh dan berkembang dengan baik pada ketinggian 

sekitar 200-800 m di atas permukaan laut. Tanaman daun dewa sangat ideal 

dibudidayakan di daerah dengan curah hujan kurang lebih 1500-2500 mm/tahun 

dengan suhu udara 25-32o C. Kelembaban yang dibutuhkan tanaman ini berkisar 70-

90% dengan penyinaran agak tinggi. Tanah yang ideal sebagai tempat budidaya daun 

dewa adalah tanah yang gembur, subur, cukup bahan organik dan unsur hara lainnya, 

drainase dan aerasi cukup baik, serta pengairan yang baik (Winarto, 2004). 

e. Kandungan Kimia 

Kandungan kimia yang terdapat dalam daun dewa berupa flavonoid saponin, 

dan minyak atsiri (Kumalaningsih, 2008). Flavonoid dalam daun dewa adalah 

glikosida quersetin (Soetarno, 2000). 
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1. Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam terbesar yang terdapat 

dalam semua tumbuhan hijau. Dalam tumbuhan, aglikon flavonoid (yaitu flavonoid 

tanpa gula terikat) terdapat dalam berbagai bentuk struktur. Semuanya mengandung 

15 atom karbon dalam inti dasarnya, yang tersusun dalam konfigurasi C6-C3-C6, 

yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh satuan tiga karbon yang dapat atau 

tidak dapat membentuk cincin ketiga (Markham, 1988). 

Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air dan dapat 

diekstraksi dengan etanol 70%. Flavonoid berupa senyawa fenol, karena itu 

warnanya berubah bila ditambah basa atau amonia, mudah dideteksi pada 

kromatogram atau dalam larutan (Harborne, 1987) 

2.  Saponin

Saponin mempunyai berat molekul yang besar dan polaritas tinggi. Saponin 

berbentuk glikosida yang dapat dihidrolisis menjadi asam yang mengandung aglikon 

(sapogenin), beberapa gula dan berkaitan dengan asam uroniat. Menurut aglikonnya, 

saponin dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu steroid (tetrasiklik triterpenoid) dan 

pentasiklik triterpenoid. Kedua macam senyawa tersebut mempunyai hubungan 

dengan glikosida pada atom C3 (Trease  and  Evans,  2002). 

Saponin sering digunakan sebagai detergen, bersifat hemolitik yang jika 

masuk ke peredaran darah menyebabkan ketoksikan, bersifat diuretik dan 

kardiotonik (Trease and Evans,  2002). 
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3. Minyak Atsiri

Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak 

atsiri ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, atau minyak asensial karena 

pada suhu biasa (suhu kamar) mudah menguap di udara terbuka. Istilah esensial 

dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya (Gunawan dan 

Mulyani, 2004). 

Minyak atsiri pada daun dewa diduga dapat merangsang sirkulasi darah, juga 

bersifat analgetik dan antiinflamasi (Winarto, 1994). 

f. Kegunaan Tanaman 

Pada beberapa penelitian ditemukan aktivitas daun dewa, antara lain : 

1). Infusa 20% daun dewa (Gynura segetum (Lour.) Merr.) memiliki efek 

analgesik setara dengan metampiron (Putri, 2007). 

2). Ekstrak etanol daun dewa (Gynura pseudochina (L) DC)  dosis 175,5 mg/kgBB 

mempunyai aktivitas sebagai antitrombosis (Eva dkk., 2005). 

3). Ekstrak etanol daun dewa (Gynura pseudochina (L) DC) dosis 150 mg/kgBB 

dapat memperbaiki kadar kolesterol tikus hiperkolesterolemia (Abdullah, 

2005).  

4).    Ekstrak etanol daun dewa (Gynura procumbens (Lour) Merr) hasil soxhletasi 

dosis 53,33 mg/kgBB mempunyai aktivitas menurunkan kadar asam urat ayam 

jantan leghorn hiperurisemia (Silaban, 2005).  
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2.  Metode Ekstraksi 

     Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair. Metode dasar 

ekstraksi adalah maserasi, perkolasi dan sokhletasi. Pemilihan metode tersebut 

disesuaikan dengan kepentingan memperoleh sari yang diinginkan. (Voigt, 1971). 

Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif 

yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah 

mengembang dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, sitrak, dan lain-lain. 

