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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Diabetes Meliitus 

a. Definisi 

Diabetes Mellitus adalah kondisi hiperglikemia kronis tertentu yang 

disebabkan oleh gangguan sekresi dan fungsi hormon insulin (Enrica, 

Tristina, dan Tjandrawati, 2014). Hiperglikemia kronis pada diabetes 

dikaitkan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan kegagalan 

berbagai organ, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah 

(American Diabetes Association, 2011). Sel – sel tubuh tidak mendapatkan 

cukup glukosa dari darah sehingga kekurangan energi dan akhirnya terjadi 

pembakaran cadangan lemak dan protein tubuh. Sistem pencernaan tetap 

dapat menyerap glukosa dari makanan sehingga kadar glukosa dalam darah 

menjadi sangat tinggi dan akhirnya dieksresikan bersama urine (Irianto, 

2014). 

Pada penderita diabetes, ada gangguan keseimbangan antara 

transportasi glukosa ke dalam sel, glukosa yang disimpan di hati, serta 

glukosa yang dikeluarkan dari hati, sehingga kadar glukosa dalam darah 

meningkat. Selanjutnya kelebihan glukosa akan keluar melalui urine 

sehingga jumlah urine banyak dan mengandung gula. Penyebab keadaan 
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ini ada dua. Pertama, pankreas tidak mampu lagi membuat insulin. Kedua, 

sel tubuh tidak memberi respon pada kerja insulin sebagai kunci membuka 

pintu sel sehingga glukosa tidak dapat masuk ke sel (Tandra, 2017) 

Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki salah satu 

fungsi yaitu menghasilkan hormon insulin yang berasal dari sel beta 

(Luklukaningsih, 2014). Pankreas mempunyai pulau – pulau dari jaringan 

ikat di Antara alveoli dinamakan sebagai pulau – pulau Langerhans dan 

terdiri dari dua tipe sel, yang dikenal sebagai sel A dan sel B; sel –sel ini 

memproduksi sekresi endokrin dari pankreas yang terlibat dalam 

homeostasis glukosa (Emmanuel dan Inns, 2014). Pulau – pulau 

Langerhans adalah struktur kecil yang rumit di dalam pankreas, yang 

mampu membuat bermacam – macam hormon, antara lain insulin, 

glukagon, dan somasostasin yang masing – masing dibuat oleh satu jenis 

sel yang spesifik (Naga, 2013). Pankreas berfungsi mengurangi kadar gula 

dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang mempercepat aliran 

glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama otot. Insulin juga merangsang 

hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya di 

dalam sel – selnya (Luklukaningsih, 2014). Insulin dikeluarkan sewaktu 

kadar glukosa dalam darah meningkat melebihi nilai normal, dimana 

insulin memfasilitasi pengiriman glukosa ke seluruh membrane plasma, 

memungkinkan pendifusian glukosa dari darah ke dalam sebagian besar sel 

tubuh (Balaban dan Bobick, 2014). 
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b. Klasifikasi 

Klasifikasi diabetes mellitus menurut American Diabetes Association 

(2017) secara umum diabetes mellitus dibagi menjadi 3 tipe : 

1) Diabetes Mellitus Tipe I 

Diabetes Mellitus tipe I dikenal dengan Insulin Dependent 

Diabetes Mellitus (IDDM). Pada tipe I, tubuh penderita sama sekali 

tidak menghasilkan insulin karena pada jenis ini timbul reaksi 

autoimun yang disebabkan adanya peradangan pada sel-β pankreas 

sehingga menyebabkan timbulnya antibodi terhadap sel-β pankreas 

yang disebut dengan Islet Cell Antibody (ICA). Reaksi antigen (sel-β) 

dengan antibodi (ICA) yang ditimbulkannya menyebabkan hancurnya 

sel-β pankreas (Soegondo, 2009).  

