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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan sangatlah penting bagi setiap manusia untuk melaksanakan 

aktifitas dalam hidupnya yang dapat dijaga dengan cara menerapkan pola 

hidup sehat. Pola hidup sehat dapat meliputi makan makanan 4 sehat 5 

sempurna, kebersihan lingkungan dan berolah raga dengan rutin.  

Seiring dengan kemajuan zaman dan kesibukan seseorang, pola hidup 

sehat tidak begitu diperhatikan (tanpa memperhatikan nilai gizi yang 

terkandung di dalamnya). Kebiasaan makan makanan cepat saji (fast food) 

yang banyak mengandung bahan pengawet dapat menyebabkan berbagai 

penyakit dalam tubuh. Menurut Utami (2004) konsumsi makanan yang 

mengandung banyak protein atau alkohol dapat memacu meningkatnya 

kandungan asam urat dalam darah sebagai penyebab utama penyakit asam 

urat. 

Gangguan asam urat sudah banyak dikenal orang, namun sebagian 

masyarakat masih belum banyak yang menyadari gejala dan penyebabnya. 

Penyakit gout yang berkaitan dengan peninggian asam urat tidak begitu 

populer, sebagian orang hanya menyebutnya “penyakit asam urat”. Penyakit 

gout atau pirai sebenarnya sudah lama dikenal sebagai penyakit orang-orang 

kaya, bahkan sejak jaman Yunani kuno. Gout berasal dari kata gutta yang 

berarti tetesan, dan dianggap sebagai tetesan jahat di dalam persendian. Kristal 
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asam urat pada persendian terjadi karena adanya tetesan jahat tersebut. Gout 

juga dikenal sebagai raja dari segala penyakit (The King of Diseases) dan 

penyakit para raja (The Desease of Kings) (Karyadi, 2002). 

Asam urat bukan suatu penyakit, melainkan suatu produk akhir dari 

metabolisme purin manusia. Asam urat dapat menjadi sumber penyakit bila 

kadarnya berlebihan dalam tubuh (darah) atau karena penurunan eksresi asam 

urat oleh ginjal, dapat pula karena kombinasi keduanya (Tara, 2003). 

Kandungan asam urat dalam darah akan meningkat jika produksi asam 

urat meningkat atau ginjal tidak mampu mengeluarkan cukup asam urat dari 

dalam tubuh atau keduanya.Ini merupakan suatu kondisi yang disebut 

hiperurisemia. Hiperurisemia yang lanjut dapat berkembang menjadi gout 

(Shamley, 2005). 

Pirai atau gout adalah penyakit persendian dimana terjadi serangan 

artritis akut akibat menumpuknya kristal urat (jaringan ikat) di persendian, 

sehingga menimbulkan iritasi dan jika dibiarkan bisa menyebabkan serangan 

nyeri akut yang berulang-ulang, dengan adanya endapan kristal yang disebut 

tofi, dan secara bertahap merusak persendian. Tapi hal ini sering berkaitan 

dengan gangguan metabolisme tubuh lainnya yang lebih luas, yang dapat 

mempengaruhi ginjal serta menyebabkan terbentuknya batu dengan gejala 

akibat yang ditimbulkannya (Knight, 1998). 

Kadar asam urat normal pada pria dan perempuan berbeda. Kadar 

asam urat normal pada pria berkisar 3,5 – 7 mg/dl dan pada perempuan 2,6 – 6 

mg/dl. Kadar asam urat dalam darah akan menyebabkan pengkristalan pada 
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persendian dan pembuluh kapiler darah terutama yang dekat dengan 

persendian dan akibatnya apabila persendian digerakkan akan terjadi 

pergeseran antar kristal-kristal tersebut sehingga menimbulkan rasa nyeri 

(Wong, 2007). 

Menurut Karyadi (2002), data insidens penyakit gout di Indonesia 

secara keseluruhan belum diketahui dengan pasti. Penyakit arthritis gout di 

Indonesia pada tahun 1935 ditemukan 15 kasus gout berat pada masyarakat 

kurang mampu di Jawa sedangkan di Jawa Tengah pada tahun 1988 

menunjukkan bahwa diantara 4.638 orang berusia 15 – 45 tahun yang diteliti 

oleh Darmawan menghasilkan 8% orang dewasa diatas 15 tahun menderita 

asam urat tinggi (24% pria dan 11,7% wanita). Tahun 1995 penderita asam 

urat makin meningkat dari 27 orang yang menderita asam urat menjadi 46 

orang. Menurut Soesilo (1992), salah satu alternatifnya adalah dengan 

menggali dan mengembangkan obat-obat tradisional. Obat tradisional adalah 

obat yang terbuat dari bahan atau paduan bahan yang diperoleh dari tanaman, 

hewan, atau mineral yang belum berupa zat murni salah satunya adalah 

dengan menggunakan Kombucha coffee. 

