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PENGARUH PEMBERIAN FILTRAT BUAH KELOR (Moringa oliefera) TEHADAP KADAR
ASAM URAT PADA HEWAN COBA TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) STRAIN WISTAR
Oleh :
Erna Kristinawati, Nurlaela
Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram
Jurusan Analis Kesehatan
Abstrak : Penyakit asam urat (gout arthritis ) merupakan penyakit reumatik akibat kadar asam urat dalam
darah melebihi batas normal (hiperurisemia) yang menyebabkan inflamasi artikuler akut yang
menyebabkan rasa sakit yang hebat .Penyakit asam urat dapat diobati dengan obat dari golongan
urikosurik dan dari golongan penghambat xantin oksidase. Pemberian obat-obat sintetis dari bahan kimia
dalam jangka waktu yang panjang memiliki efek samping, oleh karena itu perlu pengobatan alternatif dari
bahan herbal yang dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah salah satunya adalah buah kelor
(Moringa oliefera ). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah ada pengaruh pemberian
filtrat buah kelor( Moringa oliefera) terhadap kadar asam urat pada tikus putih (Rattus norvegicus) Strain
Wistar ?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian filtrat buah kelor (Moringa
oliefera)100% terhadap kadar asam urat pada tikus putih (Rattus norvegicus) Strain wistar. Rancangan
penelitian ini adalah True exsperiment dimana terdapat kelompok kontrol dan kelompok perlakuan yang
diambil secara random.Data yang dikumpulkan dianalisa statistik dengan menggunakan Paired T-Test
pada tingkat kepercayaan 95% ( P α. 0.05). Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pemberian
filtrat buah kelor (Moringa oliefera) terhadap kadar asam urat pada tikus putih ( Rattus norvegicus) strain
wistar , dimana kadar asam urat rata-rata sebelum pemberian filtrat buah kelor adalah 5.68 mg/dl dan
kadar asam urat rata-rata setelah pemberian filtrat buah kelor (Moringa oliefera) adalah 2.76 mg/dl yang
dibuktikan dengan hasil uji Paired T-test menunjukkan bahwa probabilitasnya 0.006< 0.05.
Kata Kunci : Asam urat, tikus putih (Rattus norvegicus), buah kelor (Moringa oliefera)
PENDAHULUAN
Asam urat merupakan sebutan umum untuk
penyakit rematik gout (gout artritis). Gout arthritis
merupakan penyakit reumatik akibat kadar asam
urat dalam darah melebihi batas normal
(hiperurisemia) yang menyebabkan inflamasi
artikuler akut yang sakit hebat. Arthritis gout
menahun dengan kadar asam urat yang tidak
terkendali dapat menyebabkan komplikasi dan
risiko cacat sendi seumur hidup. Sendi dapat
hancur total akibat pembengkakan yang parah.
Meskipun tidak menimbulkan kematian, kerugian
yang ditimbulkan penyakit ini berdampak pada
sistem ekonomi karena kemampuan fisik menurun
(Anonim, 2010).
Asam urat merupakan hasil akhir dari
metabolisme purin. Sedangkan purin adalah
protein yang termasuk golongan nukleoprotein
yaitu salah satu komponen asam nukleat yang
terdapat pada inti sel-sel tubuh. Kadar asam urat
didarah tergantung dari usia dan jenis kelamin.
Pada umumnya kadar normal asam urat dalam
tubuh adalah 3,5 – 7 mg/dl pada laki-laki dan 2,66,6 mg/dl pada wanita. Dalam keadaan
patofisiologis dapat terjadi peningkatan asam urat
dalam darah melebihi batas normal yang disebut
dengan hiperurisemia. Hiperurisemia dapat
menimbulkan penyakit seperti gout akut, tofi, batu

