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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Tanaman melinjo (Gnetum Gnemon L.) termasuk tumbuhan biji terbuka 

(Gymnospermae) yang tumbuh subur di wilayah Indonesia. Menurut Badan Pusat 

Statistik (2015), produksi tanaman melinjo di Indonesia sebanyak 213.025 ton. 

Penghasil melinjo terbesar berada di pulau Jawa, wilayah Jawa Barat menghasilkan 

7.490 ton, Jawa Timur menghasilkan 4.864 ton dan Jawa Tengah menghasilkan 8.895 

ton. Pembudidayaan melinjo cukup banyak di Indonesia, akan tetapi pemanfaatan biji 

melinjo hanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk khas Indonesia yaitu 

emping dan kulit melinjo hanya digunakan sebagai sayuran atau dijadikan limbah. 

Kulit melinjo merah mengandung senyawa bioaktif seperti tokoferol, polifenol, 

flavonoid, tanin, dan saponin (Apriliyanti et al., 2018). Antioksidan yang terdapat 

didalam kulit melinjo merah memiliki presentase penangkapan radikal bebas (IC50) 

sebesar 48.9%, kandungan total fenolik sebesar 15.1 mg GAE/100g, dan kandungan 

flavonoid 709 mg CEQ/100g (Bhat dan Yahya, 2014). Antioksidan khususnya 

komponen fenolik dan flavonoid mampu menangkal senyawa radikal bebas pembentuk 

asam urat (Lin et al., 2015). Menurut penelitian Parhusip dan Suraja (2019), komponen 

fenolik dan flavonoid pada minuman fermentasi air rebusan kulit melinjo merah 

mampu menurunkan kadar asam urat sebesar 55,3% dan secara efektif lebih baik 

dibandingkan allopurinol sebesar 45,8% dan tidak merusak fungsi ginjal dan hati.  
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Pemanfaatan bakteri asam laktat (BAL) digunakan untuk meningkatkan 

kapasitas kandungan fenolik dan flavonoid pada minuman fermentasi (Zhao et al., 

2016). BAL berperan dalam pembentukan enzim urikase dengan mengkatalisis asam 

urat menjadi allantoin dan hidrogen peroksida yang lebih mudah larut di dalam air. 

Allantoin akan dibuang melalui urine sehingga mencegah kelebihan asam urat di dalam 

tubuh (Garcia-Arroyo et al., 2018).  

 Penyakit hiperurisemia adalah suatu kondisi dimana kadar asam urat dalam  

darah melebihi batas normal. Faktor yang dapat menyebabkan penyakit hiperurisemia 

antara lain pola konsumsi makanan tinggi purin seperti seafood atau daging-dagingan, 

konsumsi alkohol berlebih, obesitas, faktor genetik, dan jenis kelamin (Puspasari et al., 

2017). Penyakit hiperurisemia yang berkelanjutan dapat memicu timbulnya penyakit 

serius seperti jantung koroner, gagal fungsi ginjal dan hati, dan penyakit sendi (arthritis 

gout) (Borghi et al., 2015). Menurut Viazzi et al (2011), Penyakit hiperurisemia dapat 

menyebabkan gangguan fungsi ginjal sebesar 7% dengan setiap peningkatan 1 mg/dL 

dari serum asam urat. Di Indonesia, serangan penyakit ini diderita pada usia yang lebih 

awal dan 32% terjadi pada usia dibawah 34 tahun serta menempati urutan kedua yang 

paling sering diderita (Thayibah et al., 2016). Menurut RISKEDAS (2018), Pada umur 

15-34 tahun prevalensi penyakit sendi berkisar 4.3%. Prevalensi penyakit sendi 

tertinggi terjadi pada usia >75 tahun yaitu 18.9% dan paling sering diderita oleh 

perempuan sebesar 8.5%.  

 Pembentukan asam urat dapat dihambat dengan menon-aktifkan enzim 

xanthine oxidase (Nasrul dan Sofitri, 2017). Xanthine oxidase adalah senyawa 

flavoprotein yang mengkatalisis hipoxantin menjadi xantin, dan xantin menjadi asam 
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urat (Sahgal et al., 2009). Allopurinol adalah obat yang biasa dikonsumsi untuk 

menurunkan kadar asam urat dengan menghambat aktivitas enzim xanthine oxidase. 

Obat allopurinol dapat memberikan efek samping seperti mual, muntah, diare, gatal-

gatal, hepatitis, bahkan gangguan fatal pada fungsi hati dan ginjal (Yoon et al., 2016). 

