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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Hiperurisemia adalah keadaan di mana terjadi peningkatan kadar asam urat di 

atas normal (Hidayat, 2009). Seseorang akan di katakan menderita hiperurisemia 

jika kadar asam urat dalam darahnya di atas 7 mg/dl pada laki- laki dan di atas 6 

mg/dl pada wanita (Sukarmin, 2015). Hiperurisemia merupakan faktor utama untuk 

resiko perkembangan gout (Huang et al., 2011). Gout arthritis adalah penyakit 

metabolik atau inflamasi sendi yang paling sering ditemukan, ditandai dengan 

adanya penimbunan kristal monosodium urat monohidrat di jaringan atau akibat 

adanya supersaturasi asam urat didalam cairan ekstraseluler (Roddy and Doherty, 

2010).  

Organisasi kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bahwa sekitar 335 juta 

orang di dunia mengidap penyakit arthritis gout. Jumlah ini sesuai dengan 

pertambahan manusia usia lanjut dan beragam faktor kesehatan lainnya yang akan 

terus mengalami peningkatan dimasa depan. Diperkirakan sekitar 75% penderita 

gout arthritis akan mengalami kecacatan akibat kerusakan pada tulang dan 

gangguan pada persendian (Junaidi, 2013).  

Tujuan pengobatan gout adalah untuk menghentikan serangan akut, mencegah 

serangan berulang, dan mencegah komplikasi yang terkait dengan deposisi kronis 

kristal urat dalam jaringan (Schwinghammer, 2015). Inhibitor xanthine oxidase 

merupakan salah satu golongan obat untuk gout, mekanismenya dalam 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). Terapi lini pertama gout didasarkan pada penerapan allopurinol, yang perlu 

secara bertahap meningkat untuk mencapai target terapi. Salah satu efek samping 

yang jarang terjadi namun berpotensi mematikan dari allopurinol adalah sindrom 

hipersensitivitas (Roza et al, 2016). 
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  Masyarakat di Indonesia turun temurun secara tradisional menggunakan 

bahan alam dalam mengatasi berbagai penyakit (Elfahmi et al, 2014). Daun salam 

yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai pelengkap bumbu 

dapur, ternyata juga mempunyai khasiat sebagai obat. Dalam pengobatan, daun 

salam mempunyai aktivitas sebagai anti gout (Utami dan  Puspaningtyas, 2013).  

 Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun salam 

dengan dosis 6,413 g/BB dan 12,826 g/BB sudah dapat memberikan penurunan 

kadar asam urat pada tikus putih jantan galur wistar (Rattus norvegicus L.) yang 

diinduksi potasium oksonat (Sinaga, 2014).  

Menurut Farmakope Herbal Indonesia (2009), daun salam mengandung 

flavonoid total tidak kurang dari 0,40% dihitung sebagai kuersetin (Kepmenkes RI, 

2009). Flavonoid dapat menghambat kerja enzim xanthine oxidase sehingga dapat 

menghambat pembentukan asam urat dalam tubuh (Cos dkk, 1998). Daun salam 

diduga mengandung flavonoid kuersetin dan mirisetin (Schemeda et al., 1987).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, maka diharapkan dengan 

adanya penelitian ilmiah yang dilakukan ini dapat membuktikan bahwa ekstrak 

etanol daun salam memiliki aktivitas penghambatan xanthine oxidase. 
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3.2 Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konseptual 
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