ginjal, nefropati (Muhammad, 2011 ; Mulyo,
2007).
Asam urat dapat berasal dari dalam dan luar
tubuh. Asam urat yang berasal dari dalam tubuh
merupakan hasil metabolisme purin yang berasal
dari penghancuran sel-sel tubuh yang telah tua
sehingga keberadaannya normal ada dalam darah
dan urin. Normalnya asam urat sebagai hasil
samping dari pemecahan sel terdapat dalam darah
karena tubuh secara berkesinambungan memecah
dan membentuk sel yang baru. Kadar asam urat
meningkat ketika ginjal tidak dapat mengeluarkan
asam urat melalui urin. Tubuh juga dapat membuat
asam urat dalam jumlah yang sangat tinggi karena
adanya abnormalitas suatu enzim atau serangan
suatu penyakit. Asam urat juga berasal dari
makanan yang mengandung tinggi purin (Utami,
2005).
Kejadian yang pasti dari hiperurisemia
dimasyarakat pada saat ini belum jelas. Prevalensi
hiperurisemia pada masyarakat di dunia barat
diperkirakan antara 2,3% - 17,6%. Prevalensi yang
tinggi ditemukan pada penduduk Maori, dimana
ditemukan hiperurisemia sebesar 27,1% pada lakilaki dan 26,6% pada perempuan. Di Indonesia,
penelitian mengenai hiperurisemia pada penduduk
pedesaan di Jawa Tengah dijumpai prevalensi gout
(1,7%) dan hiperurisemia (24,3%). Prevalensi
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hiperurisemia di Bali, sebesar 18, 2% ( Putra ;
dkk, 2010).
Di Nusa Tenggara Barat, kasus penderita
asam urat mengalami peningkatan. Berdasarkan
data rekam medik Rumah sakit Selong, Lombok
timur terdapat kasus Gout arthritis pada tahun
2010 sebanyak 1 orang, pada tahun 2011 sebanyak
1 orang dan pada tahun 2012 terdapat 6 orang .
Penderita asam urat dapat diberikan obat-obat
penurun kadar asam urat dari golongan urikosurik
dan golongan penghambat xantin oksidase. Namun
pemberian obat-obat sintetis dalam jangka panjang
memiliki efek samping seperti pada golongan
urikosurik dapat menyebabkan mual, muntah,
perdarahan lambung dan reaksi hipersensitivitas.
Sedangkan obat penghambat xantin oksidase dari
golongan allopurinol dapat menimbulkan mual,
diare dan kemerahan pada kulit tanpa atau dengan
rasa gatal (Dalimartha, 2003 ; Freund,2012).
Menghindari efek samping penggunaan obat
sintetis, masyarakat saat ini sudah mulai
memanfaatkan tanaman sebagai obat dalam
mengobati berbagai macam penyakit (back to
herbal). Salah satunya dengan tanaman kelor.
Validasi terapi kesehatan menggunakan kelor
sampai saat ini terus dilakukan baik di negara maju
maupun negara sedang berkembang. Kelor
merupakan tanaman berkhasiat yang dapat
menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah
satunya penyakit asam urat. Berdasarkan penelitian
yang dilakukan oleh Jumat Hadisasono 2007,
terbukti bahwa filtrat daun kelor mampu
menurunkan kadar asam urat pada mencit dengan
konsentrasi 7,5% sebesar 4,4 mg/dl.
Pemanfaatan tanaman kelor khususnya buah
kelor muda
sebagai obat tradisional belum
maksimal digunakan oleh masyarakat . Senyawa
aktif yang terkandung dalam buah kelor adalah
alkaloid,, selain alkaloid buah kelor mengandung
flavonoid. Kedua senyawa ini diduga efektif
menurunkan
rasa
nyeri
akibat
rematik,
antimikroba, menjaga kesehatan reproduksi,
menghambat pembentukan asam urat dan bersifat
anti inflamasi serta analgetik (Tilong, 2012 ;
Mulyo, 2007).
Penelitian tentang khasiat buah kelor dalam
menurunkan kadar asam urat belum banyak di
ungkapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pemberian
filtrat buah kelor (Moringa oliefera) terhadap
kadar asam urat pada hewan coba tikus putih
(Rattus norvegicus) strain wistar.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian True
Eksperimen
di
Laboratorium
yaitu
pengelompokkan anggota kelompok kontrol dan
kelompok perlakuan dilakukan berdasarkan acak
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atau random. Kemudian dilakukan pretest pada
kedua kelompok perlakuan. Setelah beberapa
waktu dilakukan posttest pada kedua kelompok
tersebut (Notoatmojo, 2005; Zainuddin, 2000).
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium
Parasitologi jurusan Analis Kesehatan Mataram,
Poltekkes Kementerian Kesehatan Mataram yang
dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2013.
Hewan coba yang digunakan adalah tikus
putih (Rattus norvegicus) strain wistar, jenis
kelamin jantan, sehat, berumur 3-4 bulan, dengan
berat badan 200-250 gram ( Harmita & Maksum,
2008). Sedangkan, filtrat buah kelor yang
digunakan adalah filtrat buah kelor 100% (
Moringa oliefera) ialah filtrat yang berasal dari air
perasan 100 gram buah kelor muda tanpa
ditambahkan aquadest kemudian diblender dan
diperas airnya mengggunakan kain kasa steril.
Sehingga didapatkan filtrat buah kelor 100%
Besar unit eksperimen dalam penelitian ini
ditemukan berdasarkan Weill bahwa sampel
minimal untuk pemakaian hewan coba adalah 4
ekor dalam perlakuan.( Harmita & Maksum,
2008). Dalam penelitian ini jumlah sampel yang
digunakan adalah : Untuk kontrol 4 ekor + 1 ekor
faktor koreksi, perlakuan pemberian filtrat 4 ekor +
1 ekor faktor koreksi dengan faktor koreksi 25% =
8 x 25% = 2 ekor. Jadi, total jumlah hewan coba
tikus putih yang digunakan adalah 8 + 2 = 10 ekor.
HASIL
a.

