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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Asam Urat 

2.1.1 Definisi Asam Urat 

 Asam urat (2,6,8 – trioxypurine) pertama kali dikemukakan oleh George 

Pearson pada tahun 1975 (Aaltje dan Widdy, 2011). Asam urat merupakan hasil 

akhir katabolisme purin dalam tubuh (Manampiring dan Widdy, 2011). Purin 

adalah protein yang masuk dalam golongan nukleoprotein (Dalimartha, 2008). 

Nukleotida purin adalah monomer-monomer penyusun DNA dan RNA. Pada 

manusia hampir 90% basa-basa purin hasil degradasi DNA atau RNA akan didaur 

ulang kembali menjadi nukleotida dengan membentuk ikatan dengan PRPP 

(fosforibosil piropospat) melalui salvage pathway. Jika basa-basa purin tidak 

dimanfaatkan kembali maka basa purin akan dikatabolisme menjadi asam urat 

(Sinaga, 2012). Basa-basa purin akan diangkut ke hati, lalu mengalami oksidasi 

menjadi asam urat (Dalimartha, 2008). 

 Kadar asam urat pada laki-laki maupun perempuan sejak lahir sampai usia 

remaja umumnya rendah. Setelah pubertas, kadar asam urat laki-laki akan 

meningkat dan selalu lebih tinggi dari kadar asam urat perempuan sebayanya. 

Oleh karena itu, sekitar 90% penderita penyakit gout adalah laki-laki usia 40-50 

tahun. Kadar asam urat pada perempuan umumnya tetap rendah dan baru 

meningkat setelah monopouse. Hal ini disebabkan hormon estrogen pada 

perempuan berperan membantu atau mendorong pembuangan asam urat melalui 

urin. Pada post-monopouse, kadar asam urat akan meningkat mendekati kadar 

asam urat pada laki-laki (Dalimartha, 2008). Kadar asam urat dapat diketahui 

melalui hasil pemeriksaan darah dan urin. Kadarnya dalam darah berbeda 

berdasarkan  umur dan jenis kelamin. Pada laki-laki kadar normal asam urat tidak 

boleh lebih dari 7 mg/dl dan 6 mg/dl pada perempuan (Probosari, 2015).  
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2.1.2 Struktur Kimia dan Sifat Asam Urat 

 

Gambar 2.1 Struktur Kimia Asam Urat 

  

Asam Urat (C5H4N4O3 ) merupakan asam organik lemah dengan pKa 5,75. 

Pada salin fisiologis dan suhu 37°C kelarutan maksimum 6,8 mg per 100 mL, 

tetapi pada suhu 30°C hanya 4,5 mg per 100 mL. Hampir semua asam urat ada 

dalam bentuk garamnya yaitu monosodium urat (Greenberg, 2005). Asam urat 

diekskresikan melalui urin dalam bentuk garamnya. Pada pH urin normal (5,8) 

kelarutan urat hanya sekitar 15 mg/dl. Kristal monosodium urat pada saluran 

kemih dapat ditingkatkan kelarutannya dengan cara alkalinisasi urin (Sinaga, 

2012). Karena pada pH 7 urin dapat melarutkan 150-200 mg/dl urat (Murray et al, 

2009). 

Apabila ada gangguan pada produksi dan atau pembuangannya, dalam 

plasma manusia, saturasi atau kejenuhan dapat terjadi ketika konsentrasi 

monosodium urat mencapai atau lebih besar dari 7 mg/dl (Greenberg, 2005). 

Asam urat akan mengendap membentuk kristal monosodium urate (MSU) atau 

kalsium pirofosfat dihidrat (CPPD) dalam cairan sinovial di persendian-

persendian, menyebabkan peradangan yang cukup parah (Sinaga, 2012). 

2.1.3 Metabolisme Asam Urat 

Pembentukan asam urat dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama, faktor eksogen 

atau luar tubuh terutama  makanan dan minuman yang mengandung purin. Kedua, 

faktor endogen penguraian asam urat dari produksi purin yang alami terjadi dalam 

tubuh dan juga berasal dari penghancuran sel-sel tubuh yang sudah tua (Probosari, 

2015). 

Asupan makanan seperti jerohan (usus, limpa, hati, jantung dan otak), 

melinjo dan olahannya, serta kacang-kacangan dan olahannya (kacang tanah, 
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tempe, tahu, kacang hijau dsb) merupakan asam nukleat yang bersifat non-

essensial. Disaluran cerna akan diubah menjadi mononukleotida yang dapat 

diserap atau diubah menjadi basa purin, kemudian basa purin dioksidasi menjadi 

asam urat (Murray et al, 2009). 

Asam nukleat yang berasal dari makanan akan diuraikan oleh enzim 

ribonuklease atau deoksiribonuklease menjadi oligonukleotida. Selanjutnya 

oligonukleotida oleh enzim fosfodiesterase atau eksonuklease diubah menjadi 

nukleotida bebas dengan melepaskan satu persatu nukleotida bebas dari ujung-

ujung molekul oligonukleotida. Nukleotida bebas tersebut dihidrolisis oleh enzim 

nukleotidase menghasilkan nukleosida. Kemudian enzim nukleosidase atau 

nukleosida fosforilase menghidrolisis nukleosida menjadi basa purin dan 

pirimidin (Sinaga, 2012) seperti yang terlihat pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Skema Metabolisme Asam Nukleat (Sinaga, 2012) 

 

Menurut Sinaga (2012) selain dari makanan purin juga diproduksi sendiri 

oleh tubuh dari degradasi DNA atau RNA. Jika basa-basa purin tidak 

dimanfaatkan maka akan diangkut ke hati dan dikatabolisme menjadi asam urat 

(Gambar 2.3). Katabolisme nukleotida purin diawali dengan hidrolisis oleh enzim 

nukleotidase menghasilkan nukleosida adenosin dan guanosin. Adenosin dan 

guanosin akan dihidrolisis oleh enzim nukleosidase fosforilase menghasilkan basa 

nitrogen adenin dan guanin. Adenin dan guanin selanjutnya akan mengalami 
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deaminase, adenin diubah menjadi hipoxanthin, sedangkan guanin menjadi 

xanthin. Nukleosida adenosisin selain dapat terhidrolis juga dapat terlebih dahulu 

mengalami deaminase menjadi inosin. Inosin selanjutnya akan terhidrolisis 

menjadi hipoxanthin. Hipoxanthin dioksidasi oleh enzim xanthin oksidase 

menjadi xanthin. Kemudian xanthin oksidase mengubah hipoxanthin menjadi 

asam urat. 

 

Gambar 2.3 Skema Pembentukan Asam Urat dari Nukleosida Purin Melalui Basa 

Purin (Murray et al, 2009) 

 

2.1.4 Ekskresi Asam Urat 

 Asam urat merupakan hasil akhir dari katabolisme purin. Berbeda dengan 

hewan mamalia (sapi, kambing, kerbau, dsb) manusia tidak memiliki uricase yang 

dapat mengubah asam urat menjadi allantoin yang lebih larut air (Departemen 

Kesehatan, 2006). Organ yang bertanggungjawab terhadap lebih dari 70% 

ekskresi asam urat adalah ginjal (Lipkowitz, 2012). Ginjal mengeliminasi sekitar 

dua per tiga bagian asam urat melalui urin, sedangkan sisanya satu per tiga bagian 
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dieliminasi melalui saluran pencernaan. Hampir semua asam urat difiltrasi dalam 

glomelurus, kemudian sekitar 90% direabsorbsi kembali ke dalam darah di 

tubulus proksimal (Maiuolo et al, 2015). 

