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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Benalu Teh 

Benalu merupakan salah satu kelompok tumbuhan parasit yang banyak 

menyerang dan merusak berbagai jenis tanaman. Serangan tumbuhan parasit ini 

selain dapat menyebabkan kerusakan tanaman inang juga dalam jumlah populasi 

yang banyak dapat mematikan tanaman yang diparasitinya. Namun sebaliknya 

beberapa jenis dari kelompok benalu juga dapat bermanfaat terutama sebagai 

tumbuhan obat (Sunaryo dan Rachman, 2006). 

Danser (1930) dan Lawrence (1953) mengelompokan tumbuhan benalu 

parasit dalam suku Loranthaceae. Di Indonesia dilaporkan terdapat 174 jenis 

benalu yang terdiri dari 26 marga. Backer dan Bakhuizen van den Brink (1965) 

melaporkan bahwa jenis-jenis tumbuhan benalu parasit pada suku Loranthaceae 

yang tumbuh di Jawa ada 38 jenis. Jenis tumbuhan benalu yang paling sering 

ditemukan di Indonesia adalah Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. (benalu 

mangga), Macrosolen tetragonus (Blume) Miq. (benalu nangka), Scurrula 

atropurpurea (Blume) Danser (benalu teh) (Sunaryo dan Rachman, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scurulla atropurpurea (BL.) Dans. merupakan salah satu benalu teh yang 

ditemukan di Indonesia yang dapat tumbuh pada ketinggian 1600 m di atas 

permukaan laut (Chairul et al., 1998). Benalu teh merupakan tanaman parasit 

Gambar 2.1 Benalu Teh (Departemen Kesehatan RI, 2006) 
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yang hidup pada tanaman teh (Thea sinensis L.) yang sangat potensial digunakan 

sebagai sumber obat-obatan. Penggunaan tanaman ini secara tradisional dilakukan 

dengan merebus daun benalu teh kering dan meminum air hasil rebusannya 

(Satya, 2013). Tanaman ini memiliki nama umum/dagang yaitu kemladean dan 

nama daerah yaitu pasilan (Melayu), mangandeuh (Sunda), kemladean (Jawa), 

dan benalu (Indonesia) (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

Klasifikasi tanaman benalu teh menurut Departemen Kesehatan RI, 2006, 

adalah sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Santalales  

Famili  : Loranthaceae 

Genus  : Scurrula 

Spesies  : Scurrula artopurpurea (BL.) Dans. 

2.1.2 Morfologi Tanaman 

Tanaman benalu teh merupakan tanaman parasit obligat dengan batang 

menggantung, berkayu, silindris, berbintik-bintik, berwarna coklat. Memiliki daun 

tunggal, berhadapan, berbentuk lonjong, ujung agak meruncing, pangkal 

membulat, tepi rata, panjang 5-9 cm, lebar 2-4 cm, dengan permukaan atas daun 

berwarna hijau sedangkan permukaan bawah berwarna coklat. Bunganya 

tergolong bunga majemuk, berbentuk payung, terdiri dari 4-6 bunga, terdapat di 

ketiak daun atau di ruas batang, tangkai pendek, kelopak berbentuk kerucut 

terbalik dengan panjang ± 3 mm, bergigi empat, panjang benang sari 2-3 mm, 

kepala putik berbentuk tombol, dengan panjang tabung mahkota 1-2 cm, taju 

mahkota melengkung ke dalam dan berwarna merah. Buahnya berbentuk kerucut 

terbalik, panjang ± 8 mm, berwarna coklat. Sedangkan bijinya bulat, kecil, 

berwarna hitam. Akarnya menempel pada pohon inang, berfungsi sebagai 

penghisap, berwarna kuning kecoklatan (Departemen Kesehatan RI, 2006). 
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2.1.3 Kandungan Kimia Tanaman 

Daun dan batang benalu teh mengandung flavonoid, glikosida, alkaloid, 

saponin, triterpenoid, dan tannin (Departemen Kesehatan RI, 2006). Daun dan 

batang mengandung bermacam senyawa aktif yaitu: enam senyawa asam lemak 

tak jenuh ((Z)-9-octadecenoic acid, (Z,Z)-octadeca-9,12-dienoic acid, (Z,Z,Z)-

octadeca-9,12,15-trienoic acid, octadeca-8,10-diynoic acid, (Z)-octadec-12-ene-

8,10-diynoic acid, octadeca-8,10,12-trynoic acid), dua senyawa xantin 

(theobromine dan caffeine), dua senyawa flavonol glikosida (rutin dan quercetin 

dengan konsentrasi paling tinggi 0,0202% dibandingkan dengan senyawa lain), 

enam flavon ((+)-catechin, (-)-epicatechin, (-)-epicatechin-3-O-gallate, (-)-epi-

gallocatechin-3-O-gallate, (+)-gallocatechin, (-)-epigallo-catechin), dan satu 

senyawa lignan glikosida (aviculin), serta satu senyawa monoterpen glukosida 

(Icariside B) (Ohasi et al., 2003). Kuersetin merupakan suatu senyawa flavonol 

glikosida yang menjadi marker taksonomi dari keluarga Loranthaceae (Ikawati et 

al., 2008). 

