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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Asam Urat 

2.1.1 Definisi Asam Urat 

Asam urat atau arthritis gout adalah suatu sindrom klinis yang mempunyai 

gambaran khusus yaitu arthritis akut. Kelainan ini berhubungan dengan gangguan 

kinetik asam urat yaitu hiperurisemia. Arthritis gout disebabkan karena adanya 

proses peradangan (inflamasi) jaringan terhadap pembentukan kristal monosodium 

urat monohidrat yang terbentuk dalam persendian, bursa dan sinovial (Mubin, 

2010). 

Menurut (Mubin, 2010), Gout adalah pengendapan kristal monosodium 

urate pada sendi dan tendon dari satu rasi cairan tubuh yang mengalami 

hiperurisemia (asam urat darah tinggi), asam urat dalam plasma darah sebesar 7,0 

mg/dl atau 0,41 mmoL/ul dalam Ph 7,4 dalam bentuk garam dalam suhu 37oC. 

 

2.1.2 Etiologi Asam Urat 

Penyakit ini dikaitkan dengan adanya abnormalitas kadar asam urat 

dalam serum darah dengan akumulasi endapan kristal monosodium urat, 

yang terkumpul didalam didalam sendi. Keterkaitan antara gout dengan 

hiperurisemia yaitu adanya produksi asam urat yang berlebih, menurunnya 

ekskresi asam urat melalui ginjal, atau mungkin karena keduanya (Yatim, 

2006).  

Berdasarkan penyebabnya penyakit asam urat (gout) di golongkan 

menjadi 2 yaitu: 

1. Penyakit gout primer 

Penyebab kebanyakan belum diketahui (idiopatik). Hal ini diduga berkaitan 

dengan kombinasi faktor genetik dan faktorhormonal yang menyebabkan 
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gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningatnya produksi 

asam urat. Atau bisa juga diakibatkan karena berkurangnyapengeuaran 

asam urat dari tubuh. 

2. Penyakit gout sekunder 

Penyebab penyakit gout sekunder ada beberapa macam: 

a. Meningkatnya produksi asam urat karena pengaruh pola makan yang 

tidak terkontrol, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang berkadar  

purin tinggi. Purin adalah salah satu senyawa basa organic yang 

menyusun asam nukleat (asam inti dari sel) dan termasuk dalam 

kelompok asam amino, yang merupakan unsur pembentukan protein 

b. Produksi asam urat juga dapat meningkat karena penyakit pada darah 

(penyakit sumsum tulang, anemia hemolitik), obat-obatan (alkohol, 

obat-obatab kanker, vitamin B12, diuretik, dosis rendah asam, salisilat). 

c. Obesitas (kegemukan) 

d. Pada penderita diabetes mellitus yang tidak terkontol dengan baik. 

Dimana akan ditemukan (hasil buangan metabolisme lemak) dengan 

kadar yang tinggi. Kadar benda-benda keton yang meninggi akan 

menyebabkan kadar asam urat juga meninggi. 

 

2.1.3 Faktor Risiko Terjadinya Asam Urat 

Penyakit asam urat  dapat dipicu oleh berbagai faktor. Faktor-faktor 

yang memiliki potensi menimbulkan masalah atau kerugian kesehatan biasa 

disebut dengan faktor resiko. Beberapa faktor yang dapat memicu penyakit 

asam urat seperti: 

1. Keturunan (genetik) 

keturunan atau genetik merupakan salah satu faktor risiko penyakit asam 

urat. Orang dengan riwayat keluarga menderita asam urat memiliki resiko 

lebih besar untuk terkena penyakit asam urat. Faktor ini dapat lebih berisiko 

jika didukung dengan faktor lingkungan. 

 



7 
 

 
 

2. Jenis kelamin 

jenis kelamin juga menjadi salah satu faktor risiko penyakit asam urat. Pria 

lebih berisiko terkena penyakit asam urat dari pada wanita karena kadar 

asam urat dalam darah pada pria lebih besar dibandingkan dengan wanita. 

Selain itu, pria juga tidak memiliki hormon estrogen seperti wanita. Hormon 

estrogen merupakan hormon yang hanya ada pada wanita dan hormon inilah 

yang memban 

tu pengeluaran asam urat melalui urine. 

 

3. Usia 

Usia merupakan salah satu faktor resiko penyakit asam urat. Seiring dengan 

bertambahnya usia kadar asam urat dalam tubuh terutama pada pria akan 

meningkat. Sedangkan pada wanita peningkatan kadar asam urat cenderung 

terjadi pada masa menopouse. 