Efek samping yang dihasilkan akan memperburuk kesehatan manusia sehingga 

diperlukan alternatif lain yang dapat dijadikan sebagai obat untuk penderita 

hiperurisemia. Pengembangan bahan pangan berbasis nabati yang kaya antioksidan 

dapat dijadikan sebagai alternatif untuk penderita hiperurisemia. Pembentukan enzim 

Xanthine oxidase dapat dihambat dengan mengurangi radikal bebas dalam tubuh 

(Vitale et al., 2017). Menurut Danijela et al (2015), antioksidan mampu menangkal 

senyawa radikal bebas sehingga dapat mengendalikan kadar asam urat. Senyawa 

antioksidan khususnya flavonoid dapat mencegah aktivitas enzim xanthine oxidase 

(Lin et al., 2015).  

Pada penelitian ini ekstrak kulit melinjo merah akan difermentasi dengan 

perbedaan rasio kultur starter bakteri asam laktat (BAL) dan konsentrasi penambahan 

susu skim. Fermentasi dilakukan untuk mendapatkan karakteristik minuman 

fermentasi kulit melinjo merah terpilih yang selanjutnya dilakukan uji coba anti asam 

urat pada tikus wistar. Jenis BAL yang digunakan adalah L. Plantarum, L. Bulgaricus, 

dan S. thermophilus. Rasio penambahan BAL berpengaruh terhadap total BAL, total 

asam laktat, dan pH (Usman dan Suradi, 2018). Susu skim bermanfaat sebagai sumber 

nitrogen untuk pertumbuhan BAL. Menurut Nurainy (2018), penambahan susu skim 

berpengaruh secara kuadratik terhadap total asam laktat. Formulasi minuman 

fermentasi ekstrak kulit melinjo merah terpilih akan diaplikasikan sebagai anti asam 
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urat pada tikus wistar. Pengamatan dilakukan terhadap presentase penurunan kadar 

asam urat darah dan urine, fungsi ginjal dan hati, serta total bakteri asam laktat (BAL) 

pada sekum tikus. Pada penelitian ini juga dipelajari lebih lanjut mengenai identifikasi 

senyawa aktif yang berfungsi sebagai anti hiperurisemia dengan analisis FT-IR dan 

GC-MS. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Pemanfaatan kulit melinjo merah masih belum banyak dilakukan dan hanya 

digunakan sebagai sayuran atau limbah hasil pengolahan produk khas Indonesia yaitu 

emping. Kulit melinjo merah yang mengandung komponen senyawa bioaktif seperti 

fenolik dan flavonoid telah dibuktikan bermanfaat dalam penurunan kadar asam urat 

tikus wistar dan lebih efektif dibandingkan allopurinol. Adanya efek samping yang 

berbahaya akibat konsumsi obat allopurinol membuat masyarakat mencari alternatif 

lain. Pengembangan bahan pangan berbasis nabati dengan proses fermentasi dapat 

membantu mengurangi kadar asam urat dalam tubuh. Hiperurisemia disebabkan karena 

kadar asam urat yang tinggi didalam tubuh. Kadar asam urat yang tinggi akan 

menyebabkan penumpukan di jaringan dan menimbulkan penyakit arthritis gout dan 

juga memicu penyakit jantung koroner, gagal fungsi ginjal dan hati. Pada penelitian ini 

dipelajari lebih lanjut mengenai senyawa bioaktif yang terdapat pada ekstrak kulit 

melinjo merah yang berfungsi sebagai anti hiperurisemia.  

 Ekstrak kulit melinjo akan difermentasi menggunakan variasi rasio L. 

Plantarum, L. Bulgaricus, dan S. thermophilus dan konsentrasi penambahan susu skim. 

Pemanfaatan BAL diharapkan dapat meningkatkan senyawa bioaktif dalam minuman 
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fermentasi kulit melinjo. Minuman fermentasi terpilih akan dilakukan pengujian 

sebagai anti asam urat secara in vivo pada tikus wistar (Rattus Norvegicus) 

 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Utama  

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menentukan penurunan kadar 

asam urat pada tikus wistar akibat pemberian minuman fermentasi dan menentukan 

komponen senyawa bioaktif pada ekstrak kulit melinjo.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan rasio penambahan kultur bakteri asam laktat dan susu skim untuk 

minuman fermentasi.  

2. Menentukan ekstrak kulit melinjo terpilih yang tidak menghambat 

pertumbuhan BAL.  

3. Menentukan komponen senyawa bioaktif pada ekstrak kulit melinjo. 

4. Menentukan potensi ekstrak kulit melinjo merah sebagai prebiotik.  

5. Menganalisis pengaruh minuman fermentasi ekstrak kulit melinjo merah 

terhadap penurunan kadar asam urat, fungsi hati dan fungsi ginjal, serta total 

bakteri asam laktat pada sekum tikus. 


