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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  
Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit kronis yang tidak 

ditularkan dari individu ke individu yang lain. PTM umumnya berdurasi 

lama dan berkembang lama. Salah satu penyakit tidak menular yaitu arthritis 

pirai atau biasa disebut dengan penyakit asam urat . Penyakit asam urat atau 

biasa dikenal sebagai gout arthritis merupakan suatu penyakit yang 

diakibatkan karena penimbunan kristal monosodium urat di dalam tubuh. 

Asam urat merupakan hasil metabolisme akhir dari purin yaitu salah satu 

komponen asam nukleat yang terdapat dalam inti sel tubuh. Pada kondisi 

yang normal, zat purin tidak berbahaya. Apabila zat tersebut berlebihan di 

dalam tubuh, ginjal tidak mampu untuk mengeluarkan zat purin yang 

berlebih tersebut dan menyebabkan penumpukan purin yang mengkristal 

menjadi asam urat. Sehingga mengakibatkan nyeri, bengkak, dan radang di 

daerah persendian (Jaliana, Suhadi, & Muh. Sety, 2018). 

Penyakit asam urat diperkirakan terjadi pada 840 orang dari setiap 

100.000 orang. Prevalensi penyakit asam urat di Indonesia terjadi pada usia 

di bawah 34 tahun sebesar 32 % dan di atas 34 tahun sebesar 68 %. Menurut 

World Health Organization (WHO) tahun 2013, sebesar 81 % penderita 

asam urat di Indonesia hanya 24 % yang pergi ke dokter, sedangkan 71 % 

cenderung langsung mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri yang dijual 

bebas  (WHO, 2015 ; Tinah, 2010). 

Darmawan (1992) dalam Nan (2008) telah melaporkan prevalensi 

hiperurisemia pada usia 25-64 tahun di pedesaan Jawa, diperoleh sekitar 

24,3% pada pria dan 8,7% pada wanita. Prevalensi gout di Jawa Timur 

sebesar 17%, prevalensi gout di Surabaya sebesar 56,8% (Nan, 2008; 

Festy,2010 ). 

Departemen Kesehatan RI (2009) membagi lansia menjadi dua 

kelompok berdasarkan usia, masa lansia awal 46-55 tahun dan masa lansia 
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akhir 56-65 tahun. Pertumbuhan penduduk lansia di dunia mencapai 425 juta 

jiwa atau kurang lebih 68%. Dan di Indonesia penduduk lansia sekitar 16 

juta jiwa. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan tahun 2025 

jumlah lansia di Indonesia mencapai 60 juta jiwa (Dalimartha, 2002). Lansia 

sering mengalami gangguan yang disebabkan  karena proses penuaan, salah 

satunya gangguan pada persendian (osteoatritis, asam urat). Hampir 8% 

orang yang berusia 50 tahun ke atas mempunyai keluhan persendian, 

misalnya linu, pegal, dan kadang-kadang terasa nyeri (Nugroho, 2008). Pada 

wanita sering terjadi saat memasuki manopause karena sudah tidak 

memproduksi hormon estrogen. Hiperurisemia merupakan salah 

satupenyakit yang paling sering dialami lansia, karena menurunnya daya 

metabolisme tubuh pada usia lanjut (Lumunon et al, 2015) 

Menurut konvensional, hiperurisemia adalah penyakit yang timbul 

akibat kadar asam urat darah yang berlebihan, sebab tingginya produksi 

asam urat didalam tubuh yang lebih banyak dari pembuangannya (Keria, 

2009). Jika kadar asam urat dalam darah melebihi ambang normal, pada 

akhirnya akan mengendap menjadi kristal urat dan masuk kedalam organ-

organ tubuh, khususnya ke dalam sendi (Soeroso,2011).  

Menurut Traditional Chinese Medicine (TCM), Pterdapat dua 

penyebab hiperurisemia. Yang pertama, diakibatkan karena mengkonsumsi 

makanan yang kaya akan minyak dapat menyebabkan panas dan lembab 

dengan angin dan dingin yang menyerang meridian sehingga dapat 

menghambat pergerakan Qi dan cairan. Pada stasis lembab dan panas dapat 

membentuk dahak yang menyebabkan bengkak dan rasa panas pada sendi. 

Yang kedua, disebabkan karena kelemahan fisik karena usia yang semakin 

tua. Menyebabkan menurunnya fungsi Limpa dan Ginjal (Jun, 2000). 