2.1.4 Khasiat Tanaman 

Daun dan batang benalu teh berkhasiat sebagai obat kuning (Departemen 

Kesehatan RI, 2006), antikanker (Ohasi et al., 2003), dan dapat meningkatkan 

sistem imun (Winarno et al., 2000; Gusviani et al., 2002). Penelitian lain 

menyebutkan bahwa benalu teh memiliki kegunaan sebagai obat batuk, diuretik, 

pemeliharaan kesehatan ibu pasca persalinan, penghilang rasa nyeri, luka atau 

infeksi kapang. Fraksi air dan fraksi etil asetat dari daun benalu yang tumbuh pada 

petai mampu melarutkan batu ginjal kalsium secara in vitro (Sasmito et al., 2001). 

Benalu teh mengandung banyak flavonoid, dimana flavonoid sendiri berfungsi 

sebagai pelindung benalu dari kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh sinar 

ultraviolet dan bertanggungjawab pada warna bunga, buah, dan daun. Salah satu 

aktivitas farmakologi flavonoid adalah mampu menurunkan kadar asam urat 

dengan menghambat kerja enzim xanthine oxidase (Cos et al., 1998). Aktivitas 

tersebut diperankan oleh senyawa flavonoid yaitu kuersetin (3,3',4',5,7-

pentahidroksi flavon) yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif dalam 

menghambat xanthine oxidase (Nagao et al., 1999). 
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2.2 Tinjauan Tentang Asam Urat (Gout) 

2.2.1 Pengertian Asam Urat (Gout) 

Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme purin pada manusia. Hal 

ini disebabkan tidak adanya aktivitas uricase, sehingga manusia memiliki kadar 

asam urat yang lebih tinggi daripada mamalia lain. Pada mamalia lain asam urat 

akan diubah menjadi allantoin karena adanya enzim uricase. Allantoin adalah 

produk yang larut dalam air dan dapat diekskresi melalui urin. Pada keadaan 

normal, asam urat memiliki fungsi yang sangat baik bagi tubuh manusia yaitu 

sebagai antioksidan (Murray et al., 2009; Oliveira dan Burini, 2012). 

Sakit asam urat atau arthritis gout adalah serangan radang persendian yang 

berulang yang disebabkan oleh deposit atau penimbunan kristal asam urat yaitu 

monosodium urat monohidrat di dalam persendian dan jaringan sekitarnya akibat 

meningkatnya konsentrasi asam urat atau yang disebut hiperurisemia. Dikatakan 

hiperurisemia apabila kadar asam urat > 7 mg/dl pada pria dan > 6 mg/dl pada 

wanita. Hiperurisemia merupakan salah satu tanda awal tubuh terserang 

peradangan sendi akut (Junaidi, 2012). 

Bagian tubuh yang mengalami penimbunan kristal asam urat adalah bagian 

sendi yang berada pada ujung tubuh seperti ibu jari kaki. Sedangkan sasaran 

lainnya adalah sendi pada siku, lutut, pergelangan kaki dan tangan, atau bahu. Jika 

kristal asam urat tertimbun pada jaringan di luar sendi maka akan membentuk 

“tofi” atau topus yaitu benjolan bening dibawah kulit yang berisi kristal urat, 

kristal urat ini juga dapat menyebabkan timbulnya batu urat (batu ginjal) 

(Handriani, 2011). Kristal-kristal berbentuk jarum inilah yang mengakibatkan 

reaksi peradangan/inflamasi, yang bila berlanjut akan mengakibatkan nyeri hebat. 

Jika tidak diobati, endapan kristal ini akan menyebabkan kerusakan hebat pada 

sendi dan jaringan sekitarnya (Misnadiarly, 2008). Peradangan sendi pada gout 

bersifat menahun, dan umumnya setelah terjadi serangan gout berulang, sendi 

yang terserang bisa menjadi bengkok atau cacat. Hampir 20% penderita gout juga 

mengidap batu ginjal (Junaidi, 2012). 

Peningkatan kadar asam urat dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, 

berat badan, konsumsi makanan tinggi purin, konsumsi alkohol, penggunaan obat-

obat tertentu, dan gangguan fungsi ginjal. Jenis makanan yang mengandung purin 
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tinggi, seperti jeroan (hati, ginjal, dan paru), udang, kepiting, bayam dan melinjo 

termasuk jenis makanan yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia (Dira 

dan Harmel, 2014; Wahyuningsih et al., 2015). Purin berasal dari tiga sumber: 

purin dari makanan, hasil metabolisme nukleoprotein/penghancuran sel-sel tubuh 

yang sudah tua, dan sintesis de nouvo basa purin (Junaidi, 2012; Schwinghammer, 

2015). 

Terdapat dua faktor risiko seseorang menderita arthritis gout, yaitu faktor 

yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko 

yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia dan jenis kelamin, sedangkan faktor 

risiko yang dapat dimodifikasi adalah terkait dengan pengetahuan, sikap dan 

perilaku penderita mengenai Arthritis gout/kadar asam urat, dan penyakit-penyakit 

penyerta lain seperti diabetes mellitus (DM), Hipertensi, dan dislipidemia yang 

membuat individu tersebut memiliki risiko lebih besar untuk terserang penyakit 

Arthritis gout (Utami, 2009). 

2.2.2 Sifat dan Struktur Kimia Asam Urat 

Asam urat merupakan senyawa turunan purin dengan rumus molekul 

C5H4N4O3, berat molekul 168.112 g/mol, dan merupakan asam lemah dengan pKa 

5,8. Di bawah mikroskop kristal urat menyerupai jarum-jarum renik yang tajam, 

berwarna putih, dan berbau busuk. Asam urat dapat larut dalam larutan dengan pH 

tinggi dan dapat pula dipanaskan hingga suhu 60
0
C untuk membantu kelarutannya 

(Katzung et al., 2012).  
 

