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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Salam  

Salam adalah nama tumbuhan yang merupakan penghasil rempah dan 

merupakan salah satu tanaman obat di Indonesia (Joshi dkk., 2012). Tanaman salam 

merupakan tanaman berkayu yang biasanya dimanfaatkan daunnya. Daun salam 

sudah dikenal sejak lama sebagai bumbu masakan, sebelum ditemukan 

kegunaannya di bidang medis. Daun salam memiliki khasiat pengobatan untuk 

terapi hipertensi, diabetes melitus, asam urat, diare, maag, katarak, mabuk akibat 

alkohol, sakit gigi, kudis dan gatal-gatal karena memiliki banyak sifat kimia yang 

berguna dalam bidang medis (Utami dan  Puspaningtyas, 2013). 

Tanaman salam memiliki sinonim nama latin yaitu, Eugenia polyantha Wight, 

Eugenia lucidula Miq. Selain nama resmi, daun salam memiliki nama daerah yaitu, 

Ubar Serai (Melayu), Salam (Jawa, Madura), Gowok (Sunda), Kastolam (Kangean) 

(Badan POM RI, 2008). 

2.1.1 Taksonomi Tanaman Salam 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledoneae 

Ordo : Myrtales 

Famili : Myrtaceae 

Genus : Syzygium 

Species : Syzygium polyanthum (Wight) Walp.    

 (Van Steenis, 2003). 
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Gambar 2.1 Daun Salam (Badan POM RI, 2008). 

2.1.2 Morfologi Tanaman  

Tinggi pohon mencapai 25 meter, batang bulat, permukaan licin, bertajuk 

rimbun dan berakar tunggang. Daun salam berupa warna kecoklatan, bau aromatik 

lemah, rasa kelat. Daun tunggal bertangkai pendek, panjang tangkai daun 5-10 

milimeter. helai daun berbentuk jorong memanjang, panjang 7-15 centimeter; ujung 

daun dan pangkal daun meruncing, tepi rata; permukaan atas berwarna cokelat 

kehijauan, licin, mengkilat; permukaan bawah berwarna coklat tua; tulang daun 

menyirip, dan menonjol pada permukaan bawah dan tulang cabang halus (Van 

Steenis, 2003). 

Bunga majemuk tersusun dalam malai yang keluar dari ujung ranting, berwarna 

putih, baunya harum. Bunga kebanyakan banci, kelopak dan mahkota masing-

masing terdiri atas 4-5 daun kelopak dan sejumlah daun mahkota yang sama, 

kadang-kadang berlekatan. Benang sari banyak, kadang-kadang berkelopak 

berhadapan dengan daun-daun mahkota. Mempunyai tangkai sari yang berwarna 

cerah, yang kadang-kadang menjadi bagian bunga. Yang paling menarik, bakal 

buah tenggelam, mempunyai 1 tangkai putik, beruang 1 sampai banyak, dengan 1-

8 bakal biji dalam tiap ruang. Biji dengan sedikit atau tanpa endosperm, lembaga 

lurus, bengkok atau melingkar (Van Steenis, 2003). Biji bulat, diameter sekitar 1 

centimeter berwarna cokelat. Buahnya buah buni, bulat berdiameter 8-9 milimeter, 

buah muda berwarna hijau, setalah masak menjadi merah gelap, rasa agak sepat 

(Kepmenkes RI, 2009; Dalimartha, 2000). 
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2.1.3 Ekologi dan Penyebaran Tanaman  

Pohon salam tumbuh tersebar di Asia Tenggara, mulai dari Burma, Indochina, 

Semenanjung Malaya, Kalimantan dan Jawa. Di samping itu, salam ditanam di 

kebun-kebun pekarangan dan lahan-lahan lain, terutama untuk diambil daunnya 

(Agoes, 2010). Tanaman salam terdapat di Burma ke arah selatan sampai Indonesia. 

Di Jawa tumbuh di Jawa Barat sampai Jawa Timur pada ketinggian 5 meter sampai 

1.000 meter di atas permukaan laut. Pohon Salam dapat tumbuh di dataran rendah 

sampai pegunungan dengan ketinggian 1800 meter; banyak tumbuh di hutan 

maupun rimba belantara (Dalimartha, 2000). 

