
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Asam urat telah dikenal sejak abad V SM. Penyakit asam urat adalah istilah 

yang sering digunakan untuk menyebut salah satu jenis penyakit rematik artikuler 

(Utami, 2003). Asam urat merupakan substansi hasil akhir nucleic acid atau 

metabolisme purin dalam tubuh. Berdasarkan penyelidikan bahwa 90% dari asam 

urat merupakan hasil katabolisme purin yang dibantu oleh enzim guanase dan 

ksantin oksidase (Shamley, 2005). Asam urat ini dibawa ke ginjal melalui aliran 

darah untuk dikeluarkan bersama air seni. Ginjal yang sehat akan mengatur kadar 

asam urat dalam darah agar selalu dalam keadaan normal. Namun, asam urat yang 

berlebihan tidak akan tertampung dan termetabolisme seluruhnya oleh tubuh, 

maka akan terjadi peningkatan kadar asam urat dalam darah yang disebut sebagai 

hiperurisemia. Hiperurisemia yang lanjut dapat berkembang menjadi gout

(Klippel, 2000). Hiperurisemia dan gout terus menjadi masalah penting di dalam 

perawatan medis. Masing-masing dapat diobati secara efektif pada tingkat dini, 

sehingga mencegah atau memperkecil kerusakan jaringan dan kehilangan fungsi. 

Resiko komplikasi klinis hiperurisemia meningkat dengan peningkatan kadar urat 

serum (Kozin, 1993). Hiperurisemia berisiko tinggi terhadap beberapa gangguan 

seperti penyakit artritis gout, batu ginjal, kerusakan ginjal, serta tekanan darah 

tinggi. Gangguan arthritis gout merupakan salah satu jenis penyakit rematik. 

Kelainan metabolik ini kebanyakan menyerang sendi-sendi perifer atau tunggal. 
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Dari waktu ke waktu jumlah penderita asam urat cenderung meningkat. 

Prevalensi gout di Amerika Serikat 2,6% dalam 1000 kasus, dan 10% kasus gout

terjadi pada hiperurisemia sekunder (Walker dan Edward, 2003). Adapun 90% 

pasien gout primer adalah laki-laki berusia diatas 30 tahun (Tierney et al., 2004) 

dan diperkirakan 15 dari setiap 100 pria Amerika Serikat itu berada dalam resiko 

gout. Prevalensi gout tidak hanya terjadi di Amerika Serikat saja tetapi juga 

dibeberapa negara berkembang, seperti di Indonesia (Walker dan Edward, 2003).  

Data terakhir 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 Mangunkusumo 

(RSCM) Jakarta, penderita asam urat sekitar 7% dari keseluruhan pasien yang 

menderita penyakit rematik (Anonim, 2007). 

Penggunaan obat tradisional di Indonesia pada hakekatnya merupakan bagian 

kebudayaan bangsa Indonesia. Keuntungan dari penggunaan obat tradisional 

adalah efek samping yang relatif kecil dibandingkan obat modern, juga dapat 

digunakan sebagai senyawa penuntun untuk menemukan obat baru. Meskipun 

secara empiris obat tradisional mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, 

tetapi khasiat dan kemampuannya belum terbukti secara klinis. Selain itu, belum 

banyak diketahui senyawa apa yang bertanggung jawab terhadap khasiat obat 

tradisional tersebut (Wijayakusuma, 1996). 

Tanaman salam (Eugenia polyantha Wight) yang biasa dimanfaatkan oleh 

masyarakat Indonesia sebagai pelengkap bumbu dapur juga mempunyai khasiat 

sebagai obat. Dalam pengobatan, daun salam digunakan untuk pengobatan 
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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). Kandungan 

kimia yang terkandung dalam tanaman salam ini antara lain adalah saponin, 

triterpenoid, flavonoid, polifenol, alkoloid, tannin dan minyak atsiri yang terdiri 

dari sesquiterpen, lakton dan fenol (Sudarsono et al., 2002). Bagian yang sering 

digunakan dalam pengobatan adalah daun, kulit batang, akar dan buah 

(Dalimartha, 2000). Tanaman salam ini diduga kandungan kimianya bermanfaat 

sebagai penurun kadar asam urat dalam darah. Oleh karena itu, dilakukan 

penelitian terhadap senyawa aktif dari daun salam yang berkhasiat sebagai obat 

penurun kadar asam urat dalam darah. Berdasarkan penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa dekokta daun salam pada dosis 1,25 g/kgBB mampu 

menurunkan kadar asam urat dalam darah mencit putih jantan secara efektif 

(Handadari, 2007). Oleh karena itu penulis ingin mencoba membandingkan 

keefektifan antara sediaan infusa dan dekokta daun salam dalam menurunkan 

kadar asam urat darah pada mencit putih jantan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

masyarakat tentang obat tradisional yang saat ini masih berdasarkan data empiris. 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: apakah infusa daun salam (Eugenia polyantha Wight) dapat 

memberikan efek penurunan kadar asam urat darah pada mencit putih jantan yang 

diinduksi dengan potasium oksonat dosis 300 mg/kgBB? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: untuk mengetahui pengaruh pemberian infusa 

daun salam (Eugenia polyantha Wight) terhadap penurunan kadar asam urat darah 

pada mencit putih jantan yang diinduksi dengan potasium oksonat. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Obat Tradisional 

