
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hiperurisemia adalah keadaan dimana terjadi peningkatan kadar asam urat 

serum di atas normal. Pada sebagian besar penelitian epidemiologi, disebut 

sebagai hiperurisemia jika kadar asam urat serum orang dewasa lebih dari 7,0 

mg/dl pada laki-laik dan lebih dari 6,0 mg/dl pada perempuan (Dianati, 2015). 

Peningkatan kadar asam urat  ini bisa terjadi karena sintesis asam urat 

terlalu banyak (overproduction), penurunan fungsi ginjal yang mengakibatkan 

penurunan eksresi asam urat urin (underexcretion), atau gabungan keduanya. 

Kelebihan zat asam urat yang berkepanjangan akan  menyebabkan terbentuknya 

kristal-kristal monosodium urat (MSU) pada sendi-sendi dan jaringan sekitarnya. 

Kristal-kristal berbentuk seperti jarum ini mengakibatkan reaksi peradangan yang 

jika berlanjut akan menimbulkan nyeri hebat yang disebut artritis gout (Widyanto, 

2014).  

Asam urat adalah hasil akhir dari kumpulan purin eksogen dan 

metabolisme purin endogen. Purin eksogen banyak didapatkan dari makanan, 

protein hewani sangat berpengaruh dalam peningkatan purin ini. Purin endogen 

didapatkan dari produksi asam urat  dalam  tubuh yang utamanya berasal dari hati, 

usus, dan jaringan lainnya seperti otot, ginjal, dan  endotelium pembuluh darah 

(Maiuolo et al., 2016). 

Prevalensi hiperurisemia adalah 1-4% dari seluruh populasi. Pada 

beberapa negara prevalensinya dapat meningkat hingga 10%. Tiap tahunnya 

angka kejadian asam urat yaitu 2,68 per 1000 orang. Angka terjadinya pada pria 

2-6 kali lipat daripada wanita. Di seluruh dunia angka terjadinya asam urat 

semakin meningkat akibat dari buruknya kebiasaan makan seperti fast food, 
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kurangnya melakukan aktifitas dan olahraga, meningkatnya kasus obesitas dan 

metabolik sindrom (Ragab et al., 2017). 

Menurut WHO, penderita asam urat pada tahun 2007 mencapai 230 juta 

dan angka tersebut di perkirakan akan meningkat tajam pada tahun 2020. Jumlah 

penderita asam urat bertambah banyak dari tahun 2004 dan menyerang pada usia 

pertengahan 40-59 tahun. Penyakit asam urat yang terus meningkat prevalensinya, 

baik di negara maju maupun berkembang dan hanya sedikit penderita asam urat 

yang terkontrol dengan baik (Yankusuma & Putri, 2016). 

Menurut Riskesdas tahun 2013, prevalensi penyakit gout berdasarkan 

diagnosa tenaga kesehatan di Indonesia 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau 

gejala 24,7% jika dilihat dari karakteristik umur, prevalensi tertinggi pada umur 

≥75 tahun (54,8%). Penderita wanita juga lebih banyak (27,5%) dibandingkan 

dengan pria (21,8%) (Riskesdas, 2013). 

Allopurinol merupakan drug choice bagi pasien yang memiliki kelebihan 

dalam asam urat, pembentukan tophus, nefrolitiasis, ataupun kontraindikasi yang 

ditujukan untuk terapi urikosurik lain akan tetapi konsumsi allopurinol dalam 

jangka waktu yang panjang atau secara berlebihan bisa memberikan efek samping, 

antara lain hepatitis, gangguan pencernaan, munculnya ruam pada kulit, 

berkurangnya jumlah sel darah putih, dan kerusakan hati. Oleh sebab itu, 

diperlukan obat yang lebih aman dan efektif (Azari, 2014). 

Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia mengenal dan menggunakan 

tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya menanggulangi berbagai 

masalah kesehatan. Penggunaan tanaman obat untuk penyembuhan suatu penyakit 

didasarkan pada pengalaman yang secara turun-temurun diwariskan dari generasi 

ke generasi (Fariz, et al., 2018). 

Hal ini mendorong penulis untuk melakukan review dari beberapa jurnal 

yang mendukung penelitian tentang tanaman-tanaman yang berpotensi sebagai 

Antihiperurisemia sebagai pengganti obat komplementer. Dalam review ada 

beberapa sumber yang digunakan dan dikumpulkan sebagai pencarian data primer 
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sebagai pendukung misalnya dengan instrumen pencari secara online 

menggunakan Google Scholar, NCBI, dan Pubmed yang berakreditasi nasional 

maupun internasional.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

review artikel jurnal ini yaitu, “Bagaimana potensi tanaman berdasarkan 

literatur dalam terapi hiperurisemia”? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan review ini menunjukkan tanaman-tanaman apa saja 

yang dapat digunakan sebagai terapi hiperurisemia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis 

Dapat menambah informasi dan wawasan  penulis tentang jenis-

jenis tanaman yang dapat dijadikan alternatif pengobatan hiperurisemia.  

1.4.2 Bagi Institusi 

Diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi 

kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang potensi 

aktivitas antihiperurisemia pada  tanaman-tanaman yang dibahas dalam 

review ini. 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi dan menambah pengetahuan kepada 

masyarakat tentang tanaman–tanaman yang dapat digunakan sebagai 

terapi hiperurisemia yang telah dibuktikan secara ilmiah, sehingga 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
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