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ABSTRAK 

 

PENGARUH KOMBINASI REBUSAN DAUN SALAM DAN JAHE 

TERHADAP PENURUNAN KADAR ASAM URAT  

PADA PENDERITA GOUT ARTHRITIS 

Oleh: Sumariono Efendi 

Pendahuluan: Gout arthritis adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh 

tingginya kadar asam urat dalam darah yang dapat menyebabkan nyeri, gangguan 

berjalan karena adanya endapan Kristal asam urat pada rongga sendi. Tujuan 

penellitian ini adalah menganalisis pengaruh pemberian kombinasi daun salam 

(Syzygium polyanthum) dan jahe (Zingiber officinale rosc) terhadap penurunan 

kadar asam urat pada penderita gout arthritis. Metode: Metode penelitian ini 

menggunakan quasy eksperimen. Teknik sampling menggunakan purposive 

sampling. Besar sampel berjumlah 24 responden. Terapi dilakukan 1 kali dalam 

sehari selama 7 hari. Kadar asam urat diukur dengan menggunakan GCU merk 

Easy touch. Menggunakan uji Paired T-Test untuk menilai efek dari terapi. Hasil: 

ada pengaruh yang signifikan antara daun salam dan jahe untuk menurunkan 

kadar asam urat pada penderita Gout arthritis. Hasil pretest dan posttest untuk 

kelompok perlakuan menghasilkan p = 0.000 dan kelompok pembanding 

menghasilkan p = 0,009 dengan hasil uji independent T-test p = 0,004. Diskusi: 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan terapi komplementer sebagai 

terapi herbal untuk menurunkan kadar asam urat, peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian yang serupa dengan tambahan variable nyeri dan juga alat 

ukurnya dan menambah responden lebih banyak agar lebih valid. 

Kata Kunci: Gout arthritis, asam urat, daun salam (Syzygium polyanthum), jahe 

(Zingiber officinale rosc) 
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ABSTRACT 

 

The Effect Combination Of Syzygium Polyanthu) and Zingiber Officinale Rosc 

To Lowering Uric Acid Levels In Gout Arthritis Patients 

by: Sumariono Efendi 

 

Introduction: Gout is a type of arthritis that caused by too much uric acid  in the 

bloodstream and accumulation of uric acid crystals in tissues of the body. Uric 

acid crystal deposits in the joint cause inflammation of the joint leading to pain, 

redness, heat, and swelling. The aim of this study is to analyze the combination of 

bay leaves (Syzygium polyanthum) and ginger (Zingiber officinale rosc) to 

lowering uric acid levels in people with gout arthritis. Method: Quasi 

experimental study was conducted in this research. By Purposive technique 

sampling, 24 participant were assessed. Herbal therapy was given 1 time in a day 

for 7 days. Uric acid levels participant was assessed with portable uric acid tester 

(Easy Touch GCU). Paired T-Test were applied to assessed the effect of therapy. 

Result: there was significant effect of combination bay leaves (Syzygium 

polyanthum) and ginger (Zingiber officinale rosc) to lowering uric acid levels in 

gout patients. Pretest and posttest outcome  for treatment group generate p= 

0.000 and comparison group generate p=0.009 with Independent T-test outcome 

p=0.004. Discussion: This research is useful to develop complementary therapy 

as herbal therapy to decrease uric acid level. Similar study can be done for next 

research with addition pain variable. Confounding variable are expected to be 

controlled in the next research and add more respondent to be more valid. 

 

Keywords: Gout arthritis, uric acid, bay leaves (Syzygium polyanthum), ginger 

(Zingiber officinale rosc) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Angka kejadian hiperuresemia dan gout secara global meningkat 

(Ekpenyong & Daniel, 2015). Keluhan yang biasa dirasakan pada gout adalah 

nyeri, gangguan gerak pada kaki, kesulitan berjalan dan kesulitan dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari yang disebabkan oleh reaksi inflamasi karena 

adanya endapan kristal asam urat pada rongga sendi. Apabila dibiarkan akan 

menimbulkan kecacatan, deformitas, stress dan penurunan kualitas hidup dan 

menimbulkan komplikasi lebih lanjut serta gangguan ginjal dan jantung bahkan 

sampai kematian (Stewart et al., 2016). Penanganan gout yang telah dilakukan 

secara farmakologis diberikan dengan obat yang mempunyai efek 

ketidaknyamanan perut, mual dan diare, nefropati, reaksi alergi dan peningkatan 

toksisitas 6-mercaptopurine, serta hepatitis (Ragab et al, 2017 & Hendriani & 

Sukandar, 2016) 

Pada studi pendahuluan yang dilakukan di gresik berupa wawancara 

kepada petugas dinas kesehatan penyakit gout arthritis termasuk dalam 10 besar 

penyakit terbanyak yang ada di gresik pada tahun 2016. Data hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Cerme Kab.Gresik penderita gout 

mulai bulan Januari sampai dengan bulan September 2017 terdapat sebanyak 341 

penderita gout yang memeriksakan dirinya di puskesmas cerme. Pada studi 

pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 02 Oktober 2017 dengan 

metode wawancara wawancara yang dilakukan terhadap 5 orang yang mengalami 
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gout yang memeriksakan dirinya di Puskesmas Cerme didapatkan bahwa mereka 

semua mengalami peningkatan kadar asam urat dengan nilai asam urat 7,5 mg/dl, 

7,8 mg/dl, 8 mg/dl 8,2 mg/dl dan 9 mg/dl, mereka juga merasakan rasa nyeri pada 

bagian sendi di kaki, nyeri yang sangat terasa berat dialami pada waktu dipagi hari 

dan nyeri terasa berat apabila dibuat beraktivitas dan dapat menggaggu kegiatan 

sehari-harinya. Selama ini penanganan yang sudah dilakukan yaitu dengan 

meminum obat allopurinol untuk menurunkan kadar asam uratnya yang diperoleh 

dari setelah periksa di Pukesmas Cerme, mereka takut akibat efek samping yang 

terjadi akibat terlalu sering meminum obat asam urat dan juga  harga obat yang 

relatif cukup mahal. Di Indonesia merupakan negara yang mempunyai tanaman-

tanaman obat yang bisa dijadikan sebagai obat untuk kesehatan, seperti kombinasi 

daun salam dan jahe saat ini akan dijadikan obat untuk asam urat yang belum 

dapat dijelaskan. 

Prevalensi penyakit gout arthritis dilaporkan meningkat di banyak negara 

negara. Di Amerika Serikat angka tersebut mencapai sebanyak 3,9% (8,3 juta 

jiwa) selama tahun 2007-2008 (Hendriani & Sukandar, 2016).  Kejadian tahunan 

gout adalah 2.68% per 1000 orang. Hal ini terjadi pada pria 2-6 lipatan lebih dari 

perempuan. Di seluruh dunia insiden gout meningkat secara bertahap karena 

kebiasaan yang buruk seperti makanan cepat, kurangnya latihan, peningkatan 

insiden obesitas dan metabolik sindrom (Ragab et al., 2017). Prevalensi penyakit 

sendi berdasar diagnosis nakes di Indonesia 11,9% dan berdasar diagnosis atau 

gejala 24,7% dari total populasi sebesar 1,4 juta populasi. Penyakit sendi sering 

terjadi pada usia 35-44 sebesar 37,2% dan usia 45-54 sebesar 45%, pada 

perempuan penyakit sendi lebih tinggi (27,5%) dari pada laki-laki (21,8%). 
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Prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis nakes atau gejala tertinggi di 

Nusa Tenggara Timur (33,1%), dan terendah di jambi  (14,2%). Prevalensi 

penyakit sendi yang ada di Jawa Timur berdasarkan diagnosa nakes dan gejala 

sebesar 26,9% dari 135 ribu populasi (Riskesdas, 2013). 

Sintesis asam urat dimulai dari terbentuknya 5-phosphoribosyl-1- 

pirophosphat (PRPP) dari ribose 5-fosfat yang disintesis dengan ATP. 

Inosinemonophosphat (IMP) mengandung basa hipoxanthine. IMP membentuk 

AMP. Guanosinemonophosphat (GMP) berasal dari IMP melalui pemindahan 

satu gugus amino dari amino glutamin ke karbon dua cincin purin. 

Inosinemonophosphat (IMP) dan GMP akan menjadi inosin dan guanosin melalui 

proses defosforilasi. AMP menjadi inosin dengan deaminasi. Basa hipoxanthine 

pada IMP akan mengalami oksidasi dengan bantuan xhantine oxsidase menjadi 

xhantine, guanin juga akan mengalami deaminasi menghasilkan xhantine, 

selanjutnya xhantine akan diubah oleh xhantine oxsidase menjadi asam urat 

(Ekpenyong & Daniel, 2015). 

Asam urat menstimulasi sel makrofag untuk memproduksi sitokin-sitokin 

proinflamasi, yaitu interleukin-1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), interleukin 8 (IL-

8), dan tumor necrosis factor-α (TNF-α).17 TNF-α dan IL-1 yang dilepaskan 

monosit darah perifer dapat mengaktifasi ekspresi E-selectin sel endotel vaskular, 

intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1), dan vascular cell adhesion molecule 

1 (VCAM-1) yang akan memacu penarikan leukosit ke daerah deposit kristal 

monosodium urat dan melipat gandakan respon inflamasi. Saat ini IL-6 telah 

diketahui sebagai mediator pluripoten pada respon inflamasi dan imunologi dan 

merupakan faktor yang menstimulasi hepatosit utama. Kristal monosodium urat 
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(MSU) dan calcium pyrophosphate dihydrate (CPPD) serta kristal hydroxyapatite 

akan meningkatkan produksi IL- 6 oleh synoviocyte dan monocyte secara in vitro. 

Kadar IL-6 yang tinggi dapat ditemukan dalam cairan sinovial pada pasien dengan 

gout dan pseudogout. IL-6 yang diinduksi kristal tampaknya merupakan mediator 

penting dari respon inflamasi pada gout dan pseudogout akut. Asam urat 

merupakan asam lemah dengan pKa 5,75 dan 10,3 yang berupa kristal putih, tidak 

berbau dan berasa, sukar larut dalam air, dan pada pH normal akan terionisasi di 

dalam darah dan jaringan menjadi ion urat. Kristal ini sukar larut dalam cairan 

tubuh (Newcombe, 2013). 

Penyebab gout yaitu konsumsi makan makanan yang banyak mengandung 

purin, meminum alkohol, kurang berolahraga, makan terlalu cepat, pengeluaran 

asam urat yang rendah akan menigkatkan kadar asam urat dalam darah, tingkat 

asam urat yang tidak normal adalah kurang dari 2 mg/dl atau lebih dari 7 mg / dL 

untuk laki-laki dan kurang dari 2 mg/dL atau lebih dari  6,5 mg/dL untuk 

perempuan (Ekpenyong & Daniel, 2015). Akibat dari tingginya kadar asam urat 

yang tinggi akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa yang dialami pada kaki 

dan mengganggu aktivitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Selain terapi farmakologi, upaya yang dapat diberikan untuk menurunkan 

kadar asam urat dalam darah yakni terapi alternatif dengan menggunakan tanaman 

yang bermanfaat dan mudah didapat serta dapat digunakan sebagai obat-obatan 

untuk mengurangi kadar asam urat dalam darah. Daun salam (Syzygium 

Polyanthum) mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan yang 

menghambat enzim xanthine oksidase untuk mensintesis hipoxantine ke xhantine 

dan xantine menjadi asam urat (Har & Ismail, 2012, Meiriza Djohari, 2015, dan 
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Ningtiyas & Ramadhian, 2016). Jahe (Zingiber Officinale Rosc) mengandung 

gingerol, shogaol  yang didalamnya berfungsi sebagai antiinflamasi, dapat 

menghambat prostaglandin (Choi et al, 2017, dan Kumar, Saxena, 2013). Namun 

belum ada penelitian tentang kombinasi antara daun salam dan jahe untuk. Dari 

data diatas peneliti ingin meneliti tentang pengaruh kombinasi rebusan daun salam 

dan jahe terhadap perubahan kadar asam urat dalam darah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh kombinasi rebusan daun salam (Syzygium polyanthum) dan 

jahe (Zingiber Officinale Rosc) terhadap penurunan kadar asam urat pada 

penderita Gout arthritis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuam Umum 

Untuk mengetahui pengaruh dari kombinasi rebusan daun salam 

(Syzygium polyanthum) dan jahe (Zingiber Officinale Rosc) terhadap 

penurunan kadar asam urat pada penderita Gout arthritis 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi  kadar asam urat sebelum mengkonsumsi dari 

kombinasi rebusan daun salam (Syzygium polyanthum) dan jahe 

(Zingiber Officinale Rosc) 

2. Mengidentifikasi  kadar asam urat sesudah mengkonsumsi dari  

kombinasi rebusan daun salam (Syzygium polyanthum) dan jahe 

(Zingiber Officinale Rosc) 
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3. Menganalisis pengaruh konsumsi dari kombinasi rebusan daun salam 

(Syzygium polyanthum) dan jahe (Zingiber Officinale Rosc) terhadap 

penurunan asam urat pada penderita Gout Arthritis 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh konsumsi dari kombinasi 

rebusan daun salam (Syzygium polyanthum) dan jahe (Zingiber Officinale 

rosc) terhadap penurunan asam urat pada penderita Gout Arthritis sehingga 

dapat bermanfaat untuk menngembangkan ilmu keperawatan komplementer 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Responden 

Responden dapat mengkonsumsi dari kombinasi rebusan daun salam 

(Syzygium polyanthum) dan jahe (Zingiber Officinale rosc) diharapkan 

bisa menjaga keseimbangan kadar asam urat dalam darah. 

