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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

7.1. Latar Belakang 

Asam urat merupakan produk akhir dari degradasi purin yang secara alami 

ditemukan didalam aliran darah (Schwinghammer et al., 2009; Longe et al., 

2002). Pembentukan asam urat dipengaruhi oleh suatu enzim xanthine oxidase 

yang dapat mengubah hypoxanthine menjadi xanthine dan selanjutnya menjadi 

asam urat (Tjay & Rahardja, 2008), terdapat dua istilah yang sering digunakan 

pada asam urat yaitu hyperurisemia dan gout.  

Hiperurisemia merupakan kondisi asimtomatik yang ditandai dengan 

peningkatan konsentrasi kadar asam urat yang lebih dari 7,0 mg/dl 

(Schwinghammer et al., 2009) yang disebabkan karena tubuh memproduksi asam 

urat terlalu banyak atau ginjal tidak efisien untuk melakukan penyaringan asam 

urat keluar dari darah dan mengekskresikannya melalui urin (Longe et al., 2002) 

dengan komplikasi akhir berupa tophi (deposito urat) (Schwinghammer et al., 

2009) sedangkan gout merupakan penyakit metabolik yang dihasilkan oleh 

hiperurisemia (Lullmann et al., 2005). Kebanyakan pasien hiperurisemia yang 

disertai gout timbul karena terjadinya penurunan ekskresi asam urat 

(underexcretion) (Brunton et al., 2006) yang ditandai dengan ekskresi asam urat 

kurang dari 600 mg setiap 24 jam  (Burns et al., 2008; Schwinghammer et al., 

2009). 

Pada pasien gout sekitar 10% sampai 25%  mengalami komplikasi berupa 

nefrolitiasis asam urat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasien nefrolitiasis 

asam urat diantaranya ekskresi urin yang berlebihan, keasaman pada urin dan urin 

dengan konsentrasi yang pekat (Schwinghammer et al., 2009). Pada kasus yang 

berat, batu asam urat juga dapat menyebabkan neprophaty dan gagal ginjal (Burns 

et al., 2008). 

Terapi non farmakologi yang dapat digunakan untuk gout adalah dengan 

cara modifikasi terhadap gaya hidup yaitu memberikan saran kepada pasien untuk 

menurunkan berat badan, menghentikan konsumsi alkohol dan diet rendah purin 

(Dincer et al., 2002; Murugaiyah, 2008). Selain itu pasien dianjurkan untuk 
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banyak minum air putih (minimal 2 liter sehari), membatasi asupan alkohol (bir), 

menghindari stress fisik dan mental dan menghentikan penggunaan diuretika 

golongan tiazid (Tjay & Rahardja, 2007). 

Pada terapi farmakologi gout dapat dilakukan dengan dua cara yaitu terapi 

serangan akut menggunakan obat golongan NSAIDs, kolkisin dan kortikosteroid 

dan terapi untuk gout kronis yang berfungsi menurunkan produksi asam urat 

menggunakan allopurinol dan obat golongan urikosurik seperti probenecid dan 

benzobromarone (Lullmann et al., 2005; Burns et al., 2008). Pada dasarnya terapi 

farmakologi gout memiliki beberapa efek samping yang serius, sehingga banyak 

usaha yang dilakukan untuk menemukan alternatif yang lebih aman dari obat-

obatan tersebut terutama sumber-sumber yang berasal dari alam (Haidari et al., 

2008). 

Sebagai alternatif  pengobatan asam urat adalah menggunakan pengobatan  

tradisional dengan cara memanfaatkan tanaman asli Indonesia yang digunakan 

untuk terapi hiperurisemia diantaranya adalah daun sidaguri (Sida rhombifolia L) 

yang ekstrak flavonoidnya dapat menginhibisi sampai 55% dikarenakan adanya 

kandungan alkaloid rhombiffolina sebagai penghambat enzim xanthine oxidase 

(Iswantini et al., 2009), daun seledri (Apium graveolens L) dengan daya 

menginhibisi 85.44% enzim xanthine oxidase (Iswantini et al., 2012),  daun salam  

(Eugenia polyanta) yang mampu menurunkan kadar asam urat maksimal sebesar 

112,75% (Ariyanti et al., 2007)  serta kombinasi tempuyung dan meniran juga 

mempunyai aktivitas terhadap enzim xanthine osksidase (Wardani, 2008). 