Hasil Penelitian Kadar Asam Urat dalam
Darah Tikus Putih

Penelitian ini merupakan penelitian True
experiment dengan menggunakan kontrol terhadap
intervensi pada kelompok perlakuan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian
filtrat buah kelor terhadap kadar asam urat darah
tikus putih. Adapun hasil pemeriksaan kadar asam
urat pada tikus putih dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Kadar asam urat sebelum dan setelah
pemberian filtrate buah kelor (Moringa
oliefera)100%
Hasil pemeriksaan Kadar asam urat darah tikus putih
(mg/dl)
Jumlah
Sebelum
Setelah
Setelah
Tikus
pemberian
pemberian
pemberian
tepung kedelai
tepung kedelai
filtrat buah
kelor
Kontrol
Kontrol
Kontrol
Perlakuan
Perlakuan
perlakuan
1
3.0
3.0
5.0
5.0
5.1
2.9
2
1.8
3.5
3.0
6.1
3.0
2.1
3
1.7
4.1
3.3
7.3
3.5
4.4
4
3.0
3.3
5.0
5.0
5.0
1.7
5
2.2
3.0
4.1
5.0
4.1
2.1
Total
11.5
16.9
20.4
28.4
20.7
13.8
Rata2.3
3.38
4.08
5.68
4.14
2.76
rata
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Dari tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata
hasil pemeriksaan kadar asam urat dalam darah
hewan coba tikus putih sebelum pemberian filtrat
buah kelor (Moringa oliefera) adalah 5.68 mg/dl
dan rata-rata hasil pemeriksaan kadar asam urat
dalam darah hewa
coba tikus putih (rattus
norvegicus) setelah pemberian filtrat buah kelor
adalah 2.76 mg/dl. Kadar asam urat tertingi
sebelum pemberian filtrat buah kelor adalah 7.3
mg/dl dan kadar asam urat tertinggi setelah
pemberian filtrat buah kelor adalah 4.4 mg/dl,
sedangkan kadar asam urat terendah sebelum
pemberian filtrate buah kelor adalah 5.0 mg/dl dan
kadar asam urat terendah setelah pemberian filtrat
buah kelor adalah 1.7 mg/dl. Sedangkan kadar
asam urat darah kontrol rata-rata sebelum
perlakuan 4.08 mg/dl dan setelah perlakuan 4.14
mg/dl. Menurut Back, 1987 bahwa kadar asam urat
normal pada tikus putih adalah 0.4-1.5 mg/dl.
b.

