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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

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

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

yaitu sebagai antioksidan. Konsetrasi asam urat dapat mengalami peningkatan 

akibat dari penurunan ekskresi dari asam urat dan/atau akibat dari peningkatan 

produksi asam urat tersebut (Murray et al., 2009; Oliveira dan Burini, 2012). 

Peningkatan kadar asam urat salah satunya dipengaruhi oleh faktor makanan 

seperti daging, seafood, jeroan (hati, ginjal, dan paru), bayam, melinjo dan 

senyawa lain yang banyak mengandung purin (Dira dan Harmel, 2014; 

Wahyuningsih et al., 2015). 

Arthritis gout atau yang popular dengan penyakit asam merupakan 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 (Junaidi, 2012). 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 asam urat (batu ginjal) (Handriani, 2011).  

Pengobatan penyakit gout bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan 

pembengkakan sendi serta menurunkan kadar asam urat darah. Penurunan kadar 

asam urat darah dapat dilakukan dengan mengurangi produksi atau meningkatkan 

eksresi asam urat. Salah satu obat yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar 

asam urat darah adalah Allopurinol (Goodman and Gilman, 2012). Allopurinol 

yang mempunyai kemampuan menghambat kerja dari enzim xanthine oxidase 

merupakan satu-satunya obat yang diaplikasikan secara klinis untuk menurunkan 

produksi asam urat pada pasien dengan kondisi hiperurisemia. Akan tetapi 

penggunaan allopurinol juga diasosiasikan dengan beberapa efek samping seperti 

mual, muntah, diare, leukopenia, anemia aplastik, nefritis interstisial, dan 

hipersensitivitas bila digunakan dalam jangka panjang (Katzung et al., 2012). 
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Kuersetin adalah senyawa kelompok flavonol terbesar. Hasil penelusuran 

pustaka menunjukkan, kuersetin bekerja sebagai inhibitor kompetitif terhadap 

enzim xanthine oxidase dan 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). 

Aktivitas penghambatan xanthine oxidase tersebut dipengaruhi oleh adanya gugus 

hidroksil pada atom karbon nomor 3, 5, dan 7 pada struktur senyawa kuersetin. 

Aktivitas ini akan menurun bahkan tidak aktif sama sekali bila pada gugus 

hidroksil tersebut disubstitusi dengan metoksi maupun gula (Cos et al., 1998). 

Benalu teh (Scurulla atropurpurea (BL.) Dans.) merupakan tanaman parasit 

yang hidup pada tanaman teh (Thea sinensis L) yang sangat potensial digunakan 

sebagai alternatif pengobatan. Menurut hasil penelitian Ikawati dkk., 2008, dan 

Fitrya, 2011, salah satu senyawa yang terkandung dalam tanaman benalu teh 

adalah kuersetin (3,3',4',5,7-pentahidroksi flavon). Dimana kandungan kuersetin 

dalam tanaman benalu teh tersebut paling besar dibandingkan dengan senyawa 

lain (Ohasi et al., 2003). Terkait dengan keberadaan senyawa kuersetin dalam 

benalu teh tersebut sehingga dapat diperkirakan bahwa benalu teh memiliki 

aktivitas penghambat xanthine oxidase dan berpotensi sebagai alternatif 

pengobatan asam urat.  

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah spektrofotometer UV-

Vis. Instrumen ini digunakan untuk mengukur konsentrasi analit di dalam larutan 

yang ditentukan dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tertentu 

dengan menggunakan Hukum Lambert-Beer (Dachriyanus, 2004). Dalam analisis 

penghambatan xanthine oxidase dengan spektrofotometer UV-Vis, absorbansi 

yang terukur menggambarkan jumlah produksi asam urat yang teridentifikasi 

karena senyawa tersebut memiliki gugus kromofor kuat yang dapat teridentifikasi 

pada panjang gelombang sinar ultraviolet (UV). 
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 


