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ABSTRAK 

 Asam urat merupakan hasil akhir metabolisme purin didalam tubuh. 
Berlebihnya kadar asam urat di dalam darah dikenal dengan Hiperurisemia.Secara 
langsung, hiperurisemia merupakan faktor risiko penyakit gout, aterosklerosis, 
hipertensi, penyakit jantung, batu ginjal, dan gangguan tidur. Pada penelitian 
sebelumnya menunjukan kandungan dalam herba meniran yakni lignan dan 
flavonoid diketahui dapat menurukan kadar asam urat didalam darah secara 
praklinik.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui efek pemberian ekstrak herba 
meniran (Phyllanthus niruriL) dalam menurunkan kadar asam urat pada penderita 
hiperurisemia. 
 Penelitian ini memiliki desain penelitian One GroupPre Test-Post Test. 
Sample penelitian adalah penderita hiperurisemia di wilayah binaan Puskesmas 
Mulyorejo yang berjumlah 11 responden dengan menggunakan tehnik consecutive 
sampling. Responden diberikan ekstrak etanol 70 % herba meniran dengan dosis 
600 mg yang diminum satu kali sehari pada pagi hari. Penelitian dilakukan pada 
tanggal 3 - 21 desember 2016. Evaluasi dilakukan pada hari ke 0 (Pretest), Hari 
ke 8 (Monitoring), hari ke 15 (Posttest) dan hari ke 17 tanpa perlakuan (Follow 
up). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji normalitas Saphiro-wilk dan 
Repeat Measures ANOVA untuk evaluasi berulang. 
 Hasil penelitian menunjukan pemberian ekstrak etanol 70 % herba meniran 
dengan dosis 600 mg satu kali sehari selama 14 hari memiliki efek menurunkan 
kadar asam urat penderita hiperurisemia. Pada saat evaluasi pretest rerata kadar 
asam responden adalah 8,6 ± 1,2 mg/dl. Akan tetapi setelah responden diberikan 
perlakuan hasil evaluasi monitoring dan  posttest turun menjadi 7,4 ± 1,1 mg/dl 
dan 6,7 ± 1,2 mg/dl. Saat evaluasi follow up rerata kadar asam urat reponden turun 
menjadi 6,6 ± 1,1 mg/dl. Ini menunjukan penurunan paling bermakna rerata kadar 
asam urat terjadi pada saat reponden mendapatkan perlakuan. Hal tersebut 
didukung dengan hasil uji RM – ANOVA dengan nilai P = 0,000 (P < 0,05) saat 
membandingkan hasil evaluasi pretest, monitoring, dan posttest. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pemberian ekstrak etanol 70 % herba meniran dengan dosis 
600 mg satu kali sehari selama 14 hari dapat menurunkan kadar asam urat dalam 
darah penderita penderita hiperurisemia. 
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