2. Bagi Keperawatan 

Rebusan daun salam (Syzygium polyanthum) dan jahe (Zingiber 

Officinale rosc) dapat digunakan untuk terapi komplementer yang efektif 

dapat diterapkan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah pada 

penderita Gout arthritis. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep Gout Arthritis 

2.1.1 Definisi Gout Arthritis 

Asam urat merupakan substansi hasil pemecahan purin atau produk 

sisa dalam tubuh yang merupakan hasil dari katabolisme purin yang dibantu 

oleh enzim guanase dan xantin oksidase. Asam urat ini dibawa ke ginjal 

melalui aliran darah untuk dikeluarkan bersama urin, jika terjadi gangguan 

eliminasi asam urat melalui ginjal yang disebabkan menurunnya sekresi 

asam urat ke dalam tubuli ginjal, sehingga akan terjadi peningkatan kadar 

asam urat dalam darah (Joyce, 2014). 

Gout arthritis adalah penyakit sendi yang disebabkan oleh tingginya 

kadar asam urat dalam darah. Kadar asam urat yang tinggi di dalam darah 

melebihi batas normal menyebabkan penumpukan asam urat didalam 

persendian dan oragan tubuh lainnya dengan nilai kadar asam urat pada 

perempuan adalah 2,4-6 mg/dl sedangkan pada laki-laki adalah 3.5-7.2 

mg/dl (Noviyanti, 2015) 

Gout artritis merupakan penyakit yang ditandai dengan nyeri yang 

terjadi berulang-ulang yang disebabkan adanya endapan kristal monosodium 

urat yang tertumpuk di dalam sendi sebagai akibat tingginya kadar asam urat 

di dalam darah (Muttaqin, 2008). 
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2.1.2 Faktor-faktor resiko pada gout arthritis meurut Khanna et al (2012) adalah: 

Penyakit gout terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gout primer dan gout 

sekunder. Gout primer adalah penyakit gout dimana mengalami peningkatan 

asam urat dan penurunan ekskresi tubular asam urat. Pada penyakit gout 

primer, 99% penyebabnya belum diketahui (idiopatik). Diduga berkaitan 

dengan kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal yang menyebabkan 

gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi 

asam urat atau bisa juga diakibatkan karena berkurangnya pengeluaran asam 

urat dari tubuh. 

 Sedangkan gout sekunder terjadi karena konsumsi obat atau toksin, 

makanan dengan kadar purin yang tinggi, penyakit darah (penyakit sumsum 

tulang,polisitemia), kadar trigliserida yang tinggi yang dapat menurunkan 

ekskresi asam urat dan mencetusnya serangan akut. 

Gejala arthritis gout disebabkan oleh reaksi inflamasi terhadap 

pembentukan Kristal monosodium urat monohidrat. Karena itu dilihat dari 

penyebabnya, penyakit ini termasuk golongan kelainan metabolik. Kelainan 

ini berhubungan dengan gangguan kinetik asam urat yaitu hiperurisemia.. 

hiperurisemia pada penyakit ini terjadi karena:  

1.      Pembentukan asam urat yang berlebihan; 

a.      Gout primer metabolik, disebabkan sintesis langsung yang 

bertambah. 

b.     Gout sekunder metabolik, disebabkan pembentukan asam urat 

berlebihan karena penyakit lain seperti leukemia. 
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2.      Kurangnya pengeluran asam urat melalui ginjal; 

a.      Gout primer renal, terjadi karena gangguan ekskresi asam urat di 

tubuli distal ginjal yang sehat. 

b.     Gout sekunder renal, disebkan oleh kerusakan ginjal, misalnya pada 

glomerulonefritis kronik atau gagal ginjal kronik. 

3. Umur 

Meskipun kejadian hiperurisemia bisa terjadi pada semua tingkat 

usia namun kejadian ini meningkat pada laki–laki dewasa berusia ≥30 tahun 

dan perempuan setelah menopause atau berusia ≥40 tahun, karena pada usia 

ini perempuan mengalami gangguan produksi hormon estrogen. 

4. Jenis Kelamin 

Laki-laki memiliki resiko lebih besar terkena penyakit asam urat dari 

pada perempuan terutama saat usianya diatas 30 tahun karena perempuan 

banyak memproduksi hormon esterogen dan asam urat akan dikeluarkan 

pada saat menstruasi. Pada wanita, biasanya penyakit ini berisiko menyerang 

setelah menopause 

5. Riwayat Keluarga 

Menurut Seneca, orang–orang dengan riwayat genetik/keturunan 

yang mempunyai hiperurisemia mempunyai risiko 1-2 kali lipat di banding 

pada penderita yang tidak memiliki riwayat genetik/ keturunan. Kadar asam 

urat dipembanding oleh beberapa gen. 

6. Nutrisi  

Purin adalah salah satu senyawa basa organik yang menyusun asam 

nukleat atau asam inti dari sel dan termasuk dalam kelompok asam amino, 
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unsur pembentuk protein. Makanan dengan kadar purin tinggi (150–180 

mg/100 gram) antara lain jeroan, daging baik daging sapi, babi, kambing 

atau makanan dari hasil laut (sea food), kacang-kacangan,bayam, jamur, 

kembang kol, sarden, kerang, minuman beralkohol. Purin merupakan 

senyawa yang di rombak menjadi asam urat dalam tubuh. Sejak dahulu 

masyarakat percaya bahwa konsumsi makanan tinggi purin dapat 

menimbulkan penyakit asam urat. Dengan demikian pada penderita radang 

sendi/ tanpa mengetahui penyebabnya, selalu berupaya menghindari 

makanan tinggi purin. Saat mengkonsumsi makanan mengandung tinggi 

purin, mereka meminum obat atau ramuan tradisional penurun asam urat 

(Ragab et al , 2017) 

7. Obesitas  

Obesitas dan kegemukan dapat dinilai paling mudah dengan berat 

dan tinggi badan. Salah satunya adalah menghubungkan berat badan dengan 

rentang tinggi badan rata-rata dan umur. Obesitas tubuh bagian atas 

(obesitas abdominal) berhubungan lebih besar dengan intoleransi glukosa 

atau penyakit diabetes mellitus,hiperinsulinemia, hipertrigliseridemia, 

hipertensi, dan gout dibanding obesitas bawah. Tingginya kadar leptin pada 

orang yang mengalami obesitas dapat menyebabkan resistensi leptin. Leptin 

adalah asam amino yang disekresi oleh jaringan adiposa, yang berfungsi 

mengatur nafsu makan dan berperan pada perangsangan saraf simpatis, 

meningkatkan sensitifitas insulin, natriuresis, diuresis dan angiogenesis. Jika 

resistensi leptin terjadi di ginjal, maka akaterjadi gangguan diuresis berupa 

retensi urin. Retensi urin inilah yang dapat menyebabkan gangguan 
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pengeluaran asam urat melalui urin, sehingga kadar asam urat dalam darah 

orang yang obesitas tinggi (Ragab et al, 2017). 

8. Stress 

Stress yaknni keadaan dimana badan memberikan respon berlebih 

kepada keadaan lingkungan baik yang bersifat fisik maupun psikis,maka 

dengan cara automatis dapat meningkatkan sistem metabolisme badan yang 

berakibat terhadap meningkatnya asam lambung dan kadar asam urat dalam 

darah (Ragab et al, 2017).. 

9. Konsumsi alkohol 

Konsumsi alkohol menyebabkan serangan gout karena alkohol 

meningkatkan produksi asam urat. Kadar laktat darah meningkat sebagai 

akibat produk sampingan dari metabolisme normal alkohol. Asam laktat 

menghambat ekskresi asam urat oleh ginjal sehingga terjadi peningkatan 

kadarnya dalam serum (Ragab et al, 2017) 

10. Obat-obatan  

Penggunaan Obat-obatan diuretika (furosemid dan 

hidroklorotiazida), obat sititoksik, pirazinamid, levodopa, aspirin dosis 

rendah, obat kanker, vitamin B12 dapat meningkatkan absorbsi asam urat di 

ginjal sebaliknya dapat menurunkan ekskresi asam urat urin (El Ridi & 

Tallima, 2017) 
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2.1.3 Mekanisme asam urat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.3 Mekanisme asam urat (Martin, Mayes, 1998) 

 

Sintesa pertama asam urat dimulai dari phosporibosil phirophospat 

yang disintesis oleh ATP dengan ribose kemudian bereaksi dengan 
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amidotransferase dan untuk membentuk fosforibosalamin, kemudian 

fosforibosalamin bereaksi membentuk glisinamid ribosil fosfat (GAR), 

kemudian GAR dikatalis oleh formil glisinamidin ribosilfosfat sintease dan 

aminoimidazol ribosilfosfat sintease menjadi aminoimidazol karboksamid 
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asam inosinat (Inosin monofosfat/ IMP). Kemudian IMP mengubah yang 

dikatalis oleh adenilosuksinat sintease dan menghasilkan adenilat (Adenin 

monofosfat/ AMP). IMP dioksidasi oleh xanton monofosfat (XMP) dan 

dideaminasi oleh glutamine dan akan menjadi guanosin (Guanosin 

monofosfat/ GMP). AMP dan GMP kemudian mengalami nukleotida purin 

menjadi adenine, guanine dan inosine yang kemudian diubah oleh purine 

nukleotida phosphorilase menjadi hipoxhantine, kemudian hipoxhantine 

dioksidasi oleh xhantine oksidase untuk diubah menjadi xhantin, dan 

xhantine dioksidasi xhantin oksidase menjadi asam urat. (Martin, Mayes, 

1998) 

Asam urat menstimulasi sel makrofag untuk memproduksi sitokin-

sitokin proinflamasi, yaitu interleukin-1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6), 

interleukin 8 (IL-8), dan tumor necrosis factor-α (TNF-α).17 TNF-α dan IL-

1 yang dilepaskan monosit darah perifer dapat mengaktifasi ekspresi E-

selectin sel endotel vaskular, intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1), 

dan vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1) yang akan memacu 

penarikan leukosit ke daerah deposit kristal monosodium urat dan melipat 

gandakan respon inflamasi. Saat ini IL-6 telah diketahui sebagai mediator 

pluripoten pada respon inflamasi dan imunologi dan merupakan faktor yang 

menstimulasi hepatosit utama. Kristal monosodium urat (MSU) dan calcium 

pyrophosphate dihydrate (CPPD) serta kristal hydroxyapatite akan 

meningkatkan produksi IL- 6 oleh synoviocyte dan monocyte secara in vitro. 

Kadar IL-6 yang tinggi dapat ditemukan dalam cairan sinovial pada pasien 

dengan gout dan pseudogout. IL-6 yang diinduksi kristal tampaknya 



14 
 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGARUH KOMBINASI REBUSAN… SUMARIONO EFENDI 

merupakan mediator penting dari respon inflamasi pada gout dan 

pseudogout akut. Asam urat merupakan asam lemah dengan pKa 5,75 dan 

10,3 yang berupa kristal putih, tidak berbau dan berasa, sukar larut dalam 

air, dan pada pH normal akan terionisasi di dalam darah dan jaringan 

menjadi ion urat. Kristal ini sukar larut dalam cairan tubuh 

 (Newcombe, 2013). 

2.1.4 Manifestasi Klinis 

Menurut Noviyanti (2015) manifestasi klinis yang ditimbulkan pada 

penyakit asam urat antara lain adalah sebagai berikut: 

1.  Gout arthritis akut 

Radang sendi timbul sangat cepat dalam waktu singkat. Pasien tidur 

tanpa ada gejala apaapa. Pada saat bangun pagi terasa sakit yang hebat dan 

tidak dapat berjalan. Biasanya bersifat monoartikuler dengan keluhan utama 

berupa nyeri, bengkak, terasa hangat, merah dengan gejala sistemik berupa 

demam, menggigil dan merasa lelah. Lokasi yang paling sering pada MTP-1 

yang biasanya disebut podagra. Apabila proses penyakit berlanjut, dapat 

terkena sendi lain yaitu pergelangan tangan/kaki, lutut, dan siku.  