2) Diabetes Mellitus Tipe 2 

Diabetes Mellitus tipe 2 disebabkan oleh defisiensi insulin 

relatif disertai dengan terjadinya resistensi insulin. Defisiensi insulin 

relatif adalah produksi insulin oleh sel-β pankreas rendah sehingga 

tidak dapat memenuhi jumlah yang dibutuhkan dan menimbulkan 

hiperglikemia. Resistensi insulin adalah jumlah reseptor aktif insulin 

yang sedikit menyebabkan insulin yang diproduksi secara normal tidak 

dapat mengangkut glukosa ke dalam sel sehingga glukosa dalam darah 

tetap tinggi (Suyono, 2009). 

 



10 
 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
 

3) Diabetes Mellitus Gestasional (DMG) 

Diabetes gestasional adalah diabetes yang terjadi pada saat 

kehamilan, artinya kondisi diabetes atau intoleransi glukosa yang 

didapat selama kehamilan biasanya pada trimester dua atau tiga 

(Dharmayudha, 2011). 

4) Diabetes Mellitus tipe lain 

Disebabkan jenis diabetes khusus karena penyebab lain, 

misalnya sindrom diabetes monogenik (seperti diabetes neonatal dan 

maturity-onset diabetes of the young [MODY]), penyakit pankreas 

eksokrin (seperti cystic fibrosis), obat atau diabetes yang diinduksi 

kimia (seperti dengan penggunaan glukokortikoid, dalam pengobatan 

HIV / AIDS, atau setelah transplantasi organ) (ADA, 2017) 

c. Patogenesis 

Diabetes Mellitus Tipe 2 dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi 

insulin plasma (hiperinsulinemia). Hal ini terjadi sebagai upaya 

kompensasi oleh sel β pankreas terhadap penurunan sensitivitas jaringan 

terhadap efek metabolisme insulin, yaitu suatu kondisi yang dikenal 

sebagai resistensi insulin. Penurunan sensitivitas insulin mengganggu 

penggunaan dan penyimpanan karbohidrat, yang akan meningkatkan kadar 

gula darah dan merangsang peningkatan sekresi insulin sebagai upaya 

kompensasi (Guyton dan Hall, 2008). 



11 
 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 
 

Hiperglikemia sendiri relatif tidak berbahaya, kecuali bila hebat sekali 

sehingga darah menjadi hiperosmotik terhadap cairan intrasel. Yang 

berbahaya ialah glikosuria yang timbul, karena glukosa bersifat diuretic 

osmotic, sehingga diuresis sangat meningkat disertai hilangnya berbagai 

elektrolit. Hal inilah yang menyebabkan dehidrasi dan hilangnya elektrolit 

pada pasien diabetes mellitus yang tidak diobati. Karena ada dehidrasi, 

maka badan berusaha mengatasinya dengan banyak minum (polidipsia). 

Polifagia timbul karena perangsangan pusat nafsu makan di hipotalamus 

oleh kurangnya pemakaian glukosa kelenjar itu (Suherman, 2008).  

d. Hubungan Diabetes Meliitus dan Hiperurisemia 

Keadaan asam urat yang tinggi dalam darah (hiperurisemia) merupakan 

salah satu kelainan metabolik yang berhubungan dengan hiperinsulinemia 

atau resistensi insulin pada pasien-pasien diabetes. Perubahan xanthine 

yang diinduksi oleh resistensi insulin, hipoksia dan kematian sel, juga 

dengan bantuan oksigen dan air, akan berubah menjadi asam urat yang 

menghasilkan peroksida. Peroksida yang merupakan oksigen radikal bebas 

akan mempengaruhi keseimbangan nitric oxide (NO). Keadaan inilah yang  

berhubungan dengan terjadinya stress oksidatif pada sindrom metabolik 

(Nasrul dan Sofitri, 2012). 

Insulin juga berperan dalam meningkatkan reabsorpsi asam urat 

(penurunan ekskresi asam urat) di tubulus proksimal ginjal. Sehingga pada 

keadaan hiperinsulinemia pada diabetes, terjadi peningkatan reabsorpsi 
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asam urat yang akan menyebabkan hiperurisemia. URAT1 dan Glucose 

transporter-9 (GLUT-9) adalah transporter urat pada membran tubulus 

proksimal ginjal yang berperan untuk reabsorpsi urat (Nasrul dan Sofitri, 

2012). 

