
 
 

37 
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dengan judul “Efektivitas Seduhan Herbal Serai (Cymbopogon 

citratus) Terhadap Kadar Asam Urat Darah Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

Jantan Galur Wistar Yang Diinduksi Streptozotocin (STZ)” telah dilaksanakan 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan (KEPK) PolIteknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

Yogyakarta tanggal 6 November 2018. Nomor LB.01.01/KE-

01/XXXIX/825/2018 (Lampiran 1) 

2. Hasil determinasi serai diperoleh dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta dengan nomor : 01434/S.Tb./XI/2018 (Lampiran 4) 

pada tanggal 21 November 2018 dengan hasil determinasi yaitu spesies 

Cymbopogon citratus.  

3. Pembuatan herbal serai dilakukan pada tanggal 8 November 2018 di 

Laboratorium Gizi Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. Herbal serai didapatkan 50 gram dari 1 kg serai. 

4. Pemeliharaan dan intervensi hewan coba dilakukan pada tanggal 1 

November sampai 11 Desember 2018 di Kandang Tikus Percobaan 

Laboratorium Gizi Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. 
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5. Pemeriksaan kadar asam urat dilakukan sekali selama penelitian yaitu pada 

tanggal 11 Desember 2018 di Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta. 

Data yang didapatkan dalam penelitian ini merupakan data pemeriksaan 

kadar asam urat 30 ekor tikus. Data hasil pengukuran kadar asam urat dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Hasil Pengukuran Kadar Asam Urat 

No Kelompok Rerata Kadar Asam Urat Uji One Way ANOVA 

1 Kelompok 1 1,74±0,13 

0,000 

2 Kelompok 2 8,30±0,18 

3 Kelompok 3 2,13±0,11 

4 Kelompok 4 3,89±0,22 

5 Kelompok 5 2,68±0,07 

 

Keterangan : 

Kelompok 1 : Kelompok Kontrol Negatif 

Kelompok 2 : Kelompok Kontrol Positif 

Kelompok 3 : Kelompok Perlakuan 1 (Obat Glibenklamid) 

Kelompok 4 : Kelompok Perlakuan 2 (Serai 0,09 g) 

Kelompok 5 : Kelompok Perlakuan 3 (Serai 0,18 g) 

Tabel 1 menunjukkan rerata kadar asam urat tiap kelompok dimana yang 

terendah yaitu kelompok 1 sebesar 1,74±0,13 sedangkan yang teringgi yaitu 

kelompok 2 sebesar 8,30±0,18. Sebelum diuji One Way ANOVA dilakukan uji 

normalitas data dan uji homogenitas varians sehingga didapatkan hasil uji One 

Way ANOVA dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p< 0,05) yang berarti 

terdapat pengaruh pemberian seduhan herbal serai dalam menurunkan kadar 

asam urat. Selanjutnya dilakukan uji post hoc dengan metode LSD. 
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Tabel 2. Hasil Uji Post Hoc LSD 

Kelompok 1 2 3 4 5 

1  Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan 

2 Signifikan  Signifikan Signifikan Signifikan 

3 Signifikan Signifikan  Signifikan Signifikan 

4 Signifikan Signifikan Signifikan  Signifikan 

5 Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan  

 

Tabel 2 menunjukkan hasil uji post hoc LSD dimana antar kelompok 

menunjukkan hasil yang signifikan yang berarti p<0,05.  

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan metode induksi streptozotocin (STZ) dan 

nicotinamide (NA) yang menghasilkan kondisi yang mendekati diabetes 

mellitus tipe 2 yang sebenarnya. Streptozotocin yang bersifat toksik akan 

merusak sel β pankreas sehingga menyebabkan glukosa darah dan asam urat 

meningkat. Herbal serai (Cymbopogon citratus) mengandung flavonoid, 

alkaloid, tannin, dan saponin yang dapat menghambat pembentukan enzim 

xanthin oksidase. 