2. Gout interkritikal  

Stadium ini merupakan kelanjutan stadium akut dimana terjadi 

periode interkritik asimptomatik. Walaupun secara klinik tidak dapat 

ditemukan tanda-tanda radang akut, namun pada aspirasi sendi ditemukan 

kristal urat. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradangan masih terus 

berlanjut, walaupun tanpa keluhan. 
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3. Gout arthritis kronis  

Artritis gout menahun biasanya disertai tofi yang banyak dan 

poliartikular. Tofi ini sering pecah dan sulit sembuh dengan obat, kadang-

kadang dapat timbul infeksi sekunder. Lokasi tofi yang paling sering pada 

aurikula, MTP-1, olekranon, tendon achilles dan distal digiti. Tofi sendiri 

tidak menimbulkan nyeri, tapi mudah terjadi inflamasi disekitarnya, dan 

menyebabkan destruksi yang progresif pada sendi serta dapat menimbulkan 

deformitas. Pada stadium ini kadang-kadang disertai batu saluran kemih 

sampai penyakit ginjal menahun. 

2.1.5 Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan asam urat secara umum menurut Noviyanti (2015), 

dapat diatasi dengan menggunakan terapi farmakologi dan terapi 

nonfarmakologi. 

1. Farmakologi 

Pengobatan modern ini biasa diperoleh dengan mengunakan resep 

dokter. Obat-obatannya antara lain: 

a. Obat Anti Inflamasi Non-Steroid (OAINS), yang berfungsi untuk 

mengatasi nyeri sendi akibat proses peradangan. 

b. Kortikosteroid, yang berfungsi sebagai obat anti radang dan menekan 

reaksi imun.  

c. Imunosupresif, yang berfungsi untuk menekan reaksi imun. Obat ini 

jarang digunakan karena efek sampingnya cukup berat yaitu dapat 

menimbulkan penyakit kanker dan bersifat racun bagi ginjal dan hati. 
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d. Suplemen antioksidan yang diperoleh dari asupan vitamin dan mineral 

yang berkhasiat untuk mengobati asam urat. Asupan vitamin 

danmineral dapat diperoleh dengan mengkonsumsi buah atau sayuran 

segar atau orange, seperti wortel 

e. Alopurinol: Obat yang paling umum digunakan untuk menghambat 

produkasi asam uraty dengan menghambat xanthine oksidase, 

mencegah peningkatan kadar asam urat. 

2. Nonfarmakologi 

a. Pola hidup sehat: makan makanan yang mengandung rendah purin, 

olahraga 

b. Pengobatan Tradisional (Herbal) 

Tanaman obat yang digunakan untuk penyakit asam urat 

berfungsi sebagai anti radang, penghilang rasa sakit (analgesic). 

Membersihkan darah dari zat toksik, peluruh kemih (diuretic) 

sehingga memperbanyak urin, dan menurunkan asam urat.  

 

2.2 Tanaman Salam (Syzygium polyanthum) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Salam (Syzygium polyanthum) menurut (Dalimartha, 

2008) antara lain: 

Divisi: Magnoliopyta 

Sub Divisi: Magno liopsida 

Ordo: Myrtales 

Famili: Myrtaceae 

Genus: Syzygium 
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Spesies: Syzygium polyanthum Wight  

Sinonim: Eugeina Polyantha 

 
Gambar 2.2.1 Daun Salam (Syzygium polyanthum) sumber: (Dalimartha, 

2008). 

2.2.2 Ekologi  

Terdapat di Birma ke arah selatan sampai Indonesia. Di Jawa tumbuh 

di Jawa Barat sampai Jawa Timur pada ketinggian 5 m sampai 1.000 m di 

atas permukaan laut. Pohon Salam dapat tumbuh di dataran rendah sampai 

pegunungan dengan ketinggian 1800 m; banyak tumbuh di hutan maupun 

rimba belantara (Dalimartha, 2008).  

2.2.3 Morfologi 

Pohon atau perdu, daun tunggal, bersilang berhadapan, pada cabang 

mendatar seakan-akan tersusun dalam 2 baris pada 1 bidang. Kebanyakan 

tanpa daun penumpu. Bunga kebanyakan banci, kelopak dan mahkota 

masing-masing terdiri atas 4-5 daun kelopak dan sejumlah daun mahkota 

yang sama, kadang- kadang berlekatan. Benang sari banyak, kadang-kadang 

berkelopak berhadapan dengan daun-daun mahkota. Mempunyai tangkai 

sari yang berwarna cerah, yang kadang-kadang menjadi bagian bunga. Yang 

paling menarik, bakal buah tenggelam, mempunyai 1 tangkai putik, beruang 

1 sampai banyak, dengan 1-8 bakal biji dalam tiap ruang. Biji dengan sedikit 
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atau tanpa endosperm, lembaga lurus, bengkok atau melingkar (Depkes RI, 

2016) 

2.2.4 Makroskopis 

 Makroskopis daun salam menurut (Depkes RI, 2016) 

Jenis Daun : Daun tunggal batang kaki pendek, 

pangjang tangkai  daun 5mm-10mm 

Helai Daun :  Berbentuk jorong memanjang, panjang 

7cm-15cm, lebar 5cm-10cm 

Ujung dan Pangkal Daun :     Meruncing, tepi rata 

Bagian permukaan atas daun : Berwarna coklat kehijauan, licin 

mengkkilat 

Bagian permukaan bawah daun :   Menyirip dan menonjol pada permukaan 

bawah, tulang cabang halus 

2.2.5 Kandungan Daun Salam  

Kandungan yang ada didalam daun salam menurut Amalina (2014) 

Taufiqo Nugraha (2011) antara lain: 

Komponen Nilai 

Karbohidrat 1.35 g 

Lemak 0.5 Kal 

Protein 0.2 Kal 

Serat 36.3 g 

Zat besi 0.77 g 

Selenium 2.8 mg 

Niasin 2000 mg 

Vitamin A 6185 iu 

Vitamin C 46.54 mg 

Vitamin E 1768 mg 

Cis-4-decenal 27.12% 
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α-pinene 9.09% 

farnesol  8.84% 

β-ocimene 7.62% 

Nonanal 7.60% 

Tabel 2.2.5 Kandungan daun salam (Amalina, 2014 dan Nugraha, 2011) 

Kandungan Kimia Salam mengandung tanin, flavonoid, saponin, 

polifenol, alkaloid dan minyak atsiri (Sudarsono, 2002). 

1.  Tanin 

 

Gambar 2.2.5.1 Struktur kimia tannin (Moghadamtousi et al, 2015) 

Tanin terdapat luas dalam tumbuhan berpembuluh, dalam 

angiospermae terdapat khusus dalam jaringan kayu. Secara kimia terdapat 

dua jenis utama tanin, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. 

Tanin terkondensasi atau flavolan secara biosintesis dapat dianggap 

terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal (galokatekin) yang 

membentuk senyawa dimer dan kemudian oligomer yang lebih tinggi. Ikatan 

karbon-karbon menghubungkan satu flavon dengan satuan berikutnya 

melalui ikatan 4-6 atau 6-8. Kebanyakan flavolan mempunyai 2-20 satuan 

flavon. Tanin terhidrolisis terdiri atas dua kelas, yang paling sederhana 

adalah depsida galoiglukosa. Tanin ini berfungsi sebagai antibakteri, anti 

inflamasi, anti alergi, anti karsinogen, dan anti oksidan. 
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2. Flavonoid 

 

Gambar 2.2.5.2 Struktur kimia Flavonoid (Somasundaram & Oommen, 

2013). 

Flavonoid sebagai suatu senyawa fenol dalam dunia tumbuhan dapat 

ditemukan dalam bentuk glikosida. Flavonoid mempunyai kerangka dasar 

struktur C6-C3-C6. Berdasarkan tingkat oksidasi serta subsituennya 

kerangka flavonoid dibedakan menjadi berbagai jenis seperti flavon, 

flavonol, khalkon, santon, auron, flavon, antosianidin dan leukoantosianidin 

(Pramono, 1989). Flavonoid mengandung cincin aromatik yang terkonjugasi 

dan karena itu menunjukkan pita serapan yang kuat pada daerah spektrum 

UV (ultra violet) dan spektrum tampak. Flavonoid umumnya terdapat dalam 

tumbuhan, terikat pada gula seperti glikosida. Aglikon flavonoid terdapat 

dalam satu tumbuhan dalam beberapa bentuk kombinasi glikosida. 

Flavonoid ini berfungsi sebagai antibakteri, anti inflamasi, anti alergi, anti 

karsinogen, anti oksidan dan melindungi pembuluh darah. 

3. Minyak Atsiri  

Minyak atsiri dapat bersumber pada setiap bagian tanaman yaitu dari 

daun, bunga, biji, batang atau kulit dan akar atau rhizoma. Minyak atsiri 
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disebut juga minyak eteris yaitu minyak yang mudah menguap dan 

diperoleh dari tanaman dengan cara penyulingan, biasanya tidak berwarna 

terutama bila masih dalam keadaan segar, setelah terjadi proses oksidasi dan 

pendamaran makin lama akan berubah menjadi gelap, untuk 

menghindarinya harus disimpan dalam keadaan penuh dan tertutup rapat 

(Guenther, 1987). Minyak atsiri umumnya terdiri dari berbagai campuran 

persenyawaan kimia yang terbentuk dari unsur Karbon (C), Hidrogen (H) 

dan Oksigen (O) serta berbagai persenyawaan kimia yang mengandung 

unsur Nitrogen (N) dan Belerang (S). Beberapa minyak atsiri dapat 

digunakan sebagai bahan antiseptik internal dan eksternal, bahan analgesik, 

hemolitik atau enzimatik. 

4. Saponin  

Saponin adalah glikosida triterpena dan sterol yang telah terdeteksi 

dalam lebih dari 90 suku tumbuhan. Saponin merupakan senyawa aktif 

permukaan dan bersifat seperti sabun, serta dapat dideteksi berdasarkan 

kemampuan membentuk busa dan menghemolisis sel darah. Triterpen 

tertentu terkenal karena rasanya, terutama kepahitannya. Pencarian saponin 

dalam tumbuhan telah dirangsang oleh kebutuhan akan sumber sapogenin 

yang mudah diperoleh. Saponin dan glikosida sapogenin adalah salah satu 

tipe glikosida yang tersebar luas dalam tumbuhan. Dikenal dua macam 

saponin, yaitu glikosida triterpenoid alkohol dan glikosida dengan struktur 

steroid  
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5. Polifenol 

Polifenol Senyawa fenol meliputi aneka ragam senyawayang berasal 

dari tumbuhan, yang mempunyai ciri sama yaitu cincin aromatik yang 

mengandung satu atau dua penyulih hidroksil. Senyawa fenol cenderung 

mudah larut dalam air karena umumnya sering kali berikatan dengan gula 

sebagai glikosida, dan biasanya terdapat dalam vakuola sel. Beberapa ribu 

senyawa fenol telah diketahui strukturnya. Flavonoid merupakan golongan 

terbesar, tetapi fenol monosiklik sederhana, fenil propanoid, dan kuinon 

fenolik juga terdapat dalam jumlah yang besar. Beberapa golongan bahan 

polimer penting dalam tumbuhan seperti lignin, melanin, dan tanin adalah 

senyawa polifenol  

6. Alkaloid  

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar. 

Pada umumnya alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung 

satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam gabungan, sebagai bagian dari 

sistem siklik alkaloid sering kali beracun pada manusia dan banyak yang 

mempunyai kegiatan fisiologi yang menonjol, jadi digunakan secara luas 

dalam bidang pengobatan. Umumnya alkaloid tidak berwarna, bersifat optis 

aktif dan sedikit yang berupa cairan pada suhu kamar.  

2.2.6 Manfaat Daun Salam  

Kegunaan tanaman Tanaman Salam lebih dikenal sebagi bumbu 

masakan, karena aromanya yang khas. Tetapi tanaman salam juga 

merupakan salah satu alternatif obat tradisional. Kegunaan daun salam untuk 

pengobatan kolesterol tinggi, kencing manis (diabetes mellitus), tekanan 
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darah tinggi (hipertensi), sakit maag (gastritis), diare dan asam urat (Aida 

Andriani, 2016). 

2.2.7 Toksisitas daun salam 

Uji toksisitas pada daun salam yang dilakukan oleh Lailatul N (2014) 

dengan dosis 9,6 mg/kgBB, bahkan dengan dosis 4200 mg/kgBB tidak 

menunjukkan toksisitas akut atau sub akut pada mencit, sedangkan menurut 

(Kuswara, 2015) daun salam dinyatakan aman untuk dikonsumsi manusia 

dan tidak merusak hepar pada manusia sampai dengan dosis 15,052,8 

mg/kgBB, jadi rebusan daun salam aman untuk dikonsumsi dan dibuat terapi 

herbal untuk menurunkan kadar asam urat. Kontra indikasi pemberian daun 

salam pada wanita yang sedang hamil karena dapat menyebabkan 

perdarahan uterus. 