 
 

Gambar 2.2 Struktur Asam Urat (Pubchem, 2016) 

Asam urat mudah larut dalam urin bila dibanding dalam air. Kelarutan asam 

urat sangat dipengaruhi oleh pH urin. Pada pH 5,0, urin dapat melarutkan asam 

urat pada kadar 6-15 mg/dl. Sedangkan pada pH di atas 5,8 akan melarutkan asam 

urat sedikit saja sehingga menyebabkan pembentukan batu urat (batu ginjal). 
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Kelarutan dari asam urat dan garam urat sangat penting dalam pembentukan 

kristal (Misnadiarly, 2007; Harrison, 2008). 

Asam urat akan terionisasi menjadi urat dan banyak terdapat dalam plasma 

darah, cairan sinovial dan cairan ekstraseluler, kemudian membentuk monosodium 

urat monohidrat pada pH 7,4. Plasma darah menjadi jenuh dengan konsentrasi 

monosodium urat monohidrat 6,8 mg/dl pada suhu 37
0
C. Pada konsentrasi lebih 

tinggi, plasma akan menjadi sangat jenuh dengan monosodium urat dan dapat 

mengendap dengan cepat membentuk kristal. Asam urat dibentuk di hati dan 

diekskresikan melalui ginjal (65-75%) dan usus (25-35%) (Harrison, 2008; 

Oliveira dan Burini, 2012). 

2.2.3 Metabolisme Asam Urat 

Sintesis dan pemecahan nukleotida purin terjadi di hati. Purin adalah protein 

yang termasuk dalam golongan nukleoprotein, yang berasal dari makanan dan 

penghancuran sel-sel tubuh yang sudah tua. Purin merupakan hasil metabolisme 

protein yang dapat membentuk asam urat. Produksi asam urat tergantung dari 

kandungan purin dalam diet dan kecepatan biosintesis degradasi purin (Harrison, 

2008).  

Pada awalnya, asam urat dibentuk dari degradasi protein menjadi asam 

amino. Asam amino akan didegradasi membentuk glutamat. Glutamat akan 

dimetabolisme membentuk glutamin. Ketika glutamin mengalami reaksi dengan 

phosphoribosyl pyrophosphate (PRPP) akan membentuk fosforibosilamin. PRPP 

merupakan suatu gula derivatif dari ribosa-5-fosfat dan kunci sintesa purin, berarti 

juga asam urat. Fosforibosilamin merupakan prekursor untuk pembentukan 

nukleotida purin. Nukleotida purin digunakan untuk sintesis DNA dan RNA. 

Bentuk nukleotida purin yang terbentuk pertama kali adalah inosin monofosfat 

(IMP). IMP akan dikonversi menjadi adenosin monofosfat (AMP) dan guanosin 

monofosfat (GMP). AMP dan GMP merupakan nukleotida purin yang terdapat 

pada manusia dan dapat dipecah menjadi bentuk nukleosida yaitu adenosin dan 

guanosin melalui hidrolisis oleh nukleotidase. IMP juga dapat membentuk suatu 

nukleosida yaitu inosin melalui hidrolisis oleh nukleotidase. Adenosin akan 

mengalami deaminase menjadi inosin oleh enzim adenosine deaminase. Pada 

inosin dan guanosin akan terjadi peristiwa fosforilasi ikatan N-glikosidat yang 
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dikatalisis oleh nukleosida purin fosforilase dengan melepaskan senyawa ribosa-

1-fosfat dan basa purin (hipoxantin, guanin). Senyawa ribosa-1-fosfat yang 

terbentuk dapat mengalami isomerasi oleh fosforibomutase menjadi ribosa-5-

fosfat dan akan dirubah menjadi PRPP (phosphoribosyl pyrophosphate) lagi. 

Sedangkan basa purin yaitu hipoxantin dan guanin akan membentuk xantin yang 

masing-masing dikatalisis dengan enzim xanthine oxidase dan guanase. Xantin 

yang terbentuk akan dikatalisis kembali oleh xanthine oxidase membentuk asam 

urat (Stryer, 2000; Francis, 2008; Ernst and Clark, 2011; Harvey dan Ferrier, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Skema Pembentukan Asam Urat (Stryer, 2000; Harvey dan  

Ferrier, 2011) 
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Asam urat yang terbentuk pada proses pembentukan diatas (Gambar 2.3) 

merupakan asam urat dalam bentuk keto. Namun yang perlu diketahui, selain 

dalam bentuk keto, asam urat juga ada dalam bentuk enol dimana keduanya dalam 

keadaan seimbang. Asam urat dalam bentuk enol ini dapat berubah menjadi urat 

apabila kehilangan sebuah proton pada pH fisiologis (Gambar 2.4) (Stryer, 2000). 

Proses tersebut akan menyebabkan urat akan banyak terdapat dalam plasma darah, 

cairan sinovial, dan cairan ekstraseluler, yang kemudian akan membentuk 

monosodium urat pada pH 7,4. Plasma darah menjadi jenuh dengan konsentrasi 

monosodium urat 6,8 mg/dl pada suhu 37
0
C. Pada konsentrasi lebih tinggi, plasma 

akan menjadi sangat jenuh dengan monosodium urat dan dapat mengendap 

dengan cepat membentuk kristal pada sendi dan jaringan sekitarnya menjadi 

pemicu arthritis gout (Harrison, 2008; Oliveira dan Burini, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Skema Pembentukan Urat (Stryer, 2000) 
 

