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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gaya hidup manusia modern saat ini cenderung kurang memperhatikan 

kesehatan. Konsumsi daging berlebih, kurangnya olahraga dan konsumsi 

minuman beralkohol telah menjadi trend hidup yang dapat menimbulkan berbagai 

penyakit, salah satunya adalah hiperurisemia (asam urat). Asam urat merupakan 

komponen yang secara alami terbentuk akibat pemecahan purin dalam tubuh, 

yang akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi (Choi, 2012). Akan tetapi, gaya 

hidup atau depresi dapat mengubah sistem metabolisme tubuh yang 

mengakibatkan peningkatan level asam urat dalam serum darah manusia 

(Newcombe dan Robinson, 2013; Mendelson dan Nemeroff, 2008). 

Angka prevalensi manusia menderita hiperurisemia adalah 5-30% dan 

akan meningkat setiap tahunnya (Mellado, et al. 2004; Milkus, et al., 2004). 

Menurut Lawrence, et al. (2008), penderita asam urat di Amerika Serikat telah 

mencapai 6,1 juta penduduk. Di Indonesia sendiri, angka penderita hiperurisemia 

mencapai 2,7 hingga 17,6% dari total penduduk (Wisesa dan Suastika, 2009). 

Salah satu komponen yang dapat menurunkan kadar asam urat dalam tubuh adalah 

antioksidan (fenolik dan flavonoid), karena senyawa tersebut mampu menghambat 

aktivitas enzim xantin oksidase yang berperan dalam pembentukkan asam urat 

dalam tubuh manusia (Sarawek, et al., 2008; Azmi, et al., 2012). 
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Manggis merupakan buah yang tinggi akan aktivitas antioksidan dan 

banyak dihasilkan di Indonesia (Paramawati, 2010). Menurut Badan Pusat 

Statistik dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pada tahun 2013 

Indonesia mampu menghasilkan buah manggis sebanyak 118.909 ton, namun 

pada tahun 2014 hasil produksi manggis di Indonesia mengalami sedikit 

penurunan, yaitu hanya mencapai 113.096 ton. Akan tetapi, sebanyak 70 hingga 

80% dari total produksi buah tersebut merupakan kulit buah manggis yang 

terbuang sia-sia (Dyahnugra dan Widjanarko, 2015). Kulit manggis yang selama 

ini hanya menjadi limbah telah diteliti oleh Ho, et al., 2002, Jung, et al., 2006 dan 

Dungir, et al., 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit manggis memiliki 

aktivitas antioksidan yang tinggi. Tingginya aktivitas antioksidan dalam kulit 

manggis tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sebagai penurun kadar asam urat 

tubuh dan diharapkan dapat menggantikan obat “Allopurinol,” yang dapat 

memberikan efek samping bagi tubuh, seperti diare, mual dan alergi (Dalimartha, 

2008). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Tanty (2015) yang menyatakan 

bahwa minuman fermentasi dengan konsentrasi kulit manggis sebesar 1 dan 2% 

mampu menurunkan kadar asam urat serum pada tikus Wistar sebesar 35,13 dan 

45,07%, serta mampu menurunkan kadar asam urat dalam urin tikus sebesar 36,67 

dan 60,42%. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Konsumsi daging berlebih, kurangnya olahraga dan konsumsi minuman 

beralkohol telah menjadi trend hidup yang dapat menimbulkan berbagai macam 

penyakit, termasuk hiperurisemia. Aktivitas antioksidan yang banyak terdapat 
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pada bahan alami, seperti kulit buah manggis mampu membantu menurunkan 

kadar asam urat dalam tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh Tanty (2015) 

menunjukkan bahwa minuman fermentasi kulit manggis mampu menurunkan 

kadar asam urat secara in vivo.  

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Tanty (2015) 

mengenai pengaruh pemberian minuman fermentasi kulit manggis terhadap 

penurunan kadar asam urat secara in vivo. Penelitian pendahuluan pada penelitian 

ini dilakukan untuk mengkaji tingkat penerimaan konsumen terhadap minuman 

fermentasi kulit manggis. Minuman fermentasi kulit manggis terpilih kemudian 

diaplikasikan kepada hewan percobaan untuk melihat pengaruh lama pemberian 

minuman fermentasi terhadap penurunan kadar asam urat serum, juga untuk 

melihat pengaruh pemberian minuman fermentasi terhadap fungsi hati dan ginjal 

tikus. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan pada penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mempelajari tingkat penerimaan 

panelis terhadap minuman fermentasi kulit manggis, mengetahui pengaruh lama 

waktu pemberian produk terhadap kadar asam urat tikus Wistar, serta mengetahui 

pengaruh minuman fermentasi terhadap kerja organ tikus Wistar. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengukur nilai pH, total asam tertitrasi dan jumlah bakteri asam laktat 

produk dan menguji kesesuaiannya terhadap standar. 

2. Menentukan formulasi minuman fermentasi terpilih berdasarkan 

karakteristik organoleptik produk. 

3. Mempelajari pengaruh lama waktu pemberian minuman fermentasi kulit 

manggis terhadap penurunan kadar asam urat tikus Wistar hiperurisemia. 

4. Mengkaji keadaan hati dan ginjal tikus yang diberi minuman fermentasi 

kulit manggis.   




