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ABSTRAK 
 

  Konsumsi makanan yang mengandung protein atau alkohol dapat 
meningkatnya kandungan asam urat dalam darah sebagai penyebab utama kadar 
asam urat. Banyaknya efek samping dari obat-obat asam urat yang beredar di 
pasaran saat ini, maka diperlukan suatu alternatif obat asam urat yang aman 
dikonsumsi, salah satunya dengan pemanfaatan buah kersen. Buah kersen 
mengandung kadar purin rendah dan mengandung flavanoid. Flavanoid 
merupakan antioksidan yang dapat mencegah kerusakan akibat penuaan yang 
disebabkan oleh radikal bebas. Senyawa ini dengan struktur tertentu dapat 
menghambat enzim xantin oksidase yang berperan dalam pembentukan asam urat 
darah.  Kandungan itulah yang membuat buah kersen mampu mengobati asam 
urat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian jus buah 
kersen terhadap kadar asam urat darah mencit. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian Eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang 
menggunakan sampel 20 ekor mencit jantan, berat badan 20-30 g yang terbagi 
kedalam 4 kelompok. Dari hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa 
penurunan kadar asam urat darah mencit yang diberi perlakuan, dari tertinggi 
keterendah yaitu kelompok II(kalium oksonat+aquades 0,5ml/20g), kelompok 
IV(kalium oksonat+jus kersen 0,5ml/20g), kelompok I (aquades 0,5/20g), dan 
terendah kelompok III(kalium oksonat+allopurinol 0,014/20g), dapat disimpulkan 
bahwa pemberian jus kersen  berpengaruh terhadap penurunan kadar asam urat 
darah mencit,tetapi belum setara dengan Allopurinol untuk menurunkan kadar 
asam urat darah. 
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A. Pendahuluan 

Seiring dengan kemajuan zaman dan kesibukan manusia, pola hidup 

sehat tidak begitu diperhatikan. Kebiasaan makan makanan cepat saji yang 

banyak mengandung banyak pengawet dapat menyebabkan berbagai penyakit 

dalam tubuh. Konsumsi makanan yang banyak mengandung protein atau 

alkohol dapat memacu meningkatnya kandungan asam urat dalam darah 

sebagai penyebab utama kadar asam urat. 

Asam urat merupakan salah satu jenis penyakit tertua yang sudah 

dikenal manusia sejak 2.000 tahun yang lalu. Dahulu, asam urat juga disebut 

“penyakit para raja” karena penyakit ini diasosiasikan dengan kebiasaan 

mengonsumsi makanan dan minuman yang enak-enak tanpa mengetahui 

kandungan didalamnya. Setiap orang dapat terkena kadar asam urat. 

Umumnya penyakit ini banyak dialami oleh laki-laki, sedangkan pada wanita 

persentasenya lebih kecil dan baru muncul setelah menopause. Kadar asam 

urat kaum laki-laki cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan usia. 

Sekarang ini, asam urat tidak hanya menyerang orang tua, namun orang yang 

usianya masih tergolong muda juga dapat terkena asam urat( Apriyanti, 2012) 

Asam urat atau rematik gout (gout artritis) adalah hasil dari 

metabolisme tubuh oleh salah satu protein (purin) dalam ginjal. Dalam hal ini, 

ginjal berfungsi mengatur kestabilan kadar asam urat dalam tubuh dimana 

sebagian sisa asam urat dibuang melalui air seni (urin). Apabila kadar asam 

urat berlebihan dan ginjal tidak mampu lagi mengatur kestabilannya, maka 

akan menumpuk pada jaringan dan sendi. Pada saat kadar asam urat tinggi, 

akan timbul rasa nyeri yang hebat terutama pada daerah persendian. Apabila 

kristal asam urat dibiarkan dapat menyebabkan penyakit batu ginjal (Anonima, 

2009). 