Selain faktor dari luar terutama makanan dan minuman yang merangsang 

pembentukan asam urat, peningkatan kadar asam urat dalam darah dapat juga 

disebabkan oleh defisiensi hipoxanthin-guanin phosphoribosyll transferase 

(HGPRT) bisa berakibat pada overproduksi asam urat. Hipoxanthin-guanin 
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phosphoribosyll transferase (HGPRT) merupakan suatu enzim dalam jalur 

“penyelamatan” purin. HGPRT bertanggung jawab untuk konversi guanin 

menjadi guanosin monofosfat (GMP) dan hipoxantin menjadi inosin monofosfat 

(IMP). Kedua konversi ini membutuhkan PRPP sebagai co-substrate dan 

merupakan reaksi penting pada sintesis asam nukleat (Gambar 2.5). Defisiensi 

pada enzim HGPRT berakibat peningkatan metabolisme guanin dan hipoxantin 

menjadi asam urat dan lebih banyak PRPP untuk berinteraksi dengan glutamin 

pada langkah pertama jalur sintesis purin. Ketiadaan total HGPRT berakibat 

Lesch-Nyhan syndrome pada masa anak-anak, yang dicirikan dengan athetosis, 

spastisiti, keterbelakangan mental, dan produksi berlebihan asam urat (Murray et 

al., 2009; Schwinghammer, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Skema Kerja Hipoxanthin-Guanin Phosphoribosyll Transferase 

(HGPRT) (Murray et al., 2009) 

  
2.2.4 Penatalaksanaan Terapi Asam Urat 

2.2.4.1 Terapi Farmakologi 

Sangatlah penting bagi pasien untuk memahami diagnosis gout dan 

pentingnya pengobatan. Terapi jangka panjang biasanya dianjurkan untuk 

menindaklanjuti serangan akut yang parah. Untuk serangan akut dan pencegahan 

berulangnya serangan dibutuhkan terapi obat (Departemen Kesehatan RI, 2006). 
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Penyakit gout memang bukan termasuk penyakit yang mematikan, tetapi jika 

tidak ditangani dengan benar bisa menjadi gout kronik dimana penderitanya akan 

sering sekali menderita sakit pada sendi. Hal ini tidak hanya mengganggu aktifitas 

dalam jangka waktu lama, tetapi juga berpotensi menimbulkan batu ginjal bahkan 

penyakit jantung (Damayanti, 2012). 

Terapi farmakologi dilakukan dengan pengobatan. Pengobatan 

hiperurisemia tergantung pada tahap penyakitnya. Hiperurisemia asimtomatik 

biasanya tidak membutuhkan pengobatan. Serangan akut artritis gout diobati 

dengan obat-obatan antiinflamasi non steroid atau kolkisin. Obat tersebut 

diberikan dalam dosis tinggi untuk mengurangi peradangan akut sendi. Kemudian 

dosis diturunkan secara bertahap dalam beberapa hari (Price dan Wilson, 2005). 

Kolkisin adalah obat yang dapat menghilangkan nyeri dan inflamasi pada artritis 

gout dalam 12-24 jam, tetapi tidak menurunkan kadar asam urat dalam darah. 

Kolkisin dosis rendah diminum setiap hari dan bisa mencegah serangan atau 

sekurang kurangan, mengurangi frekuensi serangan (Junaidi, 2012). Kolkisin 

menghasilkan efek antiinflamasi dengan terikat pada tubulin protein intraseluler, 

sehingga dapat mencegah polimerisasinya menjadi mikrotubulus dan mengarah 

pada penghambatan migrasi leukosit dan fagositosis (Katzung et al., 2012). 

Mengkonsumsi obat antiinflamasi non steroid secara rutin juga bisa mencegah 

terjadinya serangan gout berulang. Terkadang kolkisin dan obat anti peradangan 

non steroid diberikan dalam jangka waktu yang bersamaan. Namun kombinasi 

kedua obat ini tidak mencegah maupun memperbaiki kerusakan sendi karena 

pengendapan kristal dan memiliki risiko bagi penderita yang memiliki penyakit 

ginjal atau hati (Junaidi, 2012). 

Pengobatan hiperurisemia dan gout dapat didasarkan pada usaha untuk 

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

Obat allopurinol menghambat pembentukan asam urat dari prekursornya (xantin 

dan hipoxantin) dengan menghambat xanthine oxidase. Obat ini dapat diberikan 

dalam dosis yang memudahkan yaitu sekali sehari (Price dan Wilson, 2005). 

Obat-obatan urikosurik dapat meningkatkan ekskresi asam urat dengan 

menghambat reabsorbsi tubulus ginjal. Agen urikosurik dapat bekerja efektif 

dengan fungsi ginjal yang memadai. Probenesid dan sulfinpirazon adalah dua 
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jenis agen urikosurik yang banyak digunakan. Jika seorang pasien menggunakan 

agen urikosurik, maka pasien tersebut memerlukan intake cairan sekurang-

kurangnya 1500 ml/hari agar dapat meningkatkan ekskresi asam urat (Harrison, 

2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Patofisiologi Gout dan Kerja dari Obat-obatannya (Price dan  

Wilson, 2005) 

 
2.2.4.2 Terapi Non Farmakologi 

Pada terapi hiperurisemia dan gout secara non farmakologi juga diperlukan 

untuk mengendalikan kadar asam urat dalam jangka panjang. Terapi non 

farmakologi merupakan strategi yang esensial dalam penanganan hiperurisemia. 