 

4. Obesitas 

Obesitas dapat memicu penyakit asam urat akibat pola makan yang tidak 

seimbang. Orang dengan obesitas cenderung tidak menjaga pola makan 

termasuk asupan protein, lemak dan karbohidrat yang tidak seimbang 

sehingga menyebabkan peningkatan kadar purin, sehingga terjadi kondisi 

hiperurisemia dan terjadi penumpukan asam urat. Selain itu, orang dengan 

obesitas tentu mengalami penumpukan lemak dibeberapa bagian tubuh. 

Penumpukan terutama pada bagian perut dapat meningkatkan tekanan darah 

dan mengacaukan sistem pengaturan asam urat dalam tubuh. Lemak dalam 

perut juga dapat mengganggu kinerja ginjal dalam membuang kelebihan 

asam urat. 

 

5. Konsumsi makanan tinggi purin 

Asam urat merupakan hasil metabolisme dari purin. Tubuh manusia sendiri 

sebenarnya telah mengandung purin sebesar 85% sehingga purin yang 

hanya diperlukan oleh manusia dari luar tubuh (makanan) hanya sebesar 

15%. Ketika besarnya purin yang didapatkan dari luar tubuh (makanan) 
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manusia secara terus menerus melebihi batas normal tidak menutup 

kemungkinan akan menyebakan asam urat. 

 

6. Kondisi medis 

Kondisi medis tertentu seperti kelainan fungsi ginjal dapat menyebabkan 

tingginya kadar asam urat pada manusia. Asam urat juga rentan terjadi pada 

penderita obesitas, diabetes, serta hipertensi, semuanya berkaitan dengan 

sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah kumpulan kondisi yang 

terdiri  dari peningkatan tekanan darah, peningkatan gula dalam darah, 

kelebihan lemak tubuh, serta terjadinya peningkatan kolestrol. Gabungan 

dari kondisi sindrom metabolik tersebut dapat berpengaruh terhadap 

tingginya kadar asam urat.  

 

7. Penggunaan obat-obatan 

Penggunaan obat-obatan juga menjadi salah satu faktor risiko tingginya 

kadar asam urat. Beberapa obat diketahui dapat meningkatkan kadar asam 

urat, seperti obat diuretik thiazide, cyclosporine, asam asetilsalisilat atau 

aspirin dosis rendah dan obat kemoterapi di ketahui dapat mempengaruhi 

tingginya kadar asam urat. 

 

2.1.4 Patofisiologi 

Peningkatan kadar asam serum dapat disebabkan oleh pembentukan 

berlebihan atau penurunan ekskresi asam urat, ataupun ataupun keduanya. 

Asam urat adalah produk akhir metabolisme purin (Helmi, 2016). 

Secara normal, metabolisme purin menjadi asam urat dapat 

diterangkan sebagai berikut. 

1. Jalur de novo melibatkan sintesis purin dan kemudian asam urat melalui 

prekursor nonpurin. Substrat awalnya adalah ribosa-5-fosfat, yang diubah 

melalui serangkaian zat antara menjadi nekleotida purin (asam inositat, 

asam guanilat, asam adenilat).  
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Jalur ini dikendalikan oleh serangkaian mekanisme komplek, dan terdapat 

beberapa enzim yang mempercepat reaksi yaitu : 5-fosforibosilpirofosfat 

(PRPP) sintetase dan amidofosforibosiltransferase (amido-PRT). Terdapat 

suatu mekanisme inhibisi umpan balik oleh nukleotida purin yang 

terbentuk, yang fungsinya untuk mencegah pembentukan yang berlebihan. 

2. Jalur penghematan adalah jalur pembentukan nukleotida purin melalui basa 

purin bebasnya, pemecahan asam nukleat, atau asupan makanan. Jalur ini 

tidak melalui zat-zat perantara seperti jalur de novo. Basa purin bebas 

(adenin, guanin, hipoxantin) berkondensasi dengan PRPP untuk 

membentuk prekursor nukleotida purin dari asam urat. Reaksi ini dikatalisis 

oleh dua enzim: hipoxantin guanin fosforibosiltransferase (HGPRT) dan 

adenin fosforibosiltransferase (APRT). 

Asam urat yang terbentuk dari hasil metabolisme purin akan 

difiltrasi secara bebas oleh glumerulus dan diresorpsi di tubulus proksimal 

ginjal. Sebagian kecil asam urat yang diresorbsi kemudian diekskresikan di 

nefron distal dan dikeluarkan melalui urine (Helmi, 2016).  