2.2.8 Daun salam untuk asam urat 

Asam urat merupakan hasil akhir dari katabolisme purin yang 

dibantu oleh enxim guanase dan xanthin oksidase. Asam urat ini dibawa 

keginjal melalui aliran darah dan dikeluarkan bersama urin. Xantin  oksidase  

merupakan  enzim  yang berperan  dalam  mengkatalisis  oksidasi 

hipoxantin menjadi xantin dan menjadi asam urat. Rebusan Daun salam 

yang ini diberikan dengan dosis daun salam sebanyak 0,36 g/kgBB yang 

direbus selama 15-30 menit dan diberikan selama 7 hari dan diminum sehari 

1 kali, kandungan didalam rebusan daun salam ini mengandung senyawa 

flavonoid yang bersifat sebagai antioksidan dan diuretik yang dapat 

menghambat kerja xanthin oksidase dari hipoxantine untuk menjadi xanthin 

sebelum menjadi asam urat dan dapat meningkatkan untuk banyak 
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mengekskresikan kadar asam urat dalam darah melalui urin (Ningtiyas & 

Ramadhian, 2016 dan Darussalam et al., 2016). 

 

2.3 Jahe (zingiber officinale Rosc) 

2.3.1 Klasifikasi 

Jahe (Zingiber officinale rosc) termasuk dalam ordo Zingiberales, famili 

Zingiberaceae, dan genus  Zingiber. Kedudukan tanaman jahe dalam 

sistematika (taksonomi) tumbuhan adalah sebagai berikut:  

Kingdom   : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Subdivisi   : Angiospermae  

Kelas   : Monocotyledonae  

Ordo   : Zingiberales  

Famili : Zingiberaceae  

Genus : Zingiber  

Spesies   : Zingiber Officinale Rosc 

 

Gambar 2.3.1 Jahe (Zingiber Officinale Rosc) Sumber: (Cahyo, 2013) 
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2.3.2 Ekologi 

Jahe (Zingiber officinale Rosc) berasal dari Asia Tropik, yang tersebar 

dari India sampai Cina. Oleh karena itu, kedua bangsa itu disebut-sebut 

sebagai bangsa yang pertama kali  memanfaatkan jahe, terutama sebagai 

bahan minuman, bumbu masakan, dan obat-obatan tradisional. Belum 

diketahui secara pasti sejak kapan mereka mulai memanfaatkan jahe, tetapi 

mereka sudah mengenal dan memahami bahwa minuman jahe cukup 

memberikan keuntungan bagi hidupnya (Cahyo, 2013) 

2.3.3 Morfologi 

Tanaman jahe merupakan terna tahunan, berbatang semu dengan 

tinggi antara 30 cm - 75 cm. Berdaun sempit memanjang menyerupai pita, 

dengan panjang 15 cm – 23 cm, lebar lebih kurang 2,5 cm, tersusun teratur 

dua baris berseling. Tanaman jahe hidup merumpun, beranak-pinak, 

menghasilkan rimpang dan berbunga. Berdasarkan ukuran dan warna 

rimpangnya, jahe dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: jahe besar (jahe 

gajah) yang ditandai dengan ukuran rimpang yang besar, berwarna muda atau 

kuning, berserat halus dan sedikit beraroma maupun berasa kurang tajam; jahe 

putih kecil (jahe emprit) yang ditandai dengan ukuran rimpang yang termasuk 

kategori sedang, dengan bentuk agak pipih, berwarna putih, berserat lembut, 

dan beraroma serta berasa tajam; jahe merah yang ditandai dengan ukuran 

rimpang yang kecil, berwarna merah jingga, berserat kasar, beraroma serta 

berasa sangat tajam (Cahyo, 2013). 
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2.3.4 Kandungan Kimia 

Kandungan yang ada di dalam jahe (Zingiber Officinale Rosc) menurut 

Adel & Prakash (2010) antara lain: 

Komponen Nilai Nomponen Nilai 

Kelembapan 15.02 ± 0.04 Ash (g) 3.85 ± 0.61 (4.53) 

Protein (g)   5.087 ± 0.09(5.98)   Calcium (mg) 88.4 ± 0.97 

(104.02) 

Lemak (g)   3.72 ± 0.03 (4.37)   Phosporous (mg) 174±1.2 (204.75) 

Serat tidak larut 

(%)   

23.5 ± 0.06 

(27.65)   

Iron (mg) 8.0 ± 0.2 (9.41) 

Serat yang larut 

(%)   

25.5 ± 0.04 (30.0)   Zinc (mg) 0.92 ± 0 (1.08) 

Karbohidrat (g)   38.35 ± 0.1   Copper (mg) 0.545 ± 0.002 

(0.641) 

Vitamin C (mg) 38.35 ± 0.1   Manganese (mg) 9.13 ± 001 

(10.74) 

Total karotenoids 

(mg)   

79 ± 0.2 (9296)   Chromium (µg) 70 ± 0 (83.37) 

Tabel 2.4.4 Kandungan jahe per 100 g (Adel  & Prakash, 2010) 

Komponen Kandungan 

6-Shogaol 1.41 

6-Gingerol 5.59 

8-Gingerol 0.34 

10-Gingerol 0.18 

Curcumin 2.32 

Total Gingerol 6.11 

Tabel  2.4.4. kandungan jahe per 100 g (Yeh et al., 2014). 

Dalam bubuk jahe kering, shogaol produk dehidrasi gingerol, merupakan 

penyusun utama yang menonjol sampai biosintesis 3-5. Oleoresin, yang diisolasi 

dengan ekstraksi aseton dan etanol, mengandung 4-7,5% bubuk kering, zat tajam 

yaitu gingerol, shogaol, zingerone dan paradol. Oleoresin juga telah ditemukan 

mengandung zingiberol, komponen utama aroma berkontribusi serta zingiberene, 

gingediol, diarylheptanoid, vitamin dan fitosterol (Bayati, 2014). 
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1. Volatile oil (minyak menguap)  

Biasa disebut minyak atsiri merupakan komponen pemberi aroma yang 

khas pada jahe, umumnya larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam 

air. Minyak atsiri merupakan salah satu dari dua komponen utama minyak 

jahe. Jahe kering mengandung minyak atsiri 1-3%, sedangkan jahe segar yang 

tidak dikuliti kandungan minyak atsiri lebih banyak dari jahe kering. Bagian 

tepi dari umbi atau di bawah kulit pada jaringan epidermis jahe mengandung 

lebih banyak minyak atsiri dari bagian tengah demikian pula dengan baunya. 

Kandungan minyak atsiri juga ditentukan umur panen dan jenis jahe. Pada 

umur panen muda, kandungan minyak atsirinya tinggi. Sedangkan pada umur 

tua, kandungannyapun makin menyusut walau baunya semakin menyengat. 

(Grzanna et al, 2005) 

2. Non-volatile oil (minyak tidak menguap)  

Biasa disebut oleoresin salah satu senyawa kandungan jahe yang sering 

diambil, dan komponen pemberi rasa pedas dan pahit. Sifat pedas tergantung 

dari umur panen, semakin tua umurnya semakin terasa pedas dan pahit. 

Oleoresin merupakan minyak berwarna coklat tua dan mengandung minyak 

atsiri 15-35% yang diekstraksi dari bubuk jahe. Senyawa yang terdapat pada 

minyak yang tidak menguap yaitu Gingerol, shogaol, gingediol, gingediasetat, 

gingerdion, gingerenon.(Grzanna et al., 2005) 

2.4.5 Manfaat jahe 

Jahe memiliki kandungan minyak yang tidak menguap yaitu yang disebut 

olerosin (gingerol dan shogaol), Gingerol, shogaol, dan zat struktural lainnya yang 

terkait dengan jahe menghambat sintesis prostaglandin dan leukotrien melalui 

penekanan 5-lipoxygenase atau prostaglandin synthetase. Selain itu, mereka juga 
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dapat menghambat sintesis sitokin pro-inflamasi seperti IL-1, TNF-α, dan IL-8. 

Menunjukkan bahwa dalam makrofag, Shogaol dapat menurunkan ekspresi gen 

iNOS dan COX-2 inflamasi. Jung et al. menunjukkan bahwa ekstrak fraksi heksan 

rimpang jahe menghambat produksi NO, PGE, TNF-alpha, dan IL-1beta yang 

berlebihan (Shokri et al, 2013 ).  

Gingerol dan shogaol yang memberikan rasa panas dan pedas, bekerja 

langsung ke pusat saraf langsung dimana menyebabkan pengeluaran endorphin, 

yang dapat mengakibatkan terjadinya vasodilatasi sehingga dapat meningkatkan 

aliran darah ke bagian sendi  dan dapat menghambat sintesis prostaglandin yang 

bekerja sebagai mediator nyeri (Black, Herring, Hurley, & O’Connor, 2010) 

2.4.6 Toksisitas jahe 

Pada dosis jahe yang diberikan pada tikus hewan coba adalah 

dengan dosis 2000mg/kgBB diberikan selama 35 hari tidak ada perubahan yang 

merugikan pada liver dan ginjal pada hewan, tetapi ada perubahan penurunan 

ukuran testis yang terjadi pada hewan tersebut (Rong et al., 2009). Kontra indikasi 

jahe ini adalah pada orang dengan maag/ asam lambung tinggi, dan pada orang 

dengan tukak lambung. 

 



29 
 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGARUH KOMBINASI REBUSAN… SUMARIONO EFENDI 

2.4 Keaslian Penelitian 

Daun Salam 

OR 

Syzygium Polianthum 

OR 

Eugenia Polyantha 

OR 

Bay Leaf 

 

Uric Acid 

OR 

Gout 

OR 

Arthritis 

 

Antioxidant 

OR 

Xhantine Oxidase 

 Jahe 

OR 

Ginger 

OR  

Zingiber Officinale rosc 

 

Pain 

OR 

Inflammatory 

OR 

Arthritis 

Tabel  2.5.1 Keyword Development Pengaruh Kombinasi rebusan daun salam dan 

jahe terhadap penurunan kadar asam urat 

   Untuk melakukan tinjauan menggunakan kata kunci seperti dia atas (Tabel 

2.5.1). Kata kunci tersebut digunakan untuk mencari literature artikel jurnal. 

Database Scopus, Sciendirect, Proquest, NCBI, Google Scholar serta literature 

review dari repository Universitas Airlangga digunakan mencari artikel ilmiah 

yang memiliki kemiripan sebagai literature pendukung utama dalam penelitian ini. 

Hasil yang ditemukan kemudian dikerucutkan berdasarkan judul, abstrak, dan hasil 

penelitian. Setelah memasukkan kata kunci dan memilih pilihan booalen/phrase, 

full text dan publication date lima tahun terakhir, pada bahasa dipilih English.  

pada Scopus didapatkan sebanyak 16 judul artikel, setelah dikerucutkanb 

berdasarkan spesifikasi didapatkan 4 judul artikel. Pada Proquest didapatkan 23 

judul artikel hanya ada 8 artikel yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini. 

Pada NCBI terdapat 51 judul artikel tetapi hhanya ada 15 yang mempunyai 

kemiripan dengan penelitian ini. Pada pencarian di Google Scholar didapatkan 
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sebanyak 107 judul artikel. namun hanya ada 21 jurnal yang dianggap memiliki 

kemiripan dengan penelitian ini. Pencarian di Repository Universitas Airlangga 

hanya ada 1 jurnal yang dianggap memiliki kemiripan dengan penelitian ini. 

Tabel 2.5.2 Keaslian Penelitian. 

No 
Judul; Penulis; 

Tahun 

Metode 

(Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, 

Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. 
Antihyperuricemia 

activity 

combination of 

ethyl acetate 

fraction and water 

fraction 

Salam leaves 

(syzygium 

polyanthum(wight.) 