Hiperurisemia sangat berisiko tinggi untuk menyebabkan gout. Dalam 

penatalaksanaan terapi hiperurisemia diperlukan adanya edukasi yang baik untuk 

pasien, termasuk mengurangi asupan makanan yang tinggi purin gout tidak dapat 

dicegah, tetapi beberapa faktor pencetusnya bisa dihindari. Untuk mencegah 

kekambuhan, maka berikut ini contoh-contoh tindakan yang dapat berkontribusi 

dalam menurunkan kadar asam urat antara lain: menurunan berat badan (bagi 
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yang obes), menghindari makanan (misalnya yang mengandung purin tinggi) dan 

minuman tertentu yang dapat menjadi pencetus gout, meningkatkan asupan cairan 

seperti banyak minum air putih, dan terapi es pada tempat yang sakit (Dipiro et 

al., 2008; Junaidi, 2012). 

Banyak penderita gout yang memiliki kelebihan berat badan, jika berat 

badan mereka dikurangi, maka kerap kali kadar asam urat dalam darah akan 

kembali normal atau mendekati normal. Hal ini diakibatkan karena konsumsi dan 

keberadaan lemak dalam jumlah yang banyak dapat mengakibatkan banyak pula 

terbentuknya hasil pemecahan lemak berupa asam-asam keton yang dapat 

menghambat sekresi asam urat (Junaidi, 2012).  

Penggunaan alkohol juga harus dihindari pada pasien hiperurisemia dan 

gout karena konsumsi alkohol dapat meningkatkan asam laktat plasma. Asam 

laktat yang dihasilkan dapat menghambat ekskresi asam urat oleh ginjal sehingga 

kadarnya dalam serum meningkat (Price dan Wilson, 2005). Penggunaan obat-

obatan yang dapat menyebabkan hiperurisemia dan gout juga harus dihindari, 

seperti diuretik dan aspirin. Diuretik dapat meningkatkan reabsorbsi asam urat di 

ginjal sehingga dapat menurunkan ekskresi asam urat. Sedangkan aspirin pada 

dosis rendah (1 sampai 2 gram per hari) akan menghambat ekskresi asam urat 

sehingga dapat meningkatkan kadar asam urat, pada dosis tinggi ( lebih dari 3 

gram per hari) bertindak sebagai agen urikosurik (Ariev et al., 2013). 

Konsumsi buah yang banyak mengandung air juga sangat penting seperti 

semangka, melon, blewah, belimbing, dan jambu air. Buah yang dalam saluran 

cerna diubah menjadi alkohol, seperti durian dan nanas, sebaiknya dibatasi 

(Junaidi, 2012). Mengkonsumsi buah cherry juga sudah lama dilaporkan 

membantu menurunkan serangan gout. Dugaan karena kandungan antosianin 

dalam cherry mempunyai sifat inhibitor siklooksigenase 2. Studi mutakhir 

membuktikan juga cherry menurunkan kadar urat (Departemen Kesehatan RI, 

2006). 

2.3 Tinjauan Tentang Allopurinol 

Pada pertengahan tahun 1950-an, allopurinol disintesis secara tidak sengaja 

oleh Falco. Awalnya allopurinol disintesis sebagai calon obat antineoplastik, 

namun allopurinol diketahui tidak memiliki aktivitas antimetabolik (Pacher et al., 
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2006). Allopurinol mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 

101,0%, C5H4N4O, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Allopurinol 

berupa serbuk halus putih hingga hampir putih, berbau lemah. Allopurinol sangat 

sukar larut dalam air dan etanol, larut dalam larutan kalium dan natrium 

hidroksida, praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam eter (Kementerian 

Kesehatan RI., 2014).  
 

 
 

Gambar 2.7 Struktur Allopurinol (Pubchem, 2016) 

Allopurinol merupakan drug of choice untuk menurunkan urat dalam serum. 

Allopurinol merupakan inhibitor yang spesifik dan substrat untuk enzim xanthine 

oxidase. Obat ini berfungsi sebagai analog substrat yang akan menempati sisi aktif 

dari enzim xanthine oxidase. Allopurinol merupakan analog purin. Di dalam hati, 

allopurinol akan dimetabolisme oleh xanthine oxidase, sehingga menghasilkan 

metabolit aktifnya yaitu oxipurinol (alloxantin) yang juga memiliki kemampuan 

dalam menghambat xanthine oxidase. Akibatnya sintesis dari asam urat terhambat 

karena allopurinol dan oxipurinol menghambat kerja dari enzim xanthine oxidase, 

sehingga kadar asam urat dalam plasma akan menurun (Goodman and Gilman, 

2012).  

Sekitar 80% dari allopurinol diserap tubuh setelah pemberian dengan rute 

oral dengan waktu paruhnya selama 1-2 jam. Allopurinol memiliki durasi kerja 

yang cukup panjang sehingga cukup diberikan satu kali sehari. Dosis awal untuk 

allopurinol adalah satu kali sehari 100 mg setelah makan bila perlu dinaikkan 

setiap minggu dengan 100 mg sampai maksimum 10 mg/kg/hari. Oxipurinol 

memiliki bioavailabilitas oral yang lebih rendah daripada allopurinol dan memiliki 

waktu paruh (t½) yang lebih panjang daripada allopurinol. Dengan menurunkan 

konsentrasi asam urat dalam plasma, allopurinol dapat mengurangi pembentukan 

tofus dan mencegah perkembangan artritis gout kronis. Efek samping dari 
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allopurinol adalah gangguan gastrointestinal (mual, muntah, dan diare), 

leukopenia, anemia aplastik, kerusakan hepar, toksisitas ginjal, nefritis interstisial, 

dan sindrom hipersensitivitas (Katzung et al., 2012; Borazan et al., 2015). 