Pada keadaan normal, jumlah asam urat yang terakumulasi pada laki-laki 

±1200 mg dan pada perempuan 600 mg perharinya. Jumlah akumulasi ini 

meningkat beberapa kali lipat pada penderita gout. Berlebihnya akumulasi ini 

dapat disebabkan karena produksi atau asupan asam urat yang berlebih atau 

ekskresinya yang menurun. Meskipun produksi atau asupan purin berlebih, jika 

kemampuan ginjal normal maka asam urat tetap dapat diekskresikan. Pada 

kebanyakan penderita gout (75-90 %) kemampuan pembersihan atau clearance 

asam urat oleh ginjal menurun (Departemen Kesehatan, 2006). 

2.1.5 Komplikasi Asam urat 

 Kadar asam urat dalam darah ditentukan oleh keseimbangan antara asupan 

makanan, produksi dan laju ekskresinya. Bila keseimbangan ini terganggu maka 

dapat menyebabkan peningkatan kadar serum uric acid yang disebut 

hyperurecemia (Aaltje dan Widdy, 2011). Hyperurecemia dapat timbul akibat 

produksi asam urat yang berlebih atau pembuangannya yang berkurang. 

Dikatakan hyperurecemia jika kadar asam urat dalam darah di atas normal, pada 

laki-laki di atas 7,0  mg/dl dan pada perempuan di atas 5,7 mg/dl (Probosari, 

2015). 

 Menurut Dalimartha (2008) dan Sinaga (2012) hyperurecemia dapat terjadi 

karena keadaan sebagai berikut: 

(1) Gangguan metabolisme purin bawaan (inborn error of purine metabolism) 

Lesch-Nyhan Syndrome. Terjadi defisiensi enzim yang bekerja dalam 

salvage pathway untuk daur ulang basa-basa purin menjadi nukleotida purin 

kembali, yaitu HG-PRT (hipoxanthin-guanin fosforibosiltransferase). 

Sehingga menyebabkan produksi asam urat dari metabolisme guanine dan 

hipoxanthin di dalam tubuh (endogen) sangat berlebihan. Kelainan tersebut 

pautan pada kromosom X, perempuan sebagai pembawa (carier) biasanya 

tanpa gejala (asimptomatik). 

(2) Produksi asam urat berlebihan juga dapat karena kelainan herediter lainnya 

yaitu meningkatnya aktivitas enzim PRPP-sintetase (fosforibosil piropospat 
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sintetase) yang berakibat meningkatnya konsentrasi PRPP. PRPP adalah 

kunci sintesis purin, jika konsentrasinya meningkat maka asam urat pun 

juga akan meningkat. Kelainan tersebut juga terpaut pada kromosom X. 

(3) Konsumsi berlebihan makanan yang mengandung tinggi purin, seperti: 

daging, jeroan, kepiting, kerang, keju, kacang tanag, bayam, buncis, 

kembang kol dan brokoli. Metabolisme dari makanan yang mengandung 

tinggi purin akan meningkatkan produksi asam urat. Tetapi ekskresi asam 

urat melalui ginjal dan pencernaan berjalan normal hasil uraian asam urat 

dari makanan bukanlah suatu permasalahan yang besar (Departemen 

Kesehatan, 2006). 

(4) Keadaan hyperurecemia juga terjadi pada seseorang yang menderita 

penyakit tertentu seperti: mudah pecahnya sel darah merah (hemolysis), 

leukimia (kanker sel darah putih) atau akibat pengobatan kanker 

(kemoterapi, radioterapi). 

 Ketika serum uric acid meningkat melebihi batas kelarutannya, terjadilah 

kristalisasi monosodium urat atau kalsium pirofosfat dihidrat dalam cairan 

sinovial di persendian-persendian yang oleh masyarakat disebut gout atau pirai 

(Gambar 2.4), keadaan tersebut menyebabkan peradangan yang cukup parah 

(Sinaga, 2012). 

 

 

Gambar 2.4 Kristal Monosodium Urate (MSU) Yang Terbentuk dalam Cairan 

Sinovial 
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Berdasarkan riwatyatnya gout diklasifikan menjadi 4 golongan, yaitu 

(Dalimartha, 2008): 

(1) Arthritis Gout Asimptomatik 

 Pada tahapan ini, kadar serum uric acid meningkat tetapi tidak ada gejala 

atau simptom yang dirasakan. Perlu diketahui bahwa timbulnya serangan gout 

akut, tidak selalu berhubungan dengan tingginya kadar serum uric acid. Justru 

kadar serum uric acid yang tiba-tiba meningkat yang dapat mencetuskan serangan 

gout akut. Terjadi pada laki-laki yang telah puber atau perempuan post-

monopouse. Karena tidak ada simptom yang muncul maka tidak diperlukan 

pengobatan, tetapi patut untuk diwaspadai. 

(2) Arthritis Gout Akut (Acute Gouty Arthritis) 

 Serangan gout akut pertama kali ditandai dengan proses peradangan pada 

satu sendi (monoartikuler), 60% di antaranya timbul pada sendi di pangkal jari 

kaki. Radang sendi tersebut timbul dengan gejala lengkap berupa nyeri hebat, 

bengkak, kulit di atas sendi yang sakit berwarna kemerah-merahan dan bila diraba 

terasa panas. Rasa nyeri yang hebat biasanya timbul menjelang pagi hari, 

menyebabkan penderita kesulitan untuk berjalan. Puncak nyeri tercapai dalam 24 

jam setelah gejala pertama timbul. Serangan gout akan hilang dengan sendirinya 

dalam kurun waktu 5-14 hari tanpa pengobatan. 

 Serangan gout akut dipicu oleh keadaan stress, minuman beralkohol, makan 

berlebihan, trauma, benturan ringan pada sendi, kekurangan cairan akibat kurang 

minum, dan diet yang terlalu ketat. Serangan gout akut kadang hanya berlangsung 

sekali, namun pada kebanyakan penderita akan mengalami serangan kembali 

setelah 6 bulan atau lebih setelah serangan pertama. 

(3) Gout Interkritikal 

 Setelah serangan gout akut pertama, penderita akan masuk pada fase gout 

interkritikal. Penderita akan sembuh sempurna atau bebas sakit, tidak ada rasa 

nyeri sedikitpun dan penderita dapat bergerak dengan normal sampai serangan 

selanjutnya (jika memang tejadi). 

(4) Gout Tofi Kronis (Chronic Tophaceous Gout) 

 Gout  kronis adalah serangan gout akut yang terjadi 4-5 kali dalam setahun 

dan di sekitar sendi yang meradang timbul benjolan-benjolan (tofi). Tofi tersebut 
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berupa benjolan keras yang berisi endapan kristal monosodium urat (MSU) dan 

biasanya dapat terus berkembang hingga 10 tahun. Tofi tersebut dapat merusak 

persendian dan juga tulang disekitarnya, namun dengan pengobatan yang benar 

jarang penderita yang sampai ke tahap ini. 

