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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sirsak (Annona muricata) merupakan tanaman pendatang yang berasal 

dari Amerika Tengah. Tanaman sirsak kini telah tersebar di seluruh daerah 

Indonesia dan tumbuh baik mulai dari dataran rendah beriklim kering hingga 

daerah dengan  ketinggian 1000 meter dari permukaan laut (Arifin, 2007).  

Salah satu bagian dari tanaman sirsak yang dapat digunakan sebagai obat 

adalah daun sirsak. Penelitian yang dilakukan oleh Artini et al. (2012) 

menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak dengan n-butanol dapat menurunkan 

kadar asam urat lebih besar dari alopurinol pada tikus wistar. Penelitian lain 

mengenai daun sirsak menunjukkan bahwa ekstrak daun sirsak berpotensi sebagai 

anti kanker dengan pengujian secara in vitro (Hendana, 2012). Daun sirsak juga 

dapat berupa infus yang mampu menurunkan kadar kolesterol darah berdasarkan 

penelitian Uneputty et al. (2013) secara in vivo dan air rebusan daun sirsak 

memiliki potensi sebagai antidiabetes berdasarkan penelitian Aziz et al. (2013). 

Salah satu keunggulan daun sirsak adalah sebagai antihiperurisemia. 

Daun sirsak mengandung flavonoid, tanin, fitosterol, kalsium oksalat, dan alkaloid 

(Adjie, 2011). Menurut Sutomo (2003), flavonoid mampu menurunkan kadar 

asam urat dengan menghambat enzim xantin oksidase. 

Asam urat merupakan senyawa nitrogen yang dihasilkan dari proses 

katabolisme purin baik dari diet maupun dari asam nukleat endogen. Enzim xantin 

oksidase mengkatalis reaksi hipoxantin menjadi xantin yang kemudian dioksidasi 
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menjadi asam urat. Kadar asam urat yang meningkat atau hiperurisemia 

disebabkan oleh alkohol, gagal ginjal, dan stress. Hiperurisemia akan 

menyebabkan penderita asam urat mengalami gout. Gout terjadi karena tingginya 

kadar asam urat dan menimbulkan rasa sakit pada sendi. Penyakit asam urat 

banyak terjadi pada pria, sedangkan pada wanita hanya setelah menopause dengan 

perbandingan pria dan wanita 20:1 (Syukri, 2007). Menurut WHO, pada tahun 

2004 terdapat 230 juta penderita asam urat dan Indonesia merupakan negara 

terbesar ke-4 di dunia yang penduduknya menderita asam urat. 

Penanganan terhadap penyakit asam urat dilakukan dengan pemberian 

obat-obatan. Wilmana dan Sulistia (2007) menemukan bahwa obat untuk asam 

urat memiliki efek samping seperti diare, kulit menjadi merah, dan alergi, oleh 

karena itu dibutuhkan obat alami sebagai alternatif untuk mengobati asam urat 

seperti daun sirsak. Ekstrak daun sirsak memiliki senyawa alkaloid yang 

mempunyai gugus hidroksil sebagai akseptor dari xantin oksidase, senyawa 

flavonoid yang mempunyai gugus hidroksil dari atom C5 dan C7 serta ikatan 

rangkap antara C2 dan C3 yang esensial untuk aktivitas inhibisi yang tinggi dalam 

xantin oksidase, dan polifenol serta saponin sebagai inhibitor xantin oksidase 

(Azmi et al., 2012). 

Dalam penggunaannya sebagai obat alami, daun sirsak perlu diolah 

terlebih dahulu sehingga dapat dikonsumsi dengan mudah. Menurut Adri dan 

Wikanastri (2013) daun sirsak dapat diolah menjadi minuman fungsional sebagai 

teh daun sirsak. Minuman teh daun sirsak ini merupakan hasil seduhan daun 

sirsak yang proses pembuatannya sama seperti pembuatan minuman teh. Menurut 

Wardiyah et al. (2014) jenis teh yang paling banyak dikonsumsi di dunia adalah 
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teh hitam sebesar 78%. Hal ini dikarenakan tahap fermentasi pada proses 

pembuatan teh hitam menghasilkan teh dengan rasa pahit yang lebih ringan 

dibanding dengan teh hijau (Arifin, 1994).  

Proses fermentasi pada teh hitam dilakukan dengan memaparkan daun 

pada suhu 26ºC selama 1,5-2 jam. Proses fermentasi terjadi oleh enzim yang 

terdapat dalam daun, yaitu enzim polifenol oksidase. Enzim polifenol oksidase 

menghasilkan senyawa theaflavins yang membentuk warna seduhan teh menjadi 

kuning dan thearubigin yang membentuk warna seduhan teh menjadi kecoklatan 

(Harler, 1966). Fermentasi juga membentuk sifat teh hitam yang berbeda dengan 

teh hijau dari warna seduhan, aroma, dan rasa (Arifin, 1994). Tahap fermentasi 

pada pengolahan teh hitam mampu meningkatkan aktivitas anti asam urat. Hal ini 

disebabkan proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan senyawa flavonoid 

yang mampu menghambat enzim xantin oksidase (Azmi et al., 2012).  

Pada penelitian ini dilakukan pengolahan daun sirsak menjadi teh daun 

sirsak menggunakan proses fermentasi teh hitam sehingga dapat diterima lebih 

baik oleh masyarakat dan memiliki manfaat sebagai anti asam urat karena 

meningkatnya senyawa flavonoid. Proses pengolahan daun sirsak menjadi “teh 

hitam” daun sirsak dilakukan sesuai dengan penelitian Mulyawan (2007), yaitu 

daun sirsak dilakukan proses pencucian, pelayuan, penggulungan, fermentasi, 

pengecilan ukuran, dan pengeringan, namun pada penelitian ini “teh hitam” 

dilakukan uji terhadap daya inhibisi enzim xantin oksidase.  

