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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah mega biodivercity country untuk flora dan fauna. Banyak 

diantaranya yang memiliki senyawa aktif dan telah digunakan sebagai obat. Obat 

tradisional dan tanaman obat banyak digunakan masyarakat terutama dalam upaya 

preventif, promotif, dan rehabilitatif. 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 xantin oksidase 

(Shamley, 2005). Asam urat dihasilkan dari proses metabolisme utama dari 

nukleosida purin lewat basa purin hipoxantin, xantin, dan guanin (Rodwel, 1997). 

Apabila terjadi penyimpangan dalam proses ini maka kadar asam urat akan 

meningkat, disebut sebagai kondisi hiperurisemia (Stryer, 2000). Peningkatan kadar 

asam urat dalam darah dapat disebabkan baik oleh peningkatan produksi asam urat 

maupun pengurangan ekskresi asam urat (Schunack et al., 1990). 

Hiperurisemia merupakan tanda dari penyakit gout atau pirai. Penyakit ini 

akan menyerang sendi dan tendon yang disebabkan oleh tumpukan asam urat pada 

jaringan (Price dan Wilson, 1985). Hasil Survey Penelitian Kesehatan dan Nutrisi 

Nasional Ketiga tahun 2005 menemukan bahwa penyakit pirai lebih besar dari 2% 

pada laki-laki dengan usia lebih dari 30 tahun dan pada wanita usia lebih dari 50 
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tahun (Safarini, 2007). Gout berhubungan erat dengan gangguan metabolisme purin 

yang menimbulkan peningkatan kadar asam urat serum  yaitu >7,0 mg/dL (Wells et 

al., 2003). 

Hiperurisemia dapat diatasi dengan menurunkan produksi asam urat. 

Allopurinol sebagai inhibitor spesifik dari enzim xanthine oxidase yang 

mengkatalisis oksidasi hypoxanthine menjadi xanthine dan asam urat, terbukti efektif 

dalam menurunkan kadar asam urat (Gaw et al., 1998). Obat ini memiliki efek 

samping terutama reaksi alergi kulit, nyeri kepala, serta kerusakan hati dan ginjal 

juga pernah dilaporkan (Tjay dan Rahardja, 2002). Efek samping yang 

membahayakan dari obat modern mendorong manusia untuk mencari alternatif yang 

lebih baik dengan mengembangkan penggunaan obat tradisional untuk menangani 

berbagai macam penyakit (Soedibyo, 1991).   

Banyak pakar menyatakan bahwa lebih dari 80% penyakit asam urat reda 

setelah penderita melakukan terapi herbal (Anonima, 2007). Pengetahuan 

pemanfaatan tanaman bagi kesehatan merupakan warisan nenek moyang yang secara 

turun-temurun diajarkan kepada generasi selanjutnya (Muhlisah, 2005). Salah satu 

tanaman yang digunakan secara tradisional untuk mengurangi kadar asam urat adalah 

daun dewa (Dewani, 2006). Masyarakat biasa menggunakannya dengan merebus 

daun dewa lalu meminum air sarinya, cara ini identik dengan cara pembuatan sediaan 

decocta. Berdasar hasil penelitian dan pengalaman empiris diketahui pula bahwa 

tanaman ini bersifat sebagai antikoagulan, antikarsinogen, antimutagenitas, dan 

diuretik (Anonimb, 2007). Kandungan kimia dari daun dewa adalah saponin, 
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flavonoid, dan minyak atsiri (Kumalaningsih, 2008). Flavonoid yang terkandung 

dalam daun dewa adalah glikosida kuersetin (Soetarno, 2000). 

Penelitian dengan pemberian ekstrak daun dewa secara berulang telah 

terbukti memiliki efek dalam menurunkan kadar asam urat serum darah ayam 

leghorn yang diinduksi dengan makanan tinggi purin yaitu pemberian jus hati ayam 

mentah (Silaban, 2005). Penelitian dengan hewan uji ayam leghorn relatif lebih 

mahal dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai hiperurisemia. Hal 

inilah yang kemudian mendorong dikembangkannya penelitian dengan metode yang 

berbeda yaitu dengan penghambatan enzim urikase pada hewan uji mencit. Mencit 

mempunyai enzim urikase yang tidak dimiliki oleh ayam leghorn. Enzim ini 

mengkatalisis penguraian oksidatif asam urat menjadi allantoin yang bersifat larut 

dalam air. Hasil penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan serta masyarakat luas pada umumnya sehingga 

