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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Kenikir 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

Klasifikasi dari kenikir adalah : 

Kingdom : Plantae 

Division : Spermatophyta 

Sub Division : Angiospermae 

Class : Dicotyledone 

Order : Asterales 

Family : Asteraceae 

Genus : Cosmos  

Species : Cosmos caudatus Kunth(simpson.,2006) 

Kenikir termasuk keluarga Asteraceae.Tumbuhan ini termasuk tumbuhan 

herbal semusim dengan tinggi antara 0,5- 1,5 m. Batang tegak, beralur, dan 

mempunyai banyak percabangan serta berwarna hijau terang keunguan. Daunnya 

lembut dan tajam. Ketika malam hari, biasanya daun melipat untuk menutup kuncup 

terminal. Daun majemuk berbentuk lanset dengan ujung yang meruncing dan 

berwarna hijau dengan tepi daun bergerigi. Bunga dari tumbuhan ini ditemukan 

soliter atau berkumpul dalam kelompok (majemuk) pada satu tangkai. Bunga 

majemuk mempunyai tangkai bunga berbentuk seperti cawan berwarna kuning. 

Setiap di bagian bawah bunga terdapat daun pembalut berwarna hijau berbentuk 

seperti lonceng. Buahnya keras, berbentuk jarum, dan ujungnya berambut. Biji keras, 

kecil, berbentuk jarum dengan panjang ± 1 cm serta berwarna hitam (Hassan, 2006). 

Tanaman kenikir dapat dilihat seperti pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Kenikir (Cosmos caudatus Kunth) 

 

2.1.2 Morfologi Tanaman. 

Perdu dengan tinggi 75-100 cm dan berbau khas. Batang tegak, segi empat, 

beralur membujur, bercabang banyak, beruas berwarna hijau keunguan. Daunnya 

majemuk, bersilang berhadapan, berbagi menyirip, ujung runcing, tepi rata, panjang 

15-25 cm, berwarna hijau. Bunga majemuk, bentuk bongkol, di ujung batang, tangkai 

panjang ± 25 cm, mahkota terdiri dari 8 daun mahkota, panjang ± 1 cm, merah, 

benang sari bentuk tabung, kepala sari coklat kehitaman, putik berambut, hijau 

kekuningan, merah. Buahnya keras, bentuk jarum, ujung berambut, masih muda 

berwarna hijau setelah tua coklat. Biji keras, kecil, bentuk jarum, panjang ± 1 cm, 

berwarna hitam. Akar tunggang dan berwarna putih.(Simpson.,2006). 

Bagian tanaman yang biasa dikonsumsi adalah daun mudanya. Daun sayuran 

kenikir memiliki kandungan saponin, flavonoid, dan polifenol. Khasiat daunnya 

adalah sebagai penambah nafsu makan, obat lemah lambung, dan untuk mengusir 

serangga. Kenikir telah digunakan secara tradisional untuk meningkatkan sirkulasi 

darah (Shui et al., 2005). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun kenikir yang diekstrak dengan 

kloroform memiliki aktivitas antimikroba yang baik terhadap penghambatan 

Staphylococcus aureus, Saccharomyces cereviseae, dan Candida albicans.(Shui et 

al.,2005),  Pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji “free radical 
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spiking” (dengan menggunakan instrumen HPLC/MS), diketahui bahwa kenikir 

memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi, yaitu setara dengan sekitar 2400 

mg asam askorbat per 100 gram sampel segar. Komponen antioksidan utama yang 

diidentifikasikan merupakan senyawa polar, yaitu golongan dari proantosianidin yang 

berbentuk sebagai dimer hingga heksamer, quercetin glikosida, klorogenik, neo-

klorogenik, dan asam kriptoklorogenik.( Ragasa et al.,1997). 

Penelitian mengenai kandungan komponen-komponen quercetin dan quercetin 

glikosida pada ekstrak kenikir dengan metanol, juga dilakukan di Malaysia pada 

bulan Juli 2000. Hasil uji komponen komponen tersebut menunjukkan adanya 

aktivitas antioksidan setelah dilakukan pengujian dengan uji feri tiosianat, uji asam 

tiobarbiturat, dan uji DPPH (Israf et al., 2003). 