 

 

Gambar 2.5 Gout Kronis dengan Tofi 

 

Pada 90% penderita gout, ditemukan bahwa ekskresi asam urat berkurang 

dengan penyebab yang belum diketahui dengan jelas. Namun ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi penurunan ekskresi asam urat seperti obesitas, hipertensi, 

hiperlipidemia, menurunnya fungsi ginjal, konsumsi alkohol dan obat-obatan 

tertentu. Obat-obatan seperti salisilat dosis rendah dapat menghambat eksresi 

asam urat, obat sitotoksik dapat menyebabkan produksi asam nukleat berlebih 

pada pengobatan leukimia karena obat sitotoksik meningkatkan kecepatan 

kematian sel. Contoh lain adalah deuretics loop dan thiazide dapat meningkatkan 

re-uptake urat (Departemen Kesehatan, 2006). Dalam keadaan kelaparan (diet 

yang terlalu ketat) dan olah raga yang berlebihan asam urat juga dapat meningkat, 

karena ketika keadaan lapar keton yang terbentuk dari hasil pembakaran lemak 

akan menghambat asam urat untuk diekskresi. Sedangkan ketika berolahraga yang 

terlalu berat menimbulkan penumpukan asam laktat di otot-otot (Dalimartha, 

2008).  

2.1.6 Terapi Komplikasi Asam Urat 

 Meskipun gout merupakan jenis penyakit yang pengobatannya mudah dan 

efektif, tetapi bila diabaikan maka gout dapat menyebabkan kerusakan sendi. Hal 
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ini terjadi karena pengendapan kristal monosodium urate di persendian dan 

jaringan di sekitarnya. Kristal tersebut berbentuk seperti jarum yang menyebabkan 

peradangan sendi dan menimbulkan rasa nyeri hebat, peradangan tersebut lambat 

laun akan merusak struktur sendi (Sholihah  F. M., 2014). 

 Tujuan dari terapi gout adalah menghentikan serangan akut, mencegah 

serangan kembali, dan mencegah komplikasi yang berkaitan dengan pengendapan 

asam urat kronis di jaringan (Departemen Kesehatan, 2006). Terapi gout dapat 

dilakukan secara farmakologis dan non-farmakologis. 

2.1.6.1 Terapi Non-Farmakologis 

 Gout termasuk penyakit metabolit yang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

termasuk terlalu banyak makan, obesitas, konsumsi alkohol, hyperlipidemia, dan 

insulin resistance syndrome. Menghindari faktor yang berkontribusi menyebabkan 

gout pada penderita arthritis gout asimptomatik dapat mengurangi serangan gout 

(Schlesinger, 2004). Penderita harus mendapatkan informasi bahwa dalam 

konsumsi berlebihan makanan yang mengandung tinggi purin, obesitas 

(kegemukan), hiperlipidemia dan konsumsi alkohol dapat menyebabkan 

hyperurecemia. Jika faktor resiko tersebut dapat diperbaiki maka terapi 

farmakologis tidak diperlukan. Tetapi hal tersebut tidak berlaku pada penderita 

yang memang mengalami gangguan ekskresi asam urat akibat kerusakan ginjal 

atau gangguan metabolisme purin bawaan yang menyebabkan serum uric acid 

meningkat (Sinaga, 2012). Dalam pharmaceutical care penyakit arthritis rematik 

yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan (2006) ada beberapa upaya yang 

dapat dilakukan untuk menurunkan serum uric acid, yaitu: 

(1) Mengatur pola makan dengan membatasi atau menghindari makanan yang 

mengandung tinggi purin, protein maupun lemak. 

(2) Bagi penderita obesitas agar serum uric acid turun harus melakukan diet. 

Diet harus dilakukan dengan tepat, karena jika tidak diet yang terlalu ketat 

dapat menyebabkan serangan gout akut. 

(3) Menghindari minuman beralkohol. 

(4) Meningkatkan asupan cairan, karena asam urat dapat larut di dalam air 

sehingga dapat meningkatkan ekskresinya melalui urin. 

(5) Mengganti obat-obatan yang dapat menyebabkan gout. 
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(6) Terapi dengan menggunakan es pada tempat yang sakit, dapat mengurangi 

rasa sakit serangan gout akut. 

 

2.1.6.2 Terapi Farmakologis 

 Tujuan terapi serangan gout akut adalah menghilangkan simptom (gejala). 

Hal yang paling penting dilakukan ialah menghindari fluktuasi kadar serum uric 

acid, karena dapat memperpanjang serangan atau memicu episode lebih lanjut 

(Departemen Kesehatan, 2006). 

(1) Obat Anti Inflamasi Nonsteroid (OAINS) 

 OAINS dapat mengontrol inflamasi dan rasa sakit dengan efektif pada 

serangan gout akut. Efek samping yang sering terjadi adalah iritasi pada 

perdarahan GI tract dan perforasi (Neal, 2005). OAINS tidak mempengaruhi 

serum uric acid. OAINS yang biasa digunakan adalah diklofenak, indometasin, 

ketoprofen, naproksen, piroxikam, sulindak (Departemen Kesehatan, 2006). 

Pemakaian aspirin harus dihindari karena pada dosis rendah mengakibatkan 

retensi urat, sedangkan dengan dosis tinggi mengakibatkan batu ginjal dengan 

menghambat ekskresi dan reabsorbsi urat secara kompetitif (Murray et al, 2009).  

(2) Kolkisin 

 Kolkisin efektif untuk mengatasi serangan gout akut, dapat menghilangkan 

nyeri dalam waktu 48 jam (Sholihah  F. M., 2014). Tetapi bukan sebagai pilihan 

utama dan sebisa mungkin dihindari karena menyebabkan diare berat. Kolkisin 

tidak menurunkan serum uric acid. Diberikan p.o 1 mg, diikuti dosis 0,5 mg. 

Kebanyakan penderita merespon dalam waktu 18 jam dan inflamasi menghilang 

pada 75-80% dalam 48 jam. Kolkisin dikontraindikasikan pada penderita dengan 

gangguan pada ginjal dan hati, serta pada manula (Departemen Kesehatan, 2006). 

(3) Kortikosteroid 

 Kortikosteroid efektif digunakan untuk penderita yang dikontraindikasikan 

atau tidak dapat mentoleransi efek samping OAINS dan kolkisin. Efek samping 

dari kortikosteroid ini adalah penipisan tulang, susah menyembuhkan luka, 

menurunkan sistem imun tubuh sehingga penderita rentang terkena infeksi. 

Kortikosteroid yang biasa digunakan adalah prednison, triamsinolon dan 
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deksametason (Sholihah  F. M., 2014). Kortikosteroid dapat diberikan p.o dalam 

dosis tinggi (30-40 mg) atau intramuskular, dosis diturunkan bertahap selama 7-

10 hari (Departemen Kesehatan, 2006). 

(4) Urikosurik dan Urikostatik 

 Pengobatan gout kronis membutuhkan waktu panjang untuk menurunkan 

serum uric acid sampai di bawah normal, menjaga agar tidak terjadi serangan 

akut, mengurangi volume tofi, dan mencegah terjadinya kerusakan sendi maupun 

tulang. Obat yang bekerja menurunkan serum uric acid hendaknya tidak 

digunakan ketika terjadi serangan gout akut. Ada dua kelas obat yang digunakan 

untuk terapi gout kronik, yaitu: obat urikosurik dan obat urikostatik (Xanthin 

Oxidase Inhibitor) (Departemen Kesehatan, 2006). 

