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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 Asam urat merupakan hasil akhir katabolisme purin dalam tubuh 

(Manampiring dan Widdy, 2011). Kadar asam urat dalam darah ditentukan oleh 

keseimbangan antara asupan makanan, produksi dan laju ekskresinya. Bila 

keseimbangan ini terganggu maka dapat menyebabkan hyperurecemia 

(Manampiring dan Widdy, 2011). Hyperurecemia mengakibatkan pembentukan 

kristal monosodium urat dalam cairan sinovial di persendian-persendian yang oleh 

masyarakat disebut gout atau pirai (Sinaga, 2012). Pengendapan kristal 

monosodium urate di persendian dan jaringan di sekitarnya, dapat menyebabkan 

kerusakan sendi dan peradangan yang  menimbulkan rasa nyeri hebat (Sholihah F. 

M., 2014). 

 Di Indonesia prevalensi hyperuricemia belum diketahui secara pasti dan 

cukup bervariasi antara satu daerah. Tetapi, beberapa data hasil penelitian 

didapatkan prevalensi hyperuricemia di Sinjai (Sulawesi Selatan) didapatkan 

angka 10% pada pria dan 4% pada wanita. Di Bandungan (Jawa Tengah) 

didapatkan angka 24,3% pada pria dan 11,7% pada wanita. Di Minahasa diperoleh 

angka 34,30% pada pria dan 23,31% pada wanita (Manampiring dan Widdy, 

2011). Gout atau gout asrthritis merupakan salah satu masalah kesehatan yang 

cukup dominan diberbagai negara. Di Singapore, dari studi yang dilakukan 

Singapore Chinese Health Study pada 52.322 orang dengan rentang usia 45-74 

tahun, mengidentifikasi bahwa 2.177 (4,1%) di antaranya menderita gout (Kuo C. 

F. et al, 2015). 

 Tujuan dari terapi gout adalah menghentikan serangan akut, mencegah 

serangan kembali, dan mencegah komplikasi (Departemen Kesehatan, 2006). 

Untuk mengelola hyperuricemia diperlukan terapi yang dapat menghambat atau 

menurunkan konsentrasi serum uric acid. Allopurinol adalah drug of choice.  

Allopurinol berperan sebagai kompetitor dari hopoxanthine dan xanthine untuk 

berikatan dengan sisi aktif enzim xanthine oxidase, sehingga asam urat
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tidak terbentuk. Namun toksisitas allopurinol dalam kasus insufiensi ginjal, 

menyebabkan penggunaannya dibatasi. 

 Teh hijau (Camelia sinensis) merupakan salah satu alternatif yang dapat 

digunakan untuk menghambat atau menurunkan konsentrasi serum uric acid. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan  Gang Chen et al (2015), tentang potensi 

polifenol teh hijau (green tea polyphenolic) menyimpulkan  adanya penurunan 

serum uric acid tikus hyperurecemia. Green tea polyphenolic secara signifikan 

mengurangi aktivitas xanthine oxidase dalam darah dan liver, sehingga produksi 

asam urat terhambat. Selain itu, GTP dapat menghambat reabsorbsi asam urat dan 

meningkatkan ekskresi asam urat. Pada penelitian yang dilakukan Jatuworapruk et 

al (2014), ekstrak teh hijau (Camelia sinensis) besar kemungkinan memiliki efek 

penurunan serum uric acid karena teh hijau mengandung katekin. Salah satu 

fungsinya adalah menghambat kerja beberapa enzim, salah satunya adalah 

xanthine oxidase. 
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 
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Asam urat merupakan 

hasil akhir katabolisme 

purin dalam tubuh 

(Manampiring dan 

Widdy, 2011). 

Hyperurecemia 

mengakibatkan 

pembentukan kristal 

monosodium urate  

atau gout (Sinaga, 

2012). 

 

Kadar asam urat dalam darah 

ditentukan oleh keseimbangan 

produksi dan laju ekskresinya. 

Bila keseimbangan ini terganggu 

maka dapat menyebabkan 

hyperurecemia (Aaltje dan 

Widdy, 2011).  

Teh hijau (Camelia sinensis) mempunyai aktivitas untuk menurunkan serum uric acid. 

Pada penelitian Jatuworapruk et al  (2014), 

ekstrak teh hijau (Camelia sinensis) besar 

kemungkinan memiliki efek penurunan 

serum uric acid karena teh hijau 

mengandung katekin. Disebutkan fungsinya 

adalah menghambat kerja beberapa enzim, 

salah satunya adalah xanthine oxidase. 

 

Pada penelitian Gang Chen et al (2015), 

potensi polifenol teh hijau (green tea 

polyphenolic). Secara signifikan 

mengurangi aktivitas xanthine oxidase 

dalam darah dan liver, sehingga produksi 

asam urat terhambat. Selain itu, GTP dapat 

menghambat reabsorbsi asam urat dan 

meningkatkan ekskresi asam urat. 

Teh hijau (Camelia sinensis) memiliki aktivitas penghambatan terhadap xanthine oxidase. 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 
 

 