Cairan penyari dapat berupa air, etanol, air-etanol atau pelarut lain. Keuntungan cara 

penyarian dengan maserasi adalah pengerjaan dan peralatan yang digunakan 

sederhana dan mudah diusahakan (Anonim, 1986). 

Maserasi dibuat dengan cara memasukkan 10 bagian simplisia atau campuran 

simplisia dengan derajat halus yang cocok ke dalam sebuah bejana lalu dituang 75 

bagian cairan penyari, ditutup, dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya sambil 

sering diaduk. Lalu diserkai, diperas, ampas dicuci dengan cairan penyari 

secukupnya hingga diperoleh 100 bagian. Dipindahkan ke bejana tertutup, dibiarkan 

di tempat sejuk yang terlindung dari cahaya selama 2 hari. Diendapkan lalu disaring 

(Anonim, 1986). 

 

3.  Asam Urat 

a.  Etiologi 

Cincin purin disusun dari berbagai prekursor, yaitu glutamin, glisin, aspartat, 

metilantetrahidrofolat, N10-formiltetrahidrofolat dan CO2 (Stryer, 2000). Pada 
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manusia, asam urat berasal dari makanan yang mengandung purin dan dari sintesis 

nukleotida purin. Sintesis purin de novo terjadi pada 5-phosphoribosyl-1-

pyrophosphate yang secara enzimatis diubah menjadi asam inosinat lalu diubah lagi 

menjadi asam nukleat atau dipecah menjadi xantin yang akan membentuk asam urat. 

Sintesis nukleotida purin berlangsung melalui bantuan 2 enzim yang disintesis oleh 

substrat basa purin (Li, 2004). Asam urat didistribusikan ke dalam cairan 

ekstraseluler sebagai sodium urat. Jumlah urat dalam darah tergantung pada 

pemasukan purin, biosintesis purin dan laju ekskresi urat (Mount et al., 2006). 

Manusia mengubah nukleosida purin utama, adenosin dan guanin menjadi 

asam urat. Pertama-tama adenosin mengalami deaminasi menjadi inosin oleh enzim 

adenosin deaminase. Fosforolisis ikatan N-glikosidat inosin dan guanosin, yang 

dikatalisis oleh enzim nukleosida purin fosforilase, akan melepaskan senyawa ribosa 

1- fosfat dan basa purin. Selanjutnya hipoxantin dan guanin membentuk xantin oleh 

reaksi yang masing-masing dikatalisis oleh enzim oksidase dan guanase. Kemudian 

xantin teroksidasi menjadi asam urat dalam reaksi kedua yang dikatalisis oleh enzim 

xantin oksidase (Rodwell et al., 2000). Mekanisme reaksi pembentukan asam urat 

tersaji pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Pembentukan Asam Urat Dari Nukleotida Purin Melalui Basa Purin 
Hipoxantin, Xantin dan Guanin (Rodwell et al., 2000) 

 

Asam urat pada sebagian besar mamalia didegradasi menjadi allantoin oleh 

enzim urikase. Allantoin diekskresikan melalui urin. Tetapi, terjadi mutasi gen pada 

manusia, kera dan monyet yang berakibat malfungsi pada urikase, sehingga manusia, 

kera dan monyet mempunyai kadar asam urat yang lebih tinggi (> 2 mg/dl) daripada 

mamalia lain (< 2 mg/dl) (Johnson et al., 2003). 

Asam urat merupakan pemusnah yang efisien untuk menyingkirkan spesies 

oksigen yang sangat reaktif dan berbahaya seperti radikal hidroksil, anion 
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superoksida, oksigen singlet dan zat-zat antara hem yang teroksigenasi pada status Fe 

dengan valensi tinggi (+4 dan +5). Efek antioksidannya hampir sama dengan asam 

askorbat (Stryer, 2000). Sebagian kecil dari asam urat digunakan kembali untuk 

sintesis inti sel, sisanya dikeluarkan lewat ginjal (70%) dan usus (30%) (Tjay dan 

Raharja, 2002). 

Penyebab hiperurisemia antara lain : 

1).  Peningkatan produksi asam urat 

Peningkatan produksi asam urat terjadi pada 10% kasus yang diisebabkan 

karena aktivitas sintesis fosforibosil pirofosfat yang berlebihan, defisiensi guanin 

fosforibosil transferase, konsumsi purin yang berlebihan, perubahan bentuk 

nukleotida (psoriasis, myeloproliferatif, limfoproliferatif), peningkatan degradasi 

adenosin trifosfat. 

