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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit gout merupakan kelainan metabolik yang ditandai oleh 

meningkatnya konsentrasi asam urat. Gout dapat bersifat primer, yang merupakan 

pembentukan langsung asam urat tubuh yang berlebihan atau penurunan ekskresi 

asam urat. Gout sekunder disebabkan karena pembentukan asam urat yang 

berlebihan atau ekskresi asam urat berkurang akibat penyakit lain atau pemakaian 

obat tertentu (price, 2005).  

Di Indonesia penyakit gout menduduki urutan kedua terbanyak setelah 

penyakit osteoarthritis. Penyakit ini berhubungan dengan kadar asam urat dalam 

serum (Dalimartha, 2008). Jika kadar asam urat darah lebih dari 7,0 mg/dl 

(hiperurikemia ), kelebihan asam urat itu akan menumpuk pada jaringan dan sendi 

yang kita sebut sebagai gout atau pirai (Spector, 1993 ). Hal ini dapat ditimbulkan 

akibat adanya peningkatan metabolisme asam urat, penurunan ekskresi asam urat, 

atau kombinasi dari keduanya. Hiperurikemia dapat memicu terjadinya artritis 

gout, nefropati gout, dan batu ginjal (Hidayat et al., 2009). 

Peningkatan kadar asam urat dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, 

berat badan, konsumsi makanan tinggi purin, konsumsi alkohol, penggunaan obat-

obat tertentu, dan gangguan fungsi ginjal. Jenis makanan yang mengandung purin 

tinggi, seperti jeroan (hati, ginjal, dan paru), udang, kepiting, bayam dan melinjo 

termasuk jenis makanan yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia (Dira 

dan Harmel, 2014; Wahyuningsih et al., 2015). Berdasarkan faktor umur dan jenis 

kelamin, hiperurisemia cenderung meningkat pada pria yang berumur 30 tahun 

dan pada wanita yang berumur 50 tahun, sehingga pria lebih berisiko dari pada 

wanita (Dipiro et al., 2008). Hal ini berhubungan dengan adanya hormon estrogen 

pada wanita (Harrison, 2008). Adanya hormon estrogen dapat membantu 

meningkatkan ekskresi asam urat melalui ginjal, sehingga asam urat dalam tubuh 

dapat dikontrol (Price dan Wilson, 2005). 

Pengobatan gout bertujuan untuk meredakan serangan gout akut dan 

mencegah masa gout berulang serta batu urat. Salah satu jalur untuk mengatasi.  
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gout adalah menurunkan kadar asam urat yang melebihi batas normal dalam 

darah. Ada dua kelompok obat untuk terapi penyakit gout yaitu obat yang 

menghentikan proses inflamasi (urikosurik) akut dan obat yang mempengaruhi 

kadar asam urat (urikostatik). Obat golongan urikostatik menghambat kerja enzim 

xanthine oxidase yang mengubah hipoxantine menjadi xanthine dan xanthine 

menjadi asam urat. Dengan demikian produksi asam urat berkurang dan produksi 

xanthine maupun hipoxanthine meningkat. Contoh obatnya adalah Allopurinol. 

Allopurinol dapat menurunkan konsentrasi asam urat darah secara drastis dalam 

beberapa hari atau minggu. (Katzung,1998). 

Allopurinol adalah obat yang digunakan secara klinik sebagai penghambat 

xanthine oxidase, akan tetapi memiliki efek samping seperti sindrom 

hipersensitivitas, sindrom steven Johnson dan keracunan ginjal. Pengembangan 

senyawa lain yang dapat menghambat xanthine oxidase perlu dilakukan agar 

masyarakat dapat memilih obat alternative dalam pengobatan penyakit gout. 

Sumber potensial yang mengandung senyawa tersebut dapat diperoleh dari 

tanaman (Umamaheswari et al., 2009). Tanaman-tanaman yang sudah dilakukan 

penelitian terhadap aktivitas penghambatan enzim xanthine oxidase adalah 

Acalypha indica L., Adhatoda vasica Ness, Coccinia grandis L., Datura metel L., 

Vitex negundo L., Strychnos nuxvomica (Umamaheswari, M., et.al, 2006). Dari 

beberapa tanaman diatas dipercaya dapat mengobati penyakit hipertensi, diabetes 

mellitus, demam, radang poros usus, batuk, encok dan menghilangkan jerawat 

(Thomas, 1989). 