Walp) on wistar 

strain rats 

(Sri Adi Sumiwi, 

Rini Hendriani, 

2017) 

D  : Quasy experimental 

S   : Consecutive 

sampling  

V : 

- Variabel bebas : 

Daun salam 

- Variabel terikat : 

asam urat 

I :  GCU  

A: uji wicoxon  

Ada pengaruh yang 

bermakna antara 

pemberian rebusan 

daun salam dengan 

dosis 50mg/kgBB, 

100mg/kgBB dan 

100mg/kgBB 

terhadap penurunan 

asam urat pada tikus 

wistar 

2. Pengaruh 

pemberian air 

rebusan daun salam 

(syzygium 

polyanthum) 

terhadap penurunan 

kadar asam urat 

(Aida Andriani, 

2016) 

D  : Pre experimental 

S : total sampling 

dengan jumlah sampel 

20 orang 

V : 

- Variabel bebas : 

daun salam 

- Variable terikat : 

asam urat 

I :  GCU dan lembar 

observasi 

A : uji paired t-test 

 

Ada pengaruh 

pemberian rebusan 

daun salam terhadap 

penurunan asam urat 

penderita gout 

arthritis 

3. 
Peran air rebusan 

daun salam 

(syzgium 

polyanthum) dalam 

menurunkan kadar 

asam urat 

(Darussalam et al., 

2016) 

D  : Quasy experimental 

S   : Consecutive 

sampling sebanyak 24 

orang 

V : 

- Variabel bebas : 

Daun salam 

- Variabel terikat : 

Ada pengaruh yang 

bermakna antara 

pemberian rebusan 

daun salam 100ml 

terhadap penurunan 

asam urat pada 

penderita gout 

arthritis 
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asam urat 

I :  GCU Easy touch 

A: uji wicoxon  

4 
Pengaruh 

pemberian air 

rebusan daun salam 

terhadap kadar 

asam urat pada 

lansia penderita 

arthritis gout di 

dusun modinan 

gamping sleman 

yogyakarta   

(Hazielawati, 2014) 

D  : Cross sectional 

S : Puposive sampling 

sebanyak 20 orang 

V : 

- Variabel bebas : 

Daun salam 

- Variable terikat : 

asam urat 

I  : GCU easy touch 

A : uji Paired T-test dan 

Independent T-test. 

Ada pengaruh 

pemberian air rebusan 

daun salam terhadap 

kadar asam urat pada 

penderita arthritis 

gout 

5 
Efektivitas rebusan 

daun salam 

(syzygium 

polyanthum) 

terhadap penurunan 

kadar asam urat 

dalam darah mencit 

putih jantan 

(Meiriza Djohari1, 

2015) 

D  : True experiment 

S : random sampling 

jumlah sampel 24 mencit 

V : 

- Variabel bebas : 

daun salam 

- Variable terikat : 

asam urat 

I  : alat tes asam urat  

A : uji ANOVA  

Ada perbedaan 

pemberian rebusan 

daun salam terhadap 

penurunan tekanan 

darah pada mencit 

putih 

6. 
Efektivitas Ekstrak 

daun salam untuk 

menurunkan kadar 

asam urat pada 

penderita Arthritis 

Gout  

(Ningtiyas & 

Ramadhian, 2016)  

D  : Quasy experimental 

S : Purposive sampling 

sebanyak 30 responden 

V : 

- Variabel bebas : daun 

salam 

- Variabel terikat : 

asam urat 

I :  GCU 

A : Analisa mann 

whitney 

Terdapat efek yang 

signifikan setelah 

diberikan rebusan 

daun salam sebanyak 

420mg terhadap 

penurunan asam urat 

pada penderita dout 

arthritis 

7 
Pengaruh fraksi air 

ekstrak etanol daun 

salam (syzygium 

polyanthum wight.) 

Terhadap kadar 

asam urat darah 

pada tikus putih 

D  : True eksperimen 

S : random sampling 

jumlah sampel 30 tikus 

V : 

- Variabel bebas : 

daun salam 

- Variable terikat : 

Efektifitas fraksi air 

daun salam dalam 

menurunkan kadar 

asam urat serum lebih 

tinggi daripada fraksi 

etil asetat maupun 
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jantan 

hiperurisemia 

(Restusari et al, 

2014) 

asam urat 

I  : GCU 

A : Uji ANNOVA 

 

fraksi heksan 

8 
Anti-inflammatory 

action of ginger: A 

critical review in 

anemia of 

inflammation and 

its future aspects 

(Kumar et al., 

2013) 

 

D  : True Eksperimen 

S : - 

V : 

- Variabel bebas : jahe 

- Variable terikat : 

innflamasi 

I  : - 

A : - 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

jahe menunjukkan 

aksi spektrum luas di 

mana tindakan 

Antiinflamasi dan 

memiliki potensi 

untuk pengembangan 

pengobatan modern 

dalam pengobatan 

anemia dan berbagai 

penyakit 

9. 
Ginger (Zingiber 

officinale Roscoe) 

in the Treatment 

and Prevention of 

Arthritis 

(Baliga et al, 2013) 

D  : True experimental 

S : Random 

V : 

- Variabel bebas : jahe 

- Variabel terikat : 

arthritis 

I :  - 

A : - 

Terdapat efek yang 

signifikan setelah 

Pemberian ekstrak 

jahe selama 28 hari 

berturut-turut 

menurunkan 

pembengkakan lutut 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keterangan  : di teliti         : tidak di teliti 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pemberian kombinasi rebusan daun salam dan 

jahe terhadap penurunan kadar asam urat 

Asam Urat   

Faktor resiko: Usia, jenis 

kelamin, alkohol, 

makanan tinggi purin 

PRPP (Phosporibosyl-

pirophospat) 

Xanthine 

dioksidasi dengan 

xanthine oksidase 

Hypoxantine 

membentuk GMP 
Membentuk AMP 

Guanine dan 

dioksidasi dengan 

deaminasi 

Asam Urat   

Menghambat  kerja 

Xanthine Oksidase, Anti 

Inflamasi, Analgesik, Anti 

Oksidan 

 

 

 

Pemberian rebusan daun 

salam dan jahe 

Adenosine 
Inosine 

membentuk IMP 

 

Guanosine 

Terapi 

Farmakologi   
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Berdasarkan kerangka konseptual diatas, dapat dijelaskan bahwa Sintesis 

asam urat dimulai dari terbentuknya 5-phosphoribosyl-1- pirophosphat (PRPP) 

dari ribose 5-fosfat yang disintesis dengan ATP.. Inosinemonophosphat (IMP) 

mengandung basa hipoxanthine. IMP membentuk AMP. Guanosinemonophosphat 

(GMP) berasal dari IMP melalui pemindahan satu gugus amino dari amino 

glutamin ke karbon dua cincin purin. Inosinemonophosphat (IMP) dan GMP akan 

menjadi inosin dan guanosin melalui proses defosforilasi. AMP menjadi inosin 

dengan deaminasi. Basa hipoxanthine pada IMP akan mengalami oksidasi dengan 

bantuan xhantine oxsidase menjadi xhantine, guanin juga akan mengalami 

deaminasi menghasilkan xhantine, selanjutnya xhantine akan diubah oleh 

xhantine oxsidase menjadi asam urat.  

Terapi kombinasi rebusan daun salam  dan jahe terhadap kadar asam urat 

pada penderita gout arthritis. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya 

peningkatan asam urat salah satunya yaitu makan makanan banyak mengandung 

purin. Kondisi gout arthritis membutuhkan beberapa bentuk penatalaksanaan, 

salah satunya dengan  cara nonfarmakologi yaitu dengan obat herbal dengan 

rebusan daun salam dan jahe. Diharapkan dengan melakukan pemberian rebusan 

daun salam dengan dosis 0.36 gr/kgBB dan jahe dengan dosis  200 mg/kgBB 

tersebut didapatkan kadar asam urat pada penderita gout arthritis mengalami 

penurunan. 

3.2 Hipotesis  Penelitian 

H1= ada pengaruh kombinasi rebusan daun salam dan jahe terhadap kadar 

asam urat pada penderita gout arthritis 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang desain penelitian, kerangka kerja, 

populasi, sampel dan sampling, variabel penelitian, definisi operasional, 

instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, 

analisis data dan masalah etik dalam penelitian. 

 

4.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah suatu strategi penelitian dalam mengidentifikasi 

permasalahan sebelum perencanaan akhir pengumpulan data. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian quasi eksperimental. Rancangan ini berupaya untuk 

mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok 

pembanding di samping kelompok perlakuan (Nursalam, 2013) 

Tabel 4.1 Desain pengaruh kombinasi pemberian rebusan daun salam dan 

jahe terhadap penurunan kadar asam urat pada penderita Gout 

arthritis 

Subjek Pra Perlakuan Pasca Tes 

K-A O I O1-A 

K-B O - O1-B 

 Waktu 1 Waktu 2 Waktu 3 

 

Keterangan:  

K-A : Subjek (penderita gout) perlakuan dengan kombinasi  rebusan 

daun salam dan jahe  

K-B : Subjek (penderita gout) pembanding 
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O : Observasi kadar asam urat sebelum mengkonsumsi kombinasi 

rebusan daun salam dan jahe 

I : Intervensi konsumsi kombinasi rebusan daun salam dan jahe 

O1 (A+B) : Observasi kadar asam urat setelah mengkonsumsi rebusan daun 

salam dan jahe (kelompok perlakuan dan pembanding). 

 

4.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

4.2.1  Populasi 

Populasi adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

(Nursalam, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah responden yang menderita 

gout arthritis yang memeriksakan di Puskesmas Cerme Kabupaten Gresik yaitu 

sebanyak 30 orang. 

4.2.2  Sampel dan Besar Sampel 

Sampel adalah bagian populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai 

subjek penelitian melalui sampling. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi 

untuk mendapatkan sampel, yaitu: 1) Representatif (sampel dapat mewakili 

populasi yang ada). 2) Sampel harus cukup banyak (Nursalam, 2013). Sampel 

diseleksi dengan kriteria sampel yang terdiri dari kriteria inklusi dan kriteria 

eksklusi.  

Penentuan besar sampel pada penelitian ini menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

n=         N.z2.p.q 

       d(N-1) + z2.p.q 

 

n=          30.(1,96)2. 0,5 . 0.5 

   (0,05)(30-1) + (1,96)2. 0,5 . 0,5 

 

n=  28,812 
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      2,4104 

 

n= 11,95 

 

n= 12 responden 

Keterangan: 

n  = perkiraan jumlah sample 

N = Perkiraan jumlah populasi 

Z = Nilai standar normal untuk alfa = 0,05 ( 1,96 ) 

P = Perkiraan proporsi jika tidak diketahui dianggap 50% 

q = 1-p ( 100 % - p ) 

d = Tingkat kesalahan yang dipilih ( d = 0,05 ) 

Dari hasil rumus diatas, responden untuk setiap kelompok yaitu 12 orang. 

jadi jumlah sampel 12 orang menjadi kelompok perlakuan/intervensi, 12 orang 

menjadi kelompok pembanding, sehingga total sampel adalah 24 orang. 

Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebagai berikut 

1. Kriteria inklusi:  

1) Responden berusia 40-59 tahun. 

2) Hasil pemeriksaan asam urat yang tinggi dengan menggunakan 

darah perifer, asam urat laki-laki >7,2 mg/dl, perempuan >6 mg/dl. 

3) Responden gout arthritis yang pernah memeriksakan diri ke 

Puskesmas Cerme 1 bulan terakhir 

2. Kriteria eksklusi: 

1) Responden dengan komplikasi 

2) Responden yang mengonsumsi terapi lain selain terapi yang 

diberikan dari Puskesmas Cerme 
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4.2.3  Teknik Sampling 

 Sampling adalah proses menyeleksi populasi yang dapat mewakili 

populasi yang ada (Nursalam, 2013). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

cara purposive sampling, yaitu suatu tehnik penetapan sampel dengan cara 

memilih sampel diantara populasi yang sesuai dengan yang dikehendaki 

peneliti sehingga sampel dapat mewakili karakteristik populasi. 

 

4.3 Lokasi dan waktu penelitian 

 Penelitian ini dilakukan selama 7 hari dengan mengkonsumsi sehari 1 kali. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017 sampai 26 Desember 

2017 di Puskesmas Cerme Kabupaten Gresik. 

 

4.4 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel merupakan konsep dari berbagai level abstrak yang didefinisikan 

sebagai suatu fasilitas untuk pengukuran dan atau manipulasi suatu penelitian 

(Nursalam, 2013). Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. 

4.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang nilainya menentukan variabel lain 

(Nursalam, 2013). Variabel indenpenden dalam penelitian ini adalah pemberian  

rebusan daun salam dan jahe 

4.4.2  Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan 

oleh variabel lain (Nursalam, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah penurunan kadar asam urat dalam darah pada penderita gout arthritis. 
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4.4.3 Variabel Bias/perancu 

 Variabel perancu dalam penelitian ini adalah diit dan aktivitas yang 

dilakukan oleh responden (konsumsi makanan minuman dan olahraga, konsumsi 

alkohol, stress)  

4.4.3 Definisi Operasional 

Tabel 4.3 Definisi Operasional Pengaruh Konsumsi daun salam (Syzygium 

polyanthum) dan jahe (Zingiber officinale rosc) terhadap penurunan 

kadar asam urat pada penderita Gout arthritis 

 

4.5  Alat dan Bahan Penelitian 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat pengukur 

asam urat (GCU), pembuatan rebusan daun salam dan jahe  

1. Pembuatan rebusan daun salam dan jahe 

1) Daun salam yang masih segar 

2) Jahe 

Variabel Definisi operasional Parameter Alat ukur Skala Skor 

Independen 

Pemberian 

rebusan 

daun salam 

dan jahe 

Olahan daun salam 

(Syzygium 

polyantum) dan jahe 

(Zingiber officinale 

rosc) yang diberikan 

kepada responden 

untuk diminum  

-Komposisi : 

daun salam 

0,36 

gr/kgBB dan 

jahe  

200mg/kgBB  

-Diberikan 

sebanyak 

200ml 

dengan 1 kali 

sehari 

selama 7 

hari. 