Obat tradisional Indonesia adalah bahan-bahan yang berasal dari tanaman, 

hewan atau mineral yang berkhasiat obat yang didapat dari pengalaman turun-

temurun dan merupakan warisan nenek moyang yang dapat dijadikan sebagai 

sarana perawatan kesehatan, memperkuat daya tahan tubuh dan untuk 

menanggulangi berbagai macam penyakit dimana bahan-bahan tersebut belum 

berupa zat murni (Soedibyo, 1998). 

Obat tradisional terbagi menjadi 3, yaitu: jamu, herbal terstandarisasi dan 

fitofarmaka. Penggunaan jamu berdasarkan pengalaman secara turun-temurun, 

sedangkan penggunaan herbal sampai pada tahap pra-klinis yaitu telah 

diujikan pada hewan uji yang sesuai dan penggunaan fitofarmaka sampai pada 

tahap klinis yakni telah diujikan pada manusia (Soedibyo, 1998). 

Obat tradisional Indonesia yang merupakan warisan budaya dan telah 

merupakan bagian integral dari kehidupan bangsa Indonesia tersebut, 

diharapkan dapat digunakan dalam system pelayanan kesehatan. Untuk itu 

harus sesuai dengan kaidah pelayanan kesehatan, yaitu secara medis harus 
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dapat dipertanggungjawabkan. Guna memenuhi hal tersebut perlu dilakukan 

pengujian ilmiah tentang khasiat, keamanan dan standar kualitas (Ma’at, 

2000). 

2. Tanaman Salam (Eugenia polyantha Wight) 

a. Sinonim

Syzygium  polyanthum (Wight) Walp., Eugenia lucidum Miq. 

(Tjitrosoepomo, 1988; Van Steenis, 2003) 

b. Sistematika 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae 

Bangsa : Myrtales 

Suku : Myrtaceae 

Marga : Eugenia 

Jenis : (Eugenia polyantha Wight)

(Backer et al., 1965; Van Steenis, 2003) 

c. Nama Daerah 

Tanaman salam mempunyai sebutan yang berbeda pada tiap daerah, 

misalnya di Sumatera salam sering disebut dengan maselangan, di  daerah 

Melayu disebut dengan ubar serai, di Jawa dikenal dengan salam, 

manting, gowok (Sunda), salam (Madura) dan di Kangean disebut dengan 

kastolam (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 
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d. Kandungan Kimia 

Daun dan kulit tanaman salam mengandung saponin dan flavonoid, 

disamping itu daunnya juga mengandung alkaloid, polifenol, tannin dan 

minyak atsiri (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

1) Saponin

Saponin adalah glikosida yang dihidrolisis menghasilkan aglikon 

yang disebut sapogenin yang telah terdeteksi dalam lebih dari 90 suku 

tumbuhan. Menurut aglikonnya, saponin dapat dibedakan menjadi 2 

macam yaitu steroid dan triterpen saponin. Kedua macam senyawa 

tersebut mempunyai hubungan dengan glikosida pada atom C3 (Claus 

dan Tyler, 1961). 

Saponin mempunyai rasa pahit yang menusuk. Biasanya 

menyebabkan bersin dan iritasi terhadap selaput lendir, bersifat 

beracun terhadap binatang berdarah dingin seperti ikan, bersifat 

hemolitik dan membentuk larutan koloidal dalam air, membentuk busa 

yang mantap pada penggojokan, sering digunakan sebagai detergen. 

Selain itu, saponin dapat meningkatkan absorpsi diuretik serta 

merangsang kerja ginjal (Claus dan Tyler, 1961). 

Pencarian saponin dalam tumbuhan telah dirangsang oleh 

kebutuhan akan sumber sapogenin yang mudah diperoleh. Saponin 

dan glikosida sapogenin adalah salah satu tipe glikosida yang tersebar 

luas dalam tumbuhan (Harborne, 1987). Dikenal dua macam saponin, 

yaitu glikosida triterpenoid alkohol dan glikosida dengan struktur 



 7

steroid. Kedua saponin ini larut dalam air dan etanol tetapi tidak larut 

dalam eter (Robinson, 1995).  

Untuk mengetahui adanya saponin dapat dilakukan dengan uji 

sederhana, yaitu dengan cara menggojok ekstrak air tumbuhan dalam 

tabung reaksi selama 30 detik dan diperhatikan apakah terbentuk busa 

yang tahan lama pada permukaan cairan, paling tidak busa tetap 

selama 30 menit (Harbone, 1987). 