 Obat urikosurik akan meningkatkan ekskresi asam urat dengan 

menghambat reabsorbsi asam urat pada tubulus proksimal, contohnya adalah 

probenesid, losartan, dan sulfinpirazon. Losartan merupakan anti-hipertensi 

golongan ACE Inhibitor, selain dapat menurunkan tekanan darah ternyata losartan 

dapat menghambat reabsorbsi tubular ginjal oleh sebab itu dapat digunakan 

sebagai urikosurik. Menjadi terapi pada penderita hipertensi yang disertai gout 

atau hyperuricemia (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

 Fenofibrat, obat pernurun lipid golongan fibrat juga memiliki efek 

urikosurik. Dapat digunakan pada penderita hiperlipidemia yang disertai gout atau 

hyperuricemia (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

 Probenesid dosis 500-1000 mg dua kali sehari efektif untuk menurunkan 

serum uric acid pada penderita gout, hyperuricemia karena penurunan ekskresi 

asam urat, maupun fungsi ginjal yang normal. Probenesid diabsorbsi dengan baik 

dari gastrointestinal tract dan memiliki waktu paruh 6-12 jam. Dimetabolisme 

dan sekitar 40% diekskresi dalam bentuk metabolitnya melalui urin dalam 48 jam 

(Schlesinger, 2004). 

 Obat urikostatik merupakan xanthine oxidase inhibitor yang akan 

menghambat pembentukan asam urat, contohnya allopurinol atau analog dari 

hipoxanthine (Sholihah  F. M., 2014). Allopurinol adalah drug of choice untuk 

menurunkan serum uric acid (Departemen Kesehatan RI, 2006). Allopurinol 

bekerja dengan menghambat molybdenum pterin yang merupakan tempat aktif 
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xanthine oxidase. Xanthine oxidase dibutuhkan untuk mengoksidasi hipoxanthine 

dan xanthine menjadi asam urat. Allopurinol adalah obat pilihan untuk orang yang 

dikontraindikasikan dengan terapi urikosurik. Toksisitas allopurinol sering terjadi 

dalam kasus insufiensi ginjal, untuk menghindarinya dosis harus disesuaikan 

dengan tepat Dosis allopurinol disesuaikan dengan klirens kreatinin, sehingga 

dosis setiap penderita berbeda (Sholihah  F. M., 2014). 

2.2 Tinjauan tentang Xanthine Oxidase 

 Enzim xanthine oxidase tersebar luas dan terdapat dengan konsentrasi 

tinggi di dalam sel endotel darah, usus halus, ginjal, serta hati. Enzim ini memiliki 

peranan penting dalam konversi basa purin menjadi asam urat. Pada organ lain 

seperti otak, jantung dan jaringan otat skeletal, aktivitas xanthine oxidase rendah 

(Murray et al, 2009; Maiuolo et al, 2015). Satu unit xanthine oxidase dapat 

mengkonversi satu µmol substrat xanthine menjadi asam urat tiap satu menit pada 

pH optimum (7,5) dan suhu optimum (25 °C) (Ummaheswari,2009). 

 Peran fisiologis dari xanthine oxidase adalah mengkatalisis dua reaksi 

antara katabolisme purin pada makhluk hidup. Xanthine oxidase mengkatalisis 

reaksi oksidasi dari hyphoxanthine menjadi xanthine dan dari xanthine menjadi 

asam urat, (Maiuolo et al, 2015). Seperti yang terlihat pada gambar 2.7. 

 

Gambar 2.6 Konversi Hypoxanthine dan Xanthine Menjadi Asam Urat Oleh 

Xanthine Oxidase (XO) (Anonim, 2015) 
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2.3 Tinjauan tentang Allopurinol 

 

   Gambar 2.7 Struktur Kimia Allopurinol 
 

 Allopurinol (1H-Pirazol[3,4-d]Piridin-4-ol) memiliki struktur seperti pada 

gambar 2.8, memiliki rumus molekul C5H4N4O5 dan berat molekul (BM) 

136,11. Dalam Farmakope Indonesia V (2014) allopurinol berupa  serbuk halus, 

putih hingga hampir putih dan berbau lemah. Allopurinol mengandung tidak 

kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,1% C5H4N4O5 dihitung terhadap zat 

yang telah dikeringkan. Sangat sukar larut dalam air dan dalam etanol, pratktis 

tidak larut dalam kloroform dan eter, tetapi larut dalam kalium dan natrium 

hidroksida. 

 Allopurinol merupakan analog hypoxanthine. Berperan sebagai xanthine 

oxidase inhibitor yang akan menghalangi konversi hyphoxanthine menjadi 

xanthine dan dari xanthine menjadi asam urat (Gambar 2.8), mereduksi kadar 

serum uric acid maupun kadar asam urat urin, serta meningkatkan kadar prekursor 

asam urat hyphoxanthine-xanthine dalam urin. Allopurinol memiliki waktu paruh 

(t1/2) pendek yaitu hanya 40 menit. Allopurinol dimetabolisme oleh xanthine 

oxidase (XO) menjadi oxipurinol atau aloxantin, merupakan metabolit aktif yang 

bertanggungjawab terhadap penurunan kadar serum uric acid melalui efek 

klinisnya sebagai xanthine oxidase inhibitor (Gambar 2.8). Oxipurinol memiliki 

waktu paruh (t1/2) 14-28 jam atau 9-15 kali lebih panjang dibanding allopurinol, 

sebagian besar oxipurinol diekskresi oleh ginjal. Efek maksimum penurunan 

kadar serum uric acid dapat dilihat dalam kurun waktu 14 hari (Schlesinger, 

2004). 
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Gambar 2.8 Skema Kerja Allopurinol dan Oxipurinol dalam Menghambat 

Pembentukan Asam Urat 

 

 Agent penurun asam urat yang paling banyak diresepkan adalah 

allopurinol, alasannya adalah karena allopurinol cukup diberikan satu kali sehari 

dan memiliki efikasi besar. Allopurinol dapat diberikan  sekali pada waktu pagi 

dengan dosis 300 mg atau ditingkatkan menjadi 800 mg jika diperlukan. Tetapi, 

pengaturan dosis diperlukan pada penderita dengan klirens kreatinin lemah 

(Schlesinger, 2004). Berikut adalah dosis pemberian p.o allopurinol yang harus 

diberikan sesuai dengan klirens kreatinin (Tabel II.1) dan I.V (Tabel II.2). 
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Tabel II.1 Dosis Allopurinol P.O Sesuai dengan Klirens Kreatinin (Drug 

Information Handbook 17
th

 Ed) 

 

Klirens Kreatinin 

(mg/menit) 

Dosis Allopurinol 

(mg) 

140 400 (perhari) 

120 350 (perhari) 

100 300 (perhari) 

80 250 (perhari) 

60 200 (perhari) 

40 150 (perhari) 

20 100 (perhari) 

10 100 (2xH) 

0 100 (3xH) 

 
 

Tabel II.2 Dosis Allopurinol I.V Sesuai dengan Klirens Kreatinin (Drug 

Information Handbook 17
th

 Ed) 
 

Klirens Kreatinin 

(mg/menit) 

Dosis Allopurinol 

(mg)/Hari 

10-20 200 

3-10 100 

<3 100 (dengan pemberian jarak) 
 

 

 Penurunan asam urat selama terapi dengan allopurinol bergantung pada 

dosis. Allopurinol memiliki efek ‘holidaysí’ atau masa ketika penderita tidak 

mengkonsumsi allopurinol akan menyebabkan kenaikan kadar serum uric acid, 

tofi dan serangan dapat muncul kembali (Schlesinger, 2004). 