Analisa Data

Data hasil pemeriksaan kadar asam urat dalam
darah tikus putih sebelum dan setelah pemberian
filtrat buah kelor dilakukan analisis data
menggunakan
uji
statistik
pada
tingkat
kepercayaan 95% diperoleh hasil analisis sebagai
berikut :
1. Hasil uji Shapiro- Wilk
Uji Shapiro-wilk pada tingkat kepercayaan
95% (α= 0,05) bertujuan untuk melihat atau
mengetahui apakah data hasil penelitian
berdistribusi normal atau tidak. Adapun hasil uji
Shapiro-Wilk dapat dilihat pada tabel 4.2
Tabel 2. Hasil uji Shapiro-wilk kadar asam urat
pada kelompok perlakuan dan kelompok
kontrol
kadar asam urat setelah

Shapiro-Wilk
Sig.

Kadar sebelum perlkuan (kontrol)

.277

kadar seblum perlakuan (perlakuan)

.044

kadr setelah perlkuan (kontrol)

.506

kadr setelah perlkuan (perlakuan)

.204

Uji Wilcoxon Signed Ranks Test bertujuan
untuk mengetahui perbedaan kadar asam urat darah
sebelum dan setelah pemberian filtrat buah kelor .
Adapun hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test
dapat dilihat pada tabel 3
Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test dari
data hasil kadar asam urat darah sebelum
dan setelah pemberian filtrat buah kelor
pada kelompok perlakuan
kadar asam urat setelah pemberian
filtrat buah kelor - kadar asam urat
sebelum pemberian filtrat buah kelor
Asymp.
Sig. (2tailed)

2.
a)

Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test
Perbedaan anatara sebelum dan setelah
pemberian filtrat buah kelor pada kelompok
perlakuan

.012

a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Dari tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis
Welcoxon Rank Test pada kadar asam urat tikus
putih sebelum dan setelah pemberian filtrat buah
kelor memeiliki perbedaan yang bermakna karena
probabilitasnya 0.012 < 0.05, artinya Ha yang
menyatakan ada perbedaan kadar asam urat tikus
putih sebelum dan setelah pemberian filtrat buah
kelor diterima dan Ho yang menyatakan tidak ada
perbedaan kadar asam urat tikus putih sebelum dan
setelah pemberian filtrat buah kelor ditolak ,
artinya ada pengaruh pemberian filtrat buah kelor
terhadap kadar asam urat pada tikus putih .

b) Perbedaan anatara kelompok kontrol dan
perlakuan setelah permberian filtrat
Tabel 4. Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test
kadar asam urat sebelum dan setelah
perlakuan pada kelompok kontrol dan
kelompok perlakuan
Test Statisticsc
post kontrol –
pre kontrol
Z

Dari semua data hasil uji Shapiro-Wilk
hanya satu data yang mempunyai probabilitas <
0.05 , sehingga data tidak berdistribusi normal.
Oleh karena data tidak berdistribusi normal maka
dilanjutkan uji non parametrik yaitu Welcoxon
Signed Ranks Test

