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ABSTRAK.
Latar belakang: Asam urat merupakan substansi hasil pemecahan purin atau produk
sisa dalam tubuh yang merupakan hasil dari katabolisme purin yang dibantu oleh enzim
guanase dan xanthine oxidase. Salah satu tumbuhan yang diketahui dapat menurunkan
kadar asam urat adalah tanaman salam (Syzygium polyanthum Wight.). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol daun salam terhadap
penurunan kadar asam urat darah mencit yang diinduksi dengan Kalium oksonat dosis
300 mg/kgBB.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang menggunakan 25 ekor mencit (Mus musculus).
Sebanyak 25 ekor mencit dibagi menjadi 5 kelompok. K0 diberi aquades 0,5 ml/30gBB
secara oral dan K1 diberi Kalium oksonat dosis 300 mg/kgBB secara intraperitonial. K2
diberi perlakuan allopurinol 10 mg/kgBB dan diinduksi Kalium oksonat 300 mg/kgBB
secara intraperitonial 1 jam setelah perlakuan. K3 diberi ekstrak etanol daun salam
dosis 2,5 g/kgBB dan diinduksi Kalium oksonat 300 mg/kgBB secara intraperitonial 1
jam setelah perlakuan. K4 hanya diberi ekstrak etanol daun salam dosis 2,5 g/kgBB.
Darah mencit diambil dari jantung dan disentrifugasi, kemudian serumnya diambil dan
direaksikan dengan reagen uric acid dan dibaca kadar asam uratnya pada panjang
gelombang 546 nm setelah diinkubasi selama 5 menit.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun salam dosis 2,5 g/kgBB
mampu menurunkan kadar asam urat darah mencit yang diinduksi Kalium oksonat dosis
300 mg/KgBB secara signifikan (P < 0,05), tetapi belum setara dengan hasil penurunan
kadar asam urat oleh pemberian allopurinol 10 mg/kgBB (P < 0,05).
Kesimpulan: Ekstrak etanol daun salam terhadap penurunan kadar asam urat darah
mencit yang diinduksi dengan Kalium oksonat
Kata kunci: daun salam, ekstrak etanol, asam urat.
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ABSTRAC.
Background: Uric acid is the substance of the resolution purines or waste products in
the body that result from catabolism of purine and assisted by the enzyme guanase and
xanthine oxidase. One of the plants that are known to reduce levels of uric acid is salam
(Syzygium polyanthum Wight.). This study aims to determine the effect of ethanol extract
of bay leaves to the reduction of blood uric acid levels of mice induced by potassium
oksonat dose of 300 mg/kgBW.
Method: This research was an experimental research laboratory with a Completely
Randomized Design (CRD), which used 25 mice (Mus musculus). 25 male mice were
divided into 5 groups. K0 was given aquades 0.5 ml/30 gBW orally and K1 given Potassium
oksonat dose of 300 mg/kgBW for intraperitoneally. K2 treated with allopurinol 10 mg/
kgBW and induced oksonat Potassium 300 mg/kgBW for intraperitoneally 1 hour after
treatment. K3 given an ethanol extract of bay leaves dose of 2.5 g/kgBW and induced
oksonat Potassium 300 mg/kgBW for intraperitoneally 1 hour after treatment. K4 only
given a dose of ethanol extract of bay leaves dose of 2.5 g/kgBW. Blood was taken from
the heart of mice and centrifuged, and serum was taken and reacted with the reagent of
uric acid and the uric acid levels read at a wavelength of 546 nm after incubation for 5
minutes.
Result: The results showed that ethanol extract of bay leaves dose of 2.5 g/kgBW can
lower blood uric acid levels of mice induced with Potassium oksonat dose of 300 mg/
KgBW significantly (P <0.05), but not comparable to a decrease in uric acid levels by
giving allopurinol 10 mg/KgBW (P <0.05).
Conclussion: Ethanol extract of bay leaves to the reduction of blood uric acid levels of mice
induced by potassium oksonat
Keywords: bay leaves, ethanol extract, uric acid.