Pada penyakit arthritis gout, terdapat gangguan keseimbangan 

metabolisme (pembentukan dan ekskresi) dari asam urat tersebut, meliputi 

hal-hal berikut: 

a. penurunan ekskresi asam urat secara idiopatik 

b. penurunan eksreksi asam urat sekunder, misal karena gagal ginjal 

c. peningkatan produksi asam urat, misalnya disebabkan oleh tumor (yang 

meningkatkan cellular ternover) atau peningkatan sintesis purin (karena 

defek enzim-enzim atau mekanisme umpan balik inhibisi yang berperan). 

d. Peningkatan asupan makanan yang mengandung purin. 

Peningkatan produksi atau hambatan ekskresi akan meningkatkan kadar 

asam urat dalam tubuh. Asam urat ini merupakan suatu zat yang 

kelarutannya sangat rendah sehingga cenderung membentuk kristal. 

Penimbunan asam urat paling banyak terdapat di sendi dalam bentuk kristal 

mononatrium urat. Mekanismenya hingga saat ini masih belum diketahui 
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2.1.5 Tanda Dan Gejala 

Gejala dan keluhan gout akut, timbul gejala tanpa ada tanda 

sebelumnya. Gejala yang timbul berawal dari trauma kecil dan terlalu 

banyak makan kesukaan, makanan yang tinggi purin, minum alkohol, dan 

kurang olahraga. Tiba-tiba timbul nyeri sendi pada suatu persendian 

biasanya awal sakit terjadi pada malam hari. Penyakit ini semakin hari 

semakin berat. Sendi antara jari kaki dan telapak kaki sering diserang sakit 

gout dan di sebut podagra (pod=kaki, agra=serangan berarti serangan pada 

ibu jari kaki). 

Tetapi gout tidak hanya menyerang pada area jari kaki atau telapak 

kaki, bisa saja sendi yang diserang seperti sendi pada lutut, tumit, 

pergelangan tangan, dan siku. nyeri sendi tersebut disertai gejala antara lain: 

demam,menggigil, denyut jantung cepat, badan lemah, jumlah sel darah 

putih meningkat. Pada minggu pertama serangan biasanya mengenai satu 

sendi dan berakhir dalam beberapa hari. Tetapi semakin lama menyerang 

sendi secara bersamaan. Mungkin serangan ini bisa berlalu dalam beberapa 

minggu dengan gejala lokal berkurang dan sendi mulai tidak sakit serta bisa 

digerakkan kembali meskipun tanpa pengobatan. 

 

2.1.6 Manifestasi Klinis 

Menurut (Helmi, 2016), Manifestasi klinis dibagi menjadi dua jenis 

yaitu arthritis gout tipikal dan arthritis gout atipikal. 

1. Arthritis gout tipikal 

Gambaran klinis sangat khas dengan sifat-sifat sebagai berikut: 

 Beratnya serangan arthitis mempunyai sifat tidak bisa berjalan, tidak dapat 

menggunakan alas kaki seperti sepatu dan dapat mengganggu tidur 

penderita. Rasa nyeri digambarkan sebagai excruciating pain dan mencapai 

puncak dalam 24 jam. Tanpa pengobatan pada serangan permulaan dapat 

sembuh dalam 3-4 hari. 



11 
 

 
 

 Serangan biasanya bersifat monoartikuler dengan tanda inflamasi yang 

jelas seperti merah, bengkak, nyeri, terasa panas, dan sakit jika digerakkan. 

Prediksi metatarsophalangeal pertama (MTP-1). 

 Hiperurisemia. Biasanya berhubungan dengan serangan arthritis gout akut, 

tetapi diagnosis arthritis tidak harus disertai hiperirikemia. Fluktuasi asam 

urat serum dapat mempresipitasi serangan gout. 

 Faktor pencetus. Faktor pencetus adalah trauma sendi, alkohol, obat-

obatan, tindakan pembedahan. Biasanya faktor-faktor ini sudah diketahui 

penderita  

2. Arthritis gout atipikal 

Gambaran klinik yang khas seperti arthritis berat, monoartikuler, dan 

remisi sempurna tidak ditemukan. Tofi (suatu pengumpulan kristal dijaringan 

bawah kulit yang sejak mulai terlihat pada pemeriksaan rontgen sendi, yang 

kemudian berbentuk benjolan dibawah kulit, pada Ph urine, kristal asam urat 

biasanya berkumpul membentuk piringan atau batu yang menyumbat saluran 

urine) yang biasanya timbul beberapa tahun sesudah serangan pertamaternyata 

ditemukan bersama dengan serangan akut, jenis atipikal ini jarang ditemukan. 