2.4 Tinjauan Tentang Kuersetin 

Kuersetin merupakan salah satu senyawa flavonoid, turunan flavonol 

terbesar yang mempunyai 3 cincin dengan 5 gugus hidroksi, dan ditemukan pada 

hampir setiap jenis tanaman tingkat tinggi, biasanya dalam bentuk glikosida 

(turunan gula), namun dalam bentuk bebas terdapat pada famili Asteraceae, 

Passifloraceae, Rhamnaceae, dan Solanaceae (Hoffmann, 2003). Flavonoid 

merupakan senyawa kimia yang berasal dari bahan alam dan memiliki berbagai 

aktivitas farmakologi, seperti antibakteri, antivirus, antioksidan, antimutagenik, 

mampu menurunkan kadar asam urat dengan menghambat kerja enzim xanthine 

oxidase dan mengurangi superoksida (Cos et al., 1998). 

Kuersetin merupakan serbuk hablur, berwarna kuning pucat sampai kuning 

kehijauan pucat, dan memiliki titik lebur 310
0
C. Berdasarkan kelarutannya, satu 

gram kuersetin larut dalam alkohol absolut dan dalam alkohol mendidih, dalam 

asam asetat glacial, namun praktis tidak larut dalam air. Kuersetin dikenal dengan 

nama 3,3',4',5,7-pentahidroksi flavon (IUPAC), meletin, sopretin, dan sianidelon, 

dengan rumus formula C15H10O7 dan bobot molekul 302,236 (The Merck Index, 

1983). 

 
 

Gambar 2.8 Struktur Kuersetin (Pubchem, 2016) 

Kuersetin merupakan suatu aglikon yang apabila berikatan dengan 

glikonnya akan menjadi suatu glikosida. Kuersetin adalah suatu aglikon dari 

glikosida rutin. Kuersetin banyak memiliki aktivitas biologis diantaranya adalah 

bersifat antitumor dan antiproliferatif pada berbagai sel kanker manusia, serta 

memiliki kemampuan untuk menghambat glikolisis, sintesis makromolekul dan 
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aktivitas enzimatik (Bonavida, 2008). Kuersetin juga memperlihatkan kemampuan 

mencegah proses oksidasi dari Low Density Lipoproteins (LDL) dengan cara 

menangkap radikal bebas dan mengikat logam transisi (Pankaj et al., 2003). 

Kuersetin mempengaruhi banyak sistem enzim diantaranya adalah xanthine 

oxidase, transport ATPases, lipoxygenase, protein kinases, aldose reductase, 

Cyclic nucleotide phosphodiesterases, catechol-O-methyl transferase (COMT), 

hyaluronidase, phospholipase A2, histidine decarboxylase, cyclooxygenase, 

estrogen synthetase (Hoffmann, 2003). 

Kuersetin bekerja sebagai inhibitor kompetitif dalam menghambat xanthine 

oxidase. Hasil penelusuran pustaka menunjukkan, kuersetin memiliki aktivitas 

penghambatan xanthine oxidase yang cukup besar dengan nilai IC50 sebesar 0,44 

μM, dibandingkan dengan luteolin sebesar 0,96 μM, dan kaempferol sebesar 0,67 

μM (Nagao et al., 1999). Pada penelitian secara in vitro flavon yang memiliki 

gugus –OH pada C-5 dan C-7 serta gugus –OH pada C-3 akan memiliki aktivitas 

sebagai xanthine oxidase inhibitor. Aktivitas ini akan menurun bahkan bisa tidak 

aktif sama sekali bila pada gugus hidroksil tersebut disubstitusi dengan metoksi 

maupun gula (Cos et al., 1998). 

2.5 Tinjauan Tentang Ekstrak dan Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian 

tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif  

terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula 

ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu dalam 

mengekstraksinya. Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen  

kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip 

perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan mulai 

terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut 

(Dirjen POM, 1986; Harborne, 1987). 
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Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan 

mentah obat, daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan 

kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel, 1989). Beberapa 

jenis metode ekstraksi yang dapat digunakan salah satunya adalah metode 

maserasi. Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri (Agoes, 2007). 

Metode ini dilakukan dengan merendam serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai 

ke dalam wadah yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ini sangat 

menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena dengan perendaman 

sampel tumbuhan pelarut akan masuk ke dalam sel dari tanaman melewati dinding 

sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam 

sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar 

dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah (proses difusi), sehingga 

metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut 

organik. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi 

antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Setelah proses ekstraksi, pelarut 

dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode 

maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup 

banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa 

senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, 

metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termolabil (Mukhriani, 2014). 

Prosedur ekstraksi dengan metode maserasi dilakukan dengan cara membuat 

ekstrak dari serbuk kering simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai. 

Gunakan pelarut yang dapat menyari sebagian besar metabolit sekunder yang 

terkandung dalam serbuk simplisia. Kecuali dinyatakan lain dalam monografi, 

gunakan etanol 70% LP. Masukkan satu bagian serbuk kering simplisia ke dalam 

maserator, tambahkan 10 bagian pelarut. Rendam selama 6 jam pertama sambil 

berkali-kali diaduk, kemudian diamkan selama 18 jam. Pisahkan maserat dengan 

cara pengendapan, sentrifugasi, dekantasi, atau filtrasi. Ulangi proses penyarian 

sekurang-kurangnya dua kali dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama. 