dapat dikembangkan pemanfaatan daun dewa sebagai obat penurun kadar asam urat. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah decocta daun dewa (Gynura pseudochina (L) DC) dapat 

menurunkan kadar asam urat serum mencit putih jantan galur Balb-C yang diinduksi 

dengan potassium oxonate? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek decocta daun dewa terhadap 

penurunan kadar asam urat serum mencit putih jantan galur Balb-C yang diinduksi 

potassium oxonate. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Daun Dewa 

a. Sistematika Tanaman Daun Dewa dalam Taksonomi 

 Divisi : Spermatophyta 

 Subdivisi : Angiospermae 

 Kelas : Dicotyledoneae 

 Bangsa : Asterales/Campanulatae 

 Suku : Asteraceae/Compositae 

 Marga : Gynura 

 Jenis : Gynura pseudochina L 

    (Backer and Van den Brink, 1965) 

 Nama Daerah : daun dewa (Melayu) 

  tigel kio (Jawa) 

    beluntas cina (Sumatra) 

 Nama Asing :  sam sit (Cina) 

   (Winarto, 2005) 
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b. Morfologi Tanaman 

Tanaman daun dewa merupakan tumbuhan semak yang tumbuh tegak 

dengan tinggi 40-75 cm. Batang pendek dan lunak, penampang lonjong, 

berambut halus, berwarna ungu kehijauan, garis alur memanjang dan hanya 

bercabang ketika sudah tua. Daunnya tunggal, tersebar mengelilingi batang, 

bertangkai pendek, berbentuk bulat telur, berdaging, berbulu halus, ujung tumpul, 

tepi bertoreh, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, berwarna hijau tua, 

panjang daun 8-20 cm dan lebar 5-10 cm. Bunga termasuk bunga majemuk yang 

tumbuh di ujung batang, berbentuk bonggol, berbulu, kelopak hijau berbentuk 

cawan, benang sari kuning berbentuk jarum. Bijinya berbentuk jarum, panjang 

sekitar 0,5 cm, berwarna coklat. Akarnya merupakan akar tunggang, berwarna 

kuning muda, berbentuk umbi, dan sebagai penyimpan cadangan makanan 

(Backer and Van den Brink, 1965; Winarto, 2005; Dewani, 2006). 

c. Ekologi dan Penyebaran 

Tanaman daun dewa tumbuh baik di ketinggian 0-1000 m dpl, umumnya 

tumbuh liar di kebun-kebun, tepi parit, atau tempat yang terbengkalai. Tanaman 

ini diperbanyak dengan setek dan pemisahan umbi atau memindahanakan yang 

tumbuh di sekitar pokok batang utama. Sebagian besar masyarakat Indonesia 

sudah mulai mengetahui manfaat tanaman ini untuk menjaga kesehatan dan dapat 

berperan sebagai obat. Bagian tanaman yang biasa digunakan adalah daunnya 

yang masih segar dan umbinya yang kering (Muhlisah, 2005; Winarto, 2005; 

Dewani, 2006). 
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d. Kandungan Kimia 

Kandungan kimia daun dewa adalah saponin, flavonoid, dan minyak atsiri 

(Kumalaningsih, 2008). Daun dewa mengandung flavonoid berupa glikosida 

kuersetin dan beberapa asam fenolat yaitu asam klorogenat, asam kafeat, asam p-

kumarat, asam p-hidroksibenzoat, dan asam vanilat (Soetarno, 2006). 

2. Penyarian Simplisia 

a. Pengertian Simplisia 

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang 

belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan 

yang telah dikeringkan. Simplisia dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu 

simplisia nabati, hewani, dan mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang 

berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Simplisia hewani 

berupa zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat-zat 

kimia murni. Simplisia mineral merupakan simplisia yang berasal dari bumi, baik 

telah diolah atau belum, tidak berupa zat kimia murni (Anonim, 1979). 

b. Pengolahan Simplisia 

Tahapan pengolahan simplisia meliputi: 

1) Pengumpulan bahan baku 

Bahan baku diperoleh dari pengambilan pucuk daun yang dilakukan saat 

warna pucuk daun berubah menjadi daun tua yakni pada saat proses 

fotosintesis berlangsung maksimal (Gunawan, 2004). 

2) Pemilahan hasil panen terhadap tanah, kerikil dan bagian lain yang tidak 

digunakan. 
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3) Pencucian simplisia 

Pencucian untuk membersihkan kotoran yang melekat, terutama bahan-bahan 

yang berasal dari dalam tanah serta bahan yang tercemar pestisida (Gunawan, 

2004). 

