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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Asam Urat 

1. Definisi 

 Asam urat merupakan kristal-kristal yang berasal dari metabolisme purin 

atau berbentuk turunan nukleoprotein, misalnya komponen asam nukleat yang ada 

dalam inti sel-sel tubuh. Salah satu protein golongan nucleoprotein ialah purin. 

Purin berasal dari makanan serta sel- sel tubuh yang sudah tua serta hancur. Tubuh 

bisa membuat sendiri sintesis purin yang berasal dari bahan-bahan yaitu asam folat, 

glutamin, asam aspartate, serta CO2. Kelebihan asam urat dibuang melalui ginjal 

dan usus (Rahayu, 2020).  

 Penyakit asam urat ini muncul karena orang terlalu banyak mengkonsumsi 

makanan dan minuman yang mengandung purin, antara lain teh, kopi, jeroan (babat, 

limpa, usus dan sebagainya) (Afnuhazi, 2019).  

Adapun beberapa anggota tubuh yang menjadi sasaran utama asam urat 

yaitu ujung jari, ibu jari, sendi lutut dan pergelangan kaki, daun telinga, retina mata, 

jantung kristal, saluran cerna, dan ginjal (Mulyanti, 2019). 

a. Ujung jari.  

Kristal asam urat (thopi) menyukai daerah yang bersuhu dingin seperti 

ujung jari tangan dan kaki.  

b. Ibu jari  

Hampir 90% serangan utama asam urat adalah pada sendi ibu jari 

(jempol) terutama pada laki-laki.  

c. Sendi lutut dan pergelangan kaki  
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Asam urat sering menyerang sendi lutut dan pergelangan kaki.  

d. Daun telinga  

Kristal asam urat sering mengendap di daun telinga, membentuk 

benjolan putih yang mirip jerawat. 

e. Retina mata  

Pengendapan asam urat menyebabkan gangguan penglihatan.  

f. Jantung Kristal  

Asam urat dapat pula mengendap di jantung dengan akibat gangguan 

 fungsi jantung.  

g. Saluran cerna  

Asupan tinggi purin menjadi penyebab utama dari serangan asam urat.  

h. Ginjal  

Dua pertiga dari asam urat dibuang melalui ginjal. Bila terjadi gangguan 

pada ginjal, maka kristal asam urat dapat mengendap pada ginjal dengan 

akibat terjadinya batu ginjal dan gangguan fungsi ginjal.  

a. Nilai normal asam urat 

Nilai normal kadar asam urat menurut WHO (2016) yaitu :  

a. Wanita  : 2 mg/dl – 6,5 mg/dl.  

b. Laki-laki  : 2 mg/dl – 7,5 mg/dl.  

Kategori kadar asam urat menurut Rahayu (2020) yaitu  :  

a) Normal 

Kadar asam urat dapat dikatakan normal apabila kadar asam urat sesuai 

dengan nilai rujukan.   

b) Tinggi   
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Kadar asam urat dapat dikatakan tinggi apabila kadar asam urat berada di 

atas nilai rujukan 

b. Struktur asam urat 

 Asam urat merupakan asam lemah dengan pKa 5,8. Asam urat cenderung 

berada di cairan plasma ekstraselular. Sehingga membentuk ion urat pada pH 7.4. 

ion urat mudah disaring dari plasma. Kadar asam urat dalam darah tergantung usia 

dan jenis kelamin. Kadar asam urat akan meningkat dengan bertambahnya usia dan 

gangguan fungsi ginjal (Lantika, 2018). Strukur kimia asam urat dapat dilihat 

seperti gambar berikut : 

 

     Gambar 1. Struktur Asam Urat (Harlina, 2020). 

  

c. Metabolisme asam urat 

Asam urat merupakan produk akhir dari metabolisme asam nukleat dan 

purin. Purin adalah bagian penting dari asam nukleat. Purin dalam tubuh 

berlangsung secara kontinyu, purin yang tidak terpakai atau terlalu banyak maka 

akan diubah menjadi asam urat dalam jumlah besar. Proses perubahan purin 

menjadi asam urat ini melibatkan enzim yang disebut xantin oxsidase. Enzim inilah 

yang bertugas membuang kelebihan purin dalam bentuk asam urat. Asam urat 

diangkat oleh darah ke ginjal dan asam urat akan berpengaruh pada fungsi ginjal 

dan asam urat berpengaruh pada fungsi filtrasi renal, absorbsi dan sekresi. 
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Pembentukan asam urat dalam darah juga dapat meningkat yang disebabkan oleh 

faktor dari luar terutama makanan dan minuman yang merangsang pembentukan 

asam urat. Adanya gangguan dalam proses ekskresi dalam tubuh akan 

menyebabkan penumpukan asam urat di dalam ginjal dan persendian (Lantika, 

2018). 