SOP 

 

- - 

Dependen  

Kadar 

Asam Urat 

dalam 

darah 

Asam urat yang 

diukur menggunakan 

alat tes asam urat 

(GCU) yang 

ditusukkan pada 

darah perifer 

Perubahan 

Kadar asam  

urat dalam 

darah. 

Alat test 

asam urat 

(GCU ) 

Interval Perempuan: 

>6 mg/dl -1 

mg/dl 

 

Laki-laki 

>7,2 mg/dl 

-1 mg/dl 
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3) Air AQUA 

4) Kwali (panci terbuat dari tanah) 

5) Timbangan digital analitik 

2. Pengukuran asam urat 

1) GCU lengkap (stik+lanset) 

2) Alkohol Swab 

 

4.6  Instrumen Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan instrumen berupa lembar observasi 

untuk mengumpulkan data mengenai kadar asam urat dalam tubuh. Peneliti  juga 

menggunakan kuisioner data demografi seperti kode sampel, jenis kelamin, umur, 

riwayat asam urat, jenis pekerjaan. Pada lembar observasi untuk asam urat  terdiri 

dari kode sampel, hasil pra-test pengukuran asam urat, serta hasil post-test 

pengukuran asam urat.  Pemeriksaan alat sebelum digunakan seperti melakukan 

kalibrasi pada GCU atau menggunakan alat yang baru dan penggantian baterai 

pada alat GCU agar hasil yang didapatkan lebih valid. 

 Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian untuk mengukur 

variabel independen menggunakan SOP pembuatan rebusan daun salam yang di 

dapat dari penelitian sebelumnya oleh Darussalam et al (2016). Alat yang 

digunakan untuk menghitung dosis dari daun salam dan jahe ini menggunakan 

timbangan analitik yang baru untuk menjaga keakuratan dosis yang akan 

diberikan kepada responden. 
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4.7 Prosedur pengumpulan dan pengambilan data 

Penelitian ini diawali dari proses mengurus surat ijin pengambilan data 

awal penelitian di Sekertariat Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga kepada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Gresik, Badan Kesatuan Bangsa, 

Politik dan Perlindungan Masyarakat kota Gresik, dan Kepala Puskesmas Cerme. 

Setelah mendapat ijin maka peneliti mengadakan pertemuan dengan pihak 

Puskesmas Cerme yang bertugas menangani klien Gout arthritis yang ada di 

Puskesmas Cerme untuk pengambilan data. 

Penelitian ini dilaksanakan peneliti dengan meminta data puskesmas untuk 

dipilih responden yang mengalami penyakit gout arthritis  dan mendatangi rumah 

responden satu persatu untuk menandatangani informed consent dan mengisi 

kuisioner data demografi. Peneliti menjelaskan manfaat dari rebusan daun salam 

dan jahe dan melakukan pengambilan data pre test dengan dilakukan pengecekan 

kadar asam urat pada responden. Setelah itu diberikan terapi rebusan daun salam 

dan jahe yang baru di buatkan oleh peneliti dengan dosis daun salam 0,36 g/kgBB 

dan jahe 200mg/kgBB yang ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik 

untuk keakuratan dosis yang diberikan. Daun salam dan jahe yang diberikan ini 

baru dipetik dari kebun dengan memilih daun yang bagus, tidak ada lubang/karena 

dimakan ulat dan memilih yang tidak terlalu muda atau terlalu tua tetapi dengan 

memilih daun keempat atau kelima dari ujung karena kandungan utama daun 

salam terdapat pada daun dengan kematangan sedang. Pemberian Rebusan daun 

salam dan jahe dilakukan selama 7 hari yang diminum setiap 1 kali sehari 

sebanyak 200ml dalam waktu yang sama dipagi hari, rebusan yang diberikan ini 

baru dibuatkan oleh peneliti dan diberikan kepada responden untuk langsung 
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diminum untuk menjaga agar reaksi kandungan didalamnya tetap terjaga. 

Kemudian evaluasi dari intervensi peneliti dilakukan pengecekan ulang kadar 

asam urat pada hari ke 8 pada waktu pagi hari sebelum responden bekerja. 

 

4.8 Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat 

dan bivariat,  

1. Analisis univariat 

Analisis univariat adalah analisis secara deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan karakteristik variabel yang diteliti yaitu jenis kelamin, 

usia,pekerjaan, berat badan dan tinggi badan. 

2. Analisis bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara kedua 

variabel (variabel independen dan variabel dependen). Data yang terkumpul 

kemudian ditabulasi dengan cara penelitian menggunakan perangkat lunak dengan 

uji paired t-test untuk mengetahui perubahan pretest dan posttest pada kelompok 

perlakuan dan kelompok Pembanding, Hasil analisis penelitian didapatkan p ≤ 

0,05 berarti terdapat perbedaan kadar asam urat antara sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi. Sedangkan uji independent t-test untuk mengetahui 

perbedaan/selisih antara posttest dan pretest kadar asam urat setelah diberikan 

pemberian kombinasi rebusan daun salam dan jahe pada kelompok perlakuan dan 

pembanding dengan derajat kemaknaan p ≤ 0,05.  
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4.9 Kerangka operasional 
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Gambar 4. 1 Kerangka Kerja Penelitian efektivitas pemberian rebusan daun salam 

(Syzygium Polyanthum) dan jahe (Zingiber officinale rosc) terhadap 

penurunan kadar asam urat pada penderita Gout Arthritis. 

 

4.10 Etik Penelitian 

 Pada peneliti ini, penulis berusaha untuk memperhatikan etika yang harus 

dipatuhi dalam pelaksanaannya mengingat bahwa penelitian keperawatan akan 

Pre test kelompok 

kontrol B 

 

Post test kelompok 

perlakuan A 

 

Intervensi A: 

Pemberian rebusan daun salam 

dan jahe 

 

Post test kelompok 

Kontrol B 

Pre test kelompok 

perlakuan A 

 

Sampel : 

kelompok A: 12 orang  

kelompok B: 12 orang  

 

Teknik sampling : 

Purposive sampling 

Hasil Penelitian 

Analisa Data : 

Independent t-test 

 

 

Populasi: 

Penderita Gout arthritis yang 

memeriksakan diri di 

Puskesmas Cerme 
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berhubungan langsung dengan manusia. Masalah etika dalam keperawatan 

meliputi : 

4.10.1 Sikap menghormati seorang (Respect for Person)  

1. Lembar persetujuan (Informed concent) 

 Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan lembar 

persetujuan (Informed concent) serta penjelasan mengenai penelitian kepada 

sampel penelitian. Jika responden bersedia menjadi sampel, maka 

dipersilahkan menandatangani lembar persetujuan. Jika menolak, maka 

peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati hak sampel. 

2. Tanpa Nama (Anonimity) 

 Untuk menjaga kerahasiaan identitas sampel, peneliti akan menggunakan 

kode dalam bentuk nomor pada masing-masing lembar pengumpulan data 

tanpa menuliskan nama sampel pada lembar pengumpulan data dan hasil 

penelitian. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

 Kerahasiaan informasi yang diberikan sampel akan dijamin oleh peneliti 

dengan tidak memberitahukan hasil observasi pada orang lain.Hasil riset akan 

disajikan tanpa memperlihatkan hasil perorangan. Data hanya dapat diakses 

oleh peneliti dan akan dihapus setelah 5 tahun.  

4. Indocement/ Bujukan 

Tidak ada bujukan berupa uang atau barang yang akan disampaikan 

kepada responden di awal, peneliti menjelaskan keuntungan dari terapi 

kombinasi rebusan daun salam dan jahe untuk menurunkan kadar asam urat 
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sehingga keputusan untuk mengikuti penelitian adalah murni karena keinginan 

responden. 

4.10.2 Berbuat baik dan tidak merugikan (beneficiency and non moleficiency). 

1. Manfaat (Beneficiency) 

 Penelitian ini dilakukan berdasarkan telaah penelitian sebelumnya dan 

dengan kajian pustaka mengenai penderita gout arthritis, rebusan daun salam 

dan jahe. Dalam penelitian ini subjek ditempatkan pada posisi terhormat dan 

tidak dirugikan. responden sebagai subjek akan mendapatkan manfaat dari 

penelitian sesuai hasil akhir dari penelitian. 

2. Non maleficiency 

Penanganan efek merugikan dari intervensi : 

(1) Pemeriksaan kadar asam urat akan dilakukan dipagi hari setelah 

pemberian intervensi untuk mengatisipasi efek samping yang bisa terjadi. 

(2) Apabila terjadi muntah,pemberian intervensi dihentikan. 

(3) Apabila terjadi diare, hentikan intervensi, berikan cairan oralit/ gula 

garam, bawa ke Puskesmas atau klinik terdekat. 

4.10.3  Keadilan (Justice) 

 Setelah melakukan penelitian kelompok control diberikan penjelasan yang 

sama mengenai terapi kombinasi rebusan daun salam dan jahe yang dilakukan 

pada kelompok perlakuan, peneliti juga menawarkan pada kelompok control 

untuk mengkonsumsi terapi ini. 
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2.11 Keterbatasan penelitian 

Terdapat 3 responden penelitian yang mengonsumsi makanan tinggi purin. 

Peneliti tidak dapat mengontrol pola makan responden, meskipun sebelum 

dilaksanakan penelitian sudah dijelaskan beberapa daftar makanan yang memiliki 

kandungan tinggi dan rendah purin. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pengaruh pemberian 

kombinasi rebusan daun salam dan jahe terhadap penurunana kadar asam urat 

pada penderita gout arthritis. Lokasi penelitian dilakukan di Puskesmas Cerme 

Kabupaten Gresik pada tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 

Desember 2017. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

5.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Puskesmas Cerme adalah salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten 

Gresik, berlokasi di di Jl. Raya Cerme Kidul No. 52,  puskesmas cerme memiliki 

2 ruang rawat inap (Ruang bersalin dan ruang dewasa umum), dan 5 poli (poli 

umum, poli lansia, poli kandungan, poli anak, dan poli gigi). Puskesmas cerme 

sering menangani kasus dengan gout arthritis yang merupakan kasus terbanyak 

nomer 6 yang memeriksakan di poli umum dan poli lansia. Pada penelitian ini 

memilih responden gout arthritis yang memeriksakan dirinya di poli umum di 

puskesmas pusat kecamatan cerme. 

 

5.2 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang diperoleh pada saat pengumpulan data 

meliputi usia responden, jenis kelamin, status nutisi, pekerjaan, makanan yang 

sering dikonsumsi dan terapi yang didapatkan.  
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Tabel 5.1 Karakteristik Responden Penderita Gout Arthritis 

Karateristik Responden 

Kelompok  

Perlakuan 

Kelompok  

Pembanding 

f % f % 

1. Jenis kelamin     

- Laki-laki 5 41,3 4 33,3 

- Perempuan 7 58,7 8 66,7 

Ʃ Responden 12 100 12 100 

2. Usia     

- 36-45 th 5 41,7 7 58,3 

- 46-55 th 6 50,0 3 25,0 

- 56-65 th 1 8,3 2 16,7 

Ʃ Responden 12 100 12 100 

3. Pekerjaan     

- Swasta 5 41,7 5 41,7 

- Wiraswasta 3 25,0 2 16,7 

- Ibu rumah tangga 2 16,7 1 8,3 

- Guru 1 0 2 16,7 

- Petani 0 0 2 16,7 

- TNI 1 8,3 0 8,3 

Ʃ Responden 12 100 12 100 

4. Makanan     

- Kambing 1 8,3 1 8,3 

- Ayam 3 25,0 1 8,3 

- Bebek 4 33,3 5 41,7 

- Jeroan 2 16,7 2 16,7 

- Tahu,tempe, kacang-

kacangan 
1 8,3 2 16,7 

- Tahu, tempe,kangkung 0 0 1 8,3 

- Tahu tempe 1 8,3 0 0 

Ʃ Responden 12 100 12 100 

5. Obat     

- Allopurinol,asam 

mefenamat 
6 50,0 3 25,0 

- Allopurinol,simvastatin, 

asam mefenamat 
5 41,7 4 33,3 

- Allopurinol, dexametason, 

asam mefenamat 
1 8,3 2 16,7 

- Allopurinol,na diclofenac, 

asam mefenamat 
0 0 1 8,3 

- Allopurinol,ibuprofen 0 0 1 8,3 

- Allopurinol,simvastatin 0 0 1 8,3 

Ʃ Responden 12 100 12 100 

Keterangan : 

f         : Frekuensi 

Ʃ Responden: Total responden 
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Pada tabel 5.1 didapatkan hasil mayoritas jenis kelamin pada responden 

kelompok perlakuan dan kelompok pembanding adalah perempuan, yaitu 58,7% 

dan 66,7%. Pada distribusi usia responden kelompok perlakuan mayoritas berusia 

antara 46-55 tahun (50%), sedangkan pada kelompok pembanding berusia 36-45 

tahun (58,3%). Status pekerjaan responden sebagian besar adalah pegawai swasta 

(41,7%). Makanan yang paling sering dikonsumsi responden kelompok perlakuan 

maupun pembanding adalah makanan-makanan hewani, dengan kandungan purin 

yang tinggi, yaitu jeroan (16,7%), bebek (33,3%), ayam (25%) dan daging 

kambing (8,3%), sedangkan pada kelompok pembanding jeroan (16,7%), bebek 

(41,7%), ayam (8,3%) dan daging kambing (8,3%). Terapi farmakologi sebagian 

besar yang didapatkan responden dari Puskesmas Cerme adalah untuk 

menurunkan kadar asam urat adalah allopurinol dan asam mefenamat (50%). 