Keadaan hiperurisemia merupakan faktor risiko yang independ 

menyebabkan disfungsi ginjal pada pasien diabetes melitus. Tetapi 

keadaan asam urat yang terus mengalami peningkatan akan menjadi faktor 

yang merugikan dan mempercepat kegagalan fungsi ginjal karena keadaan 

hiperurisemia menginduksi terjadinya disfungsi endotel, hipertensi 

glomerulus dan pembentukan sitokin proinflamasi. (Bonakdaran, Hami 

dan Shakeri, 2011) 

e. Komplikasi 

Penderita diabetes mellitus yang parah selanjutnya dapat mengalami 

komplikasi yang serius, seperti : 

1) Gangguan pada peredaran darah di retina (diabetic retinopathy). 

Gangguan ini menyebabkan penglihatan kabur dan dapat 

mengakibatkan kebutaan. 

2) Gangguan pada peredaran darah dalam ginjal (diabetic nephropathy). 

Gangguan ini menyebabkan gagal ginjal. 

3) Gangguan pada saraf – saraf (diabetic neuropathy). Gangguan ini 

menyebabkan gangguan di seluruh pembuluh darah.  
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f. Gejala 

Gejala awal dari penderita diabetes mellitus umumnya ringan sehingga 

tidak dirasakan. Gejala baru diketahui sesudah adanya pemeriksaan 

laboratorium. Pada tahap lanjut, gejala yang timbul yaitu, rasa haus 

berlebihan, banyak buang air kecil, berat badan turun, rasa lapar terus 

menerus, badan lemas, kesemutan, mata kabur, kulit kering, dan gairah 

seks lemah (Maharani, 2014). 

Kadang kala berat badan penderita diabetes akan naik akibat gula darah 

tinggi dalam tubuh. Berat badan yang awalnya terus menerus naik lalu tiba 

– tiba turun terus tanpa diet. Gejala lain, adanya gangguan saraf tepi berupa 

kesemutan terutama di malam hari, gangguan penglihatan, gatal di daerah 

kemaluan atau lipatan kulit, bisul atau luka yang lama sembuh, gangguan 

ereksi pada pria, dan keputihan pada perempuan (Maharani, 2014). 

 

2. Asam Urat 

a. Pengertian asam urat 

Asam urat adalah hasil metabolisme purin. Senyawa ini sukar larut dan 

mudah mengendap jika kadarnya meningkat beberapa miligram saja. Asam 

urat di dalam darah berasal dari metabolisme protein yang berinti purin. 

Jika kita makan banyak protein yang berinti purin seperti usus dan hati 

maka produksi asam urat akan meningkat. Asam urat yang mudah 

mengkristal membentuk kristal urat yang ujungnya tajam seperti jarum. 
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Apabila mengkristal di persendian maka akan menjadikan radang sendi 

yang disebut penyakit gout atau pirai (Darmanto, 2010). 

Kadar normal asam urat darah rata-rata adalah antara 3 sampai 7 mg/ml, 

dengan perbedaan untuk pria 2,1-8,5 mg/dL dan wanita 2,0-6,6 mg/dL. 

Untuk mereka yang berusia lanjut, kadar tersebut sedikit lebih tinggi. 