2). Penurunan ekskresi asam urat 

Penurunan ekskresi asam urat terjadi pada 90% kasus yang disebabkan 

karena idiopatik primer, penurunan fungsi renal, penghambatan sekresi asam urat 

(ketoasidosis, laktatasidosis), hipertensi, obat-obatan (salisilat dosis rendah, diuretik, 

pirazinamid, ethambutol, warfarin, siklosporin, teofilin, levodopa, asam nikotinat, 

alkohol). 

3). Kombinasi kedua mekanisme tersebut (Li, 2004) 

Kadar asam urat dalam darah tergantung pada keseimbangan produksi dan 

ekskresi asam urat. Batas kadar asam urat normal pada pria adalah 0,416 mmol/L (7 

mg/dl) dan 0,357 mmol/L (6 mg/dl) pada wanita. Kadar serum asam urat bervariasi 

pada umur dan jenis kelamin setiap orang. Pada anak-anak normalnya 0,177-0,240 

mmol/L dikarenakan peningkatan klirens asam urat (Li, 2004). Hiperurisemia 
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berhubungan dengan penyakit gout, kardiovaskuler, ginjal dan hipertensi. 

Hipourisemia pada manusia yaitu ketika kadar serum asam urat < 2,0 mg/dl, 

berhubungan dengan penyakit multiple sklerosis, parkinson, alzeimer dan neuritis 

optik (Hisatome et al., 1996). 

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 hormon estrogen meningkatkan ekskresi asam urat melalui ginjal. 

Setelah menopause, kadar asam urat serum perempuan meningkat seperti pada pria 

(Price dan Wilson, 2005). 

b.  Manifestasi Klinik 

Macam hiperurisemia ada dua, yaitu 

1). Hiperurisemia Primer 

 a). Peningkatan produksi asam urat terjadi akibat defisiensi enzim hipoxantin-

guanin fosforibosil transferase dan defisiensi glukosa-6- fosfatase. 

 b).  Penurunan ekskresi asam urat tidak diketahui penyebabnya. 

2).  Hiperurisemia Sekunder 

a). Peningkatan produksi asam urat terjadi akibat peningkatan konsumsi purin, 

peningkatan perubahan asam nukleat, peningkatan pemecahan ATP. 

b).  Penurunan ekskresi asam urat terjadi akibat insufisiensi ginjal, diuretik tiazid 

dan aspirin dosis rendah, peningkatan reabsorpsi tubuler (Gaw et al., 2005). 

c.  Patogenesis 

Asam urat di dalam tubuh tidak menimbulkan rasa sakit, yang menimbulkan 

rasa sakit adalah terbentuk dan mengendapnya kristal monosodium urat. Terbentuk 
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tofi pada daerah telinga, siku, lutut, dorsum pedis, dekat tendo Achilles pada 

metatarsofalangeal, dan sebagainya (Mansjoer dkk., 2005). 

Gout adalah penyakit yang ditandai oleh meningkatnya kadar asam urat. Gout 

dapat bersifat primer maupun sekunder. Gout primer merupakan akibat langsung 

pembentukan asam urat tubuh yang berlebihan atau akibat penurunan ekskresi asam 

urat. Gout sekunder disebabkan pembentukan asam urat yang berlebihan atau 

ekskresi asam urat yang berkurang akibat proses penyakit lain atau pemakaian obat-

obat tertentu (Price dan Wilson, 2005). 

d. Diagnosis 

Diagnosis gout dapat dilakukan dengan : 

1) Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan 

peningkatan leukosit, peningkatan LED, peningkatan kadar asam urat, 

peningkatan kolesterol dan peningkatan trigliserida. 

2) Pemeriksaan status lokalis. Pemeriksaan status lokalis meliputi adanya radang, 

tofus dan peradangan pangkal ibu jari kaki (Hermawan, 2007). 

e.  Pengobatan 

Penatalaksanaan dapat berupa diet rendah purin, menguruskan badan apabila 

terlalu gemuk, menghindari konsumsi alkohol, memperbanyak minum air putih, 

mengindari obat-obatan yang mengakibatkan hiperurisemia (seperti diretik tiazid, 

aspirin dosis rendah dan asam nikotinat) (Mansjoer dkk., 2005). 