2) Flavonoid

Senyawa flavonoid adalah senyawa yang mempunyai struktur C6-

C3-C6. Tiap bagian C6 merupakan cincin benzen yang terdistribusi dan 

dihubungkan oleh atom C3 yang merupakan rantai alifatik. 

Penggolongan flavonoid berdasarkan penambahan rantai oksigen dan 

perbedaan distribusi dari gugus hidroksil. Berdasarkan tingkat oksidasi 

serta substiuennya, kerangka flavonoid dibedakan menjadi berbagai 

jenis yaitu flavon, flavonol, flavan, flavanol, khalkon, santon, auron, 

antosianidin dan leusantosianidin (Pramono, 1989) 

Flavonoid mengandung cincin aromatik yang terkonjugasi dan 

karena itu menunjukkan pita serapan yang kuat pada daerah spektrum 

UV dan spektrum tampak. Flavonoid umumnya terdapat dalam 

tumbuhan, terikat pada gula sebagai glikosida. Aglikon flavanoid 

terdapat dalam satu tumbuhan dalam beberapa bentuk kombinasi 

glikosida (Harborne, 1987). 
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3) Alkaloid

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang 

terbesar. Pada umumnya alkaloid mencakup senyawa bersifat basa 

yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam 

gabungan, sebagai bagian dari sistem siklik alkaloid sering kali 

beracun pada manusia dan banyak yang mempunyai kegiatan fisiologi 

yang menonjol, jadi digunakan secara luas dalam bidang pengobatan. 

Umumnya alkaloid tidak berwarna, bersifat optis aktif, kebanyakan 

berbentuk tetapi hanya sedikit yang berupa cairan pada suhu  kamar 

(Harborne, 1987). 

4) Polifenol

Senyawa fenol meliputi aneka ragam senyawa yang berasal dari 

tumbuhan, yang mempunyai ciri sama yaitu cincin aromatik yang 

mengandung satu atau dua penyulih hidroksil. Senyawa fenol 

cenderung mudah larut dalam air karena umumnya sering kali 

berikatan dengan gula sebagai glikosida, dan biasanya terdapat dalam 

vakuola sel. 

Beberapa ribu senyawa fenol alam telah diketahui strukturnya. 

Flavanoid merupakan golongan terbesar, tetapi fenol monosiklik 

sederhana, fenil propanoid, dan kuinon fenolik juga terdapat dalam 

jumlah besar. Beberapa golongan bahan polimer penting dalam 

tumbuhan seperti lignin, melanin, dan tanin adalah senyawa polifenol 

(Harborne, 1987).  
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Polifenol dapat dideteksi dengan penambahan besi (III) klorida 

akan membentuk warna ungu dan uji daya reduksi yaitu dengan 

penambahan Fehling A dan Fehling B pada ekstrak sehingga 

membentuk endapan merah bata (Harbone, 1987). 

5) Tannin

Tanin terdapat  luas dalam tumbuhan berpembuluh, dalam 

Angiospermae terdapat khusus dalam jaringan kayu. Secara kimia 

terdapat dua jenis utama tanin, yaitu tanin terkondensasi dan tanin 

terhidrolisis. Tanin terkondensasi atau flavolan secara biosintesis 

dapat dianggap terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal 

(atau galokatekin) yang membentuk senyawa dimer dan kemudian 

oligomer yang lebih tinggi. Ikatan karbon-karbon menghubungkan 

satu flavon dengan satuan berikutnya melalui ikatan 4-6 atau 6-8. 

Kebanyakan flavolan mempunyai 2-20 satuan flavon. Tanin 

terhidrolisis terdiri atas dua kelas, yang paling sederhana ialah depsida 

galoiglukosa. Pada senyawa ini, inti yang berupa glukosa dikelilingi 

oleh lima atau lebih gugus ester galoil. Pada jenis yang kedua, inti 

molekul berupa senyawa dimer asam galat yaitu asam 

heksahidroksidifenat, yang berikatan dengan glukosa. Bila 

dihidrolisis, elagitanin ini menghasilkan asam elagat (Harborne, 

1987). 

Tannin terdiri dari senyawa-senyawa komplek dan merupakan 

kelompok besar yang terluas dalam dunia tumbuhan, karena hampir 

setiap keluarga tanaman mengadung tannin. Tannin dibuat dalam 
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jumlah besar, biasanya teralokasi dalam bagian tanaman seperti : 

daun, buah, kulit, kayu dan batang (Mannito dan Sammers, 1992). 

Salah satu fungsi utama tannin dalam tumbuhan ialah sebagai 

penolak hewan pemakan tumbuhan. Tannin larut dalam pelarut 

organik polar. Tannin mempunyai aktivitas antioksidan dan 

menghambat pertumbuhan tumor (Harbone, 1987). 