Gangguan asam urat terjadi bila kadar tersebut mencapai lebih dari 12 

mg/dL (Sustrani, 2008) 

Purin yang berasal dari katabolisme asam nukleat dalam diet diubah 

menjadi asam urat secara langsung. Pemecahan nukleotida purin terjadi di 

semua sel, tetapi asam urat hanya dihasilkan oleh jaringan yang 

mengandung xhantine oxidase terutama di hepar dan usus kecil. Rerata 

sintesis asam urat endogen setiap harinya adalah 300-600 mg per hari, dari 

diet 600 mg per hari lalu dieksresikan ke urin rerata 600 mg per hari dan 

ke usus sekitar 200 mg per hari (Dianati, 2015) 

b. Metabolisme asam urat 

Metabolisme dan produksi asam urat adalah proses kompleks yang 

melibatkan berbagai faktor yang mengatur produksi hati, ginjal dan 

ekskresi usus. Asam urat merupakan produk akhir dari eksogen dan 

metabolism endogen purin. Sumber eksogen berasal dari diet dan protein 

hewani. Sedangkan produksi asam urat endogen terutama berasal dari hati, 

usus, dan jaringan lain seperti otot, ginjal, dan endotel pembuluh darah 

(Maiuolo et al., 2015). 
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Banyak enzim terlibat dalam konversi dari dua purin asam nukleat, 

adenin dan guanin, menjadi asam urat. Awalnya, adenosine monofosfat 

(AMP) diubah menjadi inosin melalui dua yang berbeda mekanisme; baik 

pertama menghapus gugus amino oleh deaminase untuk membentuk inosin 

monofosfat (IMP) diikuti oleh defosforilasi dengan nukleotidase untuk 

membentuk inosin, atau dengan terlebih dahulu menghapus gugus fosfat 

oleh nukleotidase untuk membentuk adenosin diikuti oleh deaminasi untuk 

membentuk inosin. Guanine monophosphate (GMP) adalah dikonversi 

menjadi guanosine oleh nukleotidase. Nukleosida, inosin dan guanosin, 

selanjutnya diubah menjadi purin dasar hipoxanthine dan guanin, masing-

masing, oleh purin nukleosida fosforilase (PNP) (Maiuolo et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Metabolisme Asam Urat (Maiuolo et al., 2015). 
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Hipoxanthine kemudian dioksidasi untuk membentuk xanthine oleh 

xanthine-oxidase (XO), dan guanin dideaminasi untuk membentuk 

xanthine oleh guanin deaminase. Xanthine sekali lagi dioksidasi oleh 

oksidase xanthine untuk membentuk produk akhir, asam urat. Pada pH 

fisiologis, asam urat adalah asam lemah dengan pH 5.8. Asam urat ada 

terutama sebagai urat, garam asam urat. Sebagai peningkatan konsentrasi 

asam urat darah, pembentukan kristal asam urat juga meningkat. Nilai 

normal asam urat dalam darah manusia adalah 1,5 hingga 6,0 mg / dL 

dalam wanita dan 2,5 hingga 7,0 mg / dL pada pria. Kelarutan asam urat 

dalam air adalah rendah, dan pada manusia, konsentrasi rata-rata asam urat 

dalam darah dekat dengan batas kelarutan (6,8 mg / dL). Saat kadar asam 

urat sedang lebih tinggi dari 6,8 mg / dL, kristal asam urat terbentuk sebagai 

monosodium urat (MSU). Manusia tidak dapat mengoksidasi asam urat 

menjadi senyawa yang lebih mudah larut allantoin karena kurangnya enzim 

uricase. Biasanya, setiap hari terjadi pembuangan asam urat terjadi melalui 

ginjal (Maiuolo et al., 2015). 

c. Penyebab hiperurisemia 

Normalnya, asam urat sebagai hasil samping dari hasil pemecahan sel 

yang terdapat dalam darah karena tubuh secara berkesinambungan 

memecahkan dan membentuk sel yang baru. Kadar asam urat meningkat 

atau abnormal ketika ginjal tidak sanggup mengeluarkannya melalui air 

kemih. Tubuh juga dapat membuat kadar asam urat 16 dalam jumlah sangat 
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tinggi karena adanya abnormalitas suatu enzim atau serangan suatu 

penyakit (Utami, 2009) 