 

2.1.3 Kandungan Kimia Tanaman 

Daun Cosmos caudatus kunth mengandung saponin, flavonoida polifenol dan 

minyak atsiri. Menurut Sunarni dkk. (2007) flavonoid dapat berfungsi sebagai 

penurun kadar asam urat melalui penghambatan enzim xanthine oxidase. Sarawek et 

al. (2007) menyatakan bahwa beberapa senyawa flavonoid yang memiliki 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. 

 

2.1.3.1 Flavonoid  

Flavonoid tersebar luas di alam, terutama dalam tumbuhan tingkat tinggi dan 

jaringan muda. Sekitar 5–10% metabolit sekunder tumbuhan adalah flavonoid. 

Flavonoid merupakan grup senyawa alami dengan ragam struktur fenolat yang dapat 

ditemukan pada buah, sayuran, gandum, batang, akar, cabang, bunga, teh, dan anggur 

(Middleton 1998). 

Flavonoid mempunyai kerangka dasar yang terdiri atas 15 atom karbon 

dengan 2cincin benzena terikat pada suatu rantai propana membentuk susunan C6-
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C3-C6 (Gambar 4). Susunan tersebut dapat menghasilkan 3 struktur, yaitu 1,3-diaril 

propana (flavonoid), 1,2-diarilpropana (isoflavonoid), dan 1,1-diarilpropana 

(neoflavonoid) (Markham 1988). 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Dasar Flavon 

 

Flavonoid sebagai derivat benzo-γ-piron mempunyai banyak kegunaan di 

samping fungsinya yang pokok sebagai vitamin P untuk meningkatkan resistensi dan 

menurunkan permeabilitas kapiler darah. Efek lain flavonoid sangat banyak 

macamnya terhadap berbagai organisme dan efek ini dapat menjelaskan mengapa 

tumbuhan yang mengandung flavonoid dipakai dalam pengobatan. Flavonoid dapat 

bekerja sebagai antivirus, antialergi, antimikroorganisme, dan antioksidan untuk 

mengendalikan radikal bebas yang dapat menyebabkan tumor (Middleton 1998). 

Flavonoid dikenal sebagai antioksidan dan memberikan daya tarik sejumlah 

peneliti untuk meneliti flavonoid sebagai obat yang berpotensi mengobati penyakit 

yang disebabkan oleh radikal bebas. Flavonoid juga penghambat efektif dari beberapa 

enzim termasuk XO, siklooksigenase, dan lipooksigenase (Hoorn et al. 2002).  

Flavonoid berpotensi dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit gout dan 

ischemia dengan cara menurunkan konsentrasi asam urat dan penangkapan aktivitas 

superoksida dalam jaringan manusia. Flavon memiliki aktivitas inhibisi lebih kuat 

dibandingkan flavonol. Senyawa krisin, apigenin, luteolin, galangin, kaempferol, dan 

quarsetin memiliki aktivitas penghambat XO dan senyawa yang memiliki aktivitas 

inhibisi paling kuat adalah senyawa luteolin (Cos et al. 1998). 
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Kandungan flavonoid dan fenol pada 100 mg daun kenikir berturut-turut 

sebesar 52,18 mg dan 152,01 sedangkan daun kenikir kadar saponin sebesar 2,2% 

BK.Minyak atsiri dalam daun kenikir diketahui sejumlah 0,08% dalam bentuk segar 

(Siagian, 2012). 

Daun kenikir mengandung flavonoid. Terdapat 52,18 mg pada setiap 100 

gram daun kenikir segar. Flavonoid memiliki aktivitas antioksidan serta memiliki 

Efek yang menguntungkan dalam pencegahan penyakit degeneratif. Flavonoid juga 

meningkatkan efektivitas vitamin C yang berguna dalam pembentukan kolagen. Pada 

penelitian sebelumnya telah ditemukan bahwa kandungan flavonoid dari daun kenikir 

meningkat secara substansial pada saat dipanaskan hingga mendidih (Moriyama et 

al., 2001; Tabak et al.,2001; Weisburger et al., 2001; Makris dan Rossiter, 2002; 

Ebrahimzadeh et al., 2010; Preedy, 2012; Siagian, 2012).  

