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Uji Aktivitas Antihiperurisemia Ekstrak n-Heksana, Etil Asetat, dan Etanol 70%
Daun Kepel [Stelechocarpus burahol (Bl.) Hook. F. & Th.] pada Mencit Putih Jantan
Hiperurisemia (Antihyperuricemic Activity of n-Hexane, Ethil acetate, and Ethanol
70% Extract Kepel Leaves [Stelechocarpus burahol (Bl.) Hook. F. & Th.] on
Hyperuricemic White Male Mice).

Riskita Asari Anggraeni

Fakultas Farmasi, Universitas Jember

ABSTRACT

Kepel [Stelechocarpus burahol (Bl.) Hook. F. & Th.] has been traditionally used in
medication for hyperuricemic by Indonesian. Hyperuricemic is a metabolic illness
caused by highly concentration of uric acid in blood. The aim of this research is to
evaluate antihyperuricemic activity of n-hexane, ethil acetate, and ethanol 70%
extract kepel leaves compared to allopurinol. Eighteen mice were divided into 6
groups K(N), K(-), K(+), P1, P2, and P3. K(N) was normal control without treatment
and 5 groups other were treated as follows : K(-) was negative control (CMC Na
0,5%), K(+) was positive control (Allopurinol 10 mg/kgBW), P1 treated with n-
hexane extract (200 mg/kgBW), P2 treated with ethil acetate extract (200 mg/kgBW),
and P3 treated with ethanol 70% extract (200 mg/kgBW). The mice were given
chicken liver juice orally for 12 days and potassium oxonate intraperitoneally 1 hour
before the blood taken. The extract were given orally for 4 days from 9 days until 12
days. On the day-9 and 12, the blood were taken through eye venous and blood urid
acid level was measured. The percentage of uric acid degradation were analyzed by
ANNOVA and LSD. The result of the experiment showed that P1 equivalent with K(+)
and P2 as antihyperuricemic. The substance that estimated as antihyperuricemic
were flavonoid and terpenoid.

Keywords: flavonoid, Stelechocarpus burahol (Bl.) Hook. F. & Th., terpenoid, uric
acid
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RINGKASAN

Uji Aktivitas Ekstrak n-Heksana, Etil Asetat, dan Etanol 70% Daun Kepel

[Stelechocarpus burahol (Bl.) Hook. F. & Th.] pada Mencit Putih Jantan

Hiperurisemia; Riskita Asari Anggraeni, 092210101041; 2013; 57 halaman;

Fakultas Farmasi Universitas Jember

Pemanfaatan tanaman obat di Indonesia secara tradisional semakin diminati

oleh masyarakat. Tanaman obat biasa digunakan oleh masyarakat untuk mencegah,

menjaga kebugaran tubuh, maupun mengobati penyakit.  Salah satu tanaman obat

yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu kepel. Buah kepel selama ini banyak

digunakan oleh masyarakat sebagai deodoran oral dan daunnya digunakan untuk

mengobati asam urat. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak n-

heksana total dan etanol 70% total daun kepel memiliki aktivitas antihiperurisemia.

Berdasarkan hal inilah, maka dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji aktivitas

antihiperurisemia ekstrak n-heksana, etil asetat, dan etanol 70% daun kepel dengan

metode ekstraksi maserasi bertingkat.

Pelarut yang digunakan dalam metode maserasi bertingkat ini, adalah n-

heksana, etil asetat, dan etanol 70%. Proses maserasi bertingkat dilakukan untuk

memisahkan senyawa-senyawa yang terkandung dalam daun kepel berdasarkan sifat

kepolarannya. Adanya golongan senyawa tertentu pada ekstrak daun kepel ditentukan

melalui uji reaksi warna dan kromatografi lapis tipis (KLT).

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit putih jantan

berjumlah 18 ekor. Hewan uji dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok kontrol

normal, kontrol negatif (CMC Na 0,5%), kontrol positif (alopurinol), ekstrak n-

heksana, ekstrak etil asetat, dan ekstrak etanol 70%. Dosis alopurinol yang digunakan
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yaitu 10 mg/kgBB, sedangkan dosis ekstrak yang digunakan 200mg/kgBB.

Pengukuran kadar asam urat dalam darah dilakukan pada hari ke-9 dan ke-12 dengan

metode kolorimetri. Penurunan kadar asam urat dalam darah oleh CMC Na yaitu -

0,555% ± 0,778%, alopurinol sebesar 53,272% ± 1,982 %, ekstrak n-heksana sebesar

50,898% ± 3.698%, ekstrak etil asetat sebesar 44,374% ± 7,361%, dan ekstrak etanol

70% sebesar 37,786% ± 9,652%. Berdasarkan dari data yang diperoleh dapat diketahui

bahwa alopurinol memiliki aktivitas antihiperurisemia tertinggi, dilanjutkan dengan

ekstrak n-heksana, etil asetat, dan etanol 70% daun kepel.

Persentase penurunan kadar asam urat dalam darah dianalisa dengan metode

statistika One Way ANOVA dan uji BNT (Beda Nyata Terkecil). Hasil menunjukkan

bahwa kelompok ekstrak n-heksana 200 mg/kgBB sebanding dengan kelompok

kontrol positif alopurinol 10 mg/kgBB dan kelompok ekstrak etil asetat 200

mg/kgBB sebagai antihiperurisemia. Senyawa yang diduga memiliki aktivitas sebagai

antihiperurisemia, yaitu flavonoid dan terpenoid.
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