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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman sirsak memiliki manfaat yang baik untuk tubuh manusia, salah 

satunya terdapat pada bagian daun. Adanya senyawa flavonoid, tannin, saponin, 

alkaloid, kalsium, phosphor, vitamin A, B, dan C, karbohidrat, dan phytosterol 

pada daun sirsak mampu berperan untuk mengobati radang sendi, diabetes, 

jantung, kanker, dan tumor (Haro, et al., 2014). Para herbalis dan dokter di 

Indonesia mengaplikasikan daun sirsak dengan cara daun sirsak dikeringkan, 

kemudian daun sirsak direbus hingga mendidih selama 15 menit, lalu air rebusan 

disaring. Saringan air rebusan tersebut kemudian dikonsumsi oleh pasien (Wijaya, 

2012). Penggunaan daun sirsak sebagai obat asam urat dilakukan dua kali sehari 

yaitu dengan cara mengkonsumsi sebanyak 6-10 lembar daun sirsak lalu direbus 

dengan air (Sawant dan Rajendra, 2014).  

Gout merupakan suatu penyakit yang disebabkan adanya endapan asam 

urat yang berada pada sendi sehingga asam urat menjadi tinggi di dalam darah 

(hiperurisemia) (Hawkins dan Rahn, 2005). Menurut Artini, et al. (2012), kadar 

asam urat dalam batas normal yaitu 3,5-7 mg/dL untuk pria dan 2,6-6 mg/dL 

untuk wanita. Gout dipengaruhi oleh asupan makanan yang mengandung tinggi 

purin dan gaya hidup yang tidak sehat. Untuk penyembuhan gout tersebut, 

umumnya mengkonsumsi obat Allopurinol. Allopurinol mampu menghambat 

kerja enzim xantin oxidase. Akan tetapi penggunaan Allopurinol memiliki efek 
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samping seperti adanya gangguan pada ginjal dan saluran pencernaan (Hawkins 

dan Rahn, 2005). 

Daun sirsak mengandung senyawa annonaceous acetogenins yang dapat 

menghambat dan menghentikan pertumbuhan sel kanker (sitotoksik)  

(Puspitasari., et al., 2016). Menurut Artini, et al. (2012) dan Purwatresna (2012), 

ekstrak daun sirsak juga dapat digunakan sebagai penurun asam kadar asam urat 

dan kadar gula dalam darah. Daun sirsak dapat digunakan sebagai antidiabetes 

dikarenakan daun sirsak memiliki senyawa fitokimia berupa tannin, flavonoid, 

dan triterpenoid yang dapat menghambat aktivitas enzim α-glucosidase  

(Hardoko, et al., 2015). Menurut Rumakey (2014), senyawa flavonoid yang 

terdapat pada daun sirsak dapat berperan dalam penurunan kadar asam urat 

dengan menghambat kerja enzim xanthin oxidase. Menurut Artini, et al. (2012), 

ekstrak daun sirsak yang berupa ekstrak kental metanol dengan fraksi n-butanol 

dosis 200 mg/kg BB dapat menurunkan kadar asam urat pada tikus sebesar 

86,29%. 

Pada penelitian ini, penentuan konsentrasi susu skim akan dilakukan untuk 

menghasilkan produk minuman fermentasi daun sirsak terpilih dengan parameter 

pH, total asam tertitrasi (TAT) dan total bakteri asam laktat (BAL). Konsentrasi 

gula yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya 

oleh Mardianto (2015) yang diperoleh konsentrasi terbaik gula yaitu 4%. 

Konsentrasi susu skim yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 5 level yaitu 

2%, 3%, 4%, 5%, dan 6%. Minuman fermentasi daun sirsak yang terpilih akan 

diuji kandungan fenolik dan flavonoid, uji toksisitas lalu diaplikasikan pada 

hewan percobaan yaitu tikus wistar. Pengaplikasian pada tikus wistar bertujuan 



 

3 
 

untuk mengetahui pengaruh kadar asam urat pada hewan percobaan yaitu dengan 

cara menguji kadar asam urat pada darah dan urin tikus wistar. Pengukuran kadar 

asam urat dalam darah dan urin akan dilakukan perbandingan antara pengaruh 

pemberian obat Allopurinol dengan minuman fermentasi daun sirsak. Penelitian 

ini diharapkan dapat menghasilkan produk minuman fermentasi daun sirsak yang 

dapat menurunkan kadar asam urat  dalam darah dan urin pada tikus wistar. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Gout adalah suatu penyakit dikarenakan adanya endapan asam urat yang 

berada pada sendi sehingga menyebabkan asam urat menjadi tinggi di dalam 

darah (hiperurisemia). Gout dipengaruhi oleh asupan makanan yang mengandung 

tinggi purin dan gaya hidup yang tidak sehat. Daun sirsak diketahui memiliki 

kandungan senyawa bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Berdasarkan 

penelitian Artini, et al. (2012), ekstrak daun sirsak telah diteliti dapat menurunkan 

kadar asam urat pada tikus sebesar 86,29%. 

Pada penelitian ini menggunakan daun sirsak sebagai bahan dasar produk 

fermentasi. Minuman fermentasi pada penelitian ini dilakukan dengan penentuan 

penentuan konsentrasi susu skim. Minuman fermentasi yang terpilih akan 

diaplikasikan pada tikus wistar untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kadar 

asam urat dari darah dan urin secara in vivo. Pada penelitian sebelumnya oleh 

Mardianto (2015) telah diperoleh konsentrasi terbaik gula dan susu skim yang 

masing-masing yaitu 4% dan 2%. Kultur yang digunakan pada penelitian 

Mardianto (2015) yaitu Streptoccus thermophillus, Lactobacillus acidophillus, 

dan Lactobacillus plantarum dengan konsentrasi yaitu 2%. Pada penelitian ini 
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menggunakan konsentrasi susu skim yang terdiri dari 5 level yaitu 2%, 3%, 4%, 

5%, dan 6% serta konsentrasi kultur yaitu 4% dikarenakan hasil analisis belum 

memenuhi standar minuman fermentasi. Minuman fermentasi daun sirsak 

diharapkan dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah dan urin pada tikus 

wistar. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 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 mengetahui pengaruh 

minuman fermentasi daun sirsak terhadap kadar asam urat pada tikus wistar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan konsentrasi susu skim yang digunakan untuk menghasilkan 

minuman fermentasi daun sirsak terpilih yang meliputi uji keasaman (pH), 

total asam tertitrasi, total bakteri asam laktat;  

2. Menentukan kandungan fenolik dengan metode Folin-Ciocalteau colorimetric 

dan flavonoid dengan metode aluminium chloride colorimetric pada daun 

sirsak segar, kering, dan minuman fermentasi daun sirsak; dan 

3. Mempelajari pengaruh perbandingan dari perlakuan yang diaplikasikan pada 

tikus antara pemberian obat allopurinol dan minuman fermentasi daun sirsak. 

 

 