Banyaknya efek samping dari obat-obat asam urat yang beredar di 

pasaran saat ini, maka diperlukan suatu alternatif obat asam urat yang aman 

dikonsumsi, salah satunya dengan pemanfaatan buah kersen. Kersen atau talok 

merupakan tanaman yang memiliki buah kecil berwarna merah dan manis 



seperti cery. Kersen merupakan salah satu jenis pohon pinggir jalan yang 

umum sekali dijumpai, terutama di wilayah-wilayah yang kering, bahkan tidak 

hanya di pedesaan, di daerah perkotaan pun dapat dijumpai pohon ini. Pohon 

kecil ini awalnya tumbuh liar ditepi jalan, selokan atau bahkan ditengah 

retakan tembok lantai atau pagar. Walau sekarang banyak dipakai hanya 

sebagai tanaman peneduh, sebenarnya tanaman ini mempunyai manfaat 

kesehatan yang sangat berguna (Anonima, 2009). 

Buah kersen mengandung kadar purin rendah. Selain itu tingginya 

kandungan air pada buah kersen dapat melarutkan purin yang mengendap 

pada ginjal atau persendian. Kandungan itulah yang membuat buah kersen 

mampu mengobati asam urat. Hiperurisemia adalah kondisi kadar asam urat 

dalam darah melebihi “normal” yaitu lebih dari 7,0 mg/dl. Hiperurisemia 

dapat terjadi akibat meningkatnya produksi ataupun menurunnya pembuangan 

asam urat, atau kombinasi dari keduanya. Kondisi menetapnya hiperurisemia 

menjadi predisposisi(faktor pendukung) seseorang mengalami radang sendi 

akibat asam urat (gouty arthritis), batu ginjal akibat asam urat ataupun 

gangguan ginjal (Ekasari, 2009). 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian jus buah 

kersen terhadap kadar asam urat darah mencit (Mus musculus). 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 3 Biologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta untuk pemeliharaan hewan uji dan pemberian 

perlakuan. Untuk pengujian kadar asam urat darah mencit dilaksanakan di 

Laboratorium Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Waktu penelitian 

ini akan dilakukan selama lima bulan yaitu pada bulan Desember 2012 sampai 

Mei 2013. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan 

menggunakan Rancangan Penelitian Acak Lengkap (RAL). Penelitian ini 

dibagi dalam empat taraf perlakuan dan akan dilakukan lima kali ulangan. 

Pemeriksaan kadar asam urat darah melalui pengambilan cuplikan 

darah dari vena ekor mencit dengan cara memotong ujung ekor, mengambil 



darah menggunakan mikro-hematokrit  sebanyak 2 ml  setelah itu dimasukkan 

ke eppendorf yang diberi EDTA 0,01 gram. Kemudian centrifuge dengan 

kecepatan 1500 rpm kurang lebih  selama sepuluh menit sehingga terbentuk 

serum darah. Mengambil serum sebanyak 10 micron (0,01 ml) memasukkan 

kedalam vacutainer. Menginkubasi selama 10 menit dengan temperatur 37oC. 

Baca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 546.f 405 

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan program 

Statistical Products and Service Solutions (SPSS) for Windows Release 17.0 

dengan menggunakan uji statistik One-Way ANOVA (α = 0,05). Sebaran data 

yang diperoleh normal dan homogen. Jika terdapat pengaruh perlakuan yang 

signifikan terhadap asam urat  darah, maka dilanjutkan uji Duncan Multiple 

Range Test (DMRT) untuk mengetahui perlakuan yang paling berpengaruh 

terhadap kadar glukosa darah. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian kadar asam urat darah mencit dengan 

diinduksi jus kersen dosis 0,000004 mg/20 g BB atau 0,5 ml / 20 g BB mencit 

selama 7 hari. Hasil rata-rata kadar asam urat tersaji pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Rata-rata kadar asam urat darah mencit dengan pemberian jus kersen 
dosis 0,000004 mg/20g BB atau 0,5 ml / 20 g BB selama 7 hari. 

Kelompok Rata-rata Kadar Asam Urat Darah (mg/dl) 

 Awal Akhir Selisih 

Plasebo 0,52 0,72 0,20±0,07a 

Kalium oksonat+Aquades 0,56 2,2 1,64±0,11a 

Kalium oksonat+Allopurinol 0,62 0,80 0,18±0,08b 

Kalium oksonat+Jus Kersen 0,58 1,18 0,60±0,10a 

Keterangan : Tiap nilai menunjukkan rata-rata  ±  SD. Nilai pada kolom dan diikuti oleh 
   huruf yang sama menunjukkan hasil tidak berbeda nyata. 
 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kadar asam urat darah mencit yang 

diberi perlakuan dari tertingge ke terendah yaitu kelompok II, kelompok IV, 

kelompok I dan terendah kelompok III. 