 

2.1.3.2 Saponin 

Saponin adalah senyawa kimia dan merupakan salah satu metabolit sekunder 

yang banyak ditemukan serta kadarnya bervariasi dalam berbagai jenis tumbuhan. 

Terdapat 2% BK saponin dalam daun kenikir. Saponin adalah kelompok glikosida 

amphipathic yang bisa memuculkan ciri khas seperti sabun berbusa ketika dilarutkan 

dalam air (Hostettmanndan Marston, 1995; Siagian, 2012).  

Saponin bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol secara nyata dengan 

menurunkan tingkat absorbsi kolesterol dan meningkatkan ekskresinya melalui 

empedu sehingga secara langsung dapat mengurangi kolesterol yang masuk dalam 

tubuh tetapi di sisi lain dapat memacu terjadinya lisis pada membran sel darah 

(Francis et al., 2002;Winarsi, 2010).  

 

2.1.3.3  Polifenol 

 Terdapat 152,01 mg/ml senyawa fenol dalam 100 mg daun kenikir. Polifenol 

atau metabolitnya memodulasi ekspresi gen, sinyal sel, peradangan, fungsi 

antioksidan, detoksifikasi, dan fungsi kekebalan tubuh. Polifenol mengandung 

sejumlah kelas senyawa antara lain hydroxycinnamic dan asam hidroksibenzoat, 
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flavonol, flavan-3-OLS, flavon, flavanones, anthocyanin, fenolik aldehida, stilbenes,  

tannin yang terhidrolisis, dan proanthocyanidins (Arts, 2005; Naczk, 2006; Shahidi, 

2011; Siagian, 2012).  

 

2.1.3.4 Minyak Atsiri (Terpenoid) 

Minyak atsiri merupakan campuran senyawa organik yang biasanya terdiri 

lebih dari 25 senyawa atau komponen yang berlainan dan bukan termasuk senyawa 

murni. Dalam daun kenikir segar, terdapat 0,08% kandungan minyak atsiri. Sebagian 

besar komponen minyak atsiri adalah senyawa yang hanya mengandung gabungan 

karbon dan hidrogen atau gabungan antara karbon, hidrogen, dan oksigen yang tidak 

bersifat aromatik yang secara umum disebut terpenoid. Minyak astri termasuk bahan 

yang mudah menguap sehingga mudah dipisahkan dari bahan-bahan lain yang 

terdapat dalam tumbuhan (Lenny, 2006; Siagian, 2012).  

 

2.1.4 Khasiat Tanaman 

Ekstrak metanolik daun kenikir mengandung flavonoid dan glikosida 

kuersetin. Berdasarkan penelitian sebelumnya adanya glikosida kuersetin ini, daun 

kenikir mempunyai indikasi untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah karena 

kandungan flavonoidnya (Sarawek et al.,2007). Daun kenikir (Cosmos caudatus 

Kunth.) banyak dikonsumsi masyarakat sebagai sayuran. Secara tradisional daun ini 

juga digunakan sebagai obat penambah nafsu makan, lemah lambung, penguat tulang 

dan pengusir serangga (Abas et al.,2003). 

 

2.2  Tinjauan Tentang Asam Urat 

2.2.1   Pengertian Tentang Asam Urat 

Asam urat merupakan produk akhir dari katabolisme adenin dan guanin yang 

berasal dari pemecahan nukleotida purin. Asam urat adalah produk akhir 

metabolisme purin yang terdiri dari komponen karbon, nitrogen, oksigen, dan 

hidrogen dengan rumus molekul C5H4N4O3. Pada pH alkali kuat, asam urat 
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membentuk ion urat dua kali lebih banyak dibandingkan pada pH asam (Harrison, 

2008).  

