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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Asam Urat 

Asam urat adalah asam yang berbentuk kristal yang merupakan hasil akhir 

dari metabolisme purin (bentuk turunan nukleoprotein), yaitu salah satu 

komponen asam nukleat yang terdapat di inti sel tubuh.23 Asam urat merupakan 

produk akhir yang terbentuk dari purin (adenine, guanine) dan dihasilkan dalam 

jaringan yang mengandung enzim xantin oksidase terutama di hati dan usus 

halus.19 Asam urat akan diserap oleh mukosa usus, masuk dalam pembuluh darah 

dan dialirkan ke ginjal lalu diekskresi melalui urin.24 Kadar asam urat normal 

dalam tubuh pada laki-laki sebesar ≤ 7,0 mg/dL dan pada wanita sebesar ≤ 6,0 

mg/dL.1 

Jika sintesis asam urat terlalu banyak atau ekskresinya melalui ginjal 

terlalu sedikit, kadarnya dalam darah akan meningkat, kristal-kristal urat yang 

sukar larut dalam semua cairan tubuh, mengendap di sendi-sendi dan jaringan dan 

menimbulkan peradangan.25Asam urat mempunyai peran sebagai antioksidan bila 

kadarnya tidak berlebihan dalam darah, namun bila kadarnya berlebihan dalam 

darah, asam urat akan berperan sebagai prooksidan.26 



11 
 

 
 

Xantine  
Oksidase 

Xantine  

Oksidase 

PRPP (5-fosforibosil 1 pirofosfat) 

AMP 

Adenosin 

Ribosa 5 fosfat 

Hipoxantine 

IMP 

Inosine GMP 

Guanosin

e 

Guanin Xantine Asam Urat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Pembentukan Asam Urat26 

 

2.2 Hiperurisemia 

2.2.1 Pengertian Hiperurisemia 

Hiperurisemia adalah keadaan dimana terjadi peningkatan kadar asam urat 

di atas normal. Kadar asam urat diatur oleh tubuh agar terjadi proses yang  

seimbang antara pembentukan urat di hepar dan ekskresi di renal dan usus yang 

dipengaruhi oleh faktor diet dan faktor genetik, penggunaan obat tertentu 

seperti diuretik dan siklosporin.1,27 Hiperurisemia terjadi akibat tingginya 

konsumsi makanan yang mengandung purin, seperti protein hewani dan 

konsumsi alkohol, peningkatan produksi asam urat dalam tubuh atau 

berkurangnya ekskresi asam urat melalui ginjal. Hiperurisemia yang 

berkepanjangan dapat menyebabkan gout. Gout adalah penyakit akibat adanya 
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penumpukan kristal monosodium urat pada jaringan akibat peningkatan kadar 

asam urat.28 

2.2.2 Prevalensi Hiperurisemia 

Prevalensi hiperurisemia di Indonesia diperkirakan antara 2,3-17,6% 

sedangkan prevalensi gout bervariasi antara 1,6-13,6 per seribu penduduk. 

Penderita hiperurisemia di Taiwan memiliki prevalensi tertinggi pada pria 

61,5% dan wanita 51,4 %.28 Prevalensi hiperurisemia asimptomatik di Amerika 

Serikat diperkirakan secara keseluruhan 2-13% dan kurang lebih 5-8% 

diantaranya terjadi pada populasi laki-laki dewasa dari ras kaukasian.1,5 

 

2.2.3 Kaitan Hiperurisemia dan Radikal Bebas 

Makanan yang mengandung purin tinggi akan mengaktivasi enzim xantin 

oksidase 20 kali lipat dari keadaan normal. Hal ini akan menyebabkan 

peningkatan radikal bebas dalam tubuh, seperti anion superoksida dan radikal 

hidroksil. Radikal bebas akan menyerang asam lemak tak jenuh ganda (PUFA) 

yang merupakan penyusun membran sel, melalui pembentukan radikal karbon, 

radikal peroksil dan peroksidase lipid.2 Kadar asam urat yang tinggi seperti 

pada penderita hiperurisemia dapat menyebabkan kerusakan pada membran sel 

seperti hepar dan ginjal akibat reaksi berantai peroksidase lipid. Peningkatan 

peroksidasi lipid disebabkan oleh peradangan yang berhubungan dengan 

infeksi virus dan penurunan tingkat antioksidan.29 Penelitian-penelitian 

sebelumnya telah ditemukan senyawa-senyawa yang berpotensi sebagai 

inhibitor enzim xantin oksidase yaitu saponin, tanin, flavonoid dan polifenol.28 
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2.3 Radikal Bebas dan Stres Oksidatif 