Salah satu tanaman yang sekarang ini digunakan sebagai obat tradisional 

adalah daun kenikir (Cosmos caudatus Kunth) yang banyak dikonsumsi 

masyarakat sebagai sayuran. Secara tradisional daun ini juga digunakan sebagai 

obat penambah nafsu makan, lemah lambung, penguat tulang dan pengusir 

serangga. Daun Cosmos caudatus mengandung saponin, flavonoida polifenol dan 

minyak atsiri. Karena kandungan Flavonoidnya dapat berfungsi sebagai penurun 

kadar asam urat melalui penghambatan enzim xanthine oxidase ( Sunarni dkk. 

2007). Maka kami menggunakan daun kenikir sebagai bahan penelitian kami, 

selain itu daun kenikir ini mudah di dapatkan di masyarakat karena biasanya yang 

di konsumsi sebagai sayuran. Beberapa senyawa flavonoid yang memiliki 
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aktivitas penghambatan xanthine oxidase antara lain luteolin, apigenin, kaemferol, 

dan kuersetin. Berdasarkan mekanisme ini, daun kenikir diduga mempunyai 

indikasi untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah karena kandungan 

flavonoid di dalamnya ( Sarawek et al.,2007). 

 Penelitian ilmiah untuk membuktikan efektivitas ekstrak daun kenikir 

dalam penghambatan aktivitas Xanthine oxidase ini dilakukan secara in vitro 

terhadap allopurinol sebagai kontrol positif menggunakan alat spektrofotometri 

UltraViolet Visible (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 200-400 nm (Rohman,2007). 

 Uji daya inhibisi xanthine oxidase dilakukan dengan cara orientasi 

terhadap aktivitas inhibisi kandungan kimia flavonoid pada daun kenikir terhadap 

enzim xanthine oxidase. Uji daya inhibisi ekstrak etanol daun kenikir berdasarkan 

Bergemeyer et al, 1974 dilakukan dengan metode in vitro menggunakan 

spektrofotometri UV-Vis dibawah kondisi aerob. Larutan uji ekstrak daun kenikir 

sebanyak 0,2 ml dimasukkan kedalam tabung reaksi, ditambahkan larutan buffer 

kalium fosfat 0,05 M pH optimum sebanyak 1,6 ml. kemudian ditambahkan 1 ml 

substrat xantin 0,15 mM dan 0,2 ml larutan enzim xanthine oxidase. Campuran 

tersebut dihomogenkan di inkubasi pada suhu kamar (25
0
C) selama waktu tertentu 

dan diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum antara 200-400 nm. 

Dengan prosedur yang sama ekstrak diganti dengan allopurinol sebagai 

pembanding. Konsentrasi asam urat yang diperoleh dibuat grafik konsentrasi vs 

waktu (Bergemeyer et al, 1974). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

(1) Apakah ekstrak etanol daun kenikir (Cosmos caudatus Kunth) memiliki 

aktivitas penghambatan terhadap xanthine oxidase menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis? 

(2) Bagaimana efektivitas penghambatan xanthine oxidase ekstrak etanol daun 

kenikir (Cosmos caudatus Kunth) terhadap Allopurinol menggunakan 

spektrofotometer UV- Vis? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

(1)  Mengetahui adanya aktivitas penghambatan xanthine oxidase oleh 

ekstrak etanol daun kenikir (Cosmos Caudatus Kunth) menggunakan 

spektrofotometer UV- Vis. 

(2) Mengetahui efektivitas penghambatan xanthine oxidase ekstrak etanol 

daun kenikir (Cosmos caudatus Kunth) terhadap Allopurinol 

menggunakan spektrofotometer UV- Vis. 

 

1.4 Hipotesis 

(1) Ekstrak etanol daun kenikir (Cosmos caudatus Kunth) dapat  menghambat 

aktivitas xanthine oxidase menggunakan metode spektrofotometri UV-

Vis . 

(2) Ekstrak etanol daun kenikir (Cosmos caudatus Kunth) dapat memberikan 

efek yang lebih optimum dibandingkan dengan allopurinol. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Dari tujuan di atas, dapat dijelaskan bahwa manfaat dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

(1)  Memberikan informasi bahwa ekstrak etanol daun kenikir mempunyai 

aktivitas dalam menurunkan asam urat melalui hambatan terhadap 

aktivitas xanthine oxidase. 

(2) Memberikan informasi bagaimana aktivitas penghambatan xanthine 

oxidase ekstrak etanol daun kenikir terhadap allopurinol.
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