Hiperurisemia disebabkan oleh dua faktor utama yaitu meningkatnya 

produksi asam urat dalam tubuh, hal ini di sebabkan karena sintesis atau 

pembentukan asam urat yang berlebihan. Produksi asam urat yang 

berlebihan dapat disebabkan karena leukemia atau kanker darah yang 

mendapat terapi sitostatika. Faktor yang kedua adalah pengeluaran asam 

urat melalui ginjal kurang (gout renal), gout renal primer disebabkan 

karena ekskresi asam urat di tubuli distal ginjal yang sehat, dan gout renal 

sekunder disebabkan ginjal yang rusak, misalnya pada glomerulonefritis 

kronis, kerusakan ginjal kronis (Firestein et al., 2009) 

d. Gejala 

Kadar asam urat darah yang tinggi dapat menyebabkan kesemutan, 

pegal – pegal, persendian terasa kaku, nyeri sendi, rematik asam urat, 

sampai pada penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Rasa ngilu 

biasanya dirasakan di kaki kanan dan tangan kiri. Jika sudah menyerang 

tangan kiri, rasa ngilu itu akan terus merambat ke bahu dan leher (Kertia, 

2009). 

e. Pemeriksaan asam urat 

Pemeriksaan asam urat menggunakan spektrofotometer dengan metode 

enzimatik uricase-PAP dengan prinsip asam urat dioksidasi menjadi 

alantoin oleh uricase. Hidrogen peroksida sebagai hasil samping reaksi 
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tersebut akan bereaksi dengan 4-aminoantipirin dan 2,4,6-tribromo-3-

hydroxybenzoic acid (TBHBA) menjadi quinonemine (Diasys, 2015) 

Asam urat + H2O + O2 

𝑢𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠𝑒
→      Alantoin + CO2 + H2O2 

TBHBA + 4-Aminoantipirin + 2 H2O2 

POD
→   Quinonemine + 3 H2O 

 

3. Serai (Cymbopogon citratus) 

a. Deskripsi Tanaman Serai di Indonesia 

Tanaman serai atau sering juga disebut serai wangi, serai dapur; 

merupakan keluarga Gramineae. Nama botani untuk serai adalah 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Tanaman serai yang banyak dijumpai di 

Indonesia adalah dari species yang dikenal sebagai West Indian 

Lemongrass. Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. diperkirakan merupakan 

tanaman asli di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tanaman ini 

banyak dibudidayakan di Indonesia, juga di India bagian selatan, Srilangka, 

dan Malaysia (Sumiartha, Kohdrata, dan Antara, 2012). 

Serai dibagi menjadi 2 jenis, yaitu serai dapur (lemongrass) dan serai 

wangi (sitronela). Keduanya memiliki aroma yang berbeda. Minyak serai 

yang selama ini dikenal di Indonesia merupakan minyak serai wangi 

(citronella oil) yang biasanya terdapat dalam komposisi minyak tawon dan 

minyak gandapura. Dari segi komposisi kimianya, keduanya memiliki 

komponen utama yang berbeda. Serai wangi kandungan utamanya adalah 
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sitronela, sedangkan sereh dapur adalah sitral. Serai dapur terbagi menjadi 

2 varietas, yaitu Cymbopogon flexuosus dan Cymbopogon citratus. Dalam 

dunia perdagangan minyak atsiri, minyak Cymbopogon flexuosus disebut 

sebagai East Indian lemongrass oil (minyak serai dapur India Timur). 

Sedangkan Cymbopogon citratus dikenal dengan West Indian lemongrass 

oil (minyak serai dapur India Barat) (Ambarwati, 2011). Sitral menjadi 

salah satu kandungan utama dari berbagai spesies serai (genus 

Cymbopogon) (Anggraeni et al., 2018).  

Serai Wangi di Indonesia ada 2 jenis yaitu Mahapengiri (Cymbopogon 

winterianus) dan Lenabatu (Cymbopogon nardus). Mahapengiri dapat 

dikenal dari bentuk daun yang lebih pendek dan lebih luas dibandingkan 

Lenabatu. Jenis Mahapengiri memberikan hasil minyak atsiri yang lebih 

tinggi dengan kualitas yang lebih baik, artinya kandungan geraniol dan 

sitronelalnya lebih tinggi dari jenis Lenabatu (Suprianto, 2008). Jenis 

Mahapengiri mengandung minyak dengan kadar sitronelal 30-45% dan 

geraniol 65 90%. Sedangkan jenis Lenabatu menghasilkan minyak dengan 

kadar sitronelal 7-15% dan geraniol 55-65% (Wijoyo, 2009). 

