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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Penyakit hiperurisemia merupakan salah satu jenis penyakit yang sering 

diderita oleh masyarakat Indonesia. Manusia yang menderita hiperurisemia 

memiliki kadar asam urat melebihi batas normal, yaitu lebih dari 6 mg/dl untuk 

wanita dan lebih dari 7 mg/dl untuk pria (Eso, et al., 2014). Kadar asam urat 

normal manusia berbeda-beda tergantung jenis kelamin. Perbedaan ini disebabkan 

adanya pembuangan kadar asam urat dengan bantuan hormon estrogen sehingga 

kadar asam urat normal pada wanita lebih rendah apabila dibandingkan pria. Pada 

umumnya, pria memiliki kadar asam urat normal adalah 3.4 – 7.0 mg/dl, 

sedangkan pada wanita sebesar 2.4 – 6.0 mg/dl (Anandagiri, et al., 2014).  

 Peningkatan kadar asam urat pada manusia disebabkan oleh pola makan 

yang tidak benar dan teratur. Banyaknya konsumsi makanan yang mengandung 

purin dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Asam urat merupakan 

produk akhir dari metabolisme senyawa purin yang berbentuk kristal sehingga 

makanan berpurin (seafood dan produk hewani berprotein tinggi) dapat 

menyebabkan terjadinya penumpukan asam urat (Syafrullah, 2015).  

 Pada umumnya penderita hiperurisemia akan mengkonsumsi obat-obat 

untuk menurunkan kadar asam urat. Obat yang sering digunakan adalah 

allopurinol. Akan tetapi, penggunaan allopurinol dapat menimbulkan efek 

samping bagi manusia, seperti gangguan pada kulit, lambung, usus, dan gangguan 

darah (Dira, 2014).  
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 Penggunaan allopurinol dapat memberikan efek yang berbahaya bagi 

tubuh manusia sehingga diperlukannya anti asam urat dari bahan dasar alami. 

Kadar asam urat dalam tubuh dapat dikendalikan dengan adanya senyawa fenolik 

dan flavonoid yang terkandung dalam tanaman. Penurunan kadar asam urat dapat 

dicegah dengan terbentuknya radikal bebas (Hamzah, et al., 2014). Oleh karena 

itu, pemilihan bahan dasar alami yang mengandung banyak fenolik dan flavonoid 

diperlukan untuk menurunkan kadar asam urat.  

 Tanaman melinjo merupakan tanaman yang dikenal oleh masyarakat 

Indonesia dan sudah banyak digunakan dalam masakan Indonesia. Biji melinjo 

digunakan pada pembuatan emping dan kulit melinjo digunakan dalam pembuatan 

kerupuk dan teh herbal. Akan tetapi, pemanfaatan kulit melinjo sangat sedikit dan 

tidak seimbang dengan besarnya produksi melinjo karena kulit melinjo dianggap 

sebagai limbah (Kencana, 2015).  

 Pemanfaatan kulit melinjo sebagai anti asam urat didasarkan pada 

penelitian Kencana (2015) yang membuktikan bahwa minuman fermentasi kulit 

melinjo dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah dan urin tikus. Kulit 

melinjo yang digunakan adalah warna merah, kuning, dan hijau. Minuman 

fermentasi kulit melinjo 2 dan 4% dapat menurunkan kadar asam urat dalam 

serum darah sebesar 24.70% dan 36.76%, sedangkan penurunan kadar asam urat 

dalam urin adalah sebesar 30.45% dan 53.77%.  

 Pada penelitian Kencana (2015), tingkat kemampuan minuman fermentasi 

kulit melinjo dalam menurunkan kadar asam urat lebih rendah dibandingkan 

dengan obat allopurinol sehingga dilakukan perpanjangan lama waktu pemberian 

minuman fermentasi kulit melinjo pada tikus. Kulit melinjo yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah berwarna merah. Pada penelitian ini juga dilakukan uji 

organoleptik untuk mengetahui tingkat kesukaan dan peneriman minuman 

fermentasi kulit melinjo. Selain itu, dilakukan uji fungsi hati dan ginjal tikus serta 

total bakteri asam laktat pada usus tikus untuk mengetahui efek minuman 

fermentasi terhadap kesehatan tikus.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Kulit melinjo dianggap sebagai limbah produksi dan dibuang secara sia-

sia. Penggunaan kulit melinjo sebagai minuman fermentasi dapat menurunkan 

kadar asam urat pada tikus dan tidak membahayakan kesehatan manusia 

(Kencana, 2015). Penggunaan allopurinol sebagai obat anti asam urat secara terus 

menerus dapat menimbulkan efek samping. Oleh sebab itu, diperlukannya 

alternatif lain untuk menurunkan kadar asam urat dengan menggunakan bahan 

dasar tumbuhan, seperti minuman fermentasi kulit melinjo.  

 Pada penelitian ini, minuman fermentasi kulit melinjo diteliti lebih lanjut 

sebagai anti asam urat. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat 

kesukaan dan penerimaan minuman fermentasi kulit melinjo. Selain itu, penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian minuman fermentasi kulit 

melinjo secara rutin pada tikus dengan kadar asam urat normal dan melihat 

pengaruh pemberian minuman fermentasi pada interval waktu tertentu.   

 

1.3 Tujuan   

 Penelitian ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus.  
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1.3.1 Tujuan Umum  

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut 

penurunan kadar asam urat pada tikus dengan pemberian minuman fermentasi 

kulit melinjo.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:  

1. menentukan formulasi terpilih minuman fermentasi kulit melinjo 

berdasarkan uji organoleptik. 

2. menentukan formulasi terpilih minuman fermentasi kulit melinjo 

berdasarkan karakteristik kimia.   

3. membandingkan pemberian minuman fermentasi kulit melinjo dan 

pemberian akuades pada tikus normal yang diberi pakan normal.  

4. mempelajari pengaruh pemberian minuman fermentasi kulit melinjo pada 

interval waktu hari ke -0, 7, 14, dan 21 pada tikus.  

 

  