Dalam menghadapi kasus gout yang atipikal, diagnosis harus dilakukan secara 

cermat. Untuk hal ini diagnosis dapat dipastikan dengan melakukan punksi 

cairan sendi dan selanjutnya secara mikroskopis dilihat kristal urat. 

 

2.1.7 Gambaran klinik asam urat 

Menurut (Misnadiarly, 2007), Gambaran klinik gout pada umumnya 

melalui 4 fase, yaitu sebagai berikut: 

1. Artritis gout tipikal akut 

Manifestasi serangan akut memberikan gambaran yang khas dan 

dapat langsung menegakkan diagnosis. Sendi yang paling sering terkena 

adalah sendi metatarsophalangeal pertama (75%). Pada sendi yang terkena 

jelas lebih terlihat gejala inflamasi yang lengkap. 
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2. Artritis gout interkritikal 

Fase ini adalah fase antara dua serangan akut tanpa gejala klinik. 

Meskipun pada pemeriksaan darah ditemukan kadar asam urat lebih tinggi 

dari normal (>7 mg/dl) tetapi belum menunjukkan gejala penyakit sendi. 

Begitu juga topus dan batu belum ada. Pada lelaki, resiko asam urat tinggi 

dan terjadi gout biasanya mulai pada usia pubertas, sedangkan pada 

perempuan resiko biasanya lebih lama sampai pada masa monopouse, asam 

urat tinggi karena gangguan enzim. Keadaan asam urat tinggi dengan tanpa 

gejala gout biasanya berlangsung selama hidup tanpa menunjukkan gejala 

apapun.resiko timbul batu ginjal biasanya karena terjadi gangguan resiko 

pengeluaran asam urat melalui urine. Masa asam urat tinggi tanpa gejala 

gout berakhir, bila timbul gejala nyeri sendi yang akut atau terbentuk batu 

saluran air seni (urotlithiasis). 

3. Hiperurekimia asimtomatis 

Fase ini tidak identik dengan arthritis gout. Pada penderita dengan 

keadaan ini sebaiknya diperiksa juga kadar kolestrol darah karena 

peninggian asam urat darah hampir selalu disertai peninggian kolestrol 

4. Artritis gout menahun dengan tofi 

Tofi adalah penimnunan kristal urat subkutan sendi dan terjadi pada 

artritis gout menahun, yang biasanya sudah berlangsung lama kurang lebih 

antara 5-10 tahun. 10 tahun setelah serangan topus pertama ½ penderita 

masih belum menunjukkan terbentuk topus, setengahnya baru terjadi 

pengendapan sedikit kristal asam urat, tidak terjadi pembentukan topus 

menjadi 28% setelah 29 tahun setelah serangan pertama kali. Tidak semua 

penderita dengan kadar asam urat tinggi menderita topus. Begitu juga 

penderita yang sudah mengalami serangan gout pertama, juga tidak semua 

akan menderita gout. 

 

2.1.8 Komplikasi 

Meskipun manifestasi gout dapat terjadi pada hampir semua kombinasi, 

urutan yang khas melibatkan perkembangan hiperurisemia tidak bergejala, artritis 
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gout akut, gout interkritikal atau interval dan gout tofus atau kronik. Nefrolitiasis 

dapat terjadi sebelum atau sesudah serangan pertama artritis gout. 

Gout kronik bertopus adalah serangan gout yang disertai tofi (benjolan) 

disekitar sendi sehingga sering meradang. Nefropati gout kronik pada jaringan 

ginjal dapat terbentuk mikrotofi yang menyumbat dan merusak glumerulus. 

Persendian menjadi rusak higga menyebabkan pincang, peradangan tulang, 

kerusakan ligamen dan tendon, batu ginjal atau gagal ginjal. 