Purin yang berasal dari katabolisme asam nukleat dalam diet diubah menjadi 

asam urat secara langsung. Pemecahan nukleotida purin terjadi di semua sel, tetapi 

asam urat hanya dihasilkan oleh jaringan yang mengandung xanthine oxidase 

terutama di hepar dan usus kecil. Rerata sintesis asam urat endogen setiap harinya 

adalah 300-600 mg per hari, dari diet 600 mg per hari lalu dieksresikan ke urin rerata 

600 mg per hari dan ke usus sekitar 200 mg per hari (Lamb, et al., 2006).  

Dua pertiga total asam urat tubuh berasal dari pemecahan purin endogen, 

hanya sepertiga yang berasal dari diet yang mengandung purin. Pada pH netral urat 

dalam bentuk ion asam urat (kebanyakan dalam bentuk monosodium urat), banyak 

terdapat di dalam darah. Konsentrasi normal kurang dari 420 μmol/L (7,0 mg/dL). 

Kadar asam urat tergantung jenis kelamin, umur, berat badan, tekanan darah, fungsi 

ginjal, status peminum alkohol, dan kebiasaan memakan makanan yang mengandung 

diet purin yang tinggi. Kadar asam urat mulai meninggi selama pubertas pada laki-

laki tetapi wanita tetap rendah sampai menopause akibat efek urikosurik estrogen. 

Dalam tubuh manusia terdapat enzim asam urat oksidase atau urikase yang akan 

mengoksidasi asam urat menjadi alantoin. Defisiensi urikase pada manusia akan 

mengakibatkan tingginya kadar asam urat dalam serum. Asam urat dikeluarkan di 

ginjal (70%) dan traktus gastrointestinal (30%). Kadar asam urat di darah tergantung 

pada keseimbangan produksi dan ekskresinya (Signh, et al., 2010). 

 

2.2.2  Sifat Dan Struktur Kimia Asam Urat 

Asam urat merupakan asam lemah yang berbentuk kristal putih. Asam urat 

dibentuk di hati dan diekskresikan melalui ginjal (65-75%) dan usus (25-35%). Asam 

urat akan terionisasi menjadi urat dan banyak terdapat dalam plasma darah, cairan 

sinovial dan cairan ekstraseluler, kemudian membentuk monosodium urat pada pH 

7,4. Plasma darah menjadi jenuh dengan konsentrasi monosodium urat 6,8 mg/dl 

pada suhu 37
o
C. Pada konsentrasi lebih tinggi, plasma akan menjadi sangat jenuh 

dengan monosodium urat dan dapat mengendap dengan cepat membentuk kristal 
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(Harrison, 2008; Oliveira dan Burini, 2012). Struktur asam urat dapat dilihat pada 

gambar 2.3 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Asam Urat. 

 

  

Asam urat mudah larut dalam urin bila dibanding dalam air. Kelarutan asam 

urat sangat dipengaruhi oleh pH urin. Pada pH 5,0, urin dapat melarutkan asam urat 

pada kadar 6-15 mg/dl. Sedangkan pada pH di atas 5,8 akan melarutkan asam urat 

sedikit saja sehingga menyebabkan pembentukan batu urat. Kelarutan dari asam urat 

dan garam urat sangat penting dalam pembentukan kristal (Misnadiarly, 2007; 

Harrison, 2008). 

 

2.2.3  Metabolisme Asam Urat 

Pada kasus obesitas ataupun diabetes, sebagian besar lipid dan glukosa diubah 

bentuk menjadi asetil-CoA dilanjutkan dengan reaksipembentukan alpha-ketoglutarat 

disertai pembebasan sejumlah energi dalam siklus asam sitrat. alpha-ketoglutarat ini 

kemudian bereaksi dengan asam amino dalam serangkaian reaksi dan berakhir 

dengan terbentuknya glutamin. Glutamin inilah yang kemudian dimetabolisir menjadi 

asam nukleat (basa purin). Purin yangterbentuk ini dalam keadaan normal memiliki 

peluang untuk membentuk asam urat (Voet & Voet 2001). 