Kelompok I (plasebo) berbeda terhadap kelompok II (aquades), hal ini 

menunjukkan pemberian kalium oksonat dapat meningatkan kadar asam urat 

darah secara nyata. Mencit dikatakan hiperurisemia bila kadar asam uratnya 

1,7-3,0 mg/dl dengan kadar asam urat normal 0,5-1,4 mg/dl (Mazzali, 2002). 

Kelompok II (aquades) berbeda terhadap kelompok III (Allopurinol), 

hal ini menunjukkan bahwa allopurinol mempunyai efek untuk menurunkan 

kadar asam urat darah mencit yang telah dibuat dalam keadaan hiperurisemia. 

Kelompok III (Allopurinol) berbeda bermakna terhadap kelompok IV (jus 

buah kersen), hal ini menunjukkan bahwa jus buah kersen dapat menurunkan 

kadar asam urat darah mencit. Akan tetapi penurunan kadar asam urat darah 

mencit tidak setara dengan control positif (Allopurinol). 

 

 

Gambar 4.1. Histogram Rerata Kadar Asam Urat Darah Mencit 

Gambar 4.1 terlihat bahwa penurunan selisih kadar asam urat darah 

mencit pada kelompok III lebih besar dibanding kelompok IV. Hal ini 

menunjukkan bahwa buah kersen dapat menurunkan kadar asam urat darah 

mencit tetapi belum setara dengan penurunan kadar asam urat oleh allopurinol. 
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Untuk mengetahui apakah data termasuk populasi normal atau tidak, 

maka dilakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnova dan Shapiro-Wilk pada 

taraf signifikansi 5% sebagai prasyarat untuk menentukan analisis parametrik 

atau non-parametrik. Adapun hasil uji normalitas data tersaji pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Hasil Analisa Normalitas Sebaran Data Setelah Mencit Jantan Diberi 
Perlakuan 

KELOMPOK 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Plasebo 
Aquades 
Allopurinol 
Jus kersen 

.300 5 .161 .883 5 .325 

.237 5 .200* .961 5 .814 

.231 5 .200* .881 5 .314 

.241 5 .200* .821 5 .119 
Hasil uji ini menunjukkan bahwa data hasil penelitian berdistribusi normal, 

karena semua data perlakuan menunjukan nilai signifikansi lebih dari 5% (p > 

0,05). 

Untuk mengetahui apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, 

maka dilakukan uji homogenitas pada taraf signifikansi 5% untuk prasarat 

menentukan analisis parametrik atau non parametrik. Hasil uji homogenitas 

tersaji pada tabel 4.3. 

Tabel 4.2. Hasil Analisa Homogenitas Sebaran Data Setelah Mencit Jantan Diberi 
Perlakuan 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
Based on Mean .878 3 16 .473 
Based on Median .489 3 16 .695 

Based on Median and 
with adjusted df 

.489 3 12.676 .696 

Based on trimmed 
mean 

.872 3 16 .476 



H0 ditolak H0 diterima 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikansi lebih dari 5% (p <0,05) artinya bahwa data kadar asam urat darah 

mencit homogen. 

Untuk mengetahui adanya perbedaan selisih kadar asam urat darah 

antar 4 kelompok perlakuan, dilakukan pengujian hipotesis dengan analisa 

varian satu jalur (one way anova)  pada taraf signifikansi α=0.05. Adapun 

hasil uji analisa varian satu jalur setelah perlakuan tersaji dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4. analisa varian satu jalur (one way anova) 

 Db JK KT Fhit (α:5%) Ftab Keterangan 
Perlakuan 3 4,43 1,48 8,706 3,127 H0 ditolak 
Galat  16 2,74 0,17    
Total 19 7,17 1,65    