 

5.3  Nilai hasil pengukuran kadar asam urat 

Hasil nilai rata-rata pengukuran kadar asam urat dalam darah pada 

penderita gout arthritis antara kelompok perlakuan dan kelompok pembanding 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.2 Hasil nilai pengukuran kadar asam urat dalam darah kelompok 

perlakuan dan kelompok pembanding 

Umur 

Rata-Rata Kadar Asam Urat 

Kelompok Perlakuan 

Rata-Rata Kadar Asam Urat 

Kelompok Pembanding 

LK PR LK PR 

f Pre Post F Pre Post f Pre Post f Pre Post 

36-45 th (masa 

dewasa akhir) 
4  8.25 6.675 1 6.4 4.4 1 7.5 6.5 5 6.78 5.68 

46-55 th (masa 

lansia awal) 
1 7.6 4.8 5 7.58 5.58 2 7.25 7.2 2 6.6 5.8 

56-65 th (masa 

lansia akhir) 
0 0 0 1 7.6 4.7 1 7.8 7.5 1 7.6 6.8 

Keterangan : 

LK  : Laki-laki 

PR  : Perempuan 

f  : Frekuensi 

 

Tabel 5.2 diatas menjelaskan tentang jumlah responden dengan rentang 

usia antara kelompok perlakuan dan kelompok pembanding. Pada kelompok 

perlakuan sebagian besar responden berusia 46-55 tahun sebanyak 5 responden, 

sedangkan pada kelompok pembanding sebagian besar berusia 36-45 tahun 

sebanyak 5 responden.  

Hasil nilai rata-rata kadar asam urat responden kelompok perlakuan dan 

pembanding. Pada kelompok perlakuan, nilai rata-rata kadar asam urat tertinggi 

pada pretest adalah responden dengan rentang usia 36-45 tahun dan berjenis 

kelamin laki-laki, dengan nilai rata-rata pada kategori usia tersebut adalah 8.25 

mg/dl. Pada kelompok pembanding, nilai rata-rata kadar asam urat pretest yang 

tertinggi adalah pada responden dengan rentang usia lansia (56-65 tahun) dan 

berjenis kelamin perempuan, yaitu rata-rata 7,6 mg/dl.  
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Tabel 5.3 Hasil analisa kadar asam urat kelompok perlakuan dan kelompok 

pembandings 

Kelompok 
Mean±SD Paired T-

Test 

Mean±SD Independent 

T-Test Pre Post  Selisih 

Perlakuan 7.708±0.8908 5.708±1.5329 p= <0.0001 -2.00±1.00 
p= 0.004 

Pembanding 7.042±0.4621 6.267±0.9939 p= 0.009 -0.7750±0.855 

Keterangan 

Mean : Rata-rata 

SD : Standar deviasi 

Hasil uji statistik untuk menguji beda nilai kadar asam urat pretest dan 

posttest kelompok perlakuan menunjukkan nilai p = <0,0001, yang berarti ada 

beda yang signifikan kadar asam urat antara pretest dan posttest kelompok 

perlakuan setelah pemberian kombinasi rebusan daun salam dan jahe. Sementara 

itu, pada pretest dan postest kelompok pembanding didapatkan p= 0,009 (ɑ <0,05) 

yang berarti juga terdapat perbedaan yang signifikan pada kadar asam urat. 

Hasil uji statistik dengan Independent T-Test untuk membandingkan antara  

kelompok perlakuan dengan kelompok pembanding, menunjukkan hasil pada 

kedua kelompok dengan nilai p=0,004, berarti terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kelompok perlakuan dan kelompok pembanding. 

 

5.4 Pembahasan  

5.4.1 Nilai sebelum pemberian terapi kombinasi rebusan daun salam dan jahe 

 Kejadian terjadinya gout arthritis pada kelompok perlakuan dan kelompok 

pembanding sebagian besar terjadi pada perempuan dibanding laki-laki yang 

terjadi peningkatan kadar asam urat. Menurut Khanna et al (2012) kejadian gout 

meningkat pada laki–laki dewasa berusia ≥30 tahun, pada usia tersebut laki-laki 

memiliki resiko lebih besar terkena penyakit asam urat dari pada perempuan. Pada 
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perempuan, biasanya penyakit ini berisiko menyerang setelah menopause atau 

berusia ≥40 tahun, karena hilangnya estrogen pada periode menopause dan 

perubahan siklus menstruasi. Pada responden penelitian ditemukan sesuai dengan 

penelitian dimana sebagian besar responden adalah perempuan dengan usia 46-55 

tahun, hal ini sejalan dengan penelitian  Darussalam et al, (2016)  yang 

menyatakan bahwa peningkatan kadar asam urat dipengaruhi jenis kelamin dan 

usia, peningkatan kadar asam urat banyak terjadi pada perempuan dengan usia 

rata-rata 55 tahun karena terjadi penunrunan hormon estrogen dan dapat 

menurunkan ekskresi asam urat melalui ginjal. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan kadar asam urat sering terjadi pada perempuan 

menopause yang berusia >40 tahun, karena terjadi penurunan hormnon estrogen 

dan menyebabkan perubahan siklus menstruasi, oleh karena itu asam urat yang 

diekskresikan melalui ginjal mengalami penurunan. 

Pada kelompok kelompok perlakuan dan kelompok pembanding 

didapatkan data bahwa kebanyakan responden makan makanan yang mengandung 

tinggi purin seperti bebek, jeroan, daging kambing, ayam. Menurut Ragab et al 

(2017) purin merupakan senyawa organic heterosiklik yang di dimetabolisme 

menjadi asam urat dalam tubuh. Mengonsumsi makanan tinggi purin dapat 

menimbulkan penyakit asam urat, makanan dengan kadar purin tinggi (150–180 

mg/100 gram) antara lain jeroan, daging baik daging sapi, babi, kambing atau 

makanan dari hasil laut (sea food), kacang-kacangan,bayam, jamur, kembang kol, 

sarden, kerang, minuman beralkohol. Hal ini sejalan dengan penelitian Andriani 

(2016) yang menyatakan bahwa kadar asam urat tinggi dipengaruhi oleh pola 

makan yang tidak teratur, pola makan yang mengandung tinggi purin. Penelitian 



53 
 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGARUH KOMBINASI REBUSAN… SUMARIONO EFENDI 

ini dapat disimpulkan bahwa apabila terlalu banyak makan makanan yang 

mengandung tinggi purin seperti bebek, jeroan,daging kambing dan ayam akan 

menyebabkan kadar asam urat meningkat, pada responden penelitian ini mayoritas 

makan makanan yang mengandung purin yang tinggi karena metabolisme 

makanan tersebut akan membentuk asam urat. 

5.4.2 Nilai Sesudah pemberian kombinasi rebusan daun salam dan jahe 

Pada responden perlakuan terdapat satu responden dengan kadar asam urat 

posttest yang mengalami peningkatan, sedangkan pada kelompok pembanding 

terdapat dua responden mengalami hal yang sama. Menurut Khanna et al (2012) 

dan Ragab et al  (2017) faktor penyebab terjadinya peningkatan asam urat 

meliputi beberapa hal diantaranya karena faktor idiopatik (gout primer/bawaan 

dari gen), usia, jenis kelamin, obesitas, makanan, konsumsi alkohol, dan obat-

obatan. Beberapa faktor penyebab pada responden yang mengalami peningkatan 

kadar asam urat. Hal ini sejalan dengan penelitian Lailatul (2014) yang 

menyatakan bahwa pemberian ekstark meniran dan daun salam tidak semua 

responden mengalami penurunan kadar asam urat, tergantung dari respon individu 

dan faktor gaya hidup yang dijalani oleh responden.   

Setelah pemberian terapi kombinasi rebusan daun salam dan jahe pada 

kelompok perlakuan, mayoritas responden mengalami penurunan kadar asam 

uratnya, tetapi terdapat satu responden yang mengalami peningkatan setelah 

pemberian terapi. Pada kelompok pembanding jumlah responden yang mengalami 

peningkatan kadar asam urat post test jumlahnya lebih banyak dibanding 

kelompok perlakuan, kemungkinan besar terdapat faktor-faktor penyebab lain 

sehingga fakta tersebut terjadi yang tidak dapat dihindari, seperti pola makan dan 
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tingkat stress yang dialami responden, atau kemungkinan besar karena faktor 

gen/idiopatik. 

5.4.3 Analisa pengaruh sebelum dan sesudah pemberian kombinasi rebusan daun 

salam dan jahe 

 Setelah dilakukan analisa data dengan menggunakan uji Paired T-Test 

didapatkan ada beda yang signifikan pada kelompok perlakuan dan kelompok 

pembanding setelah pemberian kombinasi rebusan daun salam dan jahe. Selain itu 

nilai rata-rata penurunan kadar asam urat pada kelompok perlakuan lebih besar 

daripada nilai penurunan kadar asam urat pada kelompok pembanding. 

Kandungan didalam rebusan daun salam adalah senyawa flavonoid yang bersifat 

sebagai antioksidan dan diuretik yang dapat menghambat kerja xanthin oksidase 

dari hipoxantine untuk menjadi xanthin sebelum menjadi asam urat dan dapat 

meningkatkan untuk banyak mengekskresikan kadar asam urat dalam darah 

melalui urin (Ningtiyas & Ramadhian, 2016 dan Darussalam et al., 2016). Jahe 

kandungan didalamnya terdapat gingerol dan shogaol yang bekerja langsung ke 

pusat saraf menyebabkan pengeluaran endorphin, yang dapat mengakibatkan 

terjadinya vasodilatasi sehingga dapat meningkatkan aliran darah ke bagian sendi,  

selain itu kandungan jahe juga dapat menghambat sintesis prostaglandin yang 

bekerja sebagai mediator nyeri (Black et al., 2010). Hal ini sejalan dengan 

penelitian Hazielawati (2014) dan Shokri (2013) yang menyatakan bahwa rebusan 

daun salam dapat menurunkan kadar asam urat yang signifikan yang diberikan 

selama 7 hari dan jahe dapat memberikan rasa hangat dan membuat rasa nyaman 

pada tubuh. 
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 Pada hasil diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

siginifikan antara kelompok perlakuan dan kelompok pembanding, rata-rata 

penurunan kadar asam urat lebih besar pada kelompok perlakuan dibandingkan 

dengan kelompok pembanding. Hal ini disebabkan karena pemberian terapi 

kombinasi rebusan daun salam dan jahe mampu menurunkan kadar asam urat 

selama 7 hari pemberian terapi, kandungan yang terdapat dalam daun salam yaitu 

flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan dan diuretik yang dapat 

menghambat kerja xanthin oksidase dari hipoxantine untuk menjadi xanthin 

sebelum menjadi asam urat, dapat juga meningkatkan mengekskresikan kadar 

asam urat dalam darah melalui urin, sedangkan jahe dapat memberikan 

kenyamanan pada responden karena kandungan pada jahe yaitu terdapat gingerol 

dan shogaol yang memberikan rasa hangat, jahe bekerja langsung ke pusat saraf 

langsung dimana menyebabkan pengeluaran endorphin, yang dapat 

mengakibatkan terjadinya vasodilatasi sehingga dapat meningkatkan aliran darah 

ke bagian sendi dan dapat menghambat sintesis prostaglandin yang bekerja 

sebagai mediator nyeri.  

Pada kelompok pembanding juga mengalami penurunan kadar asam urat 

tetapi lebih rendah dibanding pada kelompok perlakuan, hal ini disebabkan karena 

kelompok perlakuan mendapat terapi yang didapatkan dari puskesmas dan terapi 

yang diberikan peneliti yakni kombinasi rebusan daun salam dan jahe, sedangkan 

kelompok pembanding hanya mendapat terapi yang didapatkan setelah 

memeriksakan dirinya ke puskesmas. 