2.1.4 Kandungan Kimia Daun Salam  

Tanaman salam mengandung banyak senyawa. Bagian tanaman salam yang 

paling banyak dimanfaatkan adalah bagian daunnya. Kandungan utama daun salam 

meliputi saponin, triterpen, flavonoid, tanin, polifenol dan alkaloid. Minyak atsiri 

daun salam terdiri dari seskuiterpen, lakton dan fenol (Badan POM RI, 2007). Uji 

fitokimia dari daun salam menunjukkan adanya beberapa senyawa metabolit 

sekunder yaitu fenolik, dan kumarin (Hermansyah, 2008). Selain itu daun salam 

juga mengandung beberapa vitamin, di antaranya vitamin C, vitamin A, thiamin, 

riboflavin, niacin, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Bahkan mineral seperti 

selenium terdapat di dalam kandungan daun salam (Hariana, 2011). 

2.1.5 Khasiat Daun Salam 

Daun salam memiliki sifat rasa kelat, wangi, astringen dan memperbaiki 

sirkulasi (Hariana, 2011). Daun salam mengandung flavonoid total tidak kurang 

dari 0,40% dihitung sebagai kuersetin (Kepmenkes RI, 2009). Flavonoid dalam 

daun salam memiliki efek antimikroba, antiinflamasi, merangsang pembentukkan 

kolagen, melindungi pembuluh darah, antioksidan dan antikarsinogenik (Sabir, 

2003). Selain itu, flavonoid dapat menghambat kerja enzim xanthine oxidase 

sehingga dapat menghambat pembentukan asam urat dalam tubuh (Cos dkk, 1998). 

Berdasarkan uji fitokimia, senyawa metabolit sekunder yang berpotensi 

sebagai inhibitor xanthine oxidase dan memiliki kemiripan struktur dengan 

xanthine adalah flavonoid. Hal ini disebabkan oleh adanya dua cincin aromatik 
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yang memiliki gugus hidroksil sebagai akseptor elektron dari xanthine oxidase (Cos 

dkk., 1998: 71). Beberapa senyawa dari golongan flavonoid memiliki aktivitas 

inhibisi yang cukup tinggi. Flavonoid golongan flavon dan flavonol memiliki daya 

inhibisi lebih tinggi daripada golongan flavonoid yang lainnya karena posisi gugus 

hidroksilnya lebih mudah menangkap elektron dari sisi aktif xanthine oxidase (Cos, 

1998: 74). Tingkat inhibisinya tergantung oleh posisi gugus hidroksil dalam 

kerangka dasarnya. Baikalein, kaemferol, morin, kuersetin, fisetin, mirisetin, krisin, 

apigenin, galangin dan yang paling besar daya inibisinya adalah luteolin (Cos dkk., 

1998: 72).  

Senyawa flavonoid dapat menghambat xanthine oxidase disebabkan oleh 

adanya gugus hidroksil pada atom C-5 atau C-7 serta adanya ikatan rangkap antara 

C-2 dan C-3 yang memungkinkan terjadi reaksi adisi (oksidase oleh xanthine 

oxidase) sehingga cincin B menjadi co-planar terhadap cincin A dan C (Cos et al., 

1998). Kemampuan flavonoid dalam menghambat aktivitas xanthine oxidase yaitu 

melalui mekanisme inhibisi kompetitif dan interaksi dengan enzim pada gugus 

samping (Nagao et al., 1999; Lin et al., 2002). 

2.2 Tinjauan Tentang Asam Urat (Gout) 

2.2.1 Pengertian Asam Urat (Gout) 

Gout adalah suatu proses inflamasi yang disebabkan karena penumpukan 

kristal monosodium urat didalam ataupun di sekitar persendian. Monosodium urat 

berasal dari metabolisme purin atau ekskresi asam urat yang kurang dari ginjal. Hal 

yang mempengaruhi penumpukan kristal adalah hiperurisemia yang berlangsung 

lama (meningkatnya asam urat serum) dan saturasi jaringan tubuh terhadap urat. 

Apabila kadar asam urat dalam darah terus meningkat dan melebihi ambang batas 

saturasi jaringan tubuh, maka penyakit arthritis gout akan memiliki manifestasi 

berupa penumpukan kristal monosodium urat secara mikroskopis atau makroskopis 

berupa tophi (Mandel, 2008). 

Umumnya gout menyerang lutut, tumit dan jempol kaki. Sendi yang 

terserang akan bengkak, merah, panas dan nyeri serta penderita akan mengalami  

sakit kepala dan tidak nafsu makan. Hal ini disebabkan karena naiknya kadar asam 

urat dalam darah. Serangan asam urat timbul secara mendadak dan sering terjadi 
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pada malam hari. Ini dikarenakan, asam urat cenderung akan mengkristal pada suhu 

dingin (Sukarmin, 2015).  