6) 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). 

Dalam tanaman salam ini mengandung minyak atsiri seskuiterpen, 

lakton, fenol dan eugenol (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

Eugenol merupakan senyawa golongan fenil propanoid, yaitu fenil 

propena. Eugenol ini penting dalam menentukan bau dan cita rasa 

atsiri tanaman (Harborne, 1987). Eugenol bersifat mudah menguap, 

tidak berwarna atau berwarna agak kuning dan mempunyai rasa getir. 

Eugenol dapat diisolasi dari minyak dengan menambahkan NaOH atau 

KOH 3%. Sehingga menghasilkan natrium atau kalium eugenol 

(Ketaren, 1985). 

e. Deskripsi 

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

cabang mendatar seakan – akan terusun dalam 2 baris pada 1 bidang. 
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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; Van Steenis, 2003). 

f. Ekologi dan Penyebaran 

Terdapat di Birma ke arah selatan sampai Indonesia. Di Jawa tumbuh 

di Jawa Barat sampai Jawa Timut pada ketinggian 5 m sampai 1.000 m di 

atas permukaan laut. Pohon salam dapat tumbuh di dataran rendah sampai 

pegunungan dengan ketinggian 1.800 m. Banyak tumbuh di hutan maupun 

rimba belantara (Anonim, 1980). 

g. Kegunaan Empiris 

Masyarakat Indonesia lebih mengenal daun salam sebagai pengharum 

masakan, dikarenakan aromanya yang khas. Tetapi tanaman salam juga 

merupakan salah satu alternatif obat tradisional. Khasiat dari tanaman 

salam menurut bagiannya adalah, kayu digunakan untuk bahan bangunan, 

kulitnya untuk menyamak jala (Heyne, 1987), akarnya untuk obat gatal, 

kulit batang untuk nyeri perut dan bahan pewarna (Sudarsono et al., 2002) 

dan daunnya digunakan untuk pengobatan kolesterol tinggi, kencing 
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manis (diabetes mellitus), tekanan darah tinggi (hipertensi), sakit maag 

(gastritis) dan diare. Dalam pengobatan asam urat dapat dilakukan dengan 

meminum rebusan 7-10 lembar daun segar atau daun yang telah 

dikeringkan (Dalimartha, 2000).

h. Infundasi 

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya banyak digunakan 

untuk menyari zat aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. 

Infundasi merupakan suatu proses penyarian yang sangat sederhana dan 

sering digunakan oleh industri obat. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat 

dengan cara menyari simplisia menggunakan pelarut air pada suhu 90º 

selama 15 menit sambil sekali-kali diaduk. Infusa diserkai selagi panas 

melalui kain flannel dan ditambah air panas secukupnya sampai volume 

yang diinginkan (Anonim, 1979). 

3. Asam Urat 

a. Purin

Purin adalah molekul yang terdapat di dalam sel yang berbentuk 

nukleotida. Nukleotida mempunyai peranan dalam berbagai proses 

biokimia di dalam tubuh. Peranan nukleotida tersebut sangat penting 

dalam menjadi penyandi asam nukleat yang bersifat esensial dalam 

pemeliharaan dan pemindahan informasi genetik (Lehninger, 1991). 

Nukleotida yang paling dikenal karena peranannya adalah nukleotida 

purin dan pirimidin. Kedua nukleotida ini berfungsi sebagai pembentuk 

asam ribonukleat (RNA) dan asam deoksiribonukleat (DNA).  
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b. Katabolisme Purin / Pembentukan Asam Urat 

Asam urat terbentuk dari hasil metabolisme ikatan yang mengandung 

nitrogen yang terdapat dalam asam nukleat yang disebut purin. Menurut 

alasan yang disapat dari penyelidikan pada manusia dengan defisiensi 

enzim yang herediter, ternyata bahwa lebih dari 99% dari asam urat 

berasal dari substrat purin nukleotida fosforilase. Produk purin dari purin 

nukleotida fosforilase adalah guanin dan hipoksantin yang diubah menjadi 

asam urat melalui ksantin dalam reaksi yang dikatalisis oleh enzim 

guanase dan ksantin oksidase. 

Adapun jalur pembentukan asam urat dapat terjadi melalui tiga jalur, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Sintesis purin de novo dan jalur penyelamatan. 

2) Metabolisme DNA, RNA dan molekul yang terdapat dalam  seperti 

ATP.

3) Pemecahan asam nukleat dari/diet makanan (Gaw, 2005). 

Manusia mengubah nukleosida purin yang utama yaitu adenosin dan 

guanin menjadi produk akhir asam urat yang diekskresikan keluar. 