 Radikal bebas merupakan molekul dengan satu atau lebih elektron tak 

berpasangan di kulit terluarnya dan terbentuk dari molekul melalui kerusakan 

ikatan kimia sehingga masing-masing fragmen menyimpan satu elektron, dengan 

pembelahan radikal untuk memberi radikal lain dan juga melalui reaksi redoks.30 

Untuk mendapatkan kestabilannya, molekul yang bersifat reaktif tersebut mencari 

pasangan elektronnya, sehingga disebut juga sebagai ROS. Beberapa contoh 

radikal bebas adalah radikal anion superoksida, hidrogen peroksida (H2O2), 

radikal hidroksil (OH−), dan radikal peroksil lipid.31 

 Stres oksidatif adalah ketidakseimbangan antara radikal bebas dan 

antioksidan yang dipicu oleh dua kondisi umum yakni kurangnya antioksidan dan 

kelebihan produksi radikal bebas.31 Stres oksidatif dapat menyebabkan kerusakan 

secara makromolekul dan dapat menyebabkan gangguan metabolisme normal.29 

Berbagai enzim pada sel dan proses metabolik yang terkontrol akan menjaga agar 

kerusakan oksidatif ditingkat sel tetap minimal. Pada saat produksi ROS 

meningkat, maka kontrol protektif tidak akan mencukupi sehingga memicu 

kerusakan oksidatif. Kondisi ini akan memberi dampak berupa kerusakan 

oksidatif mulai dari tingkat sel, jaringan hingga ke organ tubuh, menyebabkan 

terjadinya percepatan proses penuaan dan munculnya berbagai penyakit.31 
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2.4 Antioksidan 

 Antioksidan dapat diartikan sebagai molekul yang mampu menstabilkan 

atau menonaktifkan radikal bebas sebelum menyerang sel. Antioksidan dapat 

menghambat oksidasi sebuah substrat. Likopen bermanfaat bagi kesehatan 

manusia karena dapat berfungsi sebagai antioksidan dikarena memiliki sebelas 

ikatan rangkap terkonjugasi yang dapat menahan serangan radikal bebas 

membentuk produk inaktif, sehingga radikal bebas menjadi stabil.19 Antioksidan 

yang berasal dari dalam tubuh atau antioksidan endogen dapat dibedakan menjadi 

antioksidan endogen non-enzimatik (contoh: asam urat, glutation, bilirubin, tiol, 

albumin, faktor nutrisi (diantaranya yaitu vitamin dan fenol) dan antioksidan 

endogen enzimatik contoh Super Oxide Dismutase (SOD), Glutathione 

Peroksidase, dan katalase. Antioksidan eksogen merupankan antioksidan yang 

didapatkan dari luar tubuh seperti vitamin C atau vitamin E. Vitamin C (asam 

askorbat) adalah antioksidan hidrofilik utama dan inhibitor peroksidasi lemak. 

Pada membran, molekul ini secara cepat menurunkan radikal α-tocopheroyl dan 

LDL untuk regenerasi α-tocopherol dan menghambat propagasi radikal bebas.32 

Antioksidan juga bisa dikategorikan menurut ukuran, antioksidan molekul kecil 

dan antioksidan molekul besar. Antioksidan molekul kecil menetralkan ROS 

dalam sebuah proses yang disebut penangkap radikal bebas dan 

menghilangkannya dari dalam tubuh. Antioksidan utama dalam kategori ini 

adalah vitamin C, vitamin E, karotenoid, dan GSH. Antioksidan molekul besar 

adalah enzim SOD, CAT, dan GSH-Px.30 
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2.5 GSH 

2.5.1 Pengertian GSH 

Glutathione Sulfur Hidroksil (GSH) adalah sebuah antioksidan tripeptida 

yang memiliki struktur kimia tripeptida L-γ-glutamyl-Lcysteinylglycine. GSH 

termasuk kelompok tiol non-protein intraseluler utama di sebagian besar sel, 

dan berfungsi untuk menjaga keadaan redoks intraselular. GSH merupakan 

kofaktor glutathione reduktase. Kemampuan GSH dicapai melalui reaksi 

langsung dengan ROS serta melalui reaksi tidak langsung antioksidan lainnya. 

Misalnya, GSH efisien sebagai penangkap ROS radikal dan non-radikal. Selain 

itu, GSH terlibat dalam regenerasi antioksidan askorbat dari bentuk 

teroksidasinya, yang dicapai melalui GSH-dependen dehidroascorbat 

reduktase. Karena terdapat hubungan antara stres oksidatif dan penyakit 

inflamasi, ada keterkaitan yang besar pada pengaturan kadar antioksidan.33 

GSH berperan sebagai penangkap radikal bebas hidroksil (•OH) dan 

superoksida (•O2), berperan dalam pemeliharaan kelangsungan hidup sel, 

replikasi DNA dan proses thiolasi protein, katalisis enzim, transpor transduksi 

membran, aksi resextor, maturasi sel, regulasi fungsi sel imun yaitu regulasi 

antigen presenting cells (APC), serta regulasi T helper 1 (Th1) dan T helper 2 

(Th2).
32 

GSH merupakan molekul yang larut dalam air ditemukan dalam 

konsentrasi milimolar di banyak jaringan dan sel. GSH merupakan  peptida 

dengan berat molekul intraselular paling banyak mengandung kelompok tiol. 