 

2.1.9 Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan diagnostik pada artritis gout ada 4 yaitu: 

1. Laboratorium 

a. Pemeriksaan cairan sinovia  didapatkan adanya kristal monosodium 

intraseluler 

b. Analisis cairan sendi merupakan pemeriksaan cairan sendi dibawah adanya 

peradangan, infeksi bakteri, dan kristal asam urat. 

c. Pemeriksaan serum asam urat meningkat >7 mg/dl. 

d. Pemeriksaan kadar asam urat dalam urin per 24 jam 

Kadar asam urat dalam urin berlebihan jika kadarnya >800 mg pada diit 

biasa atau lebih dari 600 mg/24 jam pada diit bebas urine. Urinalis untuk 

mendeteksi resiko batu asam urat. Pemeriksaan kimia darah untuk 

mendeteksi fungsi ginjal, hati, hipertrigliseridemia, tingginya LDL, dan 

adanya diabetes mellitus. 

2. Leukositosis didapatkan pada fase akut 

3. Radiodiagnostik 

a. Radiografi untuk mendeteksi adanya klasifikasi sendi 

b. Radiografi didapatkan adanya erosi pada permukaan sendi 

4. Pemeriksaan lain 

Jenis pemeriksaan lain adalah MRI (magnetic resonance imaging) dan 

computer tomograpy scan (CT Scan) yang dapat menggambarkan anatomi 
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tubuh sehingga dapat mendeteksi kelainan dan ketidak normalan organ dan 

jaringan tubuh secara terperinci adalah arthrograpy, biopsi dan arthroskopi. 

 

2.2 Upaya Penanganan Asam Urat 

Dalam upaya penanganan asam urat, sasaran yang digunakan 

penderita asam urat yaitu mempertahankan kadar asam urat dalam serum 

dibawah 60mg/dL dan nyeri yang diakibatkan oleh penumpukan asam urat. 

Tujuan terapi yang ingin dicapai yaitu mengurangi peradangan dan nyeri 

yang ditimbulkan oleh penumpukan kristal monosodium urat monohidrat. 

Selain itu, terapi gout juga bertujuan untuk mencegah tingkat keparahan 

penyakit lebih lanjut.  

 

2.2.1 Diet 

Penyebab kelebihan asam urat/hiperurisemia adalah buruknya pola 

makan/diet pada penderita sehingga menyebabkan kadar asam urat tinggi 

seperti mengkonsumsi diet tinggi purin, obesitas, mengkonsumsi alkohol dan 

beberapa hal yang dapat menyebabkan kadar asam urat dalam tubuh menjadi 

lebih tinggi. (1) keadaan hiperurisemia dapat terjadi karena pemecahan jaringan 

tubuh yang berlebihan sehingga banyak purin yang dibebaskan untuk kemudian 

dimetabolisir dengan zat sisa berupa asam urat, (2) ekskresi asam urat yang 

menurun karena air seni yang asam (misalnya akibat konsumsi lemak atau 

alkohol yang tinggi) dan (3) konsumsi makanan yang kaya purin secara 

berlebihan  (jerohan, sardencis, burung, kaldu, kacang, emping, tape). Dalam 

penelitian tentang hubungan diet dengan arthritis gout dapat disimpulkan bahwa 

konsumsi daging merah dan makanan laut (seafood) dapat meningkatkan resiko 

penyakit gout sedangkan konsumsi produk susu yang lebih tinggi berkaitan 

dengan penurunan resiko tersebut. Sementara itu konsusmsi sayuran yang kaya 

akan purin disimpulkan tidak ada kaitannya dengan peningkatan resiko penyakit 

gout. 
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Menurut (Helmi, 2016), Diet bagi penderita gangguan asam urat atau artritis 

gout mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 

a. pembatasan purin. Apabila terjadi pembengkakan sendi, maka penderita 

gangguan asam urat harus melakukan diit bebas purin, namun hampir semua 

makanan sumber protein mengandung nucleoprotein, maka hal ini tidak 

mungkin dilakukan. Tindakan yang harus dilakukan adalah membatasi 

asupan protein menjadi 100-150 mg purin per hari (diit normal mengandung 

600-1000 mg purin per hari) 

b. kalori sesuai dengan kebutuhan. Jumlah asupan kalori harus benar 

disesuaikan dengan kebutuhan tubuh berdasarkan pada tinggi dan berat 

badan. Penderita gangguan asam urat yang berlebihan berat badan, berat 

badannya harus diturunkan dan tetap memperhatikan  jumlah konsumsi 

kalori. Asupan kalori yang terlalu sedikit juga bisa meningkatkan kadar 

asam urat karena adanya badan keton yang akan mengurangi pengeluaran 

asam urat melalui urin. 