Mekanisme pembentukan asam urat dari protein bermula dari degradasi diet 

protein menjadi asam amino. Beberapa asam amino ini selanjutnya didegradasi 

membentuk glutamat. Glutamat yang terbentuk selanjutnya dimetabolisir membentuk 

alpha-ketoglutarat, aspartat, dan sebagian membentuk glutamin. Ketika glutamin 
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bereaksi dengan fosforibosil pirofosfat (PRPP, suatu gula derivatif dari ribosa-5-

fosfat) maka akan terbentuk fosforibosalamin.Fosforibosalamin merupakan prekursor 

bagi pembentukan asam nukleat purin. Melalui serangkaian reaksi yang melibatkan 

penambahan asam amino glisin, glutamin, aspartat, dan koenzim N10-formil-THF 

(tetra hidro folat) akan terbentuk inosin monofosfat (IMP). IMP merupakan prekursor 

dalam sintesis purin, IMP ini yang selanjutnya diubah bentuk menjadi AMP dan 

GMP maupun bentuk basabebasnya, adenin dan guanin. Melalui mekanisme regulasi 

sel, purin yang terbentuk ini selanjutnya dimetabolisir untuk beberapa keperluan 

diantaranya sintesis senyawa berenergi tinggi seperti ATP, bahan baku dalam 

pelaksanaan ekspresi genetik (sintesis protein) ataupun transformasi genetik, dan 

beberapa purin ini dikatabolisme membentuk asam urat (Mycek et al. 2001). 
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Gambar 2.4 Pembentukan Asam Urat Dari Nukleotida Purin Melalui Basa Purin 

Hipoxanthine, Xanthine dan Guanine (Rodwell et al., 2009). 

 
 

2.3 Tinjauan Tentang Xanthine Oxidase 

Xanthine oxidase (XO) berperan penting dalam katabolisme purin. XO 

mempunyai 2 bentuk, yaitu XO dan xantin dehydrogenase (XDH). XDH dapat 

dikonversi menjadi XO pada mamalia, baik dalam reaksi reversible maupun 

irreversibel. XO merupakan enzim yang tersebar luas dalam beberapa spesies dari 

bakteri hingga manusia. Di dalam tubuh, XO ditemukan di sel hati dan otot, tetapi 

tidak ditemukan di dalam darah. 
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XO merupakan suatu kompleks enzim yang terdiri atas 1332 residu asam 

amino, molibdenum (HO2SMo), FAD, dan Fe2S2 sebagai pusat reaksi redoks, 

dengan bobot molekul sebesar 275 000 Dalton membentuk 2 subunit yang saling 

setangkup (Kumar et al. 2006). Senyawa yang dapat berfungsi sebagai penstabilisasi 

XO diantaranya adalah salisilat, sistein, histamin, dan versenat. Sementara senyawa 

yang dapat menginhibisi XO berupa ion logam, urea, purin-6-aldehida, dan 2- amino-

4-hidroksipteridin-6 aldehida. (Sidik et al. 1995). 

XO mengkatalis oksidasi hipoxanthine menjadi xanthine lalu menjadi asam 

urat yang berperan penting pada penyakit gout. Pada saat bereaksi dengan xantin 

untuk membentuk asam urat, atom oksigen ditransfer dari molibdenum ke xanthine. 

Perombakan pusat molibdenum yang aktif terjadi dengan penambahan air (Cos et al. 

1998). 

 

Xantin+ 2O2 + H2O asam urat + 2O2*
-
+2H

+
 

Xantin+O2+ H2O asam urat + H2O2 

 

Gambar 2.5 Skema reaksi xanthine oxidase yang mengkonversi hipoxanthine 

menjadi xanthine dan asam urat (Cos et al. 1998). 

 

Selama proses oksidasi molekul, oksigen bertindak sebagai akseptor electron 

menghasilkan radikal superoksida (O2*) dan hidrogen peroksida (Ramdhani 2004). 

Satu unit XO dapat mengkonversi satu mikromol substrat (xanthine) menjadi asam 

urat tiap satu menit pada pH optimum (pH 7.5) dan suhu optimum (25 °C). Apabila 
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substratnya hipoxantin, aktivitasnya menjadi 50% atau setengahnya. XO dapat 

diisolasi dari berbagai macam sumber seperti susu, mikroorganisme, dan buttermilk. 