 Lebih dari 5% pasien tidak dapat mentoleransi efek samping allopurinol 

seperti iritasi pada GI tract, bone marrow supression (myelotoxicity), sindrom 

hipersensitifitas, hingga memburuknya fungsi ginjal. Mekanisme pasti dari reaksi 

tersebut tidak diketahui, tapi kerusakan ginjal diyakini sabagai akibat dari 

akumulasi oxipurinol. Allopurinol meningkatkan toksisitas beberapa obat yang 

dimetabolisme oleh xanthine oxidase, seperti mercapturine dan azathioprine. Saat 

diberikan bersamaan dengan allopurinol maka dosis obat-obatan tersebut harus 

diturunkan hingga 20-30% untuk menghindari toksisitasnya terhadap sum-sum 

tulang belakang (Schlesinger, 2004). 
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2.4 Tinjauan tentang Teh (Camelia sinensis) 

2.4.1 Definisi Teh Hijau 

 Teh dihasilkan dari pucuk daun kering tanaman teh (Camelia sinensis 

Theaceae) melalui proses tertentu. Saat ini teh menjadi minuman paling populer 

kedua setelah air mineral. Secara umum berdasarkan cara atau proses 

pengolahannya, teh dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu teh hijau, 

teh oolong dan teh hitam. Teh hijau dibuat dengan cara menginaktivasi enzim 

oksidase atau fenolase yang ada dalam pucuk daun teh segar, dengan cara 

pemansan atau penguapan menggunakan uap panas, sehingga oksidasi enzimatik 

terhadap katekin dapat dicegah. Teh hitam dibuat dengan cara memanfaatkan 

terjadinya oksidasi enzimatis terhadap kandungan katekin teh. Sedangkan, teh 

oolong dihasilkan melalui proses pemanasan yang dilakukan segera setalah proses 

rolling atau penggulungan daun, tujuannya adalah untuk menghentikan proses 

fermentasi. Oleh karena itu, teh oolong disebut sebagai teh semi-fermentasi, yang 

memiliki karakteristik khusus dibandingkan teh hitam dan teh hijau (Hartoyo, 

2003).  

 Teh hijau pada mulanya hanya dikonsumsi oleh orang asia, tetapi sekarang 

sudah mulai mendunia (Chen et alI, 2015). Popularitas teh hijau atau green tea 

(Camelia sinensis) di Indonesia meningkat seiring meningkatnya popularitas 

masakan jepang. Teh hijau adalah minuman yang lazim dikonsumsi oleh orang 

jepang. Faktor pendukung melesatnya popularitas teh hijau adalah hasil penelitian 

yang telah membuktikan jika teh hijau memiliki banyak sekali manfaat bagi 

kesehatan. Teh hijau mengandung antioksidan polifenol dengan kadar yang cukup 

tinggi, khususnya katekin. Salah satu sifat antioksidan katekin adalah berperan 

sebagai penghambat beberapa enzim termasuk xanthine oxidase (Jatuwaparuk, 

2014). 

 Teh hijau pertama kali digunakan sebagai bahan pengobatan di China kuno 

sejak ribuan tahun yang lalu (Chen et aI, 2015). Tanaman ini banyak 

dibudidayakan di asia tenggara sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional 

(herbal medicine). Konsumsi teh hijau secara teratur dapat meningkatkan sistem 

pertahanan dan memperbaiki fungsi organ tubuh. Hal ini disebabkan teh hijau 

mengandung polifenol dalam jumlah yang tinggi (Anindita, 2012). Seperti yang 
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tercantum dalam warta penelitian dan pengembangan tanaman industri oleh 

Towaha J. (2013) (tabel II.3), kandungan polifenol katekin teh hijau setelah 

pengolahan sebesar 10,04% lebih besar dibandingkan teh oolong 9,49% dan teh 

hitam yang hanya 5,91%. 

 

Tabel II.3 Kandungan Senyawa Katekin Pada Teh (Towaha J, 2013) 

Jenis Teh 

Kandungan 

Katekin 

Sebelum 

pengolahan (%) 

Kandungan 

Katekin Setelah 

pengolahan (%) 

Katekin 

Terdegradasi 

dalam 

pengolahan (%) 

Teh Oolong 13,76 9,49 31,03 

Teh Hijau 

 
13,76 10,04 27,03 

Teh Hitam 

 
13,76 5,91 57,70 

 

 

2.4.2 Karakteristik Teh (Camelia sinensis) 

 

Gambar 2.9 Tanaman Teh (Camelia sinensis) 

  

 Tanaman teh merupakan tanaman tahunan yang diberi nama seperti 

Camelia sinensis, Thea sinensis, Camelia thea, dan Camelia theifera. Tanaman 

teh terdiri dari banyak spesies yang tersebar di Asia tenggara, India, Cina Selatan, 

Laos Barat Laut, Muangthai Utara, dan Burma. Camelia sinensis dapat tumbuh 

pada ketinggian 200-2.300 meter di atas permukaan laut (Effendi, 2010). 
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 Menurut Mahmood (2010), tanaman teh (Camelia sinensis) diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

   Kerjaan : Plantae 

   Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan biji) 

   Sub-divisi : Angiospermae (tumbuhan biji terbuka) 

   Kelas  : Dicotyledoneae (tumbuhan berkeping biji dua) 

   Sub kelas : Dialypetalae 

   Bangsa  : Theales 

   Suku  : Theaceae 

   Marga  : Camelia 

   Jenis  : Camelia sinensis 

 Teh (Camelia sinensis) masuk dalam famili Theaceae. Tanaman teh 

tergolong tanaman perdu dengan tinggi 10-15 m jika tumbuh di alam liar dan 0,6 - 

1,5 m saat dibudidayakan. Daun muda berwarna hijau terang dan daun tua 

berwarna hujau gelap, tunggal, helai daun berbentuk lanset dengan ujung runcing 

dan bertulang menyirip, pangkal daun runcing dan tepinya bergerigi. Memiliki 

panjang 5 - 15 cm dan lebar 4 cm. Tangkai putik pendek dengan panjang kurang 

lebih 1 cm dan berwarna hijau kekuningan. Bunganya berwarna putih, baunya 

harum, berdiameter 2,5 – 4 cm dengan 7 – 8 petal, berkelamin 2 (dua) dan terletak 

di ketiak daun (Mahmood, 2010). 

2.4.3 Kandungan Senyawa Kimia Teh Hijau 

 Zat bioaktif yang ada dalam daun teh digolongkan menjadi 4 (empat) 

kelompok besar yaitu golongan fenol, golongan bukan fenol, golongan aromatis, 

dan enzim. Keempat golongan tersebut saling terkait untuk memberikan aktivitas 

berkhasiat dari daun teh, dengan didukung cara pengolahan yang tepat (Towaha J, 

2013). Teh hijau memiliki aktivitas sebagai antioxidant kuat dengan berbagai 

mekanisme, termasuk peroksidasi antilipid, scavenging (pencarian) radikal bebas, 

metal sequestration, dan penghambat beberapa enzim salah satunya adalah enzim 

xanthine oxidase (Jatuwaparok, 2014). 
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2.4.3.1 Golongan Fenol 

(1) Katekin 

 
Gambar 2.10 Struktur Kimia Katekin (Towaha J, 2013) 

 

 Senyawa katekin merupakan senyawa yang paling penting pada daun teh, 

berfungsi sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Katekin 

adalah senyawa metabolisme sekunder yang secara alami dihasilkan oleh 

tumbuhan dan termasuk golongan flavonoid. Struktur molekul katekin pada cincin 

A dan B memiliki dua gugus fenol dan satu gugus dihidropirin pada cincin C. 