PENDAHALUAN

P

eningkatan konsentrasi asam urat dalam darah
terjadi apabila kelebihan pembentukan atau
hambatan pengeluaran atau keduanya. Kondisi
dimana terdapat peningkitan konsentrasi asam
urat dalam darah, yang disebut hiperuresemia, tidak
terjadi pada kondisi normal. Kadar asam urat serum
dikatakan meningkat (hiperuresemia) (Wortmann, 1998),
jika nilai normal asam urat dalam darah untuk pria
adalah 0,20-0,45 mMol/l dan wanita 0,15-0,38 mMol/l.
Wanita mempunyai kadar asam urat 10 persen lebih
rendah dari pada laki-laki (Tjay dan Raharja, 2002).
Hiperurisemia pada tingkat lanjut dapat berkembang
menjadi Gout (Walker dan Edward, 2003). Pada
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penelitian ekperimental, kalium oksonat digunakan
untuk menimbulkan kondisi hiperuresemia pada hewan
percobaan. Kalium oksonat merupakan garam kalium
atau kalium dari asam oksonat yang memberikan efek
hiperuresemia (Mazzali et al., 2001).
Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi
peningkatan asam urat dalam darah. Salah satu cara
yang sudah dilakukan masyarakat adalah pemanfaatan
tumbuhan obat tradisional. Tanaman salam (Syzygium
polyanthum Wight.) merupakan salah satu tanaman yang
telah lama dikenal sebagai bumbu masak, diperkirakan
dapat menurunkan asam urat (Wijayakusuma, 2002).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak
etanol daun salam (Syzygium polyanthum Wight.)
terhadap kadar asam urat mencit (Mus musculus) yang
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diinduksi dengan kalium oksonat.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental
laboratorik dengan post test only with control group
design. Penelitian ini menggunakan hewan uji yaitu
mencit yang dibagi ke dalam 5 kelompok percobaan
yaitu kelompok I, II dan III sebagai kelompok kontrol,
sedangkan kelompok IV dan V sebagai kelompok
perlakuan. Penentuan jumlah ulangan dengan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dimana
didapatkan 5 kali pengulangan. Sedangkan ekstrak
etanol daun salam digunakan daun salam yang tumbuh
di daerah Blang Bintang, Aceh Besar. Bahan-bahan
lainnya yang juga digunakan dalam penelitian ini
adalah allupurinol, kalium oksanat. Dosis dari bahan
tersebut mengacu pada penelitian sebelumnya (Ariyanti,
2007), yaitu: allopurinol yang digunakan adalah 10
mg/KgBB atau 0,2 mg/20 gBB. Dosis kalium oksonat
yang digunakan adalah 300 mg/KgBB atau 6 mg/20
gBB. Sedangkan dosis ekstrak etanol daun salam yang
diberikan pada hewan uji dalam penelitian ini adalah
2,5 g/KgBB atau 50 mg/20 gBB.
Penelitian dimulai dengan mempersiapkan
hewan coba dan daun salam. Karena penelitian
dibuat dalam 5 kelompok hewan coba (mencit) dan
dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali, maka jumlah
mencit keseluruhan yang digunakan adalah 25 ekor.
Keseluruhan mencit (Mus musculus) yang digunakan
tersebut adalah Strain Swiss, berumur 6-8 minggu
dengan berat badan 20-40 gram yang diperoleh dari
Bioindustri Hettz Biolestari, Medan. Sebelum dilakukan
perlakuan penelitian, mencit tersebut disimpan dalam
kandang yang sebelumnya dikeringkan di bawah sinar
matahari untuk mensterilkannya. Mencit diadaptasikan
selama seminggu dan yang mengalami penurunan berat
badan lebih dari 10% dari berat badan awal tidak masuk
ke dalam penelitian. Pakan yang disediakan khusus
untuk mencit berasal dari Bioindustri Hettz Biolestari,
Medan.
Pengumpulan daun salam yang digunakan dalam