Gejala arthritis gout akut disebabkan oleh reaksi inflamasi jaringan akibat 

pembentukan kristal monosodium urat monohidrat. Karena itu, dilihat dari 

penyebabnya, penyakit ini termasuk dalam golongan kelainan metabolik. Terdapat 

2 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya arthritis gout yaitu faktor primer dan 

sekunder. Faktor primer (90% dari semua kasus bersifat idiopatik). Faktor sekunder 

(10% dari semua kasus) (Choi et al, 2004): 

(1)  Meningkatnya produksi asam urat karena pengaruh pola makan yang tidak 

terkontrol yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi 

purin. Purin merupakan salah satu senyawa basa organik yang menyusun asam 

nukleat dan termasuk dalam kelompok asam amino yang merupakan unsur 

pembentukan protein. 

(2)  Produksi asam urat meningkat akibat suatu penyakit darah, obat-obatan 

(alkohol, obat kanker, diuretik). 

(3)  Obesitas 

(4)  Pada penderita Diabetes mellitus yang tidak terkontrol dengan baik. Kadar 

benda keton yang tinggi akan menyebabkan kadar asam urat yang meningkat. 

2.2.2 Sifat dan Struktur Kimia Asam Urat 

Asam urat terdiri dari komponen karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen 

dengan rumus molekul C5H4N4O3 yang merupakan asam lemah dengan pKa 5,75 

dan 10,3 yang berupa kristal putih, tidak berbau dan berasa, sukar larut dalam air 

dan pada pH normal akan terionisasi didalam darah dan jaringan menjadi ion urat. 

Kristal ini sukar larut dalam cairan tubuh. Pada pH normal biasanya asam urat 

ditemukan dalam bentuk natrium urat sehingga lebih mudah larut, sedangkan pada 

keadaan normal kristal ini dikeluarkan melalui ginjal kedalam air seni (Ningtiyas 

I.F., 2016).  

Rentang acuan untuk asam urat di serum lebih tinggi pada laki-laki sehat 

dibandingkan pada perempuan sehat, sehingga laki-laki lebih rentan menderita gout 

(Sacher and McPherson, 2004). Kadar urat di darah tergantung usia dan jenis 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

10 
 

kelamin. Kadar asam urat akan meningkat dengan bertambahnya usia dan gangguan 

fungsi ginjal (McCrudden, 2000). 

 

Gambar 2.2 Struktur Asam Urat (Signh et al, 2010). 

2.2.3 Metabolisme Asam Urat 

Asam urat merupakan produk akhir dari metabolisme purin. Purin adalah 

protein yang termasuk dalam golongan nukleoprotein. Selain didapat dari makanan 

purin juga berasal dari penghancuran sel–sel tubuh yang sudah tua (Dalimartha, 

2004). Di dalam tubuh, perputaran purin terjadi secara terus menerus seiring dengan 

sintesis dan penguraian RNA dan DNA, sehingga walaupun tidak ada asupan purin 

tetap terbentuk asam urat dalam jumlah yang substansial. Asam urat disintesis 

terutama dalam hati, dalam suatu reaksi yang dikatalisis oleh enzim xanthine 

oxidase. Asam urat kemudian mengalir melalui darah ke ginjal, tempat zat ini 

difiltrasi, direabsorbsi sebagian dan dieksresi sebagian sebelum akhirnya 

diekskresikan melalui urin (Sacher and McPherson, 2004). Ekskresi netto asam urat 

total pada manusia normal rata-rata adalah 400-600 mg/24 jam. Banyak senyawa 

yang secara alami terdapat dialam dan senyawa farmakologik mempengaruhi 

absorbsi serta sekresi natrium urat pada ginjal (Rodwell et al, 2003). 

Manusia mengubah nukleosida purin utama, yaitu adenosin dan guanosin, 

menjadi produk akhir asam urat yang diekskresikan keluar tubuh. Adenosin 

pertama mengalami deaminasi menjadi inosin oleh enzim adenosin deaminase. 

Fosforolisis ikatan N-glikosidat inosin dan guanosin, yang dikatalisis oleh enzim 

nukleosida purin fosforilase, akan melepas senyawa ribosa 1-fosfat dan basa purin. 

Hipoxanthine dan guanin selanjutnya membentuk xanthine dalam reaksi yang 

dikatalisis masing-masing oleh enzim xanthine oxidase dan guanase. Kemudian 

xanthine teroksidase menjadi asam urat dalam reaksi kedua yang dikatalisis oleh 

enzim xanthine oxidase. Dengan demikian, xanthine oxidase merupakan lokus yang 
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esensial bagi intervensi farmakologis pada penderita hiperurisemia dan gout 

(Rodwell et al, 2003). 

 

 

Gambar 2.3 Pembentukan Asam Urat Dari Nukleosida Purin Melalui 

Basa Purin Hipoxanthine, Xanthine dan Guanin (Freeman, 2000). 