XO memiliki pengaruh antitumor dan berperan aktif dalam timbulnya panas 

akibat penyimpanan hepatik ferritin dalam plasma. Selain itu, XO diketahui dapat 

mengkatalisis reduksi nitrat dan nitrit menjadi nitrit oksida (Millar et al. 2002) dan 

sekaligus menyebabkan pembentukan radikal superoksida yang dapat menyebabkan 

peradangan (Bodamyali et al. 2002). Produksi asam urat berlebih dapat menyebabkan 

hiperurisemia namun ketika asam urat disimpan di dalam persendian akan 

menyebabkan peradangan dan penyakit gout. Penelitian untuk penghambat XO akan 

menguntungkan bukan saja untuk mengobati gout tetapi juga untuk menyerang 

berbagai penyakit lain (Kadota et al. 2004). 

 

2.4  Tinjauan Tentang Pengobatan Asam Urat (Gout) 

Pengobatan pirai dilakukan dengan meningkatkan ekskresi asam urat melalui 

kemih atau dengan menurunkan prekursor konversi xanthine dan hypoxanthine 

menjadi asam urat (Katzung et al., 1994). Untuk mencegah kambuhnya serangan gout 

dapat diikuti suatu aturan hidup tertentu. Bila terjadi overweight, perlu menjalani diet 

menguruskan tubuh, banyak minum (minimal 2 L perhari), membatasi asupan alkohol 

(bir), menghindari stres fisik dan mental serta diet purin (Tjay dan Raharja, 2002).  

Adapun obat yang dapat digunakan sebagai pengobatan hiperurisemia antara 

lain : allopurinol yang menghambat xanthine oxidase, sehingga kadar asam urat 

dalam serum menurun tanpa menyebabkan beban ekskresi pada ginjal. Obat-obat 

urikosurik seperti probenesid dan sulfonpirazon juga menurunkan kadar urat dalam 

serum dengan cara meninggikan ekskresi asam urat melalui urin. Pasien yang 

memakai obat-obat ini harus mengeluarkan banyak urin alkalis supaya asam urat 

tidak membentuk batu urat. Kolkisin, suatu obat yang telah lama digunakan untuk 

mengobati gout, tidak mempengaruhi pembentukan atau ekskresi urat, tetapi 

mengubah respon fagositik leukosit terhadap kristal urat di jaringan (Saches dan 

McPherson, 2004). 
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2.5  Tinjauan Tentang Allopurinol 

Allopurinol berguna untuk mengobati gout karena menurunkan kadar asam 

urat. Pengobatan jangka panjang mengurangi frekuensi serangan, menghambat 

pembentukan tofi, memobilisasi asam urat dan mengurangi besarnya tofi, 

memobilisasi asam urat ini dapat ditingkatkan dengan urikosurik. Obat ini terutama 

berguna untuk mengobati penyakit gout kronik dengan insufisiensi ginjal dan batu 

urat dalam ginjal, tetapi dosisawal harus dikurangi. Berbeda dengan probenesid, efek 

allopurinol tidak dilawan oleh salisilat, tidak berkurang pada insufisiensi ginjal dan 

tidak menyebabkan batu urat. Allopurinol berguna untuk mengobati gout sekunder 

akibat penyakit polisitemia vera, metaplasia myeloid, leukemia, limfoma, psoriasis, 

hiperurisemia akibat obat dan radiasi (Tjay dan Raharja, 2002).  

Mekanisme kerja allopurinol, awalnya bertindak sebagai substrat kemudian 

sebagai inhibitor xanthine oxidase. Oxidase ini akan menghidroksilasi alopurinol 

menjadi aloxanthine (oksipurinol). Sintesis urat dari hipoxanthine dan xanthine 

segera menurun setelah pemberian allopurinol. Itu sebabnya konsentrasi 

hypoxanthine dan xanthine serum meningkat, sedang kadar asam urat menurun 

(Styer, 2000). Bila allopurinol memberikan efek-efek samping yang tidak dapat 

diterima, barulah digunakan digunakan urikosurik (probenesid dan sulfinpirazon) 

yang memperbanyak ekskresi urat. Obat-obat tersebut menormalisir kadar urat darah 

tetapi kadar urat dalam kemih tetap tinggi (Tjay dan Raharja, 2002). Mekanisme 

reaksi allopurinol dapat dilihat pada Gambar 2.6 
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Gambar 2.6 Mekanisme Allopurinol Dalam Menurunkan Kadar Asam Urat  