Adenosin pertama-tama mengalami deaminasi menjadi inosin oleh enzim 

adenosin deaminase. Fosforilase ikatan N-glikosidat inosin dan guanosin, 

yang dikatalisis oleh enzim nukleosida purin fosforilase, akan melepaskan 

senyawa ribose 1-fosfat dan basa purin. Hipoksantin dan guanin 

selanjutnya membentuk ksantin dalam reaksi yang dikatalisasi masing-

masing oleh enzim ksantin oksidase dan guanase. Kemudian ksantin 

teroksidasi menjadi asam urat dalam reaksi kedua yang dikatalisasi oleh 
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enzim ksantin oksidase. Dengan demikian, ksantin oksidase merupakan 

tempat  yang essensial untuk intervensi farmakologis pada penderita 

hiperurisemia dan penyakit gout. Adapun mekanisme reaksi dari 

pembentukan asam urat dapat dilihat pada gambar 1.  

Gambar 1. Pembentukan Asam Urat dari Nukleosida Purin Melalui Basa 
Purin   Hipoksantin, Ksantin dan Guanin (Rodwell, 1997)
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Aktivitas ksantin oksidase merupakan tempat penting bagi intervensi 

farmakologi pada penderita dengan hiperurisemia dan penyakit pirai 

(gout). Pada primata rendah dan mamalia lainnya, enzim urat-oksidase 

(urikase) bertanggung jawab untuk hidrolisis asam urat menjadi allantoin

(Schunack dan Mayer, 1990). 

urikase
Asam urat + O2 + 2H2O                          Allantoin + CO2 + H2O2

Gambar 2. Reaksi Penguraian Asam Urat Menjadi Allantoin oleh Enzim 
Urikase (Schunack et al., 1990)

c. Etiologi 

Dalam kondisi normal, mayoritas asam urat diekskresikan melalui 

ginjal, kira-kira 10% dari asam urat yang difiltrasi oleh glomerolus 

dikeluarkan melalui urin sebagai asam urat. Asam urat juga dapat 

dikeluarkan lewat intestinal, hal ini terjadi karena penurunan jumlah 

bakteri, dalam hal ini disebut urikolisis namun hanya dikeluarkan dalam 

jumlah yang sangat sedikit (Gaw, 2005). 

Nilai asam urat dalam darah yang dianggap normal bagi pria adalah 

0,20 -0,45 mMol/l dan wanita mempunyai kadar asam urat 10% lebih 

rendah daripada pria yaitu 0,15 – 0,38 mMol/L. Titik jenuh teoritis urat 

dalam plasma pada 37oC adalah 0,42 mMol/L (7 mg/100 ml) (Tjay dan 

Raharja, 2002). 

Hiperurisemia adalah peningkatan kadar asam urat serum di atas nilai 

normal. Asam urat dibentuk oleh metabolisme purin pada pKa 5,35 

dengan reaksi : asam urat  urat – + H+. Bentuk ion dari asam urat 
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banyak terdapat dalam plasma, cairan ekstraseluler dan cairan sinovial. 

Kurang lebih 98% urat terdapat dalam bentuk monosodium urat pada pH 

7,4. Monosodium urat mudah disaring secara ultrafilter dan dianalisis dari 

plasma. Plasma penuh dengan monosodium urat pada konsentrasi 415 

mol/L (6,8 mg/dl) pada suhu 37 oC. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, 

plasma yang penuh monosodium urat berpotensi membentuk endapan 

kristal urat. Asam urat lebih larut dalam urin daripada dalam air karena 

adanya urea, protein dan mukopolisakarida (Wortmann, 1998). 

Hiperurisemia terjadi jika kadar urat dalam darah lebih dari 0,55 

mMol/L (9,0 mg/100 ml). Oleh karena itu, hiperurisemia diatas 0,55 

mMol/l cukup serius untuk diobati. Konsentrasi urat yang tinggi dalam 

urin mudah menyebabkan kristal urat yang dapat membentuk batu ginjal 

urat. Demikian juga, kadar asam urat darah yang tinggi sering 

menyebabkan pengendapan kristal urat  di jaringan lunak, terutama sendi. 

Sindrom klinis ini disebut gout (Sacher dan McPherson, 2004). 

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 bisa terjadi karena faktor idiopatik primer, makanan yang kaya 

purin (banyak mengandung protein), obesitas, alkohol, polisitemia 

vera, paget’s disease, proses hemolitik, psoriasis, dll. 
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2) Penurunan ekskresi asam urat 

Penurunan ekskresi asam urat merupakan sebagian besar penyebab 

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

idiopatik primer, insufusiensi ginjal, ginjal polikistik, diabetes 

insipidus, hipertensi, asidosis, toksik pada kehamilan, penggunaan 

obat- obatan seperti salisilat < 2 gram/hari, diuretik, alkohol, 

levodopa, ethambutol, pirazinamid, dll. 

3) Kombinasi antara kedua mekanisme tersebut 

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

fosfat aldosi, konsumsi alkohol dan shock (Wortmann, 1998). 