B. Hiperurisemia  

1. Definisi 

 Hiperurisemia adalah suatu keadaan yang menggambarkan kadar asam urat 

dalam tubuh meningkat, kadar asam urat yang meningkat dalam darah hingga 

melewati batas normal akan menimbulkan rasa sakit atau nyeri. Kelebihan asam 

urat dalam darah akan menyebabkan pengkristalan pada persendian dan pembuluh 

kapiler darah terutama yang dekat dengan persendian dan akibatnya apabila 

persendian digerakkan akan terjadi pergeseran antar kristal-kristal tersebut 

sehingga menimbulkan rasa nyeri. Penumpukan asam urat yang kronis pada 

persendian menyebabkan cairan getah bening yang berfungsi sebagai pelumas 

(lubrikan) sendi menjadi tidak berfungsi dan akibatnya persendian tidak dapat 

digerakkan. Demikian pula jika kristal asam urat mengendap pada pembuluh 

kapiler darah, bila kita bergerak kristal-kristal asam urat akan tertekan ke dinding 

pembuluh darah kapiler yang menimbulkan efek nyeri, secara umum kadar asam 

urat darah yang normal untuk pria dewasa berkisar antara 3,5 – 7,2 mg/dl dan untuk 

wanita antara 2,6- 6,0 mg/dl (Tinah, 2010). 

2.  Faktor resiko 

 Faktor resiko yang menyebabkan seseorang mengalami peningkatan kadar 

asam urat yaitu penurunan eksresi asam urat, peningkatan kadar asam urat sehingga 
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produksinya mengalami peningkatan atau bisa juga terjadi karena keduanya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko terkenanya penyakit Gout Athritis 

menurut (Putri, 2017) adalah:  

a. Usia  

Bertambahnya umur berpengaruh terhadap penyakit asam urat, terutama 

saat usia mereka diatas 40 tahun. Hal ini terjadi karena proses degeneratif 

yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Penurunan fungsi ginjal akan 

menghambat eksresi dari asam urat dan akhirnya menyebabkan 

hiperurisemia (Mulyanti, 2019). 

b. Genetik  

Riwayat keturunan juga dapat berpotensi terhadap penyakit ini yang 

kemudian ditunjang dengan faktor lingkungan lain.  

c. Jenis kelamin  

Jenis kelamin juga dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya 

hiperurisemia karena pada laki-laki menunjukkan kadar yang lebih tinggi 

dibandingkan wanita, hal tersebut dapat terjadi karena hormon esterogen 

yang dimiliki wanita mampu mempercepat proses eksresi asam urat 

(Ardiah, 2020).  

d. Obesitas 

Obesitas memiliki keterkaitan dengan penyakit degeneratif bukan hanya 

hiperurisemia yang dapat berpotensi pada penderita obesitas namun juga 

beberapa penyakit degeneratif lainnya seperti diabetes melitus tipe II, 

stroke, hipertensi, penyakit kardiovaskuler, dislipedemia, dsb.  

e. Obat-obatan  
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Seseorang yang menggunakan jenis obat tertentu berpotensi mengalami 

hiperurisemia namun beberapa obat memiliki kemampuan untuk 

mempercepat proses eksresi. Jenis urikosurik seperti provenesia dan 

sufipirazon merupakan contoh obat yang berperan dalam eksresi asam urat. 

Jenis obat tertentu juga dapat menghambat eksresi asam urat salah satunya 

adalah obat jenis aspirin.  

f. Latihan fisik dan kelelahan  

Latihan fisik yang berat akan memperburuk kondisi keseimbangan tubuh 

sehingga peran kerja organ tubuh terganggu. 