 

 

Efek samping yang sering terjadi ialah reaksi kulit. Bila kemerahan kulit 

timbul, obat harus dihentikan karena gangguan mungkin menjadi berat. Reaksi alergi 

berupa demam, menggigil, leukopenia dan leukositosis, eosinofilia, artralgia dan 

pruritus juga pernah dilaporkan. Gangguan saluran cerna kadang-kadang juga terjadi. 

Dosis untuk penyakit gout ringan 200-400 mg sehari, 400-600 mg untuk penyakit 

yang lebih berat. Untuk penderita gangguan fungsi ginjal dosis cukup 100-200 mg 

sehari. Dosis untuk hiperurisemia sekunder 100-200 mg sehari. Untuk anak 6-10 

tahun 300 mg sehari dan untuk anak dibawah 6 tahun 150 mg sehari (Wilmana, 

1993).  

 

2.6 Tinjauan Tentang Ekstraksi Dan Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair dengan menyari simplisia 

nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari 

langsung. Ektraksi atau penyarian adalah suatu cara penarikan kandungan kimia dari 

simplisia dengan cara dan pelarut yang cocok agar kandungan kimia yang dapat larut 

terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Terdapat dua model 
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ekstraksi, yaitu cara dingin dan cara panas. Cara dingin meliputi maserasi, dan 

perkolasi. Sedangkan cara panas meliputi reflux, soxhlet, digest, infusa, dekokta 

(Departemen Kesehatan III, 1979). 

 

2.6.1  Maserasi 

Metode maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana, yang dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari 

pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Metode maserasi digunakan untuk 

menyari simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan 

penyari, tidak mengandung benzoin, tiraks dan lilin (Adrian, 2000). 

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang 

sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi 

dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut 

dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan 

dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah 

memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar 

kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa sen-yawa mungkin saja 

sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat 

menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil (Agoes,2007). 

 

2.6.2 Perkolasi 

Pada metode perkolasi, serbuk sam-pel dibasahi secara perlahan dalam sebuah 

perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). 

Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan 

pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh 

pelarut baru. Sedangkan kerugiannya ada-lah jika sampel dalam perkolator tidak ho-

mogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga 

membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Tobo, 2001). 
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2.6.3  Soxhlet 

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung 

selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas 

labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan 

suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah 

proses ektraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil 

kondensasi sehing-ga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak 

waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi 

karena ekstrak yang di-peroleh terus-menerus berada pada titik didih. (Adrian, 2000). 

 

2.7.   Tinjauan Tentang Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri UV-Vis adalah pengukuran panjang gelombang dan 

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. 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 sangat berguna untuk 

pengukuran secara kuantitatif. Sinar ultraviolet berada pada panjang gelombang 200-

400 nm (Dachriyanus., 2004). 

 Jenis spektrofotometer UV-Vis ada dua macam, yaitu single beam dan double 

beam.Pada single beam, cahaya keluar sinar monokromatis hanya satu, wadah atau 

kuvet yang dapat dilalui sinar hanya satu, dan setiap perubahan panjang gelombang 

alat harus dinolkan. Sedangkan pada double beam, cahaya keluar sinar monokromatis 

ada dua, wadah melalui dua kuvet sekaligus, dan cukup satu kali dinolkan dengan 

cara mengisi kedua kuvet dengan larutan blanko  

Senyawa yang dapat diukur dengan metode spektrofotometer ini adalah senyawa 

yang memiliki gugus kromofor, yaitu gugus fungsional yang mengabsorpsi radiasi ultra 

violet dan tampak, jika diikat oleh senyawa bukan pengabsorpsi (auksokrom). Hampir 

semua kromofor memiliki ikatan rangkap berkonjugasi (contohnya diena C=C-C=C, 
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dienon C=C-C=O, benzene, dan lain lain). Sedangkan auksokrom biasanya merupakan 

gugus fungsional seperti –OH, -NH2, -NO2, -X. Spektrofotometer pada dasarnya terdiri 

atas sumber sinar monokromator, tempat sel untuk zat yang diperiksa, detektor, penguat 

arus dan alat ukur/pencatat (Departemen Kesehatan, 1979). 