Azmi et al. (2012) menyatakan bahwa daun sirsak memiliki kandungan 

polifenol yang mampu menghambat enzim xantin oksidase. Senyawa polifenol 

antara lain asam fenolat, flavonoid, dan tanin. Suhu dan waktu penyeduhan akan 
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mempengaruhi total fenol. Semakin tinggi suhu penyeduhan maka semakin tinggi 

total fenol, oleh karena itu pada penelitian ini “teh hitam” daun sirsak diberi 

perlakuan suhu dan waktu penyeduhan yang berbeda untuk mengetahui suhu dan 

waktu penyeduhan yang optimum terhadap daya inhibisi enzim xantin oksidase. 

Suhu dan waktu penyeduhan terbaik akan digunakan dalam penyeduhan jenis 

daun yang berbeda dan diuji daya inhibisi enzim xantin oksidase. 

  Pada penelitian Iwansyah et al. (2013) teh hitam memiliki total fenol 

tertinggi dengan nilai 7,75% pada suhu penyeduhan 95ºC dengan waku 

penyeduhan 10 menit. Suhu dan waktu juga mempengaruhi jumlah tanin, pada 

penelitian Anggraeni (2011) suhu 70ºC selama 15 menit dan suhu 70ºC selama   

30 menit mampu menghasilkan tanin secara optimal. Berdasarkan penelitian 

tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan perlakuan suhu 70, 85, dan 100ºC, 

serta digunakan perlakuan waktu 15, 30, dan 45 menit. Pengaruh suhu dan waktu 

penyeduhan “teh hitam” daun sirsak diuji terhadap daya inhibisi enzim xantin 

oksidase, uji fitokimia, total fenolik, total flavonoid, total tanin, warna seduhan, 

organoleptik dan analisis proksimat. Daya inhibisi xantin oksidase mencakup nilai 

persentase inhibisi dan IC50. 

Suhu dan waktu penyeduhan terbaik digunakan pada penelitian tahap 

selanjutnya, yaitu membandingkan daya inhibisi enzim xantin oksidase oleh air 

seduhan daun sirsak yang diolah dengan proses pengolahan teh hitam dengan 

daun sirsak segar dan daun sirsak kering. Pada penelitian ini diberi perlakuan jenis 

daun untuk melihat aktivitas senyawa polifenol sebagai anti asam urat. Jenis daun 

yang digunakan mempengaruhi salah satu senyawa polifenol, yaitu flavonoid. 

Menurut penelitian Limeisa (2014) daun sirsak segar memiliki total flavonoid 
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yang lebih rendah dibandingkan dengan daun sirsak yang diolah dengan proses 

pengolahan teh hitam, oleh karena itu jenis daun berupa daun sirsak segar, daun 

sirsak kering, dan daun sirsak yang diproses dengan proses pengolahan teh hitam 

akan diseduh dengan suhu dan waktu penyeduhan terbaik dan diuji terhadap daya 

inhibisi enzim xantin oksidase, kadar air, rendemen, uji fitokimia, total fenolik, 

total flavonoid, total tanin, dan organoleptik. Daya inhibisi enzim xantin oksidase 

terdiri dari nilai persentase inhibisi dan IC50. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kondisi yang 

optimum terhadap daun sirsak sebagai minuman fungsional dengan memiliki 

manfaat sebagai antihiperurisemia serta mengetahui aktivitas anti asam urat “teh 

hitam” daun sirsak dibandingkan dengan daun sirsak segar dan daun sirsak kering. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Tanaman sirsak merupakan tanaman yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Salah satu bagian tanaman sirsak yang bermanfaat bagi kesehatan adalah daun 

sirsak. Daun sirsak dapat digunakan sebagai obat alami antihiperurisemia. Daun 

sirsak akan diolah menjadi teh daun sirsak dengan menggunakan proses 

pembuatan teh hitam. Tahap fermentasi pada proses pembuatan teh hitam dapat 

meningkatkan senyawa flavonoid sebagai anti asam urat dan menghasilkan rasa 

pahit yang lebih ringan dibanding teh hijau sehingga mudah diterima oleh 

masyarakat. 

 Pada penelitian ini, “teh hitam” daun sirsak diberi perlakuan suhu 

penyeduhan (70, 85, dan 100ºC) dan waktu penyeduhan (15, 30, dan 45 menit) 

yang berbeda untuk mendapatkan suhu dan waktu penyeduhan terbaik terhadap 
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aktivitas anti asam urat. Aktivitas anti asam urat “teh hitam” daun sirsak dengan 

suhu dan waktu penyeduhan terbaik lalu dibandingkan dengan daun sirsak segar 

dan daun sirsak kering yang diseduh dengan suhu dan waktu penyeduhan yang 

terbaik. Pada penelitian ini diharapkan dapat ditentukan kondisi optimum bagi 

seduhan air “teh hitam” daun sirsak sebagai anti asam urat serta mengetahui 

aktivitas anti asam urat “teh hitam” daun sirsak dibandingkan dengan daun sirsak 

segar dan daun sirsak kering.    

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui aktivitas anti asam 

urat seduhan air “teh hitam” daun sirsak. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mengetahui pengaruh suhu dan waktu penyeduhan “teh hitam” daun sirsak 

sebagai anti asam urat;  

2. menentukan suhu dan waktu penyeduhan “teh hitam” daun sirsak yang 

terbaik sebagai anti asam urat; dan  

3. membandingkan aktivitas anti asam urat “teh hitam” daun sirsak dengan daun 

sirsak kering dan daun sirsak segar. 

 

 

 