Pada penelitian ini menggunakan 30 ekor tikus dalam 5 kelompok sehingga 

masing – masing kelompok 6 ekor. Kelompok kontrol negatif diperlukan untuk 

mengetahui kadar normal asam urat darah selama penelitian. Kelompok 

kontrol positif  diperlukan untuk mengetahui kadar asam urat yang tinggi dan 

tanpa pemberian Glibenklamid maupun herbal serai. Selain kelompok kontrol 

negatif, 4 kelompok mendapatkan induksi nicotinamide dan streptozotocin 

untuk membuat tikus percobaan menjadi diabetes mellitus tipe 2. Induksi awal 

yaitu nicotinamide untuk menjaga sel β pankreas agar ketika streptozotocin 
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yang diinduksi 15 menit kemudian tidak merusak berlebihan sel β pankreas 

hingga terjadi nekrosis karena penelitian ini hanya untuk membuat diabetes 

mellitus 2 sehingga terjadi resistensi insulin. 

Hasil penelitian menunjukkan rerata kadar asam urat pada kelompok 2 

(kontrol positif) sebesar 8,30 mg/dl, lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok 1 (kontrol negatif) yaitu 1,74 mg/dl. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada kondisi diabetik meningkatkan kadar asam urat dalam darah. 

Hiperinsulinemia sebagai konsekuensi dari resistensi insulin meningkatkan 

konsentrasi asam urat darah baik melalui penurunan sekresi asam urat dari 

ginjal maupun akumulasi substrat untuk produksi asam urat (Satoru et al., 

2009). Kadar insulin yang meningkat juga berperan dalam meningkatkan 

reabsorpsi asam urat yang akan menyebabkan hiperurisemia (Hairong et al., 

2010). Peningkatan asam urat pada diabetes mellitus juga meningkatkan resiko 

terjadinya stroke (Hidayati, 2011). 

Hasil penelitian menunjukkan rerata kadar asam urat pada kelompok 3 

(Glibenklamid) sebesar 2,13 mg/dl, hasil ini cukup bagus karena ternyata 

glibenklamid dapat menurunkan asam urat walaupun bukan obat untuk 

menurunkan asam urat. Glibenklamid digunakan sebagai pembanding dalam 

penelitian ini karena tikus yang digunakan dibuat diabetes mellitus, sehingga 

dalam penelitian ini untuk melihat efek perbaikan yang dilakukan 

glibenklamid, dimana berfungsi untuk merangsang pankreas dalam 

mensekresikan insulin sehingga dapat bekerja dengan baik dan glibenklamid 
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juga memang digunakan sebagai salah satu obat dalam penanganan pasien 

diabetes mellitus tipe 2. 

Rerata kadar asam urat pada kelompok 5 (serai 0,18g) sebesar 2,68 mg/dl 

lebih rendah dibandingkan kelompok 4 (serai 0,09g) yaitu 3,89 mg/dl. Hal ini 

menunjukkan bahwa seduhan herbal serai dapat menurunkan kadar asam urat, 

serai yang mengandung flavonoid, alkaloid, tannin, dan saponin mampu 

menghambat enzim xanthine oksidase. Peningkatan dosis serai juga 

berbanding lurus dengan penurunan kadar asam urat yang berarti bahwa 

semakin banyak dosis yang digunakan maka zat aktif yang terkandung di dalam 

akan lebih efektif dalam menurunkan kadar asam urat, walaupun begitu perlu 

studi lebih lanjut tentang uji toksisitas serai agar penggunaannya lebih optimal. 

Suhu air panas yang digunakan dalam seduhan juga mempengaruhi 

keluarnya zat aktif dari serai, semakin tinggi suhu maka zat aktifnya akan 

semakin berkurang dan mempengaruhi kualitas seduhan. Pemanasan sangat 

berpengaruh terhadap kandungan flavonoid, 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). 

Hasil penelitian menunjukkan rerata kadar asam urat kelompok 3 sebesar 

2,13 mg/dl, lebih rendah dibandingkan kelompok 5 yaitu 2,68 mg/dl. Dalam 

penelitian dapat dilihat bahwa serai dapat menurunkan kadar asam urat, namun 

dibandingkan dengan glibenklamid, terlihat serai 0,18g belum cukup untuk 

bisa menurunkan kadar asam urat setara dengan glibenklamid. Efek perbaikan 
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yang dilakukan glibenklamid dalam peningkatan sekresi insulin menunjukkan 

bahwa dengan diperbaikinya metabolisme glukosa dalam tubuh mempunyai 

efek terhadap perbaikan kadar asam urat secara tidak langsung. Zat yang 

terkandung di dalam serai mempunyai efek langsung terhadap penurunan kadar 

asam urat maupun kadar glukosa. 