Menurut ilmu taksonomi, tanaman serai dapur termasuk dalam famili 

gramineae (rumput-rumputan) dan genus Cymbopogon Serai merupakan 

tanaman tahunan (perennial) dan stolonifera (berbatang semu). Berdaun 

memanjang seperti pita, makin ke ujung makin meruncing dan berwarna 

hijau, sebagaimana layaknya famili rumput-rumputan yang lain seperti 
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ilalang dan padi. Panjang daunnya berkisar 0,6 – 1,2 m yang tersusun pada 

stolon. Rumput ini tidak berbunga dan tidak menghasilkan biji meskipun 

dibiarkan tidak dipangkas dalam kondisi dan waktu tertentu (Pramani, 

2010) 

Tanaman Serai memiliki klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Tracheophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo    : Poales 

Famili      : Poaceae 

Genus     : Cymbopogon 

Spesies      : Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 

Sinonim  : Andropogon citratus DC ex Nees 

     Andropogon cerifer Hack 

Nama lokal : Serai sayur, serei gulai, sereh 

Di Indonesia, spesies serai lebih dikenal dengan West Indian 

Lemongrass dan masyarakat umumnya menggunakannya sebagai 

campuran bumbu dapur dan rempah – rempah karena mempunyai aroma 

yang khas seperti lemon, aroma tersebut merupakan senyawa bergugus 

fungsi aldehida, yakni senyawa sitral yang terkandung dalam minyak atsiri 

(Ella, dan Sumiartha, 2013). 
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Serai telah dikenal berabad – abad dalam pengobatan Ayurveda untuk 

infeksi dan demam. Selain itu secara tradisional serai dapat menenangkan 

sistem saraf sehingga banyak dipakai untuk aromaterapi meredakan 

migrain dan sakit kepala berkepanjangan atau dipakai untuk melemaskan 

otot – otot dan jaringan yang mengalami peregangan saraf. Karenanya 

penggunaan serai untuk mandi rempah para raja dan keluarganya menguak 

aura kesegaran mereka. Penyebaran tanaman seiring dengan pengembaraan 

bangsa India dalam menyebarkan agama Hindu dan sekaligus perdagangan 

rempah lainnya (Sunaryo, 2015). 

Sekarang serai banyak dibudidayakan orang sebagai tanaman penghasil 

sitronela (minyak sereh), serai simplisia, serai segar dan bubuk serai untuk 

bumbu dapur. Tanaman ini tumbuh subur di Australia, Afrika, Amerika 

Tengah dan Selatan. Selain itu tanaman serai juga banyak dijumpai di 

negara – negara tropis dan subtropis Asia seperti Indonesia, Thailand, 

Filipina, Malaysia, India, dan Sri Lanka. Terkenal sebagai tanaman dataran 

rendah 60 sampai 600 meter dari permukaan laut, tanaman ini juga 

memerlukan sinar matahari cukup, suhu sekitar 10 – 33 ℃, kelembapan 70 

– 80% dan curah hujan cukup tinggi 700 – 3000 mm, ciri khas daerah 

tropikal. Perbanyakan serai cukup dengan anakannya (Sunaryo, 2015). 

Dengan pemupukan yang baik dan pengaturan jarak tanam serta 

manajemen budidaya, dapat menghasilkan rendemen minyak atsiri tinggi. 
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Tanaman serai termasuk tanaman keluarga rumput – rumputan, menahun, 

berakar serabut, perakarannya sangat kuat dan dalam (Sunaryo, 2015). 

b. Morfologi 

Serai berdaun tunggal, lebarnya 1,5 – 2 cm sedangkan panjang daun 

bisa mencapai 1 meter, mempunyai pelepah daun silindris, permukaan 

daun kasar dan tajam serta mengeluarkan aroma harum jika diremas. 