4) Pengeringan simplisia 

Pengeringan dapat dilakukan secara langsung di bawah sinar matahari dengan 

ditutup kain hitam ataupun dengan menggunakan oven. Suhu terbaik pada 

pengeringan tidak melebihi 600 C (Anonim, 1985). Pengeringan yang baik 

adalah pengeringan yang dapat menghasilkan produk dengan zat aktif yang 

maksimal, yang dapat mencegah kerusakan, menghasilkan butiran-butiran 

produk yang mudah dihaluskan, mudah larut, free flowing, dan warna serbuk 

yang dihasilkan tidak terlalu gelap (Anonim, 1986). 

c. Larutan Penyari 

Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol, atau 

pelarut lain. Dalam Farmakope Indonesia air ditetapkan sebagai salah satu 

penyari yang dapat melarutkan garam alkaloid, minyak menguap, glikosida, 

tanin, dan gula. Air dipertimbangkan sebagai penyari karena murah, mudah 

diperoleh, stabil, tidak beracun, alamiah, tidak mudah menguap, dan tidak mudah 

terbakar (Anonim, 1986). 

d. Decocta 

Decocta adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi sediaan 

herbal dengan air pada suhu 90 0C selama 30 menit (Anonim, 2000). 

Perbedaannya dengan infusa adalah terletak pada waktu pemanasan yaitu 15 
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menit (Anonim, 1986). Infundasi atau decocta adalah proses penyarian yang pada 

umumnya digunakan untuk menyari kandungan zat aktif  yang larut dalam air 

dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak 

stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang (Anonim, 1986). 

Pembuatan decocta dapat dilakukan dengan cara mencampur simplisia 

dengan derajat halus yang cocok dalam panci infus dengan air secukupnya, 

kemudian simplisia tersebut dipanaskan di atas tangas air selama 30 menit 

terhitung mulai suhu mencapai 90 oC sambil sekali-kali diaduk. Cairan diserkai 

selagi panas melalui kain flannel dan ditambah air panas secukupnya melalui 

ampas hingga diperoleh volume decocta yang dikehendaki (Anonim, 2000). 

3. Asam Urat 

a. Etiologi 

Asam nukleat terdiri atas purin dan pirimidin. Produk katabolisme dari 

purin yaitu adenin dan guanin memproduksi asam urat (Gaw et al., 1998). 

Perputaran purin terjadi secara terus menerus seiring dengan sintesis dan 

penguraian RNA dan DNA, sehingga walaupun tidak ada asupan purin, tetap 

terbentuk asam urat dalam jumlah yang substansial (Sacher dan McPherson, 

2004). 

Asam urat disintesis terutama dalam hati, dalam suatu reaksi yang 

dikatalisis oleh xantin oksidase. Asam urat kemudian mengalir melalui darah ke 

ginjal hingga akhirnya diekskresikan melalui urin (Sacher dan McPherson, 2004). 

Kegagalan ginjal dalam proses ekskresi asam urat dapat meningkatkan kadar 
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asam urat dalam darah hingga menimbulkan pengendapan asam urat dalam ginjal 

yang akhirnya membentuk batu ginjal (Indra, 2005). 

b. Pembentukan Asam Urat 

Manusia mengubah nukleosida purin yang utama, yaitu adenosin dan 

guanosin menjadi produk akhir asam urat yang diekskresikan keluar.  

Adapun mekanisme reaksi dari pembentukan asam urat dapat terlihat 

pada Gambar 1. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.  Pembentukan Asam Urat dari Nukleosida Purin melalui Basa 

Purin   Hipoxantin, Xantin, dan Guanin (Rodwell, 1997) 
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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. Hipoxantin dan guanin selanjutnya membentuk 

xantin dalam reaksi yang dikatalisasi masing-masing oleh enzim xantin oksidase 

dan guanase. Kemudian xantin teroksidasi menjadi asam urat dalam reaksi kedua 

yang dikatalisasi oleh enzim xantin oksidase. Dengan demikian, xantin oksidase 

merupakan media potensial bagi intervensi farmakologis pada penderita 

hiperurisemia dan penyakit gout (Rodwell, 1997). Pada manusia asam urat 

diekskresi di dalam urin, tetapi pada mamalia lain asam urat dioksidasi lagi 

menjadi allantoin sebelum diekskresi (Ganong, 2002). 

