
BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pola hidup masyarakat  yang tidak seimbang dengan mengkonsumsi makanan 

berkadar purin tinggi, seperti daging, jeroan, kepiting, kerang, keju, kacang tanah, bayam, 

buncis memicu meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Asam urat merupakan hasil 

metabolisme akhir dari purin (turunan nukleoprotein), yaitu salah satu komponen asam 

nukleat yang terdapat pada inti sel tubuh. Pada dasarnya asam urat merupakan produk  

normal dari darah dan urin yang di hasilkan dari pemecahan dan sisa pembuangan bahan 

makanan yang mengandung nukleotida purin yang diproduksi oleh tubuh (Misnadiarly, 

2008).  Kadar asam urat normal pada pria 3,5-7,0 mg/dl sedangkan wanita 2,6-6,0 mg/dl 

(Akmal et al., 2010). 

Keadaan dimana terjadi peningkatan kadar asam urat yang berlebihan dan melewati 

batas normal dalam darah disebut hiperurisemia, hal ini dapat menyebabkan penumpukan 

asam urat pada sendi-sendi tangan atau kaki. Hiperurisemia merupakan faktor utama untuk 

resiko perkembangan gout (Akmal et al., 2010). Penyakit ini akan menyebabkan 

komplikasi antara lain cacat, tofi, penyakit ginjal, kalkuli asam urat, nefropati urat yang 

kronis, nefropati urat akut hingga nekrosis avaskular dari tulang paha (femoral 

head)(Jordan, 2004). 

Xantin oksidase merupakan enzim yang memiliki peran penting dalam pembentukan 

asam urat. Enzim ini mengkatalisis hipoxantin dan xantin menjadi asam urat, yang 

merupakan reaksi metabolisme basa purin. Tingginya aktivitas xantin oksidase 

berhubungan erat dengan hiperurisemia dan penyakit gout (Cos et al., 1998). 

Allopurinol merupakan salah satu pilihan obat yang digunakan untuk menurunkan 

kadar asam urat dalam darah. Allopurinol memiliki metabolit aktif Oxypurinol 

(Alloxanthine) yang bekerja dengan cara menghambat enzim xantin oksidase yang 

mengkatalisis formasi asam urat dari hipoxantin melalui xantin (Katzung, 2007). Obat 

hipourisemik ini, selain mengontrol gejala, juga melindungi fungsi ginjal. Allopurinol tidak 



aktif, tetapi 60-70% mengalami konversi di hati menjadi metabolit aktif oxypurinol 

(Johnstone, 2005). 

Telah diketahui bahwa penggunaan obat-obat kimia akan memicu terjadinya efek 

samping obat yang tidak diinginkan. Hal ini menarik konsumen untuk beralih 

menggunakan obat-obatan tradisional yang memiliki berbagai keuntungan antara lain 

aktivitasnya yang kurang drastis, khasiatnya yang lebih lengkap hingga efek sampingnya 

yang sangat kecil (BPOM, 1994). Obat tradisional telah diterima secara luas hampir 

seluruh negara di dunia. Menurut WHO, negara-negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin 

menggunakan obat tradisional sebagai pelengkap pengobatan primer yang mereka terima. 

Bahkan di Afrika, sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat tradisional untuk 

pengobatan primer (WHO, 2003). 

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas yang kaya akan tumbuhan. Biodeversitas 

yang sering dimanfaatkan oleh manusia adalah yang memiliki kandungan bioaktif. 

Flavonoid memiliki aktivitas dalam menghambat kerja enzim xantin oksidase sehingga 

pembentukan asam urat akan terhambat (Cos et al.,  1998). Hal ini dibuktikan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Nagao dkk bahwa flavonoid golongan flavonol yaitu 

quercetin, myricetin, kaemferol dan golongan flavon yaitu chrisin dan luteolin memiliki 

aktivitas terbesar dalam menurunkan kadar asam urat dalam darah dengan cara 

menghambat enzim xantin oksidase (Nagao et al., 1999).  Tempuyung merupakan tanaman 

dari suku Asteraceae, yang telah terbukti memiliki potensi cukup baik dalam 

penghambatan enzim xantin oksidase sehingga dapat menurunkan kadar asam urat dalam 

darah (Cos et al., 1998). Tempuyung telah diidentifikasi mengandung senyawa flavonoid 

kaempferol, quercetin dan myricetin (Khan, 2012). Selain itu, tempuyung berpotensi 

sebagai anti inflamasi karena kandungan steroida dan flavonoida yang terbukti mampu 

menghambat pembentukan radang (Lumbanraja, 2009).  

 

Ditinjau dari teori kemotaksonomi, bahwa suatu tanaman secara taksonomi berkaitan 

marga atau sukunya akan menghasilkan senyawa yang jenisnya sama dan kemungkinan 

memiliki aktivitas serupa pula (Kang et al, 2013). Mengacu pada tanaman tempuyung, 

penelitian ini menggunakan beluntas (Pluchea indica L.) yang berada satu suku dengan 

tanaman tempuyung. Telah dibuktikan oleh Batari (2007) bahwa beluntas mengandung 



senyawa flavonoid myricetin, quercetin, dan kamferol. Hal ini memungkinkan tanaman 

beluntas juga memiliki aktivitas farmakologi yang sama pula dengan tanaman tempuyung. 

Penelitian potensi flavonoid dalam beluntas sebelumnya telah digunakan sebagai 

alternatif pengobatan anti kanker (Cho et al., 2012). Maka pada penelitian ini akan diuji 

lebih lanjut potensi ekstrak etanol daun beluntas sebagai pengobatan hiperurisemia. 

Kandungan senyawa flavonoid pada daun beluntas diyakini dapat menghambat kerja enzim 

xantin oksidase sehingga  akan menurunkan kadar asam urat, serta dapat mengatur sintesis 

dan ekskresi asam urat dalam tubuh secara seimbang. Dari hasil penelitian ini, diharapkan 

akan memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat tentang manfaat besar 

penggunaan daun belutas sebagai terapi pengobatan hiperurisemia. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan berikut: 

1. Apakah ekstrak etanol 96% daun Pluchea indica (L.) memiliki aktifitas terhadap 

penurunan kadar asam urat darah mencit hiperurisemia? 

2. Berapakah dosis yang paling efektif ekstrak etanol 96% daun Pluchea indica (L.) 

terhadap penurunan kadar asam urat darah mencit hiperurisemia? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas ekstrak etanol 96% daun Pluchea indica (L.) terhadap penurunan 

kadar asam urat darah mencit hiperurisemia. 

2. Menentukan dosis yang efektif ekstrak etanol 96% daun Pluchea indica (L.) terhadap 

penurunan kadar asam urat darah mencit hiperurisemia. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Diperolehnya suatu informasi dan manfaat dari daun Pluchea indica (L.) sebagai salah 

satu obat alternatif dalam menurunkan kadar asam urat dalam darah, sehingga dapat 

dikembangkan sebagai obat tradisional yang bermanfaat dan aman di gunakan oleh manusia. 

 



 