2.2.4 Penatalaksanaan Terapi Asam Urat 

Secara umum, penanganan gout arthritis adalah memberikan edukasi, 

pengaturan diet, istirahat sendi dan pengobatan. Pengobatan dilakukan secara dini 

agar tidak terjadi kerusakan sendi ataupun komplikasi lain. Tujuan pengobatan 

adalah untuk menghentikan serangan akut, mencegah serangan berulang, dan 

mencegah komplikasi yang terkait dengan deposisi kronis kristal urat dalam 

jaringan (Schwinghammer, 2015). Secara umum, pengobatan untuk gout terbagi 

menjadi 2, yaitu pengobatan farmakologi dan non farmakologi. 

2.2.4.1 Pengobatan Farmakologi Asam Urat 

Terapi pada gout biasanya dilakukan secara medik (menggunakan obat-

obatan). Obat-obatan pada gout yang digunakan untuk menghentikan proses 

inflamasi akut yaitu: 

(1) Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAID).  

NSAID dapat mengontrol inflamasi dan rasa sakit pada penderita gout secara 

efektif. Efek samping yang sering terjadi karena NSAID adalah iritasi pada sistem 
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gastroinstestinal, ulserasi pada perut dan usus, dan bahkan pendarahan pada usus. 

Penderita yang memiliki riwayat menderita alergi terhadap aspirin atau polip tidak 

dianjurkan menggunakan obat ini. Contoh dari NSAID adalah indometasin. Dosis 

obat ini adalah 150- 200 mg/hari selama 2-3 hari dan dilanjutkan 75-100 mg/hari 

sampai minggu berikutnya (Sholihah F.M., 2014). 

(2)  Kolkisin  

Kolkisin efektif digunakan pada gout akut, menghilangkan nyeri dalam waktu 

48 jam pada sebagian besar pasien. Kolkisin mengontrol gout secara efektif dan 

mencegah fagositosis kristal urat oleh neutrofil, tetapi seringkali membawa efek 

samping, seperti nausea dan diare (Sholihah F.M., 2014). 

(3) Kortikosteroid  

Kortikosteroid biasanya berbentuk pil atau dapat pula berupa suntikan yang 

langsung disuntikkan ke sendi penderita. Efek samping dari steroid antara lain 

penipisan tulang, susah menyembuhkan luka dan juga penurunan pertahanan tubuh 

terhadap infeksi. Steroids digunakan pada penderita gout yang tidak bisa 

menggunakan NSAID maupun kolkisin. Prednison 20-40 mg per hari diberikan 

selama tiga sampai empat hari. Dosis kemudian diturunkan secara bertahap selama 

1-2 minggu (Azari, 2014). 

Terapi dengan obat yang menurunkan konsentrasi asam urat serum, ada dua 

kelas obat yang tersedia, yaitu: 

(1)  Obat Urikosurik  

Obat urikosurik meningkatkan ekskresi asam urat, sehingga menurunkan 

konsentrasi asam urat serum. Risiko utama yang terkait dengan obat ini melibatkan 

peningkatan ekskresi asam urat kemih yang terjadi segera setelah terapi inisiasi 

(permulaan) (Azari, 2014).  

(2) Xanthine Oxidase Inhibitor  

Inhibitor xantin oksidase mengurangi asam urat dengan merusak konversi 

hipoxanthine untuk xanthine dan xanthine untuk asam urat. Obat golongan ini 

termasuk obat yang paling banyak diresepkan untuk pencegahan jangka panjang 

dari serangan gout berulang (Schwinghammer, 2015). 
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2.2.4.2 Pengobatan Non Farmakologi Asam Urat 

Penatalaksanaan artritis gout tidak hanya dapat diselesaikan secara 

farmakologis, namun dapat juga dilakukan secar non farmakologis dengan 

menghindari makanan dengan kandungan purin tinggi (diet purin), berolahraga 

secara teratur, minum air putih yang cukup, kurangi makanan berlemak (Sutanto, 

2013). Penelitian lain menyebutkan bahwa serum asam urat dapat diturunkan 

dengan melakukan olah raga rutin dan teratur, namun jika olah raga tersebut hanya 

dilakukan secara intermiten justru akan meningkatkan kadar serum asam urat. 

Untuk mencegah kekakuan dan nyeri sendi, dapat dilakukan latihan fisik ringan 

berupa latihan isometrik, latihan gerak sendi dan latihan fleksibilitas yang 

keseluruhan itu tercakup dalam stabilisasi sendi (Sholihah F.M., 2014). 