Walaupun jarang terlihat, tanaman serai mempunyai bunga dengan 

susunan malai majemuk, bertangkai dan mempunyai daun pelindung 

berwarna putih kehijauan. Bunga serai memiliki putik dan benangsari 

berjumlah 3 – 6 membuka secara memanjang sedangkan kepala putiknya 

berbentuk bulu dengan percabangan berbentuk jambul. Buah yang 

dihasilkan dari penyerbukan sendiri seperti padi dan pipih bentuknya 

(Sunaryo, 2015). 

c. Kandungan serai dalam menurunkan asam urat 

Serai mengandung minyak atsiri yaitu sitral dan geranial. Serai juga 

mengandung beberapa mineral seperti, kalium, natrium, kalsium, 

magnesium, mangan, besi, tembaga, selenium, dan seng. Sedangkan 

kandungan vitaminnya yaitu, vitamin A, B1, B3, B12, dan C (Sunaryo, 

2015). Akar, batang, dan daun serai mengandung jenis flavonoid yakni 

quercetin, quercitrin, dan rutin (Wardani, 2017). Serai (Cymbopogon 

citratus) juga mengandung katekin dan kaempferol (Ghasemzadeh et al., 

2012). Pemanasan sangat berpengaruh terhadap kandungan flavonoid, 
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fenol, dan antioksidan. Pemanasan yang optimal berada di antara 80⁰C - 

120⁰C, jika lebih dari 150⁰C akan terjadi penurunan kandungan flavonoid 

karena terjadi degradasi (Kavita et al., 2015). 

Beberapa senyawa alami seperti flavonoid telah dilaporkan sebagai 

inhibitor dari Xanthine Oksidase dan golongan senyawa ini memiliki janji 

untuk penggunaan yang lebih besar dalam pengobatan asam urat. Inhibitor 

Xanthine Oksidase (XO) telah ditemukan dalam berbagai tanaman yang 

digunakan dalam obat-obatan tradisional untuk pengobatan asam urat dan 

rematik dari Amerika Selatan (Owen dan Jhons, 2009). Asam galat telah 

dilaporkan sebagai inhibitor untuk Xanthine Oksidase melalui mekanisme 

inhibitor kompetitif (Syafrullah, 2015). Flavonoid yang terkandung pada 

serai (Cymbopogon citratus) secara in vitro memiliki efek inhibitor 

Xanthine Oksidase (XO) sehingga dapat mengurangi produksi asam urat 

yang berlebih (Mirghani, Liyana, dan Parveen, 2012). Selain itu, serai 

(Cymbopogon citratus) memiliki efek diuretik sehingga kadar asam urat 

darah mudah dieksresikan melalui urin dengan proses diuresis (Kristiani, 

2013). 

Umumnya sifat – sifat farmakologis tanaman untuk mengobati asam 

urat adalah diuretik (untuk membantu pembuangan kelebihan asam urat 

dalam darah agar tidak terus menumpuk di dalam tubuh), inhibitor xanthin 

oksidase (menghambat kerja enzim xanthin oksidase), anti radang (untuk 

mengurangi pembengkakan  akibat penumpukan kristal asam urat), begitu 
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juga dalam pengobatan modern sifat-sifat obat sintetis yang  dimanfaatkan 

untuk mengobati asam  urat adalah diuretik, inhibitor xantin  oksidase dan 

anti radang (Kristiani, 2013). 

d. Kelebihan tanaman obat 

Obat – obatan yang terbuat dari tanaman obat diproduksi secara alami. 

Pengolahannya masih tradisional tanpa dicampuri bahan – bahan kimia 

sehingga tanaman obat aman dikonsumsi. Tidak ada reaksi resistensi / 

kekebalan yang ditimbulkan dari penggunaan tanaman obat. Bahkan, 

penggunaan dalam jangka panjang bisa meningkatkan fungsi organ – organ 

tubuh sehingga bekerja secara optimal (Gendrowati, 2018). 