Tanaman asli Indonesia tersebut mempunyai indikasi untuk mengatasi 

asam urat dikarenakan adanya kandungan senyawa flavonoid yang cukup tinggi 

sehingga aman digunakan dan mudah diperoleh untuk pencegahan pembentukan 

asam urat dalam tubuh. Penelitian lain juga mengatakan bahwa flavonoid 

memiliki multi bioaktivitas seperti antihiperurisemia, antiinflamasi dan aktivitas 

antioksidan dengan cara menangkap radikal superoxide (Zhang et al., 2007; Cos 

et al., 1998). Flavonoid seperti quercetin, quercetin-4’-glucoside dan quercetin-3, 

4’-diglucoside dalam bawang putih dilaporkan mampu menghambat xanthin 

oxidase (Haidari et al., 2008). Kemudian, flavonoid seperti antosianin, 

chlorogenic acid, asam galat, p-coumaric acis dan quercetin dari tumbuhan Tart 
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cherry (Prunus cerasus) juga mampu menurunkan kadar asam urat (Haidari et al., 

2009). Wardani (2008) juga menyatakan bahwa tanaman meniran  (Phyllanthus 

niruri. L) merupakan tanaman obat yang mempunyai efektifitas sebagai anti 

hiperurisemia sebesar 53,73% dalam 0,004 gram ekstrak kental. 

Berdasarkan pendekatan secara kemotaksonomi, tanaman dari famili yang 

sama biasanya mensisntesis senyawa yang sama dikarenakan adanya persamaan 

kelas enzim dan juga adanya persamaan jalur biosintesis (Kang et al., 2013), 

sehingga tanaman yang mempunyai famili yang sama kemungkinan besar 

mempunyai kandungan zat dan mempunyai aktivitas yang sama juga. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tang & Sekaran (2011) menyatakan 

bahwa ekstrak genus Phyllanthus dilaporkan mempunyai efek farmakologi seperti 

aktivitas antivirus hepatitis B, aktivitas antibakteri, anti hepatotoksik dan sifat 

hipoglikemia sedangkan kandungan flavonoid dalam ekstrak meniran 

(Phyllanthus niruri L) sendiri dapat menginhibisi enzim xanthine oxidase yang 

berperan pada jalur pembentukan asam urat dikarenakan adanya kandungan 

flavonoid seperti quersetin, rutin dan leukodelfinidin (Wardani, 2008). Oleh 

karena meniran (Phyllanthus niruri L) dan cermai (Phyllanthus acidus L) 

mempunyai genus yang sama yaitu Phyllanthus, maka diduga cermai (Phyllanthus 

acidus L) juga mempunyai aktivitas sebagai anti hiperurisemia seperti halnya 

meniran (Phyllanthus niruri L).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak etanol 96% cermai (Phyllanthus acidus L) mempunyai 

aktivitas menurunkan kadar asam urat dalam darah pada mencit hiperurisemia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menentukan aktivitas penurunan kadar asam urat darah mencit 

hiperurisemia dari ekstrak etanol 96% (Phyllanthus acidus L) 

2. Menentukan dosis yang efektif dalam darah pada mencit hiperurisemia 

dari ekstrak etanol 96% cermai (Phyllanthus acidus L) 
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1.4. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan pendekatan kemotaksonomi, ekstrak daun cermai 

(Phyllanthus acidus L) diharapkan mempunyai aktivitas menurunkan kadar asam 

urat dalam darah mencit hiperurisemia. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Diperolehnya suatu tumbuhan obat Indonesia yang berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi bahan obat tradisional yang berkhasiat sebagai 

antihiperurisemia yang aman dan potensial, yaitu ekstrak etanol 96% cermai 

(Phyllanthus acidus L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