c. Tinggi karbohidrat. Karbohidrat komplek seperti nasi, singkong, roti, dan 

ubi sangat baik dikonsumsi oleh penderita gangguan asam urat karena akan 

meningkatkan pengeluaran asam urat melalui urine. Konsumsi karbohidrat 

komplek ini sebaiknya tidak kurang dari 100 gram perhari. Karbohidrat 

sederhana jenis fruktosa seperti gula, permen, arum manis, gulali dan sirup 

sebaiknya dihindari karena fruktosa akan meningkatkan kadar asam urat 

dalam darah. 

d. Rendah protein. Protein terutama yang berasal dari hewan dapat 

meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Sumber makanan yang 

mengandung protein hewan dalam jumlah yang tinggi misalnya, hati, ginjal, 

otak, paru, dan limpa. Asupan protein yang dianjurkan bagi penderita 

gangguan asam urat adalah seesar 50-70g/hari. Sumber protein yang 

disarankan adalah protein nabati yang berasal dari susu, keju dan telur. 

e. Rendah lemak. Lemak dapat menghambat ekskresi asam urat melalui urine. 

Makanan yang digoreng dan bersantan serta margarine, dan mentega 

sebaiknya sebanyak 15% dari total kalori. 
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f. Tinggi cairan. Konsumsi cairan yang tinggi dapat membantu untuk 

membuang asam urat melalui urine. Oleh karena itu, disarankan minum 

sebanyak 10 gelas sehari. Air yang diminum bisa berupa air putih, teh atau 

kopi. Selain dari minuman cairan juga bisa didapatkan dari buah-buahan 

yang segar dan mengandung banyak air. Buah-buahan yang disarankan 

adalah buah semangka, melon, blewa, nanas, blimbing manis, dan jambu 

air. selain buah-buahan tersebut buah buahan yang lain juga boleh 

dikonsusmi kecuali buah alpukat dan durian karena mengandung lemak 

yang tinggi. 

g. Tanpa alkohol. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa, kadar asam urat 

mereka yang mengkonsumsi alkohol lebih tinggi dibandingkan dengan 

mereka yang tidak  mengkonsusmi alkohol. Hali ini, karena alkohol akan 

meningkatkan asam laktat plasma. Asam laktat ini akan menghambat 

pengeluaran asam urat dalam tubuh. 

 

2.2.2 Farmakologi 

Secara umum upaya dalam menurunkan kadar asam urat selain 

dengan memberikan edukasi mengenai diet pada penderita asam urat 

yaitu dengan menggunakan obat-obatan secara rutin agar tidak terjadi 

kerusakan sendi ataupun komplikasi lain. Tujuan pemberian terapi 

farmakologi yaitu mencegah serangan akut, mengurangi rasa sakit serta 

membantu untuk mencegah komplikasi seperti terbentuknya tofi, batu 

ginjal, dan athropathi destruktif. Kesulitan dalam penaalaksanaan asam 

urat adalah kepatuhan dari rutinnya penderita meminum obat. Namun 

dengan pemberian edukasi sejak awal kepada penderita dan keluarga, 

pemantauan dalam kepatuhan minum obat dengan cermat, prognosisnya 

baik.  

Secara umum, asam urat dapat diatasi dengan enam jenis obat kimia. 

Setiap obat memiliki fungsi sebagai berikut: 
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1. nonsteroid anti-inflmasy drungs (NSAIDs), terdapat beberapa 

jenis NSAID namun tidak semua memiliki efektifitas da keamana  

yang baik untuk terapi gout akut. Beberapa NSAID yang 

diindikasikan untuk mengatasi gout artritis akut dengan kejadian 

efek samping yang terjadi yaitu nefroxen dan natrium diklofenak. 

2. Colchicines. Colchicines tidak direkomendasikan untuk terapi 

jangka panjang gout akut. Colchicines hanya digunakan selama 

saat krisis untuk mencegah serangan gout. 

3. Corticosteroid, sering digunakan untuk menghilangkan gejala 

gout akut dan akan mengontrol serangan. Ini sangat berguna bagi 

pasien yang dikontraindikasikan terhadap golongan NSAID. Jika 

goutnya moartikultural, pemberian anti-artikultural yang paling 

efektif. 

4. Prebenecid. Digunakan terutama pada insufisiensi diginjal 

(GFR<50mL/min) 

5. Allopurinol. Sebagai penghambat xantin oksidase, allopurional 

segera menurunkan plasma urat dan konsentrasi asam urat  di 

saluran urine, serta memfasilitasi bagi pasien gagal ginjal atau 

batu urat yang tidak dapat diberikan urocisonic. 