Adapun proses penyaringan urat di tubulus proksimal ginjal dilakukan 

dengan tiga proses terpisah yang meliputi : 

1) Reabsorbsi sebagian besar hasil saringan urat di awal tubulus 

proksimal sekitar 98% - 100%. 

2) Sekresi tubular melalui jalur anion organik pada tengah tubulus 

proksimal dengan jumlah normal sekitar 50% beban saringan. 

3) Reabsorbsi post sekresi pada sebagian besar urat pada akhir tubulus 

proksimal sehingga jumlah yang diekskresikan keluar bersama urin 

sebanyak 8 – 12%. 

d. Klasifikasi Hiperurisemia 

Peningkatan asam urat dalam darah disebut dengan hiperurisemia 

dapat dibedakan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut : 

1) Berdasarkan penyebabnya 

Berdasarkan penyebabnya hiperurisemia dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu primer dan sekunder. 
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a) Hiperurisemia primer 

Hiperurisemia primer atau dapat pula disebut sebagai 

hiperurisemia dalam arti sempit berkaitan dengan gangguan 

metabolisme purin turunan yang berlangsung kronik dengan 

disertai peningkatan pool asam urat dalam organisme serta 

pengendapan dan penyimpanan asam urat atau urat dalam jaringan 

mesenkhim, jaringan yang kaya akan kolagen dan jaringan yang 

kaya akan mikopolisakarida dan arthritis berulang yang akhirnya 

menjadi kronik yang menyebabkan deformasi. Dalam hal ini 

mungkin : 

a.1) Pembentukan asam urat dalam metabolisme antara 

dipertinggi 

Pada peningkatan pembentukan asam urat maka 

resintesis nukleotida purin dari basa purin diperkecil – 

hipoksantin dan guanin dengan demikian lebih banyak 

diuraikan menjadi asam urat – atau mekanisme umpan balik 

negatif pada sintesis purin ditadakan sehingga purin lebih 

banyak dibentuk. 

a.2) Eliminasi asam urat melalui ginjal diganggu 

Gangguan eliminasi asam urat melalui ginjal disebabkan 

oleh menurunnya sekresi asam urat ke dalam tubuli ginjal. 

b) Hiperurisemia sekunder 

Hiperurisemia terjadi akibat pembentukan urat yang berlebihan 

setelah perputaran massif asam nukleat atau akibat gangguan 
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ginjal yang dapat menurunkan ekskresi asam urat (Saches dan 

McPherson, 2000). Hiperurisemia sekunder terjadi sebagai 

komplikasi penyakit-penyakit yang disertai peningkatan 

pembentukan dan penguraian nukleoprotein. Yang termasuk di 

sini antara lain leukemia myelomik dan polisitemia. 

2) Berdasarkan gejala klinisnya 

a) Serangan hiperurisemia akut 

Serangan hiperurisemia akut yaitu arthritis hiperurisemia akut 

terjadi mendadak dan memang sering pada malam hari. Yang 

terlibat seringkali adalah ibu jari kaki, kadang-kadang reaksi 

meradang ditemukan pada sendi-sendi jari sendi-sendi tangan. 

Serangan akut terjadi karena mengendapnya kristal asam urat 

dalam jaringan yang metabolismenya kurang dan kemudian 

difagositosis oleh leukosit. 

b) Interval bebas gejala 

Dalam fase ini jika tanpa penanganan, gejala menurun baru 

setalah beberapa hari. Selang tanpa gejala dapat berlangsung 

berminggu-minggu sampai bertahun-tahun. 

c) Fase hiperurisemia kronik 

Dalam fase hiprurisemia kronik, intensitas serangan lebih 

rendah, walupun demikian jarang terjadi bebas secara sempurna. 

Umumnya ditemukan penyimpanan asam urat pada rumah siput 

telinga, tangan atau kaki (yang disebut tophi). 

(Mutschler, 1991) 
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e. Patogenesis

Gout akut biasanya monoartikular dan timbulnya tiba-tiba. Tanda-

tanda serangan gout adalah rasa sakit (nyeri) yang hebat dan peradangan 

lokal. Penderita biasanya juga menderita demam tinggi dan jumlah sel 

darah putih meningkat. Serangan akut kadang didahului oleh tindakan 

pembedahan, trauma lokal, obat, alkohol dan stres emosional (Price dan 

Wilson, 1985). Serangan akut terjadi karena endapan urat dan jarum-jarum 

kristalnya merusak sel. Sendi membengkak, panas, merah dan amat sakit 

bila disentuh (dolor, rubor, tumor dan kalor) gejala tersebut sering terjadi 

di ibu jari kaki, atau pergelangan kaki-tangan dan bahu (Tjay dan Raharja, 

2002). Serangan gout akut biasanya dapat sembuh sendiri. Kebanyakan 

gejala-gejala serangan akut akan berkurang setelah 10-14 hari walaupun 

tanpa pengobatan. Gout kronik 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 

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

terjadi secara simultan disertai gelaja-gejala gout kronik (Price dan 

Wilson, 1985).  

f. Diagnosis 

Diagnosis asam urat dapat dilakukan dengan tiga pemeriksaan, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Pemeriksaan laboratorium 

Seseorang dikatakan menderita asam urat jika pemeriksaan 

laboratorium menunjukkan kadar asam urat dalam darah di atas 7 



 21

mg/dl untuk pria dan 6 mg/dl untuk wanita. Selain itu kadar asam urat 

dalam urin lebih dari 750-1.000 mg/24 jam dengan diet biasa. 