Katekin juga dapat disebut sebagai polifenol karena ada lebih dari 1 (satu) gugus 

fenol. Kandungan total katekin pada daun teh segar berkisar 13,5-31% dari berat 

daun teh kering (Towaha J, 2013). Katekin pada daun teh merupakan senyawa 

yang sangat kompleks yang tersusun dari komponen senyawa katekin (C), 

epikatekin (EC), epigalokatekin (EGC), epikatekin galat (ECG) epigalokatekin 

galat (EGCG). Epigalokatekin galat (EGCG) merupakan komponen utama katekin 

dengan presentase sebesar 13% dihitung dari berat daun teh kering (Jatuwaparok, 

2014). 

(2) Flavonol 

 

Gambar 2.11 Struktur Kimia Flavanol (Towaha J, 2013) 
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Flavonol termasuk turunan flavonoid. Merupakan salah satu dari sekian 

banyak senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan alami dan 

mempunyai kemampuan mengikat logam. Selain itu, flavanol juga dapat 

menguatkan dinding pembuluh darah. Senyawa flavanol pada daun teh meliputi 

senyawa kaemferol, kuersetin, dan mirisetin dengan kandungan 3-4% dari berat 

kering daun (Towaha J, 2013). 

2.4.3.2 Golongan Bukan Fenol 

(1) Karbohidrat 

 Karbohidrat yang terkandung dalam teh adalah 3-5% dari berat daun 

kering yang terdiri dari sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Peranan karbohidrat dalam 

pengolahan teh yaitu dapat bereaksi dengan asam-asam amino dan katekin. Pada 

suhu tinggi akan membentuk senyawa aldehid yang menimbulkan aroma seperti 

karamel, bungan, buah, madu dan sebagainya (Towaha J, 2013). 

(2) Pektin 

 Pektin terdiri dari pektin dan asam pektat, dengan kandungan berkisar 4,9-

7,6% dari berat kering daun. Dalam proses pengolahan teh, pektin akan terurai 

menjadi asam pektat dan metil alkohol, sebagian metil alkohol akan menguap ke 

udara dan sebagian akan menjadi ester yang berperan dalam memberikan aroma 

teh. Dalam suasana asam, asam pektat akan membentuk gel yang berfungsi 

mempertahankan bentuk gulungan daun setelah digiling. Selanjutnya gel akan 

membentuk lapisan di permukaan daun teh yang berperan untuk mengurangi 

oksidasi, pada proses pengeringan lapisan gel akan mengering membentuk lapisan 

mengkilat yang disebut bloom dari teh (Towaha J, 2013). 

(3) Alkaloid 

 Alkaloid dapat memberikan rasa menyegarkan dari teh. Presentase 

alkaloid yang terkandung dalam daun teh antara 3-4% dari berat daun kering 

alkaloid utama dalam daun teh adalah senyawa kafein, theobromin, dan theofolin. 

Selama pengolahan kafein tidak akan terurai, tetapi kafein akan bereaksi dengan 

katekin membentuk senyawa yang menentukan kesegaran (briskness) dari 

seduhan teh (Towaha J, 2013). 
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(4) Protein dan Asam Amino 

 Pada teh hitam kandungan protein memiliki peranan sangat besar untuk 

membentuk aroma. Selama proses pelayuan protein akan terurai menjadi asam 

amino. Bersama dengan katekin dan karbohidrat, asam amino akan membentuk 

senyawa aromatis asam amino seperti hidrokarbon, ester, keton, aldehid dan 

alkohol. Asam amino yang banyak berperan dalam pembentukan senyawa 

aromatis adalah alanin, fenil alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Kandungan 

protein dan asam amino bebas pada daun teh dihitung dari berat daun kering 

adalah 1,4-5%. Kandungan asam amino bebas pada daun teh sebanyak 50% 

didominasi oleh asam amino L-theanin sisanya berupa asam amino glutamat, 

asam aspartat dan arginin. Asam amino L-theanin dapat  memberikan rasa tenang 

melalui aksinya mendorong terbentuknya gelombang α di otak.(Towaha J, 2013). 

(5) Klorofil dan Zat Warna yang lain 

 Kandungan zat warna dalam daun teh sekitar 0,019% dari berat daun 

kering. Salah satu unsur penentu kualitas teh hijau adalah warnanya, sehingga 

klorofil sangat berperan dalam warna hijau pada teh hijau. Dalam proses oksidasi 

enzimatis pada pengolahan teh hitam, klorofil yang berwarna hijau segar 

mengalami penguraian menjadi feofitin yang berwarna hitam. Sebagian warna 

karetenoid akan teroksidasi menjadi substansi mudah menguap yang terdiri dari 

aldehid dan keton tak jenuh yang berperan memberikan aroma seduhan teh. 

Sedangkan sebagian karetenoid lainnya berperan dalam memberi warna kuning 

jingga (Towaha J, 2013). 

(6) Vitamin-Vitamin 

 Vitamin A, B1, B2, B3, B5, C, E dan K merupakan vitamin-vitamin yang 

terkandung dalam daun teh. Kandungan vitamin-vitamin tersebut pada daun teh 

hijau lebih tinggi dibandingkan teh hitam, karena vitamin-vitamin tersebut sangat 

peka terhadap proses oksidasi dan suhu tinggi. Pada teh hijau kandungan vitamin 

B (B1, B2, B3, dan B5) lebih besar 10 kali lipat dari sayuran, selain itu kandungan 

vitamin C nya juga lebih tinggi dari buah apel, jeruk, ataupun tomat. Dalam satu 

cangkir teh hijau mengandung 100-200 IU vitamin E dan 300-500 IU vitamin K 

(Towaha J, 2013). 
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(7) Mineral 

 Kandungan mineral dalam daun teh sekitar 4-5% dari berat daun kering. 

Jenis mineral yang terkandung dalam daun teh adalah K, Na, Mg, Ca, F, Zn, Mn, 

Cu dan Se. Mineral F merupakan mineral yang kandungannya paling tinggi di 

antara jenis mineral lainnya yng terkandung dalam daun teh. Mineral F 

memberikan maanfaat pada gigi dengan membantu mempertahankan dan 

menguatkan gigi agar terhindar dari karies (Towaha J, 2013). 

2.4.3.3 Golongan Aromatis 

   Senyawa aromatis erat kaitannya dengan aroma teh. Senyawa aromatis 

pembentuk aroma teh merupakan senyawa volatile (mudah menguap), baik yang 

terkandung secara alamiah pada dau teh maupun yang terbentuk sebagai hasil 

reaksi biokimia pada proses pengolahan teh (pelayuan, penggulungan, oksidasi 

enzimatis atau pengeringan). Senyawa aromatis yang terbentuk secara alamiah 

jumlahnya jauh lebih sedekit dibanding yang terbentuk selama proses pengolahan 

teh. Senyawa aromatis alamiah antara lain linalool, linalool oksida, geraniol, 

benzil alkohol, etil salisilat, n-heksan dan cis-3-heksanol (Towaha J, 2013). 

2.4.3.4 Golongan Enzim 

   Enzim yang terkandung dalam daun teh adalah invertase, amilase, β-

glukosidase, oksimetalase, protease, dan peroksidase yang berperan sebagai 

biokatalisator pada setiap reaksi kimia tanaman. Selain enzim-enzim tersebut 

terdapat enzim polifenol oksidase yang berperan dalam proses oksidasi katekin. 