 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa nilai Fhit (α:5%) sebesar 8,706, sedangkan 

nilai Ftab pada tabel kritik sebaran F menunjukan nilai sebesar ,127. Hal ini 

menunjukan bahwa Fhit> Ftab (8,706>3,127), artinya pemberian jus kersen 

memiliki pengaruh yang bermakna terhadap penurunan kadar asam urat darah 

mencit pada α=0.05. 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Kurva analisa nilai kritik sebaran F 

F tab= 8,706 F hit= 3,127 



Kurva analisa menunjukan bahwa F hitung terletak pada sisi kurva 

bagian kanan dimana daerah tersebut merupakan daerah “H0 ditolak” 

sehingga,“H1diterima”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

nyata pada pemberian jus kersen terhadap kadar asam urat darah mencit puitih 

jantan (Mus musculus) galur Swiss Webster. 

Untuk mengetahui kelompok mana yang menunjukkan hasil perlakuan 

yang paling berpengaruh terhadap kadar asam urat darah mencit, maka 

dilakukan uji lanjut Duncan dengan taraf signifikansi α=0.05 yang hasilnya 

adalah sebagai berikut (Lampiran 1): 

α=0,05 

KI 
Placebo  

KII 
Kalium oksonat+ 
Aquades 

KIV 
Kalium oksonat+ 
Allopurinol 

KIII 
Kalium oksonat+ 

Jus Kersen 
0,20 1,64 0,60 0,18 

   

Hasil uji lanjut Duncan terlihat bahwa plasebo, Aquades, Jus kersen 

berada pada satu kolom yang sama. Hal ini berarti diantara kelompok satu 

(placebo), kelompok dua (aquades) dan kelompok empat (jus kersen) 

menunjukkan hasil yang bermakna, sedangkan kelompok 3 (Allopurinol) 

berada pada kolom yang berbeda yang menunjukkan perlakuan tersebut paling 

berpengaruh terhadap kadar asam urat darah mencit.  

Pada dasarnya kadar asam urat meningkat bergantung pada faktor 

penyebabnya. Diet tinggi purin dapat memicu terjadinya hiperurisemia pada 

orang yang mempunyai kelainan bawaan dalam metabolism purin sehingga 

terjadi peningkatan produksi asam urat.. Pada buah kersen mengandung kadar 



purin rendah. Selain itu tingginya kandungan air pada buah kersen dapat 

melarutkan purin yang mengendap pada ginjal atau persendian. Kandungan 

itulah yang membuat buah kersen mampu mengobati asam urat(Soedibyo, 

1998). 

Pengobatan hiperurisemia merupakan usaha untuk menurunkan 

produksi asam urat atau meningkatkan ekskresi asam urat oleh ginjal. Obat 

allopurinol bekerja untuk mengurangi pembentukan asam urat dengan 

menghambat xanthin oksidase enzim yang mengubah hipoxanthin menjadi 

xanthin dan selanjutnya menjadi asam urat. Mekanisme umpan balik 

allopurinol menghambat sistesis purin. Allopurinol yang dosisnya tinggi atau 

masa paruhnya pendek cukup sekali sehari(Mutschler, 1991). 

Xanthine oksidase merupakan enzim flavoprotein yang mengandung 

molybdenum dan besi, mengoksidasi hypoxanthine yang selanjutnya menjadi 

asam urat. Molekul oksigen yang menjadi  oksidan pada kedua reaksi itu 

direduksi menjadi H2O2 yang kemudian dipecah menjadi H2 dan O2 oleh 

katalase(Stryer, 2000). 

Efek samping yang sering terjadi apabila mengkonsumsi allopurinol 

adalah alergi pada kulit, sehingga obat harus dihentikan karena mungkin 

gangguan menjadi berat misalnya  berupa demam, menggigil, leukopenia, dan 

gangguan saluran cerna kadang-kadang bisa terjadi. Dosis untuk penyakit 

asam urat  200-400 mg sehari.(Gunawan, 2007). 

 

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan 

bahwa jus buah kersen mampu menurunkan kadar asam urat darah mencit 



putih jantan galur Swiss Webster yang diinduksi dengan kalium oksonat, tetapi 

penurunan kadar tersebut belum setara dengan kontrol positif (allopurinol). 
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