Kumpulkan semua maserat, kemudian uapkan dengan penguapan vakum atau 
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penguap tekanan rendah hingga diperoleh ekstrak kental. Hitung rendemen yang 

diperoleh yaitu presentase bobot (b/b) antara rendemen dengan bobot serbuk 

simplisia yang digunakan dengan penimbangan. Rendemen harus mencapai angka 

sekurang-kurangnya sebagaimana ditetapkan pada masing-masing monografi 

ekstrak (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

2.6 Tinjauan Tentang Spektrofotometer UV-Visible 

Spektrofotometer adalah alat yang terdiri atas spektrofotometer dan 

fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang 

gelombang tertentu dan fotometer adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya 

yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Jadi spektrofotometer digunakan untuk 

mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, 

atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Sudarmadji dkk., 1996). 

Spektrofotometer UV-Visibel adalah pengukuran panjang gelombang dan 

intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Sinar 

ultraviolet dan cahaya tampak memiliki energi yang cukup untuk mempromosikan 

elektron pada kulit terluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Sinar UV berada 

pada panjang gelombang 200-400 nm, sedangkan sinar tampak berada pada 

panjang gelombang 400-800 nm (Dachriyanus, 2004). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.9 Spektrofotometer UV-Vis 

Spektroskopi UV-Visibel biasanya digunakan untuk molekul dan ion 

anorganik atau kompleks di dalam larutan. Spektrum UV-Visibel mempunyai 

bentuk yang lebar dan hanya sedikit informasi tentang struktur yang bisa 

didapatkan dari spektrum ini. Tetapi spektrum tersebut berguna untuk pengukuran 

secara kuantitatif. Konsentrasi analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan 
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mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan 

Hukum Lambert-Beer (Dachriyanus, 2004). 

Menurut Hukum Lambert, serapan berbanding lurus terhadap ketebalan sel 

yang disinari. Menurut Hukum Beer, yang hanya berlaku untuk cahaya 

monokromatik dan larutan yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan 

konsentrasi (banyak molekul zat). Kedua pernyataan ini dapat dijadikan satu 

dengan Hukum Lambert-Beer, sehingga diperoleh bahwa serapan berbanding 

lurus terhadap konsentrasi dan ketebalan sel, yang dapat ditulis dalam persamaan: 

A = ε.b.c 

A = log (Io/I) 

Keterangan :   A  = Absorban  

ε  = Koefisien absorbansi molar (L. mol
-1

. cm
-1

 ) 

b  = Tebal larutan (cm)  

c  = Konsentrasi (mol. L
-1

) 

Io  = Intensitas radiasi yang dating 

I  = Intensitas radiasi yang diteruskan 

(Mulya dan Suharman, 1995) 

 

Asam urat merupakan senyawa yang memiliki gugus kromofor kuat. 

Kromofor adalah gugus tak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam 

daerah-daerah UV dan sinar tampak. Contoh gugus kromofor antara lain -C-O-,    

-C-N, -C-Cl, -C-S-, -C=C-. Adanya substituen tertentu (auksokrom) pada 

kromofor dapat mengubah spektrum serapan dari kromofor, karena terjadinya 

efek pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih panjang akibat efek 

resonansi dari substituen tersebut. Contoh gugus auksokrom antara lain -CH3, -Cl, 

-OH, -NH2 (Watson, 2009). 

Spektrofotometri UV-Visibel memiliki sensitivitas yang baik, dikombinasikan 

dengan kemudahan dalam preparasi, akurat, tidak mahal, dan dapat menganalisa 

poli komponen campuran senyawa obat. Hal ini menjadikan spektrofotometri  UV  

dan  sinar  tampak  sebagai  salah  satu  peralatan  yang sering digunakan dalam 

analisis organik (Schirmer, 1982, Roth dan Blaschke, 1998). 
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2.7 Tinjauan Tentang Enzim Xanthine Oxidase 

Xanthine oxidase (XO) merupakan suatu kompleks enzim berperan penting 

dalam katabolisme purin yang terdiri dari molekul-molekul protein yang tiap 

molekulnya tersusun atas 2 mol FAD (Flavin Adenine Dinucleotide), 2 mol atom 

Mo, dan 8 mol atom Fe. Enzim ini terdapat pada hati dan otot dalam tubuh 

manusia. Satu unit xanthine oxidase dapat mengkonversi satu μmol substrat 

(xantin) menjadi asam urat tiap satu menit pada pH optimum (pH 7,5) dan suhu 

optimum (25
0
C). Apabila substratnya hipoxantin, aktivitasnya menjadi 50% atau 

setengahnya. XO dapat diisolasi dari berbagai macam sumber seperti susu, 

mikroorganisme, dan buttermilk (Umamaheswari, 2009). 

Terdapat dua bentuk XO, yaitu xanthine oxidase dan xanthine dehidrogenase 

(XDH). XDH dapat dikonversi menjadi XO pada mamalia, baik dalam reaksi 

reversibel maupun irreversibel. XO merupakan enzim yang tersebar luas dalam 

beberapa spesies dari bakteri hingga manusia (Cos et al., 1998). Menurut 

Westerfeld et al., 1959, senyawa yang dapat berfungsi sebagai penstabilisasi XO 

diantaranya adalah salisilat, sistein, histamin, dan versenat. Sementara senyawa 

yang dapat menginhibisi XO berupa ion logam, urea, purin-6-aldehida, dan 2-

amino-4-hidroksipteridin-6 aldehida. 