2.3 Tinjauan Tentang Allopurinol 

 
Gambar 2.4 Struktur Kimia Allopurinol (Berg et al, 2002). 

 

Allopurinol merupakan obat asam urat golongan urikostatik yang 

merupakan inhibitor kuat dari xanthine oxidase yang dapat menurunkan kadar asam 

urat dan berguna dalam mengobati penyakit arthritis gout (Haidari et al., 2009). 

Allopurinol memiliki struktur yang mirip dengan xanthine yang merupakan substrat 

xanthine oxidase dalam sintesis asam urat. Dalam tubuh, Allopurinol akan bersaing 

dengan xanthine untuk mengikat sisi aktif enzim xanthine oxidase dan bereaksi 

menjadi oksipurinol yang juga bekerja sebagai penghambat enzim xanthine oxidase 

(Alldred, 2005: 399). Obat ini bekerja dengan menghambat enzim xanthine oxidase. 

Melalui mekanisme umpan balik, allopurinol menghambat sintesis purin yang 

merupakan prekursor xanthine. Mekanisme kerja allopurinol mengalami 

biotransformasi oleh enzim xanthine oxidase menjadi aloxanthine, sehingga tidak 

terbentuk asam urat (Wilmana dan Sulistia, 2007).  
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Gambar 2.5 Skema Kerja Allopurinol Dalam Penghambatan Asam Urat 

Oleh Xanthine Oxidase (Berg et al, 2002). 

 

Di dalam tubuh allopurinol akan diubah menjadi metabolitnya yaitu 

oksipurinol (Aloxantin). Oksipurinol bekerja dengan cara menghambat enzim 

Xanthine Oxidase, maka hipoxanthine dan xanthine diekskresikan lebih banyak 

dalam urin sehingga kadar asam urat dalam darah dan urin menurun (Mutschler, 

1991). Dalam hal farmakokinetik, allopurinol cepat diserap, mencapai konsentrasi 

plasma puncak dalam waktu 30 sampai 60 menit, setelah pemberian oral. 

Oxypurinol memiliki bioavailabilitas oral lebih rendah dari allopurinol. Allopurinol 

memiliki waktu paruh relatif singkat dalam plasma (2-3 jam), sedangkan waktu 

paruh oxypurinol jauh lebih lama (14-30 jam) karena reabsorpsi ginjal (Pea, 2005). 

Allopurinol menurunkan kadar asam urat dengan cara tergantung dosis 

pemakaian. Pedoman ACR (Acute Gouty Arthritis) merekomendasikan dosis awal 

tidak lebih dari 100 mg setiap hari dan kemudian secara bertahap titrasi setiap 2 

sampai 5 minggu sampai dosis maksimum 800 mg / hari sampai target serum urat 

tercapai. Pasien dengan penyakit ginjal kronis (stadium 4 atau lebih buruk) harus 

mulai dengan dosis tidak lebih dari 50 mg per hari (Schwinghammer, 2015). 

Efek samping ringan dari allopurinol termasuk ruam kulit, leukopenia, 

masalah GI, sakit kepala, dan urtikaria. Efek samping yang lebih parah termasuk 

ruam parah dan allopurinol sindrom hipersensitivitas yang ditandai dengan demam, 

eosinofilia, dermatitis, vaskulitis, dan ginjal dan disfungsi hati yang jarang terjadi 

tetapi dikaitkan dengan tingkat kematian 20% (Schwinghammer, 2015). 
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2.4 Tinjauan Tentang Ekstraksi 

Tanaman memiliki banyak senyawa metabolit. Untuk mendapatkan 

senyawa metabolit tertentu dalam jaringan tanaman, maka senyawa tersebut harus 

dipisahkan dari biomasanya. Untuk itu, sebelum memperoleh atau mengisolasi 

senyawa yang diinginkan, harus sudah dipastikan bahwa senyawa metabolit 

sekunder dalam tanaman telah terbawa dalam pelarut atau sudah terekstraksi. 

Ekstraksi adalah proses pemisahan bagian dari senyawa tanaman yang 

memiliki aktivitas sebagai obat dari jaringannya menggunakan pelarut tertentu 

dengan standart prosedur tertentu (Handa et al., 2008). Idealnya ekstraksi harus 

mampu mengambil senyawa metabolit sekunder keseluruhan dengan cepat, 

sederhana dan reproducible jika di lakukan berulang kali (Sarker et al., 2006).  

Untuk itu perlu tinjauan mengenai sifat senyawa metabolit sekunder untuk memilik 

metode ekstraksi yang tepat dan efisien. Teknik ekstraksi yang baik bergantung 

pada tekstur, kadar air dan tipe komponen senyawa metabolit sekunder yang akan 

diisolasi. Teknik ekstraksi sangat berguna untuk pemisahan secara cepat dan bersih 

baik untuk zat organik maupun zat anorganik (Soebagio dkk, 2003). 