Kombucha coffee merupakan hasil fermentasi cairan kopi manis oleh 

mikroorganisme dari kelompok bakteri jamur. Kombucha merupakan agen 

penghasil senyawa gula yang terkandung di dalam kopi menjadi berbagai jenis 

asam, vitamin dan alkohol berkhasiat. Selain dapat mencegah berbagai macam 

penyakit seperti rematik, kanker, peradangan sendi, meningkatkan stamina dan 

sistem kekebalan tubuh, kombucha juga dapat berfungsi sebagai penawar 
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racun serta mengandung zat-zat antibiotik yang berperan penting dalam proses 

biokimia tubuh (Naland, 2004). 

Kombucha coffee mengandung senyawa-senyawa kimia, yaitu vitamin 

B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niasin), vitamin B12 

(sianokobalamin), vitamin C, asam asetat, asam amino, asam glukoronat, 

asam laktat, alkohol, pH 3,33%, kafein dan tannin (Rahayu dan Rahayu 2006). 

Menurut Naland (2004), asam glukoronat berfungsi mengonjugasi atau 

mengikat toksin (racun) dan logam-logam berat melalui proses-proses 

metabolisme dan dibuang melalui alat pembuangan atau bersama tinja. Selain 

terdapat asam glukoronat, Kombucha Coffee mengandung asam folat yang 

dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke, asam urat dan 

osteoporosis.  

Menurut Admin (2006), asam folat bersama  vitamin B6 dan B12 

diperlukan untuk menetralkan efek racun dari homosistein. Kadar homosistein 

dapat meningkat jika seseorang mengkonsumsi protein secara berlebihan 

sehingga akan meningkatkan pula kadar metionin dan kadar asam urat darah 

karena produksi purin meningkat. Apabila metionin dimetabolisasi jadi 

homosistein yang dapat menyebabkan resiko serangan jantung dan 

peningkatan asam urat. Homosistein dapat dimetabolisasi oleh tubuh menjadi 

senyawa tidak berbahaya, seperti sistein atau diubah kembali menjadi 

metionin, syaratnya ada sejumlah enzim yang bekerja dengan bantuan 

beberapa anggota vitamin B kompleks. Vitamin B6 diperlukan untuk kerja 

enzim yang mengubah homosistein menjadi sistein. Asam folat dan vitamin 
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B12 digunakan untuk kerja enzim yang mengubah kembali homosistein 

menjadi metionin. Apabila homosistein turun maka akan menurunkan pula 

kadar asam urat darah. Berdasarkan  hal tersebut, perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti khasiat dari kombucha coffee 

terhadap kadar asam urat darah tikus putih (Rattus norvegicus L) yang 

diinduksi uric acid, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “EFEK 

PEMBERIAN KOMBUCHA COFFEE TERHADAP KADAR ASAM URAT 

DARAH TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus L) JANTAN YANG 

DIINDUKSI URIC ACID”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai dan tidak terjadi kesalahan 

dalam penafsiran judul, maka perlu dijelaskan tentang batasan masalah yang 

diteliti. Adapun batasan-batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Subyek penelitian adalah kadar asam urat darah tikus putih setelah 

diinduksi uric acid. 

2. Obyek penelitian adalah darah tikus putih jantan, umur 2 bulan dengan 

berat 200 g 

3. Parameter yang diamati kadar asam urat darah tikus putih jantan yang 

diinduksi uric acid dosis 0,1 ml/200 g BB setelah pemberian kombucha 

coffee dosis 2,7 ml/200 g BB. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul suatu permasalahan 

yaitu: “Bagaimanakah efek pemberian kombucha coffee terhadap kadar asam 

urat darah tikus putih jantan setelah diinduksi uric acid?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek pemberian 

kombucha coffee terhadap kadar asam urat darah tikus putih jantan setelah 

diinduksi uric acid. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan sumbangan pengetahuan pada masyarakat tentang manfaat 

kombucha coffee 

2. Menambah wawasan manfaat hasil dari fermentasi yang dapat berkhasiat 

sebagai obat alami 

3. Memberi sumbangan ilmu pengetahuan tentang manfaat kombucha coffee 

terhadap kadar asam urat darah tikus putih (Rattus norvegicus L) jantan 

yang terkena asam urat. 

 

 

 

 

 