Pada penelitian sebelumnya oleh Lailatul (2014) tentang pemberian ekstra 

herba meniran dan daun salam yang dilakukan selama 14 hari didapatkan hasil 
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bahwa terjadi perbedaan yang signifikan pada pemberian terapi ekstra herba 

meniran dan daun salam terhadap kadar asam urat sebelum dan sesudah 

perlakuan, rata-rata penurunan kadar asam urat yang didapat adalah 2,19 mg/dl 

setelah pemberian terapi.  

Pada penelitian ini setelah pemberian kombinasi rebusan daun salam dan 

jahe, terjadi penurunan kadar asam urat rata-rata sebesar 2,0 mg/dl yang dilakukan 

selama 7 hari, sehingga disimpulkan bahwa terapi yang diberikan peneliti 

memiliki pengaruh yang sama dengan penelitian sebelumnya dalam menurunkan 

kadar asam urat. Penelitian ini bahkan lebih efisien karena waktu pemberian yang 

lebih singkat, yakni selama 7 hari dan juga lebih mudah karena hanya dengan cara 

direbus.
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat diambil 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan, bahwa penelitian pemberian kombinasi rebusan daun salam 

dan jahe berpengaruh untuk menurunkan kadar asam urat pada penderita gout 

arthritis dengan rata-rata nilai penurunan -2.00 mg/dl. Kombinasi rebusan daun 

salam dan jahe lebih berpengaruh penurunan kadar asam urat pada responden 

dengan jenis kelamin laki-laki  rentang usia 46-55 tahun. 

 

6.2 Saran 

  Saran yang dapat dipertimbangkan dan bermanfaat dalam upaya untuk dapat 

dilakukan penelitian lebih lanjut : 

1. Bagi perawat  

Terapi kombinasi rebusan daun salam dan jahe dapat dijadikan sebagai terapi 

komplementer dalam penatalaksanaan gout arthritis. 

2. Bagi Puskesmas Cerme 

Hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif terapi tambahan disamping obat-

obatan yang biasanya diberikan saat penatalaksanaan gout arthritis sehingga 

risiko penyakit yang dapat timbul karena efek obat dapat diminimalisir. 
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3. Peneliti selanjutnya 

1) Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang serupa dengan 

tambahan variabel nyeri dan juga alat ukurnya. 

2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengontrol variabel perancu 

dalam penelitian, seperti pola makan dan tingkat stres. 

3) Penelitian selanjutnya diharapkan mengukur kadar asam urat 

menggunakan darah vena yang dites di laboratorium agar didapatkan hasil 

yang lebih valid. 

4) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan jumlah responden 

yang lebih besar dan dibeberapa lokasi. 
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Lampiran 7 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI SAMPEL 

 

1. Judul penelitian 

Pengaruh Pemberian Kmbinasi Rebusan Daun Salam Dan Jahe Terhadap 

Penurunan Asam Urat Pada Penderita Gout Arthritis. 

2. Tujuan  

Untuk mengetahui pengaruh pemberian kombinasi rebusan daun salam dan 

jahe terhadap penurunan asam urat pada penderita gout arthritis 

3. Perlakuan yang diterapkan pada sampel 

Penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan tindakan kepada 

sampel. Tindakan yang diberikan kepada sampel yaitu berupa pemberian 

kombinasi rebusan daun salam dan jahe yang merupakan minuman berbahan 

daun salam dan jahe sebanyak 200ml perhari pada sampel kelompok 

perlakuan. Kegiatan perlakuan ini dilaksanakan selama 7 hari diberikan 

minuman kombinasi rebusan daun salam dan jahe. 

4. Manfaat bagi sampel 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam mengatasi 

masalah gout arthritis dan dapat membantu menurunkan kadar asam urat 

dalam darah. 

5. Bahaya Potensial dan Antisipasi 

Efek samping yang dapat terjadi seperti mual, pusing dan diare. Akan 

dilakukan anamnesa respon yang dirasakan dan pemeriksaan setiap hari untuk 

mengantisipasi efek samping yang dapat terjadi. Jika terjadi pusing atau diare 

pemberian intervensi akan dihentikan dan sampel akan di rujuk ke puskesmas 

terdekat. 

6. Pernyataan persetujuan sebagai subjek penelitian (informed consent) 

Sebelum dilakukan peneltian, subjek penelitian menandatangani pernyataan 

persetujuan (informed consent) penelitian yang diketahui oleh dua orang 

saksi. Penandatanganan ini didahului dengan penjelasan mengenai jenis 
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penelitian, prosedur penelitian serta hak dan kewajiban sebagai sampel 

(subjek penelitian). Penandatanganan surat persetujuan ini bersifat sukarela 

dan tanpa tekanan dari pihak siapapun. Jika subjek penelitian menolak 

penandatanganan surat persetujuan maka tidak akan diteruskan sebagai 

sampel penelitian. 

7. Hak untuk mengundurkan diri 

Sampel berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa konsekuensi yang 

merugikan sampel. 

8. Insentif untuk sampel 

Sampel yang mengikuti penelitian ini tidak mendapatkan intensif berupa uang 

tetapi berupa sovenir yang telah disiapkan peneliti.  

9. Adanya jaminan kerahasiaan data 

Peneliti menjamin kerahasiaan identitas serta informasi yang sampel berikan. 

Informasi yang sampel berikan digunakan untuk mengembangkan mutu 

pelayanan dan tidak akan digunakan untuk maksud lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti, 

           
Sumariono Efendi 
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Lampiran 8       Kode sampel 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai  : 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kombinasi Rebusan Daun Salam Dan Jahe 

Terhadap Penurunan Asam Urat Pada Penderita Gout Arthritis.” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada sampel 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

Dan kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak 

bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh 

kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

Gresik,       Desember 2017 

 Peneliti,                                                            Sampel, 

           

Sumariono Efendi                                                 ………………………. 

           Saksi 1,   Saksi 2,       Saksi 3, 

        

    ..............................             ……………………..        ................................ 

*) Coret salah satu 
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Lampiran 9 

KUISIONER DEMOGRAFI 

 

Kode Sampel   

A. Umur  :        

Tahun : 

  D. Pekerjaan  

B. Jenis Kelamin    
1. Wiraswasta 

 

 1. Laki-laki    
2. Swasta 

 

 2. Perempuan    
3. Guru 

 

C. Penggunaan obat asam urat?  4. Petani 
 

 
     Ya  Tidak 

  Lain -lain : 

 Jika Ya, Sebutkan nama obat 

yang diminum : 

E. Makanan yang sering sering 

dikonumsi? 

     1. …….…… dosis ……..…. 

 2. ….……… dosis ………... 

 3. …………..dosis ………... 

 

 ………………………… 

 F. Aktivitas/olahraga yang dilakukan 

tiap hari? 

  ………………………… 
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Lampiran 10 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGUKURAN ASAM URAT 

 

Pengertian  

Melakukan pengukuran kadar asam urat dalam darah dengan menggunakan  

GCU. 

Tujuan  

Untuk mengetahui kadar asam urat sampel 

Persiapan Alat  

1. GCU 

2. Jarum 

3. Stik asam urat 

4. Kapas alkohol 

5. Lembar observasi 

Prosedur Pelaksanaan  

No Tindakan 

1 Bawa alat kedekat sampel 

2 Jelaskan tindakan yang akan dilakukan beserta tujuannya 

3 Cuci tangan menggunakan hand sanitizer 

4 Atur posisi sampel: duduk dengan nyaman  

5 Anjurkan sampel untuk mengulurkan tangan dengan telapak tangan 

menghadap ke aatas 

6 Siapkan dan nyalakan alat dengan memasang baterai kedalam alat GCU, 

pasang chip asam urat pada lubang  Chip yang ada pada GCU   

7 pasang chip asam urat pada lubang  Chip yang ada pada GCU 

8 Pasang stik asam urat pada lubang stik yang ada pada alat GCU 

9 Siapkan jarum dan pasang pada alat penusuk yang sudah disediakan 

10 Siaplan kapas alcohol 

11 Ambil kapas alcohol dan usap/ desinfeksi pada ujung jari tengah tengah 

sekali usap saja, dan tunggu sampai kering. 

12 Tusuk jarum pada are ujung jari tengah sampel yang sudah didesinfeksi 

13 Tekan jari tengah sampai keluar darah 
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14 Teteskan darah tersebut pada stik yang sudah diapasang pada GCU.  

15 Tunggu sekitar 10 detik sampai hasil asam urat keluar 

16 Bersihkan dan tekan darah yang keluar pada ujung jari tengah yang telah 

ditusuk sampai darah benar-benar tidak keluar. 

17 Mencuci tangan dengan hand sanitizer 

16 Dokumentasikan ke dalam lembar observasi 
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Lampiran 11 

SATUAN ACARA KEGIATAN 

PEMBERIAN KOMBINASI REBBUSAN  

DAUN SALAM DAN JAHE 

 

Pelaksana   : Sumariono Efendi  

Sasaran  : Responden kelompok A 

Waktu   :  

Tempat  : Rumah Responden 

A. Tujuan 

1. Menjelaskan tentang penyakit asam urat, penyebab dan komplikasi 

2. Menjelaskan manfaat pemberian kombinasi rebusan daun salam dan jahe. 

B. Lama Aktivitas 

1. Lamanya kegiatan 15 menit. 

2. Frekuensi kegiatan 1 x sehari. 

C. Metode 

1. Ceramah. 

D. Alat dan bahan  

- 

E. Kegiatan 

Fase Kegiatan Kegiatan Peserta Kegiatan 

Fase 

Persiapan 

1. Orientasi 

2. Menjelaskan kegiatan 

yang akan dilakukan 

 

Mendengarkan 

pengarahan 

5 menit 

Fase Kerja -Memberikan penjelasan 

tentang asam urat 

- Menjelaskan penyebab dan 

komplikasi dari asam urat 

- Menjelaskan manfaat dari 

rebusan dauun salam dan jahe 

- Mennjelaskan prosedur 

rebusan daun salam dan jahe 

Mendengarkan 

penjelasan 

5 menit 

Evaluasi Menanyakan, mengamati dan 

mencatat respon setelah 

diberikan penjelasan 

Menyampaikan 

respon yang 

dimengerti 

5 menit 
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F. Prosedur  

Pemberian kombinasi rebusan daun salam dan jahe yang telah siap kemudian 

diberikan kepada responden. Pemberian dilakukan 1x ssehari selama 7 hari, 

diberikan pada pagi hari dengan dosis daun salam 0,36gr/kgBB dan jahe 

200mg/kgBB.  
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Lampiran 12 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PEMBERIAN KOMBINASI REBUSAN  

DAUN SALAM DAN JAHE 

 

Pelaksana   : Sumariono Efendi  

Sasaran  : Sampel kelompok A 

Waktu   :  

Tempat  : Puskesmas Cerme-Gresik 

A. Tujuan 

1. Menyiapkan dan memberikan kombinasi rebusan daun salam dan jahe pada 

sampel.  

2. Sampel mendapatkan dan meminum sediaan dengan dosis yang tepat. 

B. Lama Aktivitas 

1. Lamanya kegiatan 60 menit. 

2. Frekuensi kegiatan 1 x sehari. 

C. Metode 

1. Tindakan. 

D. Alat dan bahan 

1. Daun Salam  6. Gelas ukur 

2. Jahe  7. Timbangan  

3. Air 8. Pengaduk Kayu 

4. Panci/kwali   

5. Pisau    

E. Prosedur  

1. Pengolahan daun salam dan jahe 

1) Alat dan Bahan : 

a. Daun salam 0,36 gr/kgBB e. Pengaduk kayu 

b. Jahe 200 mg/kgBB f. Panci kereamik/kwali 
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c. Timbangan Analitik g. Air 600ml 

d. Gelas ukur   

2) Cara pembuatan: 

a. Cuci daun salam dan jahe dalam air tawar sampai bersih, bilas 

kembali dan tiriskan. 

b. Kupas kulit jahe dan potong kecil-kecil  + 1-2 cm 

c. Rebus dan masukan daun salam dan jahe kedalam 600 ml air 

yang ada di dalam kwali  

d. rebus selama + 15-20 menit  

e. Tunggu sampai air menyusut hingga menjadi 200 ml 

f. Setelah itu angkat dan tuangkan ke dalam wadah dengan 

disaring. 
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Lampiran 13 

LEMBAR OBSERVASI KADAR ASAM URAT DALAM DARAH 

KELOMPOK (      ) 

Kode Sampel 
Kadar Asam Urat 

Pre test (mg/dl) Post test (mg/dl) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



80 

 

 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGARUH KOMBINASI REBUSAN… SUMARIONO EFENDI 

Lampiran 14 

HASIL ANALISA DATA 

- Uji normalitas 
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- Uji independent t-test 

Delta 

 

 

- Uji beda/ paired 

Perlakuan 
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Kontrol 
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