2.4.1 Maserasi 

Maserasi merupakan perendaman sampel dengan pelarut organik, umumnya 

digunakan pelarut organik dengan molekul relatif kecil seperti metanol dan 

perlakuan pada temperatur kamar sehingga pelarut mudah terdistribusi ke dalam sel 

tumbuhan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam 

karena dengan perendaman, sampel dan pelarut akan terjadi kontak yang cukup 

lama. Penggunaan suhu tinggi memungkinkan terdegradasinya senyawa-senyawa 

metabolit sekunder, sehingga metode maserasi menggunakan suhu kamar lebih 

aman (Djaswir, 2004). Pemilihan pelarut yang digunakan untuk proses maserasi 

akan memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan 

senyawa bahan alam dalam pelarut akibat kontak langsung dan waktu yang cukup 

lama dengan sampel (Djarwis, 2004).  

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 
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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 

penguap tekanan rendah hingga diperoleh ekstrak kental. Hitung rendemen yang 

diperoleh yaitu, persentase 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 (Kepmenkes RI, 2009). 

2.4.2 Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna 

yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan 

pengembangan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya terus-menerus 

sampai diperoleh ekstrak (perkolat). Perkolasi merupakan metode yang efisien 

dalam ekstraksi dan cocok diterapkan untuk ukuran sampel medium dan besar 

(Ditjem POM, 2000).  

2.4.3 Soxhletasi 

Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru dan 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga akan terjadi ekstraksi kontinu. 

Metode soxhletasi merupakan metode yang cocok digunakan untuk ekstraksi 

simplisia volume kecil sampai sedang. Karena proses ekstraksi di kerjakan di sistem 

tertutup dengan pelarut yang secara terus menerus dipakai kembali, sehingga 

jumlah pelarut yang di gunakan dalam metode ini sangat minimal dan relatif 

konstan dengan adanya pendingin balik. Dalam ekstraktor yang paling sering 

digunakan, terkadang panas yang digunakan  untuk menggerakkan ekstraksi dapat 

menyebabkan senyawa-senyawa yang termolabil membentuk produk 

terdekomposisi (Sarker et al., 2006). 
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2.5 Tinjauan Tentang Pelarut 

Proses ekstraksi dapat menggunakan pelarut yang dapat bercampur air atau 

yang tidak dapat bercampur air. Pelarut yang dipilih harus memiliki toksisisitas 

yang rendah, tidak mudah terbakar, tidak beresiko meledak, serta murah dan mudah 

terdaur ulang oleh penguapan. Pelarut yang paling utama digunakan terdapat pada 

tabel. 

Tabel II.1   Indeks Polaritas Pelarut Untuk Ekstraksi (Sarker et al., 2006). 

Pelarut 
Indeks 

Polaritas 

Titik Didih 

(0C) 

Viskositas 

(cPoise) 

Kelarutan 

dalam air (% 

w/w) 

n-Hexane 0.0 69 0.33 0.001 

Diklorometan 3.1 41 0.44 1.6 

n- Butanol 3.9 118 2.98 7.81 

1so-Propanol 3.9 82 2.30 100 

n-Propanol 4.0 92 2.27 100 

Kloroform 4.1 61 0.57 0.815 

Etil asetat 4.4 77 0.45 8.7 

Aseton 5.1 56 0.32 100 

Metanol 5.1 65 0.60 100 

Etanol 5.2 78 1.20 100 

Air 9.0 100 1.00 100 

 

Ethyl alkohol atau etanol adalah salah satu turunan dari senyawa hidroksil 

atau gugus OH, dengan rumus kimia C2H5OH. Istilah umum yang sering dipakai 

untuk senyawa tersebut adalah alkohol. Etanol mempunyai sifat tidak berwarna, 

mudah menguap, mudah larut dalam air, berat molekul 46,1, titik didihnya 78,30C, 

membeku pada suhu –117,30C, kerapatannya 0,789 pada suhu 200C, nilai kalor 

7077 kal/gram, panas latent penguapan 204 kal/gram dan angka oktan 91 sampai 

105 (Hambali et al., 2008). 