penelitian ini dilakukan pada akhir bulan Oktober
2015. Sebanyak 15 dahan daun salam diambil secara
langsung dari pohonnya yang tumbuh di daerah Blang
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Bintang. Setelah terkumpul, daun salam dicuci bersih
dan dikeringkan dengan cara dihamparkan di lantai
ruangan dengan temperatur ruangan ± 27° C, kemudian
dilakukan pembalikan intensif selama 7 hari. Setelah
kering, daun salam dipotong kecil-kecil. Pembuatan
ekstrak etanol daun salam dilakukan di Laboratorium
Kimia Fakultas FMIPA, penelitian dan pemeriksaan
sampel dilakukan di UPTD Balai LABKESDA, Banda Aceh.
Keseluruhan kegiatan penelitian dari persiapan hingga
penulisan hasil penelitian akan dilaksanakan selama 7
bulan (Oktober 2010 - April 2011). Daun salam yang telah
disiapkan kemudian dilakukan maserasi (pembuatan
ekstrak) dengan menggunakan pelarut etanol 96%
selama 3 x 24 jam. Setelah ekstrak diperoleh kemudian
dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator
sampai diperoleh ekstrak daun salam kental bebas
pelarut (ekstrak kasar).
Perlakuan Terhadap Hewan Uji dimulai dengan
membagi mencit menjadi 5 kelompok, dan tiap kelompok
terdiri dari 5 mencit (lima kali pengulangan). Dari
5 kelompok mencit tersebut, digunakan 3 kelompok
sebagai kontrol dan 2 kelompok yang mendapat
perlakuan. Pada tahap perlakuan dalam penelitian,
seluruh mencit diletakkan dalam kandangnya sesuai
dengan kelompoknya di dalam ruangan tertutup.
Terhadap 5 kelompok mencit tersebut dilakukan
perlakuan sebagai berikut:
Kelompok I : sebagai kelompok kontrol negatif
1, diberikan aquades 0,5 ml/30gBB, menggunakan
sonde lambung selama 1 jam. Kemudian kadar asam
urat diperiksa setelah mencit menderita hiperurisemia
selama 1 jam dengan cara pengambilan sampel darah
mencit dan untuk menguji kadar asam urat digunakan
pemeriksaaan manual dengan photometer 5010.
Kelompok II : sebagai kelompok kontrol negatif 2
mendapat Kalium oksonat 300 mg/kgBB, menggunakan
sonde lambung selama 1 jam. Kemudian kadar asam
urat diperiksa setelah mencit menderita hiperurisemia
selama 1 jam dengan cara pengambilan sampel darah
mencit dan untuk menguji kadar asam urat digunakan
pemeriksaaan manual dengan photometer 5010.
Kelompok III: sebagai kelompok kontrol positif
mendapat Allopurinol 10 mg/kgBB menggunakan sonde
lambung selama 1 jam. Selang satu jam, diberikan
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kalium oksonat 300 mg/kgBB menggunakan sonde
lambung selama 1 jam. Kemudian kadar asam urat
diperiksa setelah mencit menderita hiperurisemia
selama 1 jam dengan cara pengambilan sampel darah
mencit dan untuk menguji kadar asam urat digunakan
pemeriksaaan manual dengan photometer 5010.
Kelompok IV: sebagai kelompok perlakuan yang
mendapat ekstrak etanol daun salam 2,5 g/kgBB dan
mendapatkan Kalium oksonat 300 mg/kgBB. Kemudian
kadar asam urat diperiksa setelah mencit menderita
hiperurisemia selama 1 jam dengan cara pengambilan
sampel darah mencit dan untuk menguji kadar asam urat
digunakan pemeriksaaan manual dengan photometer
5010.
Kelompok V : Kelompok perlakuan yang mendapat
esktrak etanol daun salam 2,5 g/kgBB selama 1 jam
memnggunakan sonde lambung. Kemudian kadar asam
urat diperiksa setelah mencit menderita hiperurisemia
selama 1 jam dengan cara pengambilan sampel darah
mencit dan untuk menguji kadar asam urat digunakan
pemeriksaaan manual dengan photometer 5010.