2) Pemeriksaan cairan sendi 

Pemeriksaan cairan sendi dilakukan di bawah mikroskop. 

Tujuannya untuk melihat adanya kristal urat atau monosodium urat 

(kristal MSU) dalam cairan sendi. Untuk melihat perbedaan jenis 

arthritis yang terjadi perlu dilakukan kultr cairan sendi. 

3) Pemeriksaan radiologi 

Pemeriksaan radiologis digunakan untuk melihat proses yang 

terjadi dalam sendi dan tulang serta untuk melihat proses pengapuran 

di dalam tofus (Utami, 2005). 

g. Pengobatan 

Pengobatan pirai dilakukan dengan meningkatkan ekskresi asam urat 

melalui kemih atau dengan menurunkan prekursor konversi ksantin dan 

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

Untuk mencegah kambuhnya serangan gout dapat diikuti suatu aturan 

hidup tertentu. Bila terjadi overweight, perlu menjalani diet menguruskan  

tubuh, banyak minum (minimal 2 L perhari), membatasi asupan alkohol 

(bir), menghindari stres fisik dan mental serta diet purin (Tjay dan 

Raharja, 2002).  

Diet yang miskin purin dengan hanya sedikit mengkonsumsi daging 

atau ikan, terutama organ dalam (jeroan) seperti otak, hati dan ginjal. 
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Tetapi kini diketahui bahwa kebanyakan purin dibentuk dalam tubuh dan 

hanya sedikit yang berasal dari makanan. Diet yang ketat hanya dapat 

menurunkan kadar urat 25% dan tidak dapat mengurangi timbulnya 

serangan gout, tetapi diet ini berguna sebagai tambahan dari terapi 

terhadap batu ginjal (urat) yang sering kambuh, selain itu diusahakan 

untuk tidak menggunakan diuretik tiazid dan menghindari mengkonsumsi 

alkohol dan kopi (Tjay dan Raharja, 2002).   

Adapun obat yang dapat digunakan sebagai pengobatan hiperurisemia 

antara lain : allopurinol yang menghambat ksantin oksidase, sehingga 

kadar asam urat dalam serum menurun tanpa menyebabkan beban ekskresi 

pada ginjal. Obat-obat urikosurik seperti probenesid dan sulfonpirazon 

juga menurunkan kadar urat dalam serum dengan cara meninggikan 

ekskresi asam urat melalui urin. Pasien yang memakai obat-obat ini harus 

mengeluarkan banyak urin alkalis supaya asam urat tidak membentuk batu 

urat. Kolkisin, suatu obat yang telah lama digunakan untuk mengobati 

gout, tidak mempengaruhi pembentukan atau ekskresi urat, tetapi 

mengubah respon fagositik leukosit terhadap kristal urat di jaringan 

(Saches dan McPherson, 2000). Tempat kerja obat-obat tersebut dapat 

dilihat pada gambar 3. 
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          Asam Ribonukleat 
  Diet          dari sel sel 

Purin

            Hipoksantin 

            Ksantin                Ginjal 

      --- Ksantin Oksidase                                      
           

Allopurinol  Asam Urat      Probenesid dan     +++ 
           Sulfinopirazon  
       

       
    --- Ksantin Oksidase              Kemih  

                Kristalisasi dalam jaringan 

Fagositosis oleh sel darah putih  Kolkisin 

Peradangan dan kerusakan jaringan                  Anti inflamasi dan Non  
Steroid    

Keterangan :   ---  : menghambat 
                     +++  : meningkatkan  

Gambar 3. Patofisiologi Asam Urat dan Kerja Obat-Obatnya (Rodwel, 1995) 