Fungsi tiol ini sangat penting untuk aktivitas biologis GSH. GSH dibuat dari 
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tiga asam amino: glisin, sistein dan asam glutamat. Tripeptida ini ada dalam 

pengurangan GSH menjadi bentuk teroksidasi GSSG. Jumlah relatif dari setiap 

bentuk menentukan status redoks seluler (GSH/GSSG ratio) yang sering 

digunakan sebagai penanda kapasitas antioksidan sel. GSH menunjukkan 

beragam peran fisiologis. GSH memiliki potensi untuk menangkap radikal 

bebas dan Reactive Oxygen Species (ROS). GSH berfungsi sebagai penyangga 

tiol untuk banyak protein seluler (metallothionein, thioredoxin). GSH juga 

penting untuk regenerasi antioksidan lainnya seperti tokoferol dan askorbat. 

Terdapat teori yang berkembang bahwa terganggunya homeostasis GSH 

terlibat dalam etiologi beberapa penyakit meliputi penyakit neurodegeneratif, 

penyakit paru, penyakit hepar, gangguan imunitas tubuh, dan penyakit 

kardiovaskular.34 

2.5.2 GSH dalam Kondisi Stress Oksidatif 

Efek GSH dan GSSG (Glutation disulfida atau bentuk GSH yang 

teroksidasi) dapat menahan tipe kerusakan DNA dan dapat berkontribusi dalam 

perkembangan terapi kanker, penyakit inflamasi, dan penyakit 

neurodegeneratif.35 Hidrogen peroksida akan direduksi oleh GSH menjadi air 

bersamaan dengan terbentuknya GSH teroksidasi (GSSG). GSH juga dapat 

berperan sebagai kofaktor pada reduksi peroksida oleh Glutation peroksidase 

yang dihasilkan oleh anion superoksida.2 
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2.5.3 Pengukuran Kadar GSH (metode DNTB) 

Pengukuran kadar GSH darah dapat menggunakan metode ditio binistro 

benzoate (DTNB). Prinsip pengukurannya adalah reaksi antara DTNB dengan 

GSH akan menghasilkan senyawa dianion tionitro benzoate  berwarna kuning 

dan diukur pada panjang gelombang 412 nm.36 DTNB akan bereaksi dengan 

GSH dan memproduksi konjugat dan anion TNB yang dapat dideteksi dengan 

fluoresensi atau absorbansi. Untuk menentukan total GSH, pengulangan 

pengujian digunakan ketika GSH bereaksi dengan konjugat dan memproduski 

GSSG dan molekul lain dari TNB, yang akan meningkatkan fluoresensi atau 

absorbansi. Enzim GSH reduktase akan mengurangi GSSG untuk 

mengeluarkan GSH yang dapat bereaksi dengan molekul lain DTNB.37 

 

 

Gambar 2. Reaksi DTNB dengan GSH36 
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2.6 Tomat 

2.6.1 Definisi Tomat 

Sistematika kedudukan tomat secara botanis38: 

Kingdom : Plantae 

Divisio : Spermatophyta 

Sub divisio : Angiospermae 

Klas : Dicotyledoneae 

Sub Klas : Metaclamidae 

Ordo : Tubiflorae 

Famili : Solanaceae 

Genus : Lycopersicon 

Spesies : Lycopersicon esculentum Mill. 

Tomat merupakan salah satu tanaman yang sangat dikenal oleh masyarakat 

Indonesia. Namun pemanfaatannya hanya sebatas sebagai lalap dan bahan 

tambahan dalam masakan. Kandungan senyawa dalam buah tomat di antaranya 

solanin (0,007 %), saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat, bioflavonoid 

(termasuk likopen, α dan ß-karoten), protein, lemak, vitamin dan mineral. 

Likopen merupakan salah satu kandungan kimia paling banyak dalam tomat, 

dalam 100 gram tomat rata-rata mengandung likopen sebanyak 3-5 mg.39 

 

2.6.2 Likopen 

Buah tomat mengandung likopen 8,8-42 μg/g berat basah. Sedangkan 

dalam bentuk ekstrak mengandung lebih banyak likopen yaitu 50-116μg/g 
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berat basah. Likopen dikenal sebagai senyawa antioksidan, mempunyai rumus 

molekul C40H56 dengan berat molekul 536,85 Da dan titik cair 172oC-175oC. 