-2.505a

Z

Asymp.
Sig. (2tailed)

post perlakuan – pre
perlakuan

-1.342a

-2.032b

.180

.042

a. Based on negative ranks.
b. Based on positive ranks.
c. Wilcoxon Signed Ranks Test
Dari tabel 4 menunjukkan bahwa kadar
asam urat sebelum dan setelah pemberian filtrat
buah kelor pada kelompok kontrol probabilitasnya
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> 0.05 sehingga Ha ditolak dan Ho diterima yang
artinya tidak ada perbedaan kadar asam urat
sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok
kontrol. Sedangkan kadar asam urat sebelum dan
setelah pemberian filtrat buah kelor pada kelompok
perlakuan probabilitasnya < 0.05, sehingga Ha
diterima dan Ho ditolak artinya ada perbedaan
kadar asam urat sebelum dan setelah pemberian
filtrat buah kelor pada kelompok perlakuan. Hal ini
menunjukkan bahwa penurunan kadar asam urat
disebabkan oleh zat aktif yang ada pada filtrat buah
kelor .
PEMBAHASAN
Metode pemeriksaan yang digunakan pada
penelitian ini adalah metode stik / strip. Adapun
Prinsip kerjanya adalah menggunakan biosensor
(enzim). Strip test diletakkan pada alat, ketika
darah diteteskan pada zona reaksi tes strip,
katalisator asam urat akan mengoksidasi asam urat
dalam darah. Intensitas dari elektron yang
terbentuk dalam alat strip setara dengan
konsentrasi asam urat dalam darah. Metode stik ini
menggunakan sampel yang sedikit (Depertemen
kesehatan Republik Indonesia, 1985).
Hewan coba yang digunakan dalam penelitian
ini adalah tikus putih jantan. Karena tikus putih
jantan dapat memberikan hasil penelitian yang
lebih stabil dan juga mempunyai kecepatan
metabolisme obat yang lebih cepat serta kondisi
biologis tubuh yang lebih stabil dibanding tikus
betina. Selain itu tikus jantan tidak dipengaruhi
oleh siklus hormonal (siklus reproduksi). Menurut
Mulyo (2007), siklus hormonal hanya terjadi pada
hewan betina sebagai akibat sekresi hormone
estrogen dan progesteron pada proses ovulasi.
Estrogen dan progesterone yang disekresikan
ovarium untuk membantu proses pembuangan sisa
hasil metabolism tubuh dan menghambat
terbentuknya produk yang tidak mempunyai fungsi
fisiologis.
Pengukuran kadar asam urat dilakukan
sebanyak tiga kali yaitu sebelum pemberian tepung
kedelai 60%, setelah pemberian tepung kedelai dan
setelah pemberian filtrat buah kelor . Dari hasil
pengukuran, kadar asam urat tikus putih sebelum
pemberian tepung kedelai berkisar antara 1.7 mg/
dl sampai 4.1 mg/dl. Karena kadar normal asam
urat pada tikus putih adalah 0.4-1.5 mg/dl, maka
unit
eksperiment
sudah
dalam
keadaan
hiperurisemia . Namun karena alat metode stik
yang digunakan tidak bias membaca kadar
dibawah 1.5 mg/dl maka dilakukan peningkatan
kadar asam urat dengan pemberian tepung kedelai
60% selama 15 hari. Setelah pemberian tepung
kedelai 60%, pengukuran kadar asam urat berkisar
antara 5.0- 7.3 mg/dl . Hal ini menunjukkan bahwa
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penelitian siap dilanjutkan dengan pemberian
filtrat buah kelor 100%.
Hasil penelitian kadar asam urat dalam darah
tikus putih ( Rattus norvegicus) strain wistar
sebelum dan setelah pemberian filtrat buah kelor
(Moringa oliefera) yang diperiksa dengan metode
stik dan dianalisa dengan uji statistik Wilcoxon
Signed Ranks Test pada tingkat kepercayaan 95%
menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna
dimana probabilitasnya < α 0.05. Berdasarkan
presentase kadar asam urat sebelum dan setelah