Katalis xantin oleh enzim xanthine oxidase dapat mengakibatkan akumulasi 

asam urat (xantin + O2 + H2O  Urat + H2O2), dan penumpukan urat tersebut 

dapat menimbulkan penyakit gout (Owen et al., 1999). Xanthine oxidase mampu 

mengoksidasi hipoxantin menjadi xantin dan selanjutnya menjadi asam urat. 

Dengan kata lain, enzim xanthine oxidase berperan penting dalam perubahan basa 

purin menjadi asam urat yang berperan penting pada penyakit gout. Selama proses 

oksidasi xantin membentuk asam urat, atom oksigen ditransfer dari molibdenum 

ke xantin. Perombakan pusat molibdenum yang aktif terjadi dengan penambahan 

air (Murray et al., 2009).  

XO memiliki pengaruh antitumor dan berperan aktif dalam timbulnya panas 

akibat penyimpanan hepatik ferritin dalam plasma. Selain itu, XO diketahui dapat 

mengkatalisis reduksi nitrat dan nitrit menjadi nitrit oksida (Millar et al. 2002) 

dan sekaligus menyebabkan pembentukan radikal superoksida yang dapat 

menyebabkan peradangan. Radikal superoksida (O2*) merupakan hasil selama 
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proses oksidasi molekul, dimana oksigen bertindak sebagai akseptor electron 

(xantin + 2O2 + H2O  Asam urat + 2O2
*- 

+ 2H
+
) (Bodamyali et al., 2002).  

Allopurinol merupakan satu-satunya xanthine oxidase inhibitor klinis yang 

digunakan sejak tiga dekade terakhir dan sering digunakan pada penyakit gout 

kronik, Allopurinol bertindak sebagai substrat dan bersifat inhibitor kompetitif 

bagi enzim xanthine oxidase (Owen et al., 1999). Obat ini berfungsi sebagai 

analog substrat yang akan menempati sisi aktif dari enzim xanthine oxidase. Di 

dalam hati, allopurinol akan dimetabolisme oleh xanthine oxidase, sehingga 

menghasilkan metabolit aktifnya yaitu oxipurinol (alloxantin) yang juga memiliki 

kemampuan dalam menghambat xanthine oxidase (Goodman and Gilman, 2012).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2.10 Reaksi Enzimatis Xanthin Oxidase dalam Mengkonversi 

Hipoxantin dan Allopurinol (Goodman and Gilman, 2012)  

2.8 Tinjauan Tentang Metode Pengujian Aktivitas Enzim Xanthine Oxidase 

Pengujian aktivitas xanthine oxidase berdasarkan Bergemeyer et al., 1974, 

sebanyak 1,0 ml substrat xantin 0,15 mM ditambahkan 1,8 mL buffer fosfat 0,05 

M pH optimum. Campuran tersebut kemudian ditambahkan 0,2 ml xanthine 

oxidase kemudian diinkubasi pada suhu 25
0
C selama waktu tertentu dan diukur 

serapannya pada panjang gelombang maksimum antara 200-400 nm. Larutan 

buffer-xantin digunakan sebagai blanko. Pada uji aktivitas xanthine oxidase, 

absorbansi yang diukur merupakan jumlah produksi asam urat. Sehingga 

perhitungan konsentrasinya ditentukan berdasarkan hukum Lambert-Beer dapat 

dihitung konsentrasi asam urat dari absorbansi asam urat dengan rumus berikut:  
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A = ε. b . C 

Dimana A adalah absorbansi asam urat pada 290 nm, ε adalah koefisien 

ekstingsi molar asam urat sebesar 12,2 mM
-1

cm
-1

, b adalah lebar kuvet 1 cm, dan 

C adalah konsentrasi asam urat (mM). Konsentrasi asam urat yang diperoleh 

dibuat grafik konsentrasi vs waktu. Aktivitas enzim ditunjukkan oleh nilai a pada 

persamaan garis pada grafik (Bergmeyer et al.,1974).  

2.9 Tinjauan Tentang Uji Daya Inhibisi Enzim Xanthine Oxidase 

Pengujian daya inhibisi sampel uji dilakukan dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis di bawah kondisi aerob berdasarkan Bergemeyer et al., 

1974. Larutan sampel uji sebanyak 0,2 mL dalam tabung reaksi ditambahkan 

sebanyak 1,8 mL larutan buffer fosfat 0,05 M pH optimum, 1,0 ml substrat xantin 

0,15 mM, dan 0,2 mL larutan enzim xanthine oxidase. Larutan campuran 

kemudian diinkubasi pada suhu 25
0
C selama waktu tertentu dan diukur 

serapannya pada panjang gelombang maksimum.  

Aktivitas enzim pada penambahan sampel yang diperoleh dibandingkan 

dengan aktivitas enzim tanpa penambahan sampel sebagai blanko untuk 

memperoleh nilai daya inhibisi sampel (Bergmeyer et al., 1974). Daya inhibisi 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

Abs. Larutan Kontrol Negatif  =  Absorbansi  larutan yang berisi buffer, substrat 

xantin, dan enzim xanthine oxidase.   

Abs. Larutan Uji = Absorbansi  larutan  yang  berisi  buffer,  

substrat xantin, enzim  xanthine oxidase,  dan 

larutan sampel uji. 
 

Nilai IC50 dihitung menggunakan rumus persamaan regresi y = bx + a. 

Dimana variabel x merupakan konsentrasi sampel dan variabel y merupakan 

%inhibisi. Setelah diketahui rumus persamaan regresi, nilai IC50 dicari dengan 

cara  mensubstitusi  nilai  y  dengan  50,  kemudian  dicari  nilai  x  (ppm)  (Tamta 

et al., 2006). 