Likopen merupakan hidrokarbon polien dengan rantai asiklik terbuka tak jenuh 

mempunyai 13 ikatan rangkap, 11 di antaranya ikatan rangkap konjugasi yang 

tersusun linier dan tidak mempunyai aktivitas provitamin A. Di alam likopen 

terdapat dalam bentuk all trans yang secara termodinamika merupakan bentuk 

yang stabil. Akibat pengaruh cahaya dan pemanasan, bentuk all trans dapat 

berubah menjadi isomer mono atau poli cis.39 

Gambar 3. Struktur Kimia Likopen40 

Buah dan sayur memiliki kadar likopen yang berbeda, dan proses 

pengolahan tomat menyebabkan peningkatan kadar likopen. 

Tabel 2. Kandungan Likopen dalam Beberapa Buah dan Sayur:40 

Bahan Makanan Jumlah 

(µg/100gr) 

Tomat Segar 3000-3100 

Ekstrak Tomat 8600-9300 

Saos Tomat 9900-17000 

Tomat Rebus 9700 

Semangka 4100-4900 

Anggur Merah 4100-4900 

Jambu Biji 5400 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pengolahan yang dilakukan pada 

tomat seperti merebus tomat atau mengolah tomat menjadi ekstrak tomat atau 

saos tomat dapat meningkatkan kadar likopen yang terkandung didalamnya.  
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Manfaat likopen pada tubuh diantaranya yaitu dapat menghambat aktivitas 

stres oksidatif, berfungsi untuk meningkatkan aktivitas antioksidan dan 

berperan dalam proses non-oksidatif (diantaranya yaitu pengaturan respon 

imun dan pengaturan metabolisme). Oleh sebab itu tomat memiliki peran 

kemopreventif. Peningkatan kadar likopen dalam tubuh dapat menimbulkan 

efek: 

1. Terhadap peran oksidatif: terjadi peningkatan aktivitas antioksidan, 

penurunan kerusakan lipid, protein dan DNA. 

2. Terhadap peran non-oksidatif: regulasi hormon, gap junction 

communication, respon imun, pengaturan metabolisme dan pengaturan fungsi 

gen. 

Ketika tercapainya fungsi kemopreventif tersebut akan terjadi 2 hal yaitu 

blocking agent (antioksidan, enzim metabolisme) dan suPxressing agent (IGF-

1, cyclin D1,Gap junction communication).  

 

Gambar 4. Mekanime Kemopreventif Likopen secara umum39 
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2.6.3 Flavonoid 

Struktur dasar flavonoid yaitu inti dengan 2-fenil-benzo-γ-piran yang 

terdiri dari dua cincin benzen (A dan B) dan dihubungkan oleh cincin piran 

heterosiklik.41 Sebagian besar sumber antioksidan alami adalah tumbuhan dan 

umumnya merupakan senyawa fenolik yang tersebar di seluruh bagian 

tumbuhan baik di kayu, biji, daun, buah, akar, bunga. Senyawa fenolik atau 

polifenolik antara lain dapat berupa golongan flavonoid. Kemampuan 

flavonoid sebagai antioksidan telah banyak diteliti dan diterbitkan dalam jurnal 

internasional. Flavonoid memiliki kemampuan untuk merubah atau mereduksi 

radikah bebas dalam tubuh.42 Flavonoid menghambat peroksidasi lipid secara 

in vitro pada tahap awal dengan bertindak sebagai penetral anion superoksida 

dan radikal hidroksil. Flavonoid memutuskan rantai reaksi radikal dengan 

menyumbangkan atom hidrogen kepada radikal peroksil, kemudian bereaksi 

dengan radikal bebas mengakhiri rantai propagasi.41  

 

 

Gambar 5. Struktur Dasar Flavonoid41 
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2.7 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Teori 

 

2.8 Kerangka Konsep 

Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti, maka dari kerangka teori diatas 

penelitian ini menggunakan variabel yang akan diteliti dalam kerangka konsep 

berikut: 

 

 

 

Gambar 7. Kerangka Konsep 
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2.9 Hipotesis 

2.9.1 Hipotesis Mayor 

Pemberian ekstrak tomat meningkatkan kadar GSH darah tikus wistar 

hiperurisemia. 

2.9.2 Hipotesis Minor 

1. Kadar GSH darah tikus wistar kelompok kontrol negatif lebih 

rendah dibandingkan tikus wistar kelompok kontrol positif. 

2. Kadar GSH darah tikus wistar hiperurisemia yang diberikan ekstrak 

tomat lebih tinggi dibandingkan tikus wistar hiperurisemia yang 

tidak diberikan ekstrak tomat. 

3. Terdapat perbedaan Kadar GSH darah kelompok tikus wistar 

hiperurisemia yang diberikan ekstrak tomat dalam dosis bertingkat. 