3. Penyebab meningkatnya kadar asam urat 

 Peningkatan kadar asam urat dalam tubuh dapat meningkat karena dua 

sumber purin. Asupan purin dari makanan yang berlebihan menjadi penyebab 

meningkatnya kadar asam urat. Kristal-kristal tersebut kemudian menjadi penyebab 

meningkatnya kadar asam urat. Kristal-kristal tersebut kemudian mengendap di 

persendian dan jadilah asam urat (Mulyanti, 2019).  

 Faktor dari dalam tubuh juga berpengaruh terhadap meningkatnya kadar 

asam urat, yaitu adanya penyakit tertentu dan menyebabkan peningkatan proses 

pengancuran DNA tubuh. Meningkatnya proses tersebut membuat produksi aman 

asam urat meningkat. Hal ini terjadi karena adanya penyakit-penyakit seperti 

kanker darah (leukimia), pengobatan kanker (kemoterapi), dan kerusakan otot. 

Kanker limforma dan kanker darah adalah dua jenis kanker yang bisa menjadi 

penyakit asam urat. Penyakit tersebut merusak sel tubuh dan berakibat ada naiknya 

kadar asam urat dalam tubuh. Selain kanker, gagal jantung juga berpotensi 

penyebab asam urat (Mulyanti, 2019). 
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C. Macam-macam Metode Pemeriksaan Asaam Urat di Laboratorium 

1. Metode enzymatic photometric 

 Metode ini dilakukan menggunakan alat fotometer yang memiliki prinsip 

kerja berlandaskan pada absorbsi cahaya dengan panjang gelombang tertentu 

terhadap sampel. Kadar asam urat sebanding dengan banyaknya cahaya yang di 

absorbsi oleh zat memiliki intensitas yang sama dengan kadar zat yang diperiksa 

yang kemudian dibandingkan dengan zat yang kadarnya telah diketahui (standart) 

(Putri, 2017) 

 Prinsip pemeriksaan asam urat adalah asam urat dioksidasi oleh uricase 

dengan allantion, Hidrogen peroksida yang bereaksi dengan asam 4-aminoantipyrin 

dan 2,4,6 – tribomo – 3 – hydroxibenzoid acid menjadi quinonaimine (Putri, 2017). 

Keunggulan dari metode spektrofotometri yaitu penggunaannya luas, sensitivitas 

dan selektivitasnya tinggi, ketelitiannya baik, dan pengukurannya mudah dengan 

kinerja yang cepat. Sedangkan kekurangan dari metode spektrofotometri yaitu 

pengoperasian alat yang sulit sehingga dibutuhkan tenaga ahli, harga alat relatif 

mahal, perawatan alat yang rumit, harga pemeriksaan mahal, dan memerlukan alat-

alat pendukung (Pertiwi, 2016)  

2. Metode POCT (Point Of Care Testing) 

Metode pemeriksaan ini sederhana, setetes darah ditempatkan pada sebuah 

patch pada test strip. Strip uji dimasukkan ke dalam untuk menganalisis spesimen 

dan memberikan tampilan digital tentang tingkat/kadar asam urat. Prinsip 

pemeriksaan asam urat metode uric acid meter test adalah strip test diletakkan pada 

alat, ketika darah diteteskan pada zona reaksi test strip, katalisator asam urat akan 
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mengoksidasi asam urat dalam darah. Intensitas dari electron yang terbentuk dalam 

alat yang digunakan setara dengan konsentrasi asam urat dalam darah (Putri, 2017). 

Pemeriksaan dengan metode POCT menggunakan teknologi biosensor, 

teknologi ini dapat terjadi karena adanya ikatan kimia antara asam urat dengan 

elektroda strip sehingga menghasilkan muatan listrik. Perubahan potensial listrik 

terjadi karena interaksi kedua zat tersebut akan dikonverensi berupa angka yang 

sebanding dengan kadar asam urat (Akhzami, Rizki dan Setyorini, 2016). 

Keunggulan dari metode POCT yaitu hasil pemeriksaan dapat diketahui 

secara langsung, volume darah yang dibutuhkan sedikit, pengoperasian alat mudah, 

dan harga terjangkau. Sedangkan kekurangan metode POCT yaitu tingkat akurasi 

masih rendah, alat yang digunakan hanya dapat membaca rentang kadar 3,0 mg/dl-

20 mg/dl, adanya faktor pengganggu seperti : volume eritrosit, vitamin C, dan 

bilirubin (Putri, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