6. Uricosiric. Obat ini memblok reabsorbsi tubular dimana urat 

disaring sehingga mengurangi jumlah urat metabolik, mencegah 

pemebntukan benjolan baru, dan memperkecil ukuran benjolan 

yang ada. 

Selain obat-obatan tersebut, pengoatan secara medis dapat 

juga dilakukan melalui program rehabilitasi. Rehabilitasi ini berfungsi 

untuk mengembalikan kemampuan penderita seperti semula sehingga 

dapat menjalankan aktifitas seperti biasa. Caranya dengan 

mengistirahatkan sendi yang sakit, mengompres bagian tubuh yang 

sakit dengan kompres dingin atau hangat secara berulang-ulang 

terbukti mengurangi rasa sakit ketika serangan telah memasuki tahap 

akut. 
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2.2.3 Non Farmakologi 

Terapi herbal merupakan pengobatan dengan cara memanfaatkan 

tanaman asli indonesia untuk mnegatasi kadar asam urat. Terapi ini banyak 

dilakukan masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa pengobatan 

dengan tanaman herbal lebih praktis, murah, serta bisa dilakukan sendiri 

secara teratur serta menggunakan bahan-bahan alami sebagai terapi herbal 

untuk menurunkan kadar asam urat. Terapi herbal merupakan bentuk 

penyembuhan atau pengurangan kadar asam urat dengan menggunakan 

tanaman atau buah-buahan yang berkhasiat sebagai obat. Obat penurunan 

kadar asam urat lebih banyak diolah oleh masyarakat dari bahan alami karena 

bahan-bahan herbal terbukti dapat berkhasiat dengan baik serta tidak 

memberi efek samping yang tidak terlalu besar pada pengguna terapi, terapi 

herbal juga dianggap lebih mudah dilakukan oleh masyarakat karena 

dianggap mudah mencari bahan serta dapat dilakukan sendiri (Saraswati, 

2014). 

Berikut adalah tumbuhan dari beberapa hasil penelitian yang dapat di 

gunakan dan aplikasikan untuk mengatasi asam urat: 

1. Daun Sirsak 

 

(Kemenkes, 2018) 

Daun sirsak mengandung senyawa fruktosa, lemak, protein, 

kalsium, fosfor, besi, vitamin Adan vitamin B. Daun sisrak juga memiliki 

kandungan senyawa monotetrahidrofuran asetogenik; seperti amonurisin 

A dan anomurisin B, gigantetrosin A, annonasin-10-one, murikatosin A 

dan B, annonasin dan gonniotalamisin. Senyawa yang paling penting 

adalah tannin, resin dan magostine yang mampu mengatasi nyeri sendi 
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pada penyakit gout. Pada penelitian Ilkafah (2017), efektifitas air rebusan 

daun sirsak efektif dalam menurunkan kadar asam urat dalam darah. Nilai 

rata-rata asam urat dalam penelitian ini setelah diberikan rebusan daun 

sisrsak yaitu 5,9 mg/dl. Hasil ini menunjukkan ada penurunan kadar asam 

urat melalui penghambatan produksi enzim xantin oksidase. Enzim ini 

berperan penting dalam perubahan basa purin menjadi asam urat. Tanin 

dan resin merupakan suatu senyawa yang mengandung flavonoid yaitu 

antioksidan pada sirsak (Ilkafah, 2017).  

2. Daun Salam 

 

(Kemenkes, 2018) 

Daun salam mengandung tanin, flavonoid, alkoloid, dan minyak 

atsiri yang terdiri dari sitrat dan eugenol. Daun salam mampu 

memperbanyak produksi urin (diuretik) sehingga dapat menurunkan 

kadar asam urat dalam darah. Pada penelitian Setianingrum, 

Kusumaningrum, dan Rini (2019), pemberian air rebusan daun salam 

terhadap penurunan kadar asam urat pada penderita asam urat. Nilai rata-

rata yang didapatkan dari 18 responden dengan meminum air rebusan 

daun salam 2 kali sehari selama 3 hari mendapatkan hasil yaitu 6,0 mg/dl. 

Sebanyak 14 responden kadar asam uratnya turun dan sebanyak 4 

responden kadar asam uratnya naik. Hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh pemberian air rebusan daun salam terhadap penurunan kadar 

asam urat dengan presentase keberhasilan 77,8%. Flavonoid yang 

terkandung pada daun salam dapat mengikat  senyawa enzim xathine 

oxidase sehingga dapat menurunkan pembentukan xathine yang dapat 

membentuk asam urat. Hal ini berpengaruh dalam kadar asam urat dalam 
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darah yang dapat berangsur-angsur menurun (Setianingrum, 

Kusumaningrum, & Rini, 2019). Senyawa flavonoid yang terkandung 

pada daun salam berperan menghambat kinerja enzim xathine oxidase. 

