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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang 

perkembangan zaman yang kian bekembang serta pola hidup yang 

kurang baik dapat menimbulkan banyak penyakit. Salah satu dari penyakit 

tersebut yakni asam urat. Penyakit asam urat digambarkan pada keadaan yang 

berkaitan dengan hiperurisemia. Hiperurisemia dapat terjadi karena peningkatan 

sintesis prekursor asam urat dan penurunan eliminasi atau pengeluaran asam urat 

oleh ginjal, ataupun keduanya. Gout merupakan diagnosis klinis sedangkan 

hiperurisemia adalah kondisi biokimia (Johnstone, 2005).  Dari prnyakit ini akan 

menimbulkan respon inflamasi yang dirintis oleh formasi dan pengendapan kristal 

monosodium urat (Sunkuredi, 2011). 

Dari hasil laporan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, jumlah kasus 

penyakit asam uarat mengalami peningkatan di bandingkan dengan kasus penyakit 

yang tidak menular lainnya. Pada tahun 2007 jumlah kasus penyakit asam urat di 

Tegal sebanyak 5,7% yang meninngkat menjadi 8,7% pada tahun 2008, dari data 

reikam medik di RSU Kardiniah dari tahun 2008 tercatat 1068 penderita baik 

rawat inap maupun penderita rawat jalan yang melakukan pemeriksaan kadar 

asam urat 40% di antaranya menderita hiperurisemia (Purwaning sih, 2009). 

Pengobatan untuk gout meliputi Terapi antiinflamasi seperti Non 

Steroidal AntiInflammatory Drugs (NSAID) diberikan untuk untuk penghentian 

rasa sakit dan pembengkakan. Kemudian selanjutnya yakni Urate Lowering 

Therapy (ULT) salah satu contohnya obat allopurinol. Tujuan ULT adalah untuk 

mencapai penurunan atau menghilangkan kadar total dari kristal monosodium 

urat, dengan mengurangi serum kadar urat di bawah batas saturasi (Schlesinger, 

2011).  

 Penggunaan dan ketersediaanya obat tradisional di Asia kini mencapai 

peningkatan. Badan Penngawas Obat Daan Makanan Republik Indonesia No. 

HK.00.05.4. 2411 tahun 2004 megenai ketentuan pokok pengelempokkan dan 

penandaan obat bahan alam di Indonesia,dikelompokkan menjadi jamu, obat 

herbal terstandart (OHT) , dan  fitofarmaka. Perkembagan jamu sampai saat ini 

yang baru mencapai tahap traditional belum memiliki bukti empiris yang teruji 
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secara ilmiah selanjutnya dikembangkan hingga tahap OHT dan fitofarmaka 

(Supriyatno, 2012). Di Indonesia banyak sekali sumber daya alam tumbuhan yang 

melimpah serta dapat dimanfaatkan serutama untuk pengobatan. Salah satu contoh 

tumbuhan yang memiliki famili Lamiaceae di Indonesia memiliki sejarah panjang 

mengenai manfaat penggunaanya. Tanaman ini awalnya tercatat sebagai 

pengobatan diabetes, batu ginjal, rematik, dan hipertensi (Mukesh et all,2015). 

Dalam hal ini Perlu adanya pembuktian secara ilmiah. Contoh Nigella 

sativa yang memiliki aktivitas dalam mengatasi inflamasi disebabkan adanya  

kandungan senyawa aktivnya yakni thymoquinone (Mutabagani and El Mehdy, 

1997). Dari penelitian tersebut hanya menyebutkan senyawa yang berefektivitas 

namun belum dapat menjelaskan secara interaksi struktur molekularnya  dengan 

reseptor dalam tubuh atau mahluk hidup. 

Dalam dunia medis maupun farmasi telah memasuki era  yang semakin 

banyak eksperimen akan dilakukan oleh komputer dikenal sebagai silico  untuk 

mempercepat pengujian secara in vivo dan pendekatan in vitro (Marchal, 2015). 

Docking komputasional saat ini memainkan peran penting dalam obat desain dan 

dalam studi struktur makromolekul dan interaksi. Auto Dock merupakan alat 

docking otomatis yang dirancang untuk memprediksi bagaimana molekul kecil, 

seperti substrat atau kandidat obat yang mengikat reseptor struktur dan terbaca 

dalam bentuk 3D (Morris,2013). contoh reseptor yang  digunakan dalam 

penelitian yakni 4UDC. 

 Penelitian kali ini akan dilakukan dokingan seluruh senyawa kandungan 

masing-masing tumbuhan yang telah dipilih untuk melihat hasil efektivitasnya 

dalam antihiperurisemia dan mengatasi inflamasi serta melihat mekanisme 

kerjanya secara reaksi kimia molekular terhadap reseptor. Adapun beberapa 

tumbuhan yang dipilih yaitu Orthosipon stamineus folium atau daun kumis kucing 

yang merupakan Salah satu produk golongan jamu yang digunakan untuk 

mengatasi gout dengan merek Kumis Kucing  dengan No. POM TR062356091. 

dan Nigela Sativa semen atau biji jinten hitam yang sudah tidak asing lagi dikenal 

dengan produk Habbatussauda memiliki banyak khasiat salah satunya adalah 

sebagai antiinflamasi.  
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1.2      Rumusan Masalah 

1. Senyawa yang berpotensi untuk pengobatan asam urat dari Orthosipon 

stamineus folium (antihiperurisemia) dan Nigella sativa semen 

(antiinflamasi) ditentukan secara in silico dengan Autodock Vina. 

2. Prediksi mekanisme kerja yang terjadi pada Orthosipon  stamineus 

folium (antihiperurisemia) dan  Nigella  sativa  semen (antiinflamasi) 

yang memiliki potensial berefektivitas dengan reseptornya. 

  

1.3    Tujuan Penelitian 

1.         Untuk  mengetahui senyawa yang berpotensi untuk pengobatan asam urat 

dari Orthosipon stamineus folium (antihiperurisemia) dan Nigella sativa 

semen  (antiinflamasi) ditentukan secara in silico dengan Autodock Vina. 

2.       Untuk mengetahui prediksi mekanisme kerja yang terjadi pada 

Orthosipon  stamineus folium (antihiperurisemia) dan  Nigella  sativa  

semen (antiinflamasi) yang memiliki potensial berefektivitas dengan 

reseptornya. 

 

1.4     Manfaat Penelitian 

  Diharapkan dapat menjadi contoh ataupun panduan dan juga ilmu 

pengetahuan terkait senyawa Nigella sativa semen , dan Orthosipon stamineus 

folium yang memiliki aktivitas untuk pengobatan asam urat serta prediksi reaksi 

kimia molecular senyawa terhadap reseptor secara in silico. 