Penggunaan spektrofotometer UV-Vis dapat digunakan untuk analisa 

kuantitatif maupun kualitatif. Untuk analisa kualitatif, yang perlu diperhatikan adalah 

membandingkan λ maksimum, serapan, daya serap dan spektrum serapannya. 

Pengukuran serapan dapat dilakukan pada panjang gelombang daerah ultraviolet 

(panjang gelombang 190 – 380 nm) atau pada daerah cahaya tampak (panjang 

gelombang 380 – 780 nm) (Harmita, 2006). 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya spektrum serapan 

pada analisa secara spektrofotometri, diantaranya adalah jenis pelarut yang 

digunakan, pH larutan, kadar larutan (jika konsentrasi tinggi akan terjadi polimerisasi 

yang menyebabkan panjang gelombang maksimum berubah sama sekali), tebal 

larutan atau tebal kuvet yang digunakan, dan lebar celah (Harmita, 2006). 

Pemilihan pelarut yang digunakan dalam spektrofotometri UV sangat penting, 

dimana pelarut tidak boleh mengabsorbsi cahaya pada daerah panjang gelombang 

dimana dilakukan pengukuran sampel.Umumnya pelarut yang tidak mengandung 

sistem terkonjugasi sesuai untuk digunakan dalam spektrofotometer UV-Vis. Pelarut 

yang umum digunakan adalah air, etanol, metanol, dan n-heksan, karena pelarut ini 

transparan pada daerah UV (Harmita, 2006). 

 

2.8 Tinjauan Tentang Metode Pengujian Aktivitas Enzim Xanthine Oxidase 

 Uji penghambatan aktivitas xantin oksidase dilakukan secara in vitro dengan 

reaksi enzimatis dan pengukuran secara spektrofotometri. Prinsipnya adalah 

mengukur jumlah asam urat terbentuk dari reaksi yang dikatalisis oleh xantin 

oksidase. Uji penghambatan aktivitas xantin oksidase terdiri dari uji pendahuluan 

penghambatan aktivitas xantin oksidase dan pengujian sampel terhadap 

penghambatan aktivitas xantin oksidase. (Umamaheswari et al., 2009). 
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Absorbansi yang diukur merupakan jumlah produksi asam urat. Sehingga 

kondisi optimum dapat ditentukan dengan menentukan konsentrasi asam urat dari 

absorbansi asam urat berdasarkan hokum Lambert-Beer dengan rumus berikut : 

     A= ε.b.C 

Dimana, A adalah absorbansi asam urat pada panjang gelombang maksimum, 

ε adalah koefisien ekstingsi molar asam urat sebesar 12,2 mM
-1

cm
-1

, b adalah lebar 

kuvet 1 cm, dan C adalah konsentrasi asam urat (mM). konsentrasi asam urat yang 

diperoleh dibuat grafik konsentrasi vs waktu (bergmeyer et al., 1974). 

 

2.9  Tinjauan Tentang Uji Daya Penghambat Enzim Xanthine Oxidase 

 Pengujian daya penghambatan xanthine oxidase dilakukan dengan orientasi 

terhadap aktivitas penghambatan daun kenikir (Cosmos caudatus Kunth) terhadap 

enzim xanthine oxidase. Kemudian dengan prosedur yang sama, ekstrak etanol daun 

kenikir diganti dengan allopurinol sebagai kontrol positif. Jika dilihat dari 

strukturnya. Allopurinol berperan sebagai xanthine oxidase inhibitor (XOI) yang 

akan menghalangi konversi hypoxanthine 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 positif 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. 

 