Enzim polifenol oksidase terdapat dalam kloroplast, dan katekin berada dalam 

vakuola, sehingga enzim polifenol oksidase dan katekin tidak akan pernah 

bereaksi kecuali jika ada kerusakan sel (Towaha J, 2013). 

2.4.4 Kegunaan dan Manfaat Teh Hijau 

  Teh hijau mengandung antioksidan polifenol dengan kadar yang cukup 

tinggi, khususnya katekin. Salah satu sifat antioksidan katekin adalah berperan 

sebagai penghambat beberapa enzim termasuk xanthine oxidase (Jatuwaparuk, 

2014). Katekin yang memiliki struktur dasar flavonoid berpotensi sebagai 

xanthine oxidase inhibitor, karena mempunyai kemiripan dengan struktur 
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xanthine. Flavonoid memiliki dua cincin aromatik dengan gugus hidroksil sebagai 

akseptor elektron dan menunjukan mekanisme inhibisi kompetitif (Wulandari, et 

al, 2013). Inhibitor kompetitif akan menghambat aktivitas xanthine oxidase, 

dengan berkompetisi bersama substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Namun 

inhibisi tersebut bersifat reversibel, dengan peningkatan konsentrasi substrat dapat 

mengatasi inhibisi kompetitif. Sisi aktif enzim hampir seluruhnya akan diikat oleh 

substrat, sehingga tidak ada inhibitor yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim 

(Yulianto, 2009). 

  Selain itu katekin EGCG yang terkandung dalam teh dapat menghambat 

aktivitas asetil KoA karboksilase dalam siklus biosintesis asam lemak, sehingga 

dapat menurunkan akumulasi trigliserida pada jaringan lemak. Katekin EGCG 

juga memiliki efek hipokolesterolemik, karena menekan absorbsi kolesterol di 

dalam usus. Manfaat lainnya adalah sebagai antibakteri, antimutagenik dan 

mencegah karies pada gigi (Dewi, 2008). 

2.5 Tinjauan tentang Ekstraksi 

2.5.1 Definisi Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses penyarian untuk memperoleh ekstrak atau 

sediaan kental dari bahan aktif simplisia nabati maupun hewani, menggunakan 

pelarut yang sesuai yang selanjutnya semua atau hampir semua pelarut diuapkan 

dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi 

baku yang ditetapkan. Sedangkan simplisia dapat diartikan sebagai bahan alam 

untuk digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga 

dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia 

dibedakan menjadi simplisia nabati, simplisia hewani dan simplisia pelikan 

(mineral). Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tumbuhan utuh, bagian 

tumbuhan atau eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan ialah isi sel yang secara 

spontan keluar dari tumbuhan, atau isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan 

dari selnya, atau senyawa nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari 

tumbuhannya dan belum berupa senyawa kimia murni (Departemen Kesehatan 

RI, 2000). 

Seperti yang tercantum dalam Departemen Kesehatan RI (2000), secara 

umum pembuatan ekstrak dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain: 
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(1) Pembuatan serbuk simplisia dan klasifikasinya. 

(2) Pemilihan cairan pelarut. 

(3) Separasi dan pemurnian. 

(4) Pemekatan (rotavapor) atau penguapan (evaporasi). 

(5) Pengeringan ekstrak. 

(6) Penetapan randemen. 

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik 

(optimal) untuk senyawa berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian senyawa 

tersebut dapat terpisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan lainnya, serta 

ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa kandungan yang diinginkan. 

Oleh karena itu cairan pelarut dipilih yang melarutkan hampir semua metabolit 

sekunder yang terkandung. 

Faktor utama untuk yang dipertimbangkan dalam pemilihan cairan penyari 

adalah sebagai berikut (Departemen Kesehatan RI, 2000): 

(1) Selektivitas. 

(2) Kemudahan bekerja dan proses dengan cairan tersebut. 

(3) Ekonomis. 

(4) Ramah lingkungan. 

(5) Keamanan. 

Namun, kebijakan dan peraturan pemerintah dalam hal ini juga ikut 

membatasi, cairan pelarut apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Pada 

prinsipnya cairan tersebut harus memenuhi syarat kefarmasian (pharmaceutical 

gradeI). Sampai saat ini berlaku aturan bahwa pelarut yang diperbolehkan adalah 

air dan alkohol (etanol) serta campurannya. Jenis pelarut lain seperti metanol 

(turunan alkohol), heksana (hidrokarbon alifatik), toluen (hidrokarbon aromatik), 

kloroform (dan segolongannya), dan aseton, umumnya digunakan sebagai pelarut 

untuk tahap separasi dan tahap pemurnian (fraksinasi). Khusus metanol, 

penggunaannya dihindari karena sifatnya yang menyebabkan toksisitas akut 

maupun kronik. Tetapi jika dalam uji ada atau tidaknya sisa pelarut dalam ekstrak 

menunjukan hasil negatif, maka metanol sesunggunya adalah pelarut yang lebih 

baik dari etanol (Departemen Kesehatan RI, 2000). 
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2.5.2 Metode Ekstraksi dengan Menggunakan Pelarut 

2.5.2.1 Cara Dingin 

(1) Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrasian simplisia dengan cara perendaman 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada 

temperatur ruangan (kamar). Maserasi yang dilakukan pengadukan terus-menerus 

disebut maserasi kinetik. Sedangkan maserasi yang dilakukan pengulangan 

penambahan pelarut setelah dilakukan penyarian maserat pertama dan seterusnya 

disebut remaserasi (Departemen Kesehatan RI, 2000). 

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. Masukan satu bagian serbuk kering simplisia 

ke dalam maserator, tambahkan sepuluh bagian pelarut. Rendam selama 6 jam 

pertama sambil berkali-kali diaduk, kemudian didiamkan 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. Kemudian kumpulkan semua maserat, uapkan dengan penguapan 

vakum atau penguapan tekanan rendah hingga diperoleh ekstrak kental. Hitung 

randeman yang diperoleh, yaitu presentasi bobot (b/b) antara randemen dengan 

bobot serbuk simplisia yang digunakan dengan penimbangan. Randeman harus 

mencapai angka sekurang-kurangnya sebagaimana ditetapkan pada masing-

masing monografi ekstrak (Departemen Kesehatan RI, 2000). 

2.5.2.2 Cara Panas 

(1) Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu 

pertama hingga 3-5 kali sehingga proses ekstraksi sempurna. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

30 
 

 

(2) Soxhlet 

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru dan pada 

umumnya dilakukan dengan alat khusus. Sehingga terjadi ekstraksi berkelanjutan 

dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 

(3) Digesti 

Digesti merupakan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum 

pada temperatur 40-50°C. 

(4) Infus 

Infus yaitu ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperature harus terukur 96-

98°C selama 15-20 menit (Departemen Kesehatan RI, 2000). 

