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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan pola hidup 

yang pesat menyebabkan munculnya berbagai penyakit degeneratif yang 

berbahaya, seperti penyakit asam urat. Penyakit asam urat merupakan penyakit 

arthritis yang menyerang daerah persendian dan disebabkan oleh kelainan 

metabolisme purin, yaitu basa purin hipoxantin, xantin, dan guanine (Artini, et al., 

2012). Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mempublikasikan data 

yang menunjukkan pada tahun 2007-2008, orang dewasa yang terserang penyakit 

asam urat di United State (US) mencapai 3,9% dari total penduduk atau sekitar 

8,3 juta manusia. Jumlah penderita ini meningkat sebanyak 1,2% dari jumlah 

penderita dua tahun terakhir (CDC, 2015). Di Indonesia, prevalensi asam urat 

sekitar 29% dari total penduduk Indonesia (Kusuma, et al., 2014).   

Allopurinol merupakan obat asam urat yang banyak dikonsumsi oleh 

penderita asam urat. Allopurinol bekerja dengan menghambat xantin oksidase, 

yaitu enzim yang dapat mengubah hipoxantin menjadi asam urat. Akan tetapi, 

konsumsi Allopurinol dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan pada 

kulit, lambung, usus, dan darah (Pribadi dan Ernawati, 2010).   

Pengembangan anti asam urat berbahan dasar alami diperlukan untuk 

mengatasi efek samping dari konsumsi Allopurinol. Pemilihan daun sirsak 

dilandasi dengan penelitian Adri dan Hersoelistyorini (2013) bahwa daun sirsak 

mengandung senyawa bioaktif seperti steroid, flavonoid, kumarin, alkaloid, dan 
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tanin. Shabella (2011) mengungkapkan bahwa senyawa yang terkandung dalam 

daun sirsak bersifat sebagai antioksidan yang dapat menghambat produksi enzim 

xantin oksidasi sehingga mengurangi terbentuknya asam urat. Penelitian Artini, et 

al. (2012) juga membuktikan bahwa ekstrak daun sirsak (Annona muricata L.) 

dapat menurunkan kadar asam urat tikus percobaan dengan persentase penurunan 

sebesar 86,29%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Suyono (2012) membuktikan 

bahwa minuman fermentasi dapat menurunkan kadar asam urat tikus. Penelitian 

ini diperkuat dengan penelitian Kencana (2015) dan Tanty (2015) yang 

membuktikan bahwa minuman fermentasi dapat menurunkan asam urat lebih baik 

dibandingkan dengan obat asam urat (Allopurinol). Penelitian yang dilakukan 

oleh Adetuyi dan Ibrahim (2014), Cureil, et al. (2015), dan Musdholifaj dan 

Zubaidah (2015) memperkuat penelitian Kencana (2015) dan Tanty (2015) bahwa 

fermentasi dapat meningkatkan kandungan flavonoid dan fenolik, yaitu senyawa 

yang dapat menghambat kerja enzim xantine oksidase.Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Iswantini et al. (2009) membuktikan bahwa Lactobacillus 

plantarum dapat memproduksi enzim urikase yang berperan memecah asam urat 

menjadi alantoin.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penyakit asam urat merupakan salah satu penyakit degeneratif yang 

diakibatkan tingginya kadar asam urat dan telah menyerang dua miliar penduduk 

dunia semua golongan umur. Penyakit asam urat adalah penyakit arthritis yang 

menyerang daerah persendian dan disebabkan oleh kelainan metabolisme purin. 
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Penyakit asam urat sebagian besar disebabkan oleh pola makan yang kurang baik 

seperti minuman beralkohol, daging, dan seafood yang berlebih. Daun sirsak 

merupakan bahan yang dipercaya dapat menurunkan kadar asam urat karena 

kandungan antioksidannya yang dapat menghambat produksi enzim xantin 

oksidasi sehingga pembentukan asam urat terhambat. Selain itu, minuman 

fermentasi yang mengandung bakteri asam laktat yang dapat menurunkan kadar 

asam urat karena menghasilkan enzim urikase yang dapat mengubah asam urat 

menjadi alantoin. 

Pada penelitian ini, daun sirsak merupakan bahan dasar untuk pembuatan 

minuman fermentasi. Penelitian diawali dengan menentukan minuman fermentasi 

daun sirsak dengan konsentrasi daun sirsak terpilih berdasarkan standar minuman 

fermentasi, total fenolik dan flavonoid, dan hasil penerimaan panelis. Selanjutnya, 

minuman fermentasi daun sirsak dengan konsentrasi daun sirsak terpilih diujikan 

pada tikus untuk melihat aktivitas penurunan kadar asam urat darah dan manfaat 

kesehatannya. 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menentukan minuman 

fermentasi daun sirsak dengan konsentrasi daun sirsak terpilih dan dampak 
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pemberian minuman fermentasi daun sirsak terhadap penurunan kadar asam urat 

darah tikus serta manfaat kesehatannya bagi tikus. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan minuman fermentasi daun sirsak dengan konsentrasi daun sirsak 

terpilih berdasarkan standar minuman fermentasi, total flavonoid, total fenolik, 

dan penerimaan panelis secara organoleptik dengan uji scoring dan hedonik. 

2. Mengkaji pengaruh minuman fermentasi daun sirsak terhadap penurunan kadar 

asam urat darah tikus dengan membandingkan dengan tikus yang diberi 

Allopurinol dan tikus yang diberi air seduhan daun sirsak. 

3. Menganalisis pengaruh lama pemberian minuman fermentasi daun sirsak 

terhadap penurunan kadar asam urat darah tikus. 

4. Menentukan jumlah bakteri asam laktat pada usus tikus yang telah diberi 

minuman fermentasi daun sirsak. 

5. Mempelajari pengaruh pemberian minuman fermentasi daun sirsak terhadap 

kesehatan tikus yang meliputi fungsi ginjal dan hati tikus. 