Obat-obat yang digunakan sebagai terapi hiperurisemia antara yaitu : 

1). Non Steroid Anti Inflammatory Drug (NSAID). NSAID digunakan untuk 

pengobatan gout akut, contohnya Indometasin. 



 13

2). Kolkisin. Kolkisin digunakan untuk pengobatan gout akut yang bekerja dengan 

cara menghambat kemotaksis dan respon inflamasi kristal urat. 

3). Urikosurik. Urikosurik digunakan untuk gout akut yang frekuensi nyerinya 

meningkat. Obat ini bekerja dengan cara mengahambat reabsorpsi tubular dari 

penyaringan urat dan mencegah pembentukan tofi, contohnya Probenesid dan 

Sulfinpirazon. 

4). Allopurinol. Allopirinol digunakan untuk produksi asam urat yang berlebih, 

pasien yang tidak mempunyai respon terhadap obat urikosurik dan pasien gout 

disertai batu ginjal. Obat ini bekerja dengan cara menghambat xantin oksidase 

(Tierney et al., 2003) 

Tempat kerja obat-obat tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 
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4. Allopurinol 

      Merupakan suatu analog hipoxantin (dengan atom N dan C pada posisi 7 

dan 8 saling bertukar, digunakan secara luas untuk mengatasi penyakit pirai. 

Mekanisme kerja allopurinol, awalnya bertindak sebagai substrat kemudian sebagai 

inhibitor xantin oksidase. Oksidase ini akan menghidroksilasi alopurinol menjadi 

aloxantin (oksipurinol). Sintesis urat dari hipoxantin dan xantin segera menurun 

setelah pemberian allopurinol. Itu sebabnya konsentrasi hipoxantin dan xantin serum 

meningkat, sedang kadar asam urat menurun (Styer, 2000).  

Bila allopurinol memberikan efek-efek samping yang tidak dapat diterima, 

barulah digunakan digunakan urikosurik (probenesid dan sulfinpirazon) yang 

memperbanyak ekskresi urat. Obat-obat tersebut menormalisir kadar urat darah tetapi 

kadar urat dalam kemih tetap tinggi (Tjay dan Raharja, 2002). Mekanisme reaksi 

allopurinol dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar  3.  Mekanisme Allopurinol Dalam Menurunkan Kadar Asam Urat (Tjay dan 

Raharja, 2002) 

 

 

5. Potassium Oxonate 
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      Potassium oxonate merupakan garam potassium atau kalium dan asam 

oxonat. Potassium oxonate mempunyai berat molekul 195,17 dengan rumus molekul 

C4H2KN3O4. Kelarutan potassium oxonate dalam air adalah 5 mg/ml. Potassium 

oxonate bersifat teratogen, karsinogen dan mutagen (Anonim, 2008). Struktur 

potassium oxonate dapat dilihat di Gambar 4. 

O 
N K 

H

O 

O 

O 

H 

N N 

 

Gambar  4.  Struktur Potassium Oxonate (Anonim, 2008) 

Potassium oxonate merupakan reagen untuk inhibitor urikase dengan 

memberikan efek hiperurisemia. Mekanisme potassium oxonate dalam pembentukan 

allantoin dapat dilihat pada Gambar 5. 

                                               urikase 

Asam urat + H2O + O2                              Allantoin + CO2 + H2O2 

                                                   Potassium oxonate 

Gambar 5. Mekanisme Potassium Oxonate Dalam Penghambatan Pembentukan 
Allantoin (Mazzali et al., 2001) 

 

E.   Landasan Teori 

Berdasarkan penelitian Silaban (2005) menunjukkan bahwa ekstrak etanol 

daun dewa hasil penyarian dengan soxhlet mampu menurunkan kadar asam urat yang 

hasilnya setara dengan allopurinol pada ayam leghorn jantan. Zat yang tersari yaitu 

flavonoid dalam daun dewa yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan yang 
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dapat menghambat kerja enzim xantin oksidase sehingga pembentukan asam urat 

terhambat, disamping itu juga mempunyai efek diuretik yang melarutkan kristal-

kristal urat dalam ginjal dan memperbesar ekskresi asam urat dalam urin. 

 

F.  Hipotesis 

Ekstrak etanol daun dewa (Gynura pseudochina (L) DC) diduga mempunyai 

efek menurunkan kadar asam urat darah mencit putih jantan yang diinduksi 

potassium oxonate dosis 250 mg/kgBB. 
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