Kelompok 4 (K4) :

Kelompok perlakuan yang
mendapat ekstrak etanol
daun salam 2,5 g/kgBB dan
mendapatkan Kalium oksonat
300 mg/kgBB

Kelompok 5 (K5) :

Kelompok perlakuan yang
mendapat esktrak etanol daun
salam 2,5 g/kgBB

Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian
ini digunakan untuk melihat efek ekstrak etanol daun
salam terhadap penurunan kadar asam urat darah mencit
yang diinduksi dengan Kalium oksonat yang diperoleh
melalui hasil fotometer diolah dengan software SPSS.
Data tersebut kemudian ditentukan distribusinya dengan
menggunakan uji Shapiro-Wilk. Jika data berdistribusi
normal, maka pengolahan data akan dilanjutkan dengan
uji parametric yaitu uji ANOVA dan dilanjutkan dengan
uji Games-Howell untuk menentukan kelompok yang
memiliki perbedaan secara signifikan.
HASIL

Tabel 1. Perlakuan Terhadap Hewan Coba
Kelompok

Ulangan
Mencit 1

Mencit
3

Mencit 2

Mencit Mencit
4
5

K0

Ko1

Ko2

Ko3

Ko4

Ko5

K1

K11

K12

K13

K14

K15

K2

K21

K22

K 23

K24

K25

K3

K31

K32

K33

K34

K4

K41

K42

K 43

K44

Kelompok 2 (K1)

:

K1

2,612

K45

K2

0,572

K3

1,304

K4

0,96

Kontrol negatif 1 diberi aquades
0,5 ml/30gBB

Kelompok 3 (K3) :

Kontrol positif mendapat
Allopurinol 10 mg/kgBB dan
Kalium oksonat 300 mg/kgBB

NO. 1
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asam urat (mg/dL)

K35

Kontrol negatif 2 mendapat
Kalium oksonat 300 mg/kgBB

VOL. 1

Rata-rata hasil kadar
1,07

:

J. Ked. N. Med

Kelompok
K0

Keterangan
Kelompok 1 (Ko)

Hasil uji pemberian ekstrak etanol daun salam (Syzygium
polyanthum Wight.) terhadap kadar asam urat mencit
(Mus musculus) yang diinduksi Kalium oksonat dapat
dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1. Rata-rata hasil kadar asam urat pada tiap
kelompok percobaan
Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh bahwa kadar
asam urat yang timbul pada masing-masing kelompok
percobaan menunjukkan kadar yang berbeda-beda pada
tiap kelompok pengulangannya. Pada K0 menunjukkan
bahwa kadar asam urat berada pada batas normal
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yaitu dengan nilai antara 0,7-1,5 mg/dl dan K1 telah
menunjukkan keadaan hiperurisemia yang cukup
tinggi yaitu dengan nilai antara 1,7-3 mg/dl, sedangkan
pada K2 dijumpai penurunan kadar asam urat yang
sangat dominan yaitu kadarnya turun mencapai 0,572
mg/dl, pada K3 dijumpai penurunan kadar asam urat
tetapi tidak semaksimal K2 yaitu kadarnya turun hanya
mencapai 1,304 mg/dl, dan pada K4 tidak dijumpai
adanya peningkatan kadar asam urat dan hasilnya yaitu
dalam batas normal.
Bila melihat grafik rerata kadar asa m urat pada
tiap kelompok percobaan (Gambar 4.2) dapat dilihat
bahwa hasil penelitian menunjukkan terjadi penurunan
kadar asam urat oleh ekstrak etanol daun salam tetapi
penurunannya tidak semaksimal yang diturunkan oleh
Allopurinol.

secara bermakna (P > 0,05). Perbedaan bermakna juga
diperoleh antara K2 dengan semua kelompok perlakuan,
antara K1 dengan semua kelompok perlakuan, antara
K3 dengan K1 dan K2, dan antara K4 dengan K1 dan
K2 (P < 0,05), sedangkan antara K3 dengan K0 dan K4
dan antara K4 dengan K0 dan K3 tidak menunjukkan
adanya perbedaan secara bermakna (P > 0,05). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa kadar ekstrak etanol
daun salam 2,5 g/KgBB pada K3 dapat menurunkan
kadar asam urat secara bermakna (P < 0,05), tetapi
masih belum semaksimal penurunan kadar asam urat
yang dihasilkan oleh Allopurinol 10 mg/KgBB pada
perlakuan K2 (P < 0,05).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol
daun salam dengan dosis 2,5 g/KgBB dapat menurunkan
kadar asam urat pada mencit dengan mencapai hasil
yaitu 1,304 mg/dl, tetapi masih belum semaksimal kadar
asam urat yang diturunkan oleh Allopurinol dengan
dosis 10 mg/KgBB dengan hasil penurunan mencapai
0,572 mg/dl.
PEMBAHASAN