4. Allopurinol

Allopurinol merupakan satu-satunya urikostatikum yang saat ini 

digunakan secara terapeutik, dimana bekerja untuk mengurangi 

pembentukan asam urat. Sedangkan yang bekerja untuk meningkatkan 

eliminasi asam urat disebut urikosurika (Mutschler, 1991). 
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Ksantin oksidase mengoksidase hipoksantin melalui ksantin menjadi asam 

urat. Allopurinol merupakan substrat ksantin oksidase dan dieliminasi melalui 

ginjal terutama sebagai oksipurinol (sering juga disebut dengan istilah yang 

salah yaitu aloksantin) (Schunack dan Mayer, 1990). Allopurinol maupun 

oksipurinol, menghambat ksantin dan asam urat, dimana dalam dosis rendah 

mekanisme penghambatan berlangsung secara kompetitif dan dalam dosis 

tinggi bekerja secara tidak kompetitif. Allopurinol yang memiliki waktu paroh 

dalam plasma sekitar 40 menit, dihidrolisis oleh ksantin oksidase menjadi 

metabolit (Mutschler, 1991). Metabolit allopurinol-1-ribonukleotida, yang 

dapat dinyatakan kecil dalam ekstrak organ, mungkin bertanggung jawab 

untuk inhibisi tambahan dari sintesis de novo purin (Schunack dan Mayer, 

1990). 

Melalui penghambatan ksantin oksidase maka hipoksantin dan ksantin 

diekskresi lebih banyak dalam urin sehingga kadar asam urat dalam darah dan 

urin menurun (Mutschler, 1991). Mekanisme penghambatan ksantin oksidase 

dapat dilihat pada gambar 4. 

            

Gambar 4. Mekanisme Penghambatan Allopurinol Terhadap Enzim Ksantin 
Oksidase Pada Pembentukan Asam Urat (Schunack et al., 1990)
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5. Potasium oksonat 

Potasium oksonat merupakan garam potasium atau kalium dari asam 

oksonat. Potasium oksonat mempunyai berat molekul 195,18 dengan rumus 

molekul C4H2KN3O4.  Rumus bangun potasium oksonat dapat dilihat pada 

gambar 4.    
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Gambar 5. Struktur Potasium oksonat (Anonima, 2006) 

Potasium mempunyai titik didih pada 300ºC dan bisa dideteksi pada 

spektra infra merah. Kelarutan potasium oksonat dalam air adalah 5 mg/ml 

pada suhu relatif. Potasium oksonat akan stabil jika disimpan  dibawah 

temperatur normal (suhu kamar). Potasium oksonat bersifat oksidator kuat, 

teratogen, karsinogen, mutagen dan mudah mengiritasi mata dan kulit 

(Anonimb, 2006). 

Potasium oksonat merupakan reagen untuk inhibitor oksidase urat dengan 

memberikan efek hiperurisemia. Adapun mekanisme potasium oksonat dalam 

meningkatkan kadar asam urat dapat dilihat pada gambar 6. 

Asam urat  + 2 H2O + O2

       
   Potasium oksonat 

      
Allantoin + CO2 + H2O2

Keterangan :               : menghambat 

Gambar 6.  Mekanisme Aksi dari Potasium oksonat Dalam Meningkatkan 
Kadar Asam Urat  (Mazzali, et al., 2006) 
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E. Landasan Teori 

Herba salam (Eugenia polyantha Wight) mengandung beberapa senyawa khas 

diantaranya saponin, flavonoid, alkaloid, tannin dan polifenol (Syamsuhidayat dan 

Hutapea, 2002). Flavonoid merupakan senyawa alam yang dapat bekerja sebagai 

antioksidan (Markham, 1988). Begitu pula dengan tannin yang juga mempunyai 

aktifitas sebagai antioksidan (Harbone, 1987). Berdasarkan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Priyoherianto (2005), ia berhasil menunjukkan bahwa infusa 

dengan konsentrasi 10% (dosis 1,0 g/1,5 kgBB) efektif untuk menurunkan kadar 

asam urat darah ayam Leghorn dan hasilnya setara dengan kontrol positif. Penulis 

tersebut juga menyatakan bahwa senyawa yang bertanggung jawab dalam 

menurunkan kadar asam urat adalah flavonoid, karena flavonoid merupakan 

antioksidan yang dapat menghambat enzim ksantin oksidase. Flavonoid bersifat 

polar sehingga diharapkan dapat larut dalam air (Manitto dan Sammers, 1992). 

Adapun penelitian terbaru tentang asam urat yang dilakukan oleh Handadari 

(2007) juga berhasil menunjukkan bahwa dekokta daun salam pada konsentrasi 

5% (dosis 1,25 g/kgBB) mampu menurunkan kadar asam urat dalam darah mencit 

putih jantan hiperurisemia. Dari penelitian-penelitian tersebut, penulis ingin 

mencoba meneliti efek pemberian infusa daun salam terhadap penurunan kadar 

asam urat dalam mencit jantan. Dan juga penulis penulis ingin membandingkan 

keefektifan antara sediaan infusa dan dekokta daun salam dalam menurunkan 

kadar asam urat dalam darah mencit jantan. 

F. Hipotesis 

Infusa daun salam (Eugenia polyantha Wight) mempunyai efek menurunkan 

kadar asam urat darah pada mencit putih jantan yang diinduksi dengan potasium 

oksonat dosis 300 mg/kgBB. 