c. Hiperurisemia 

1) Klasifikasi Hiperuisemia 

Hiperurisemia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

a) Hiperurisemia primer 

Hiperurisemia primer terjadi karena kelainan berbagai enzim, 

sehingga produksi asam urat ditingkatkan dan akibat defisit selektif dalam 

transpor asam urat (Ganong, 2002). 

b) Hiperurisemia sekunder 

Hiperurisemia sekunder terjadi akibat ekskresi yang menurun (pada 

penderita penyakit ginjal, penggunaan diuretika tiazid) atau produksi yang 

meningkat karena proses penyakit lain atau pemakaian obat tertentu 

(Price dan Wilson, 1985). 
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2) Faktor Pemacu Hiperurisemia 

Konsumsi makanan tinggi purin juga merupakan salah satu faktor 

pemacu hiperurisemia karena asam urat dibentuk dari purin. Purin banyak 

terdapat dalam daging kambing, kaldu bebek, kerang, sardin dan jeroan pada 

umumnya (Nadesul, 2006). Kelaparan, asidosis laktat, dehidrasi, preeclamsia, 

ketoasidosis diabetika, dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat pula 

menginduksi hiperurisemia. Obat-obatan tertentu terbukti mampu 

meningkatkan kadar asam urat serum diantaranya pemberian salisilat dosis 

rendah (kurang dari 2-3 g per hari), beberapa obat diuretika dan antihipertensi 

(klortiazid dan asam etakrinat) (Price dan Wilson, 1985).  

d. Gout 

1) Patogenesis 

Kondisi hiperurisemia mudah menyebabkan kristal urat yang dapat 

membentuk batu ginjal urat. Apabila pengendapan kristal urat terjadi di 

jaringan lunak, terutama sendi, sindrom klinis ini disebut gout. Rentang acuan 

kadar asam urat dalam serum pada pria adalah 4-8,5 mg/dl, rentang ini lebih 

tinggi dibandingkan pada wanita yaitu 2,7-7,3 mg/dl (Sacher dan McPherson, 

2004).  

Artritis gout (pirai) tergolong penyakit nomor tiga terbanyak dalam 

urutan penyakit sendi sesudah artroris dan rematoid artritis. Gout adalah 

penyakit menahun, yang menimbulkan rasa sakit adalah terbentuk dan 

mengendapnya kristal monosodium urat (Adnan, 1981). Pengendapan kristal 

monosodium urat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Oleh sebab itu, bagian 
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tubuh yang dekat dengan permukaan kulit dan yang sering tertekan mekanis 

adalah yang sering terkena, diantaranya daun telinga, siku, lutut, tumit, serta 

sendi jempol kaki. Tumpukan asam urat juga membentuk benjolan yang 

disebut tophi. Tophi kerap terbentuk di daun telinga dan saluran ginjal 

(Nadesul, 2006).  

2) Pengobatan 

Pengobatan gout dilakukan dengan meningkatkan ekskresi asam 

urat melalui kemih atau dengan menurunkan prekursor konversi xantin dan 

hipoxantin menjadi asam urat (Katzung dan Trevor, 1994). Tujuan dari 

pengobatan gout adalah untuk mengakhiri serangan akut, menghindari 

serangan berulang, dan menghindari komplikasi dari tumpukan kristal urat di 

jaringan. Terapi non farmakologi dapat disarankan bagi penderita dengan 

mengurangi masukan makanan tinggi purin, menghindari alkohol, dan 

mengurangi berat badan jika terdapat obesitas (Weels et al., 2003). 

Terapi farmakologi untuk pengobatan penyakit gout ada dua macam 

yaitu: 

a) Terapi dengan obat yang menghentikan proses inflamasi akut, misalnya 

kolkisin, fenilbutason, oksifenbutason, dan indometasin (Wilmana, 1995). 

Kolkisin memiliki khasiat antiradang dan analgetik yang spesifik untuk 

encok dengan efek cepat dalam 0,5-2 jam pada serangan akut (Tjay dan 

Rahardja, 2002). 

b) Terapi dengan obat yang mempengaruhi kadar asam urat meliputi 

golongan obat urikosurik dan urikostatik (Wilmana, 1995). Obat-obat 
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urikosurik seperti probenesid dan sulfonpirazon juga menurunkan kadar 

urat dalam serum dengan cara meningkatkan ekskresi asam urat melalui 

urin. Mekanisme kerja urikosurik adalah melalui hambatan reabsorpsi 

kembali urat dalam tubuli ginjal, sehingga ekskresinya dipertinggi (Tjay 

dan Rahardja, 2002). 