Gambar 4.1 Grafik rata-rata kadar asam urat pada mencit
Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diuji
dengan uji normalitas Shapiro-Wilk yang dilanjutkan
dengan uji Anova dan kemudian dilanjutkan dengan
uji Games-Howell (lampiran 3).
Hasil uji statistik Saphiro-Wilk yang dilanjutkan
dengan uji ANOVA menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh pemberian berbagai perlakuan terhadap
penurunan kadar asam urat pada mencit secara
signifikan (P = 0,00), akan tetapi pada uji ini tidak
diketahui kelompok mana yang memiliki perbedaan
yang signifikan, maka dilanjutkan dengan uji GamesHowell untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda.
Bila dilakukan perbandingan diantara kelima
kelompok percobaan dengan menggunakan uji
Games-Howell (lampiran), ternyata kelompok yang
menunjukkan perbedaan bermakna ditemukan antara
K0 dengan K1 dan K2 (P < 0,05), sedangkan antara
K0 dengan K3 dan K4 tidak menunjukkan perbedaan
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Asam urat merupakan substansi hasil pemecahan purin
atau produk sisa dalam tubuh yang merupakan hasil dari
katabolisme purin yang dibantu oleh enzim guanase dan
xanthine oxidase (Shamley, 2005). Purin (adenin dan
guanin) merupakan konstituen asam nukleat. Di dalam
tubuh, perputaran purin terjadi secara terus menerus
seiring dengan sintesis dan penguraian RNA dan DNA,
sehingga walaupun tidak ada asupan purin, tetap
terbentuk asam urat dalam jumlah yang substansial
(Sacher dan McPherson, 2004).
Manusia mengubah nukleosida purin yang utama
yaitu adenosin dan guanin menjadi produk akhir asam
urat yang diekskresikan keluar. Adenosin pertamatama mengalami deaminasi menjadi inosin oleh enzim
adenosin deaminase. Fosforilase ikatan N-glikosidat
inosin dan guanosin, yang dikatalisis oleh enzim
nukleosida purin fosforilase, akan melepaskan senyawa
ribose 1-fosfat dan basa purin. Hipoxantin dan guanin
selanjutnya membentuk xantin dalam reaksi yang
dikatalisasi masing-masing oleh enzim xantin oksidase
dan guanase. Kemudian xantin teroksidasi menjadi asam
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urat dalam reaksi kedua yang dikatalisasi oleh enzim
xantin oksidase. Dengan demikian, xantin oksidase
merupakan tempat yang essensial untuk intervensi
farmakologis pada hiperurisemia dan penyakit gout
(Rodwell, 1997).
Tanaman salam merupakan salah satu tanaman
yang telah lama dikenal sebagai bumbu masak. Selain
itu berkhasiat untuk pengobatan. Secara empiris
tanaman ini berkhasiat sebagai obat kolesterol tinggi,
kencing manis (diabetes mellitus), tekanan darah tinggi
(hipertensi), sakit maag (gastritis), diare, dan dapat
mengobati asam urat (Wijayakusuma, 2002).
Dari beberapa penelitian disebutkan bahwa daun
salam kaya akan kandungan bahan kimia berupa
minyak atsiri, tanin, flavonoid, polifenol, alkaloid dan
saponin (Utami, 2008). Salah satu kandungan dari
daun salam yaitu flavonoid. Dari suatu penelitian
didapatkan mekanisme flavonoid dalam menurunkan
kadar asam urat adalah dengan menghambat kerja
enzim xantin oksidase sehingga pembentukan asam
urat dapat dihambat. Jenis-jenis flavonoid yang dapat
menghambat kerja enzim xantine oksidase adalah
quecertin, myricetin, kaemferol, luteolin, apigenin dan
chrysin (Cos et al., 1998).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa data dari penelitian ini, maka
diambil kesimpulan bahawa pemberian ekstrak etanol
daun salam 2,5 g/KgBB menghasilkan efek penurunan
kadar asam urat mencit yang signifikan. Efek pemberian
ekstrak etanol daun salam 2,5 g/KgBB terhadap
penurunan kadar asam urat mencit masih belum setara
dengan efek penurunan kadar asam urat mencit yang
dihasilkan dengan pemberian Allopurinol 10 mg/KgBB.
Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh,
maka dapat kami sarankan bahwa bagi peneliti
selanjutnya agar melanjutkan penelitian tentang efek
ekstrak etanol daun salam terhadap kadar asam urat
mencit dengan dosis yang berbeda. Disamping itu,
peneliti selanjutnya juga agar melanjutkan penelitian
tentang efek ekstrak etanol daun salam terhadap sistem
metabolik lainnya.
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