2.6 Tinjauan Tentang Metode Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri UV-Vis adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

serapan yang dihasilkan oleh interaksi kimia antara radiasi elektromagnetik dengan 

molekul atau atom dari suatu zat kimia pada panjang gelombang untuk sinar 

ultraviolet antara 200 sampai 400 nm, sedangkan panjang gelombang untuk sinar 

tampak atau visible antara 400 sampai 750 nm (Rohman, 2007). Absorbsi cahaya 
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UV- Vis mengakibatkan transisi elektronik, yaitu perpindahan elektron dari satu 

orbital ke orbital yang lain. Energi yang terserap kemudian terbuang sebagai 

cahaya. Absobsi cahaya tampak dan radiasi ultraviolet meningkatkan energi 

elektronik sebuah molekul, artinya energi yang disumbangkan oleh foton-foton 

memungkinkan elektron-elektron itu mengatasi hambatan inti dan pindah keluar ke 

orbital baru yang lebih tinggi energinya. Semua molekul dapat menyerap radiasi 

dalam daerah UV-Vis karena mengandung elektron yang dapat dieksitasi ke tingkat 

energi yang lebih tinggi (Day dan Underwood, 2002). 

Pada penelitian ini, yang diukur serapannya adalah serapan asam urat. Hal itu 

karena asam urat merupakan senyawa yang memiliki gugus kromofor kuat (Yanti 

et al., 2016). Dengan adanya gugus tersebut, dapat menyerap radiasi 

elektromagnetik pada spektrofotometer UV sehingga yang terdeteksi adalah asam 

urat (Muhtadi et al., 2015). Kromofor adalah bagian molekul yang mengabsorbsi 

dalam daerah ultraviolet dan daerah sinar tampak. Dalam satu molekul dapat 

memiliki 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). 

2.6.1 Sumber Lampu dan Komponen Spektrofotometri UV-Vis 

Sumber lampu pada spektrofotometri UV-Vis berdasarkan panjang 

gelombang terbagi menjadi 2, yaitu : 

(1)  Lampu deuterium yang menghasilkan sinar 190-350 nm 

(2)  Lampu tungsten yang digunakan untuk daerah visible pada panjang gelombang 

antara 350-900 nm (Gandjar dan Rohman, 2007). 
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Komponen penting suatu spektrofotometri dapat dilihat pada gambar sebagai 

berikut. 

 

 

Berikut uraian bagian-bagian spektrofotometri: 

(1) Sumber Radiasi : Lampu deutrium digunakan untuk daerah UV pada panjang 

gelombang dari 190-350 nm, sementara lampu halogen kuarsa atau lampu 

tungsten digunakan untuk daerah visibel (pada panjang gelombang antara 350-

900 nm). 

(2) Monokromator : Digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang 

monokromatis. Alatnya dapat berupa prisma ataupun grating. Untuk 

mengarahkan sinar monokromatis yang diinginkan dari hasil penguraian. 

(3) Sel : Pada pengukuran didaerah tampak, kuvet kaca atau kuvet kaca corex dapat 

digunakan, tetapi untuk pengukuran pada daerah UV kita harus menggunakan 

sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini. Umumnya tebal 

kuvet adalah 10 mm, tetapi yang lebih kecil ataupun yang lebih besar dapat 

digunakan. Sel yang biasa digunakan berbentuk persegi, tetapi bentuk silinder 

dapat juga digunakan. Kita harus menggunakan kuvet yang bertutup untuk 

pelarut organik. Sel yang baik adalah kuarsa atau gelas hasil leburan serta 

seragam keseluruhannya. 

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

cahaya pada berbagai panjang gelombang (Rohman, 2007). 

 

Gambar 2.6 Spektrofotometri UV-Vis (Day and Underwood, 2002). 
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2.6.2 Tahapan Analisis Spektrofotometri UV-Vis 

(1) Pemilihan panjang gelombang  

Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah panjang 

gelombang dimana terjadi serapan maksimum. Untuk memperoleh panjang 

gelombang maksimum, dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara 

absorbansi dengan panjang gelombang dari suatu larutan baku pada konsentrasi 

tertentu. Ada beberapa alasan mengapa harus menggunakan panjang gelombang 

maksimal, yaitu :  

1) Pada panjang gelombang maksimal, kepekaannya juga maksimal karena 

pada panjang gelombang maksimal tersebut, perubahan absorbansi untuk 

setiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar. 

2) Disekitar panjang gelombang maksimal, bentuk kurva absorbansi datar dan 

pada kondisi tersebut hukum Lambert-Beer akan terpenuhi. 

3) Jika dilakukan pengukuran ulang maka kesalahan yang disebabkan oleh 

pemasangan ulang panjang gelombang akan kecil sekali, ketika digunakan 

panjang gelombang maksimal. 

(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. Bila hukum Lamber-Beer terpenuhi maka kurva kalibrasi 

merupakan garis lurus. 

