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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit gout adalah salah satu penyakit degeneratif yang banyak diderita 

oleh manusia (Kremer dan Curhan, 2002). Penyakit ini ditandai dengan terjadinya 

hiperurikemia. Hiperurikemia merupakan suatu kondisi asimtomatik. Pada kondisi 

ini, kadar asam urat darah melebihi 6,8 mg/dl. Asam urat merupakan hasil akhir 

dari metabolisme purin. Pembentukan asam urat disebabkan oleh pemecahan 

makanan dan metabolisme sel mati di dalam tubuh (Feig, 2012).  

Penumpukan asam urat di dalam darah dapat disebabkan oleh banyaknya 

metabolisme purin, sedangkan ekskresi asam urat dalam urine sedikit (Eskander       

et al., 2013). Enzim yang berperan dalam sintesis asam urat adalah enzim xantin 

oksidase. Asam urat tidak dapat terbentuk tanpa adanya enzim xantin oksidase. 

Xantin oksidase adalah senyawa kompleks metalo-flavoprotein yang 

mengoksidasi hipoxantin menjadi xantin dan xantin menjadi asam urat. 

Aktivitas enzim xantin oksidase meningkat seiring dengan terbentuknya 

radikal bebas selama proses oksidasi sehingga kadar asam urat dalam darah 

meningkat (Zhu et al., 2004). Menurut Al-Qirim et al. (2002), senyawa 

antioksidan alami tumbuhan dapat mengendalikan kenaikan kadar asam urat pada 

plasma tikus percobaan dengan mencegah terbentuknya radikal bebas.  
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Allopurinol merupakan obat anti asam urat yang banyak dipakai saat ini. 

Allopurinol digunakan sebagai obat anti asam urat karena dapat menghambat 

enzim xantin oksidase. Allopurinol dapat memberikan efek samping seperti 

gastrointestinal intolerance, gatal-gatal dan yang paling fatal adalah allopurinol 

hypersensivity syndrome. Allopurinol hypersensivity syndrome menyebabkan 

gagal ginjal dan gangguan fungsi hati (Roohbakhsh et al., 2009). 

Allopurinol memiliki efek negatif yang merugikan, oleh karena itu diperlukan anti 

asam urat berbahan dasar alami. Pemilihan bahan dasar kulit melinjo dilandaskan 

pada penelitian Cornelia et al. (2009) yang membuktikan bahwa kulit melinjo 

memiliki aktivitas antioksidan dan vitamin C. Hasil penelitian Cornelia et al. 

(2009) diperkuat dengan penelitian Wulandari et al. (2012) yang membuktikan 

bahwa kulit melinjo memiliki senyawa flavonoid, saponin, polifenol, alkaloid, dan 

100 ppm ekstrak etanol kulit melinjo setara dengan 19,9 ppm allopurinol. 

Menurut Indonesia Paten No. P00200800457 (2008), campuran batang, daun, dan 

kulit melinjo terbukti dapat menjadi obat anti kanker kulit. 

 Proses fermentasi dilandaskan pada penelitian Vezina dan Singh (2013) 

yang membuktikan produk-produk hasil fermentasi mempunyai kemampuan 

sebagai anti asam urat yang lebih baik jika dibandingkan dengan allopurinol. 

Pendapat Vezina dan Singh diperkuat oleh Gawel (2004); Wardani (2011); dan 

Mardianto (2015) proses fermentasi dapat meningkatkan kandungan flavonoid 

dan fenolik pada produk. Aktivitas BAL dalam produk juga turut berperan dalam 

menghasilkan enzim urikase untuk mengubah asam urat menjadi alantoin 

sehingga kadar asam urat menurun (Iswantini et al., 2013). 
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Tanaman melinjo merupakan bahan dasar pada penelitian ini. Tanaman 

melinjo dengan nama latin Gnetum gnemon Linn merupakan tanaman yang sudah 

sangat dikenal di Indonesia. Melinjo biasanya digunakan dalam pembuatan sayur 

mayur, biji melinjo digunakan sebagai bahan dasar pembuatan emping, serta kulit 

melinjo dimanfaatkan sebagai kerupuk kulit melinjo dan teh herbal. Berdasarkan 

data BPS Indonesia, total produksi melinjo lebih dari 200.000 ton setiap tahunnya. 

Besarnya produksi melinjo tidak seiring dengan pemanfaatan kulit melinjo yang 

masih sangat minim dan kulit melinjo biasanya lebih dipandang sebagai limbah.  

Pada penelitian ini, ekstrak kulit melinjo difermentasi dengan penambahan 

gula dan susu skim untuk menghasilkan minuman fermentasi kulit melinjo 

(miferkujo). Menurut Allgeyer et al. (2010), penambahan gula 5 sampai 12% 

akan menghasilkan minuman fermentasi dengan kualitas sesuai dengan SNI dan 

menurut Wardani (2009), penambahan susu skim diperlukan agar metabolisme 

bakteri dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan kajian ilmiah yang telah 

dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan dua faktor dengan empat 

level. Faktor yang digunakan adalah konsentrasi gula dengan level 5, 6, 7, dan 8% 

dan konsentrasi susu skim dengan level 4, 5, 6, dan 7%.  

Penelitian utama mengaplikasikan formulasi terpilih miferkujo yang 

difermentasi oleh bakteri Lactobacilus fermentum, Lactobacilus plantarum, dan 

Streptoccocus thermophilus kepada tikus. Pengamatan yang dilakukan adalah 

kadar asam urat dalam darah dan urine. Aktivitas anti asam urat miferkujo 

diharapkan dapat menurunkan kadar asam urat pada tikus percobaan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Penyakit gout adalah salah satu penyakit degeneratif yang diakibatkan 

tingginya kadar asam urat dan telah menyerang 2 miliar penduduk dunia tidak 

hanya orang tua tetapi menyerang semua golongan umur. Kulit melinjo 

merupakan bahan yang mengandung senyawa antioksidan sehingga bermanfaat 

bagi kesehatan, tetapi kulit melinjo belum banyak dipergunakan dan lebih sering 

dianggap sebagai limbah. Penelitian tentang potensi yang dimiliki kulit melinjo 

sudah banyak dilakukan tetapi sebagai anti asam urat masih sangat terbatas.  

Pada penelitian ini, kulit melinjo merupakan bahan dasar untuk pembuatan 

minuman fermentasi dan dilakukan pengujian aktivitas anti asam urat secara in 

vivo kepada tikus. Penelitian tahap pertama bertujuan untuk mencari formulasi 

terpilih dari miferkujo dengan menentukan konsentrasi bubuk kulit melinjo 

kering, gula, dan susu skim terpilih. Miferkujo dengan formulasi terpilih diujikan 

terhadap tikus untuk melihat aktivitas anti asam urat. Miferkujo diharapkan dapat 

menurunkan kadar asam urat dalam darah tikus. 

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 mengetahui dampak 

pemberian miferkujo terhadap kadar asam urat tikus. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan formulasi terpilih miferkujo berdasarkan konsentrasi bubuk 

kulit melinjo kering, gula, dan susu skim yang digunakan dan 

2. menganalisis pengaruh pemberian minuman miferkujo terhadap kadar asam 

urat tikus. 