Dimana struktur dengan mudah mengikat enzim xathine oxidase 

sehingga pembentukan xathine berkurang dan produksi asam urat pun 

berkurang (Harismah & Chusniatun, 2016). 

 

3. Kemangi 

 

(Kemenkes, 2018) 

Kemangi memiliki kandungan senyawa flavonoid yang dapat 

menghambat terbentuknya asam urat dalam tubuh.  Flavonoid adalah 

substansi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Flavonoid merupakan 

antioksidan yang potensial. senyawa flavonoid pada sayuran indigenous 

menyatakan bahwa jenis flavonoid yang terkandung dalam kemangi antara 

lain  luteolin, quercetin, apigenin, dan kaemferol. Dalam penelitian lain 

tentang structure-activity relationship and classification of flavonoids as 

inhibitors of xanthine oxidase and superoxide scavengers menyatakan 

bahwa luteolin, quercetin, apigenin, kaemferol termasuk dalam jenis 

flavonoid yang berpotensi menghambat aktivitas enzim xanthine oksidase 

sehingga dapat menghambat pembentukan asam urat dalam tubuh. Dan 

luteolin merupakan jenis flavonoid yang memiliki daya hambat terkuat 

diantara semua jenis flavonoid. Pada  penelitian yang dilakukan Anggun, 

Ismati dan Masi (2016), pengaruh air rebusan daun kemangi terhadap kadar 

asam urat darah pada penderita hiperirusemia. Selama penelitian 

berlangsung sebanyak 30 orang menjadi responden dan dibagi 2 kelompok 

dalam penelitian yang dilakukan yaitu kelompok eksperimen dan 
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kelompok kontrol. Dari 15 responden dalam kelompok eksperimen, 11 

orang diantaranya mengalami penurunan kadar asam urat dan 4 orang 

lainnya mengalami peningkatan kadar asam urat. Sedangkan dari 15 

responden dalam kelompok kontrol, 7 orang diantaranya mengalami 

penurunan kadar asam urat dan 8 orang lainnya mengalami peningkatan 

kadar asam urat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang 

mengalami penurunan kadar tampak lebih banyak pada kelompok 

eksperimen yang mengkonsumsi air rebusan kemangi dibandingkan 

dengan kelompok kontrol yang tidak mengonsumsi air rebusan daun 

kemangi. Meski kemampuan kemangi dalam menurunkan kadar asam urat 

masih tergolong lemah dibandingkan dengan obat konvensional yang rata-

rata nilai hanya menurunkan sekitar 1,0mg/dl, namun kemangi masih layak 

untuk dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam menurunkan kadar asam 

urat dalam darah. Kemampuan kemangi akan lebih efektif jika disertai 

dengan diet rendah purin. Kemangi juga tidak memiliki efek samping yang 

membahayakan sehingga aman untuk dikonsumsi sebagai obat penurun 

kadar asam urat (Anggun, Ismati, & Masi, 2016).  

4. Daun Suruhan 

 

(Kemenkes, 2018) 

Tumbuhan suruhan secara tradisional telah dimanfaatkan dalam 

mengobati beberapa penyakit, seperti abses, bisul, jerawat, radang kulit, 

penyakit ginjal, dan sakit perut. Masyarakat di beberapa daerah di sulawesi 

utara telah memanfaatkan tanaman ini untuk penurunan kolestrol darah. 

Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol herba suruhan mempunyai 

efek antihiperurisemia terhadap mencit. Kemampuan tanaman suruhan 

sebagai obat diduga berkaitan erat dengan kandungan antioksidan pada 
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tanaman tersebut. Setelah di ekstrak suruhan kering memiliki kandungan 

total antioksidan yang lebih tinggi daripada ekstrak suruhan segar, dengan 

konsentrasi ekstrak suruhan kering 3,25 mmol/100g dan ekstrak suruhan 

segar dengan konsentrasi 0,21 mmol/100g (Sitorus, Momuat, & Katja, 

2013). Dengan demikian, banyaknya kandungan antioksidan alami yang 

terdapat pada tumbuhan ini memiliki khasiat sebagai obat yang digunakan 

secara tradisional untuk menurunkan kolestrol serta kadar asam urat dalam 

darah. 