2.6 Tinjauan tentang Spektrofotometri 

2.6.1 Definisi Spektrofotometri 

Spektrofotometri UV-Vis adalah pengukuran panjang gelombang, 

intensitas sinar ultraviolet, dan cahaya tampak yang diabsorbsi 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 atau visibel berada 

pada panjang gelombang 400-800 nm. Spektroskopi UV-Vis biasanya digunakan 

untuk molekul dan ion anorganik atau kompleks di dalam larutan. Spektrum UV-

Vis mempunyai bentuk yang lebar dan hanya sedikit informasi tentang struktur 

yang bisa didapatkan dari spektrum ini. Tetapi spektrum tersebut dapat digunakan 

untuk pengukuran secara kuantitatif. Konsentrasi analit di dalam larutan bisa 

ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan 

menggunakan hukum Lambert-Beer (Dachriyanus, 2004). 
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2.6.2 Komponen Spektrofotometri 

Komponen-komponen spektrofotometri adalah sebagai berikut (Rohman, 

2007) : 

(1) Sebagai sumber sinar. Lampu deuterium atau lampu hidrogen untuk 

pengukuran UV dan lampu tungsten digunakan untuk daerah visibel. 

(2) Monokromator. Digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang 

monokromatis dan mendispersikan sinar ke dalam komponen-komponen panjang 

gelombangnya yang selanjutnya akan dipilih oleh celah (slit). Alatnya dapat 

berupa prisma atau grating. 

(3) Sel absorpsi. Pada pengukuran di daerah tampak, kuvet kaca atau kuvet 

kaca corex dapat digunakan. Sedangkan untuk pengukuran pada daerah UV 

digunakan sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini. Kuvet 

yang digunakan harus tertutup untuk pelarut organik. 

(4) Detektor. Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap 

cahaya pada berbagai panjang gelombang. 

 

2.6.3 Penyerapan Radiasi Molekul 

Sinar ultraviolet dan sinar tampak memberikan energi yang cukup untuk 

terjadinya transisi elektronik. Dengan demikian, spektra ultraviolet dan spektra 

tampak dikatakan sebagai spektra elektronik. Jika suatu molekul sederhana 

dikenakan radiasi elektromagnetik maka molekul tersebut akan menyerap radiasi 

elektromagnetik yang energinya sesuai. Interaksi antara molekul dengan radiasi 

elektromagnetik ini akan meningkatkan energi potensial elektron pada tingkat 

keadaan tereksitasi. Apabila pada molekul yang sederhana hanya terjadi transisi 

elektronik pada satu macam gugus yang terdapat pada molekul, maka hanya akan 

terjadi satu absorpsi yang merupakan garis spektrum (Rohman, 2007). 

Spektrum UV-Vis merupakan korelasi antara absorbansi (sebagai ordinat) 

dan panjang gelombang (sebagai absis) bukan merupakan garis spektrum akan 

tetapi merupakan suatu pita spektrum. Terbentuknya pita spektrum tersebut 

disebabkan terjadinya eksitasi elektronik lebih dari satu macam pada gugus 

molekul yang sangat kompleks. Terjadinya dua atau lebih pita spektrum UV-Vis 

diberikan oleh molekul dengan struktur yang lebih kompleks karena terjadi 
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beberapa transisi sehingga mempunyai lebih dari satu panjang gelombang 

maksimum (Rohman, 2007). 

Kromofor adalah bagian molekul yang mengabsorbsi dalam daerah 

ultraviolet dan daerah sinar tampak. Dalam satu molekul dapat dikandung 

beberapa kromofor. Senyawa yang memiliki gugus kromofor dapat menyerap 

radiasi pada daerah ultraviolet. Jika pada gugus kromofor diikat oleh gugus 

ausokrom, dapat menambah panjang gelombang dan intensitas serapan 

maksimum (absorbansi) ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Jika 

terjadi pergeseran serapan maksimum ke arah panjang gelombang yang lebih 

panjang, disebut efek batokrom. Sebaliknya jika pergeseran terjadi ke arah yang 

lebih kecil disebut hipsokrom (Silverstein, 1986). 

 

2.6.4 Hukum Lambert-Beer 

Menurut hukum Lambert-Beer, serapan (A) berbanding lurus dengan 

konsentrasi (c): 

A = ƹ . b . C 

Jika konsentrasi bertambah, jumlah molekul yang dilalui berkas sinar akan 

bertambah, sehingga serapan juga akan bertambah karena serapan berbanding 

lurus dengan konsentrasi (Rohman, 2007). 

 

2.6.5 Tahapan Analisis Spektrofotometri Ultraviolet 

(1) Pemilihan Panjang Gelombang Maksimum 

Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah 

panjang gelombang pada serapan maksimum. Untuk memperoleh panjang 

gelombang serapan maksimum, dilakukan dengan membuat kurva hubungan 

antara absorbansi dengan panjang gelombang dari suatu larutan baku pada 

konsentrasi tertentu. 

(2) Pembuatan kurva Kalibrasi 

Dibuat seri larutan baku dari zat yang akan dianalisis dengan berbagai 

konsentrasi. Masing-masing absorbansi larutan dengan berbagai konsentrasi 

diukur, kemudian dibuat kurva yang merupakan hubungan antara absorbansi 

dengan konsentrasi. 
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(3) Pembacaan Absorbansi Sampel atau Cuplikan 

Absorbansi yang terbaca pada spektrofotometri sebaiknya masuk di  antara 

rentang 0,2 - 0,8 atau 15% - 70% jika dibaca sebagai transmitans. Anjuran ini 

berdasarkan anggapan bahwa pada kisaran nilai absorbansi tersebut kesalahan 

fotometrik yang terjadi adalah paling minimal (Rohman, 2007). 

 

2.7 Tinjauan tentang Metode Pengujian Aktivitas Enzim Xanthine Oxidase 

Pada uji aktivitas xanthine oxidase, absorbsi yang diukur merupakan 

jumlah produksi asam urat. Sehingga perhitungan konsentrasinya ditentukan 

berdasarkan hukum Lambert-Beer dapat dihitung konsentrasi asam urat dari 

absorbansi asam urat pada panjang gelombang 290 nm dengan rumus sebagai 

berikut: 

A = ƹ . b . C 

dengan A adalah absorbansi asam urat pada panjang gelombang 290 nm, ƹ adalah 

koefisien ekstingi molar asam urat pada pH 7,5 dan λ 290 nm sebesar 12,2 mM
-

1
cm

-1
, b adalah lebar kuvet 1 cm, dan C adalah konsentrasi asam urat. Selanjutnya 

nilai absorbansi yang diperoleh akan dikonversi menjadi konsentrasi asam urat 

menggunakan hukum Lambert-Beer (Bergmeyer, 1974). 
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2.8 Tinjauan tentang Uji Daya Penghambat Enzim Xanthine Oxidase 

Pengujian daya penghambatan xanthine oxidase dilakukan dengan orientasi 

terhadap aktivitas penghambatan green tea polifenol terhadap enzim xanthine 

oxidase. kemudian dengan prosedur yang sama, green tea polifenol diganti 

dengan allopurinol sebagai kontrol positif. Jika dilihat dari strukturnya, 

allopurinol berperan sebagai xanthine oxidase inhibitor yang akan menghalangi 

konversi hyphoxanthine menjadi xanthine dan dari xanthine menjadi asam urat. 

Allopurinol termasuk inhibitor reversibel kompetitif, karena allopurinol 

merupakan analog atau mirip dengan hypoxanthine (substrat). Sehingga akan 

terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor dalam mengikat sisi aktif enzim 

xanthine oxidase. Allopurinol yang berikatan dengan xanthine oxidase akan 

diubah menjadi oxipurinol, oleh karena itu kontrol posotif dalam penelitian ini 

menggunakan allopurinol (Bergmeyer, 1974). Daya penghambatan dapat dihitung 

dengan rumus: 

% Hambatan : 
     

 
 X 100% 

keterangan: A = Serapan larutan blanko 

   B = Serapan larutan uji 