pemberian filtrat buah kelor menunjukkan bahwa
filtrat buah kelor mampu menurunkan kadar asam
urat dalam darah sebesar 51,4%.
Kadar asam urat rata-rata darah tikus putih
yang digunakan sebagai kontrol adalah 4.08 mg/dl
menjadi 4.14 mg/dl. Kadar asam urat darah kontrol
tidak mengalami perubahan yang bermakna karena
tidak diberi intervensi seperti kelompok perlakuan
sehingga kontrol dapat digunakan sebagai
pembanding kadar asam urat darah tikus putih
sebelum dan setelah pemberian filtrat buah kelor.
Adanya perbedaan kadar asam urat sebelum
dan setelah pemberian filtrate buah kelor
disebabkan oleh zat aktif dalam buah kelor yaitu
alkaloid dan flavonoid yang dapat menurunkan
kadar asam urat. Flavonoid merupakan senyawa
bioaktif yang ada pada tumbuhan. Kemampuan
flavonoid dalam menghambat aktivitas xantine
oxidase sangat terkait dengan strukturnya. Struktur
flavonoid secara umum terdiri dari tiga cincin
benzena. Adanya modifikasi-modifikasi tertentu
menyebabkan timbulnya klasifikasi flavonoid
seperti flavanols dan flavones. Flavanols dan
Flavones mampu menghambat aktivitas xanthine
oxidase karena ikatan atom C –nya merupakan
ikatan rangkap. Flavones dan flavonol sendiri
memiliki
perbedaan
kemampuan
dalam
menghambat. Flavones memiliki kemampuan
menghambat lebih tinggi dari pada Flavanols
(Rohyami, Y. 2008).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Randy, 2012 hasil skirining ekstrak daun pakoba
terhadap penurunan kadar asam urat pada tikus
putih berupa alkaloid, flavonoid dan saponin.
Setelah pemberian ekstrak daun pakoba
menunjukkan terjadinya penurunan kadar asam
urat pada tikus putih sebesar 4.3 mg/dl.
Penelitian yang telah dilakukan oleh juma’at
Hadi sasono menggunakan filtrat daun kelor
mampu menurunkan kadar asam urat pada mencit
sekitar 4.4mg/dl pada konsentrasi filtrat 7,5%. Hal
ini menunjukkan bahwa penggunaan daun kelor
lebih efektif dibandingkan dengan buah kelor
dalam menurunkan kadar asam urat karena pada
konsentrasi filtrat 7,5% sudah mampu menurunkan
4,4 mg/dl. Sedangkan pada buah kelor hanya
mampu menurunkan kadar asam urat 2.92 mg/dl
http://www.lpsdimataram.com
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pada konsentrasi filtrat 100%. Penggunaan buah
kelor dalam menurunkan kadar asam urat dalam
darah dalam bentuk filtrat ini sulit dikonsumsi oleh
masyarakat karena rasa yang sangat pahit .
Sehingga disarankan
pengolahan yang lebih
efektik jika digunakan sebagai obat dalam
menurunkan kadar asam urat adalah dengan di
ekstrak kemudian di olah menjadi kapsul sehingga
bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang mengalami
hiperurisemia.
PENUTUP
a.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Rata-rata hasil pemeriksaan kadar asam urat
dalam darah tikus putih setelah perlakuan
hiperurisemia adalah 5.68 mg/dl.
2. Rata-rata hasil pemeriksaan kadar asam urat
setelah pemberian filtrat buah kelor adalah
2.76 mg/dl.
3. Ada perbedaan kadar asam urat pada kontrol
dan perlakuan baik sebelum perlakuan
maupun setelah perlakuan.
4. Ada pengaruh penurunan kadar asam urat
setelah pemberian filtrat buah kelor (Moringa
oliefera).
b.

Saran

1.

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih
lanjut menggunakan ekstrak buah kelor
dengan konsentrasi yang bervariasi.
Bagi masyarakat yang hiperurisemia dapat
menggunakan buah kelor sebagai obat
alternatif asam urat selain daun kelor.
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