Peracikan tanaman obat masih tergolong mudah. Bahkan, tanaman yang 

diproduksi untuk dijual ke masyarakat luas pun pengolahannya tidak 

membutuhkan teknologi yang canggih serta penelitian yang membutuhkan 

modal besar. Tanaman obat bisa diperoleh dengan mudah dan harga yang 

murah, bahkan bisa gratis bila didapat begitu saja dari pekarangan rumah 

kita sendiri. Cara kerja obat herbal yaitu memberikan efek yang 

menyeluruh. Obat herbal tidak hanya menghilangkan keluhan sakit, tapi 

juga mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh untuk melawan 

penyakit. Bila imunitas meningkat, otomatis tubuh akan berproses untuk 

menghilangkan sumber penyakit hingga ke akarnya (Gendrowati, 2018). 
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e. Produk olahan serai 

Serai banyak diperjualbelikan dalam bentuk segar. Serai siap panen 

apabila umur tanaman sekitar 6 bulan dicirikan dengan jumlah daun tua 6 

– 8 lembar, berwarna hijau tua dan beraroma kuat khas serai jika daunnya 

diremas. Setelah dicabut, akar serabut dan daun – daunnya dipotong dan 

dirapikan batangnya kemudian dicuci dan diikat rapi, siap dijual dalam 

keadaan segar (Sunaryo, 2015). 

Jika akan disimpan untuk pengolahan bumbu dan kondimen, batang – 

batang serai dapat disimpan, di ruang pendingin bersuhu 5 – 10⁰C, dalam 

rak – rak plastik besar yang berventilasi. Dalam kondisi suhu rendah, serai 

segar dapat disimpan 1 bulan. Apabila disimpan beku, serai perlu diblansir 

untuk membuat enzim tidak aktif sehingga reaksi pembusukan dapat 

dicegah dan selanjutnya dibekukan secara cepat. Dengan cara pembekuan, 

serai dapat bertahan berbulan – bulan (Sunaryo, 2015). 

Serai dapat dikeringkan dengan pemotongan halus kemudian dijemur 

atau dikeringkan dengan lemari pengering untuk selanjutnya digiling halus, 

disaring dan dikemas botol atau aluminium foil. Bubuk serai ini biasa 

digunakan untuk bumbu masak dan kondimen (Sunaryo, 2015). 

Serai dibudidayakan terutama untuk minyak atsiri apakah serai untuk 

bumbu dapur, obat, kosmetik terutama parfum dan krim pengusir nyamuk. 

Adapun cara penyulingan minyak atsiri dilakukan dengan cara memanen 

daun serai cukup umur pagi hari agar kandungan minyaknya optimal. 
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Kemudian daun dikeringkan 2 – 3 hari dengan cara kering angin, hindari 

panas matahari langsung agar minyak atsiri yang dikandung daun tidak 

menguap. Lakukan pengeringan dengan seksama yaitu dengan membolak-

balikkan daun selama periode waktu tertentu. Setelah kering, lakukan 

pencacahan daun kering sebelum akhirnya dimasukkan ke tangki 

penyulingan, maksudnya agar minyak atsiri dapat dieksrak uap airnya 

dengan semaksimal mungkin (Sunaryo, 2015). Uap air mengandung 

minyak atsiri segera didinginkan dengan air sehingga yang tertinggal 

adalah pekatan minyak atsiri (Sumiartha, Kohdrata, dan Antara, 2012). 

 

B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Teori 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Konsep 

D. Hipotesis 

Seduhan herbal serai (Cymbopogon citratus) dapat menurunkan kadar asam 

urat darah tikus putih galur Wistar yang diinduksi streptozotocin. 

Variabel Bebas 

Pemberian herbal serai 

 

Variabel Terikat 

Kadar Asam Urat Darah Tikus Putih 

 

Variabel Pengganggu Terkendali 

1. Makanan 

2. Kondisi Lingkungan 

3. Stress 

 

 