(3) Pembacaan absorbansi sampel atau cuplikan  

Absorbansi yang terbaca pada spektrofotometer hendaknya antara 0,2 

sampai 0,8 atau 15 % sampai 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 Enzim Xanthine Oxidase  

Xanthine Oxidase merupakan enzim yang berperan dalam mengkatalisis 

oksidasi hipoxanthine menjadi xanthine dan menjadi asam urat. Enzim ini terdapat 

pada hati dan otot dalam tubuh manusia. Satu unit xanthine oxidase dapat 
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mengkonversi satu 𝜇mol substrat (xanthine) menjadi asam urat tiap satu menit pada 

pH optimum 7,5 dan suhu optimum 25oC (Umamaheswari, 2009).  

Xanthine Oxidase mampu mengoksidasi hipoxanthine menjadi xanthine yang 

selanjutnya menjadi asam urat. Enzim xanthine oxidase berperan penting dalam 

proses perubahan basa purin menjadi asam urat. Selama proses oksidasi xanthine 

membentuk asam urat, atom oksigen ditransfer dari molibdenum (metaloenzim 

xanthine oxidase) ke xanthine (Murray et al, 2006). 

 

Gambar 2.7 Bagan Reaksi Perubahan Hipoxantin Menjadi Xantin Oleh 

Enzim Xantin Oksidase Hingga Menjadi Asam Urat Dan Urat (Berg et al, 2002). 

 

2.7.1 Tinjauan Tentang Pengujian Aktivitas Enzim Xanthine Oxidase  

Pada uji aktivitas enzim 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 pada panjang gelombang 290 nm dengan rumus sebagai 

berikut:  

A = ε. b . C 

dengan A adalah absorbansi asam urat pada 290 nm, ε adalah koefisien ekstingsi 

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 (mM) (Bergmeyer, 1974). 
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2.7.2 Tinjauan Tentang Uji Daya Inhibisi Enzim Xanthine Oxidase  

Pengujian penghambatan aktivitas xanthine oxidase yaitu mengukur jumlah 

asam urat terbentuk dari reaksi yang dikatalisis oleh xanthine oxidase, dilakukan 

secara in vitro dengan reaksi enzimatis dan pengukuran secara spektrofotometri 

(Umamaheswari et al., 2007). Pengujian daya inhibisi xanthine oxidase dilakukan 

dengan orientasi terhadap aktivitas inhibisi kandungan kimia flavonoid pada daun 

salam terhadap enzim xanthine oxidase. Berdasarkan uji fitokimia, senyawa 

metabolit sekunder yang berpotensi sebagai inhibitor xanthine oxidase dan 

memiliki kemiripan struktur dengan xanthine adalah flavonoid. Hal ini disebabkan 

oleh adanya dua cincin aromatik yang memiliki gugus hidroksil sebagai akseptor 

elektron dari xanthine oxidase (Cos dkk., 1998).  

Apabila dilihat dari mekanismenya, allopurinol termasuk inhibitor 

reversibel kompetitif. Suatu inhibitor kompetitif memiliki struktur yang mirip 

dengan substrat. Hal ini menyebabkan adanya kompetisi antara substrat dengan 

inhibitor dalam mengikat sisi aktif enzim. Xanthine oxidase yang berikatan dengan 

allopurinol akan membentuk oksipurinol. Oleh karena itu, allopurinol digunakan 

sebagai kontrol positif pada penelitian ini (Bergmeyer, 1974). 

Adanya penghambatan aktivitas xanthine oxidase oleh ekstrak dapat 

diketahui dari nilai % penghambatan yang dihitung menggunakan persamaan: 

% penghambatan = 
(Absorbansi blanko − Absorbansi sampel)

Absorbansi blanko
× 100% 

Aktivitas inhibisi enzim xanthine oxidase oleh suatu senyawa didasarkan 

pada nilai IC50, senyawa dikatakan aktif bila memiliki nilai IC50 kurang dari 100 

μg/mL (Thuong et al, 2006). IC50 yaitu konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan 

untuk menghambat 50% enzim xantin oksidase. Perhitungan nilai IC50 dapat 

ditentukan dengan membuat kurva antara konsentrasi larutan dengan persen inhibisi 

(Dira et al, 2014). Nilai IC50 menunjukkan jumlah penghambat yang dibutuhkan 

untuk mencapai penghambatan 50% enzim. IC50 ditentukan melalui regresi linier, 

dimana sumbu x menunjukkan konsentrasi sampel dan sumbu y menunjukkan % 

penghambatan (Putri et al, 2016). Dari persamaan y = a + bx dapat dihitung nilai 

IC50 menggunakan rumus berikut : 

IC50 = 
50−𝑎

𝑏
 