Penanganan yang dilakukan untuk penderita gout dapat dilakukan 

secara farmakologis dan terapi herbal. Penanganan farmakologis yaitu 

pemberian obat anti inflamasi nonsteroid, kolkisin dan kortikosteroid selama 

episode akut. Untuk menurunkan kadar asam urat diberi alopurinol atau 

probenecid. Sedangkan penanganan terapi herbal merupakan terapi alamiah 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN INFUSA... FATHIMAH NUR A



3 

3 

diantaranya yang dapat menurunkan kadar asam urat dalam jangka waktu 

panjang namun tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Salah satu 

herbal untuk menurunkan  kadar asam urat adalah seledri yang dengan 

mudah didapatkan dan harganya juga terjangkau (Kemenkes RI, 2017; 

Usman et al., 2018). 

Seledri sebagai salah satu tumbuhan tradisional Indonesia yang sangat 

mudah ditemukan dimana saja, rupanya memiliki banyak khasiat. Salah 

satunya untuk menurunkan kadar asam urat di dalam darah. Secara 

konvensional, kandungan  3-n butilphthalide , Saponin Dan flavonoida pada 

seledri dapat menghambat kerja enzin xantine oksidase yang berfungsi 

dalam pembentukan asam urat, serta kandungan apiin dan epigenin di 

dalamnya mampu meningkatkan jumlah urin sehingga dapat membantu 

pengeluaran purin melalui air kencing. Sedangkan secara TCM, seledri 

memiliki rasa pahit dan sedikit manis yang bermanfaat untuk mentonifikasi 

organ Limpa dan Lambung, mentonifikasi Qi, mengusir lembab. Selain itu 

menurut TCM, seledri juga dapat meningkatkan jumlah urin (Ambarwati, 

2012; Usman et al., 2018 ; Yanfu, 2002 ; Pitchford, 2002). 

Sampai saat ini, sangat sedikit penelitian mengenai terapi 

menurunkan kadar asam urat dengan seledri yang dilakukan kepada 

manusia. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian 

terhadap seledri mengenai pengaruhnya terhadap kadar asam urat penderita 

hiperurisemia. 

Pada penelitian ini, mengacu pada penelitian Ambarwati (2012) dan 

Usman (2018) yang menggunakan rebusan seledri untuk menurunkan kadar 

asam urat dalam darah. Pada penelitian yang sebelumnya, menggunakan 60 

gram seledri kemudian di rebus dengan 200 ml air hingga air tersisa 

setengahnya. Penelitian tersebut menggunakan metode rebusan yang belum 

ada standarisasi tentang suhu dan lama waktu perebusan. Oleh karena itu, 

penulis ingin menggunakan standarisasi dengan metode infusa sesuai yang 

tertera pada Farmakope jilid III untuk melakukan uji khasiat seledri pada 

penderita hiperurisemia. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Bagaimana pengaruh pemberian infusa seledri terhadap penurunan kadar 

asam urat pada penderita hiperurisemia? 

1.3. Tujuan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh pemberian 

infusa seledri terhadap kadar asam urat dalam darah pada penderita 

hiperurisemia. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kadar asam urat dalam darah sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan pemberian infusa seledri. 

2. Menganalisa pengaruh pemberian infusa seledri terhadap penurunan 

kadar asam urat pada penderita hiperurisemia. 

1.4. Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kemajuan dibidang ilmu kesehtan tradisional terutama tentang 

pengaruh pemberian infusa seledri terhadap penurunan kadar asam 

urat dalam darah pada pasien penderita hiperurisemia di 

Puskesmas Gading, Kota Surabaya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

i. Manfaat Bagi Penderita Hiperurisemia 

Memberikan informasi kepada penderita 

hiperurisemia mengenai pengaruh infusa seledri terhadap 

penurunan kadar asam urat dalam darah. Diharapkan dengan 

informasi tersebut, para penderita hiperurisemia dapat 

menggunakan terapi infusa seledri. 

ii. Manfaat Bagi Institusi Penddidikan 

Bagi Institusi Pendidikan  terutama pada bidang 

kesehatan tradisional diharapkan dapat menjadi wadah dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga dapat dikenal 
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masyarakat. Kemudian dapat mengembangkan penelitian 

atau dapat digunakan sebagai acuan penelitian.  

 

iii. Manfaat Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan pada peneliti 

mengenai pengaruh infusa seledri terhadap penurunan kadar 

asam urat dalam darah pada penderita hiperurisemia. 

  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN INFUSA... FATHIMAH NUR A