Obat urikostatik yang umum digunakan untuk menurunkan 

kadar asam urat darah yaitu allopurinol. Mekanisme dari obat ini adalah 

melalui penghambatan enzim xantin oksidase, sehingga kadar asam urat 

dalam serum menurun tanpa menyebabkan beban ekskresi pada ginjal 

(Sacher dan McPherson, 2004). 

e. Allopurinol 

Allopurinol berguna untuk mengobati gout dengan menurunkan kadar 

asam urat. Pengobatan jangka panjang mengurangi frekuensi serangan, 

menghambat pembentukan tofi, memobilisasi asam urat, dan mengurangi 

besarnya tofi (Wilmana, 1995). Sebuah uji klinik pengamatan selama 10 tahun 

telah menunjukkan bahwa lebih dari satu per tiga (36,8%) pasien dengan gout 

kronik tanpa komplikasi memiliki periode 8 tahun bebas pengobatan setelah 

dosis allopurinol dihentikan secara bertahap (Darmawan, 2008). Allopurinol 

bertindak menjadi substrat analog yang beraksi sebagai inhibitor kompetitif bagi 

enzim. Obat ini beraksi pada enzim xantin oksidase, enzim yang mengkatalisis 

degadrasi hipoxantin menjadi xantin dan selanjutnya menjadi asam urat. 

Penghambatan kerja xantin oksidase menyebabkan degradasi hipoxantin 
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berkurang dan konsentrasi asam urat yang dihasilkan juga ikut berkurang 

(Ikawati, 2006). Secara skematik dapat tergambar pada Gambar 2. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Allopurinol Hipoxantin 

Xantin oksidase 

Xantin Asam urat 

Gambar 2. Allopurinol Menghambat Kerja Enzim Xantin Oksidase 

f. Potassium Oxonate 

Potassium oxonate merupakan garam potasium atau kalium dari asam 

oksonat. Potassium oxonate memiliki berat molekul 195,17 dengan rumus 

molekul C4H2KN3O4. Potassium oxonate bersifat oksidator kuat, teratogen, 

karsinogen, mutagen, serta mudah mengiritasi mata dan kulit (Anonim, 2008). 

Adapun mekanisme kerja potassium oxonate dapat dilihat pada Gambar 3. 

      

 

 

 

                        

 

Asam urat + 2 H2O+ O2

Uricase Potasium Oxonate 

Allantoin + CO2 + H2O2

Gambar 3. Mekanisme Kerja dari Potassium Oxonate dalam Penghambatan 
Pembentukan Allantoin  

 
 



15 

 Enzim urat-oksidase (urikase) mengkatalisis penguraian oksidatif 

asam urat menjadi allantoin (Schunack et al., 1990). Potassium oxonate 

merombak asam urat menjadi produk akhir allantoin dengan menghambat kerja 

enzim uricase. Penghambatan kerja enzim uricase menyebabkan konsentrasi 

asam urat menjadi tinggi sehingga dapat memberikan efek hiperurisemia 

(Nguyen et al., 2005). 

Potassium oxonate akan stabil pada penyimpanan di bawah 

temperatur normal (suhu kamar), memiliki titik didih pada 3000C dan bisa 

dideteksi pada spektra infra merah. Kelarutan potassium oxonate dalam air 

adalah 5 mg/ml pada suhu relatif (Anonim, 2008). 

 

 
E. Landasan Teori 

Daun dewa (Gynura pseudochina (L) DC ) mengandung beberapa senyawa 

kimia antara lain saponin, flavonoid, minyak atsiri, dan tanin (Kumalaningsih, 2008). 

Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air (Harborne, 1987). 

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Silaban, (2005) menunjukkan bahwa ekstrak 

sokhletasi etanol daun dewa dosis 53,33 mg/KgBB yang diberikan secara berulang 

memiliki efek yang setara dengan allopurinol dalam menurunkan kadar asam urat 

serum darah ayam leghorn yang diinduksi dengan pemberian jus hati ayam mentah. 

Kandungan senyawa flavonoid dalam daun dewa dapat menurunkan kadar asam urat 

karena aktivitasnya sebagai antioksidan yang dapat menghambat kerja enzim xantin 

oksidase sehingga asam urat tidak terbentuk. 
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F. Hipotesis 

Decocta daun dewa (Gynura pseudochina (L) DC) diduga dapat 

menurunkan kadar asam urat serum mencit putih jantan galur Balb-C yang telah 

diinduksi potassium oxonate. 
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