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ABSTRAK 

 

Fitriana, DI. 2014. Hubungan Obesitas, Konsumsi Tinggi Purin, dan Obat-

Obatan dengan Kadar Asam Urat pada Pasien Hiperurisemia dengan 

Allopurinol. Tugas Akhir, Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya, Malang. Pembimbing: (1) Ema Pristi Yunita, 

M.Farm.Klin., Apt. (2) dr. Atma Gunawan, Sp.PD-KGH.  

 

Hiperurisemia adalah keadaan meningkatnya kadar asam urat darah di atas 
normal. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kadar asam urat adalah obesitas, 
konsumsi tinggi purin dan obat-obatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
hubungan obesitas, konsumsi tinggi purin, dan obat-obatan terhadap kadar asam 
urat pada pasien hiperurisemia dengan allopurinol. Pengambilan data melalui rekam 
medis dan kuesioner secara observasional yang menggunakan rancangan cross 
sectional. Data dianalisis secara deskriptif dan diuji hipotesis. Sampel adalah 45 
pasien hiperurisemia yang mendapatkan terapi allopurinol minimal 1 bulan dan 
dipilih menggunakan metode consecutive sampling. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kadar asam 
urat terhadap obesitas, konsumsi tinggi purin (hasil laut, daging, jerohan, polong-
polongan), dan obat-obatan (furosemid, aspirin dosis rendah, hidroklorotiazid, 
spironolakton) dengan nilai signifikansi berturut-turut 0,193; 0,420; 0,469; 0,054; 
0,398; 0,631; 0,773; 0,216; 0,246. Selain itu, tidak terdapat korelasi yang signifikan 
secara statistik antara kadar asam urat terhadap obesitas, konsumsi tinggi purin 
(hasil laut, daging, jerohan, polong-polongan), dan obat-obatan (furosemid, aspirin 
dosis rendah, hidroklorotiazid, spironolakton) dengan nilai signifikansi berturut-turut 
0,197; 0,426; 0,476; 0,053; 0,404; 0,637; 0,776; 0,220; 0,250.  Kesimpulan dari 
penelitian ini, tidak terdapat perbedaan dan tidak terdapat korelasi yang signifikan 
secara statistik antara obesitas, konsumsi tinggi purin, dan obat-obatan terhadap 
kadar asam urat.  
 

Kata kunci: hiperurisemia, allopurinol, obesitas, makanan tinggi purin, obat-obatan 
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ABSTRACT 

 

Fitriana, DI. 2014. Associations between Obesity, High Purine Consumptions 

and Medications On Uric Acid Levels in Patients Hyperuricemia with 

Allopurinol. Final Assigment, Pharmacy Study Programe, Faculty of 

Medicine, Brawijaya University, Malang. Supervisors: (1) Ema Pristi Yunita, 

M.Farm.Klin., Apt. (2) dr. Atma Gunawan, Sp.PD-KGH.  

 

Hyperuricemia is the increasing of blood uric acid level. It exceeds normal amount. 
There were many factors that increase uric acid levels, such as obesity, high purine 
consumptions, and medications. The aim of this study is to determine the 
associations of obesity, high purine consumptions, and medications to uric acid 
levels in patients hyperuricemia with allopurinol. Data were collected through medical 
records and questionnaires with cross-sectional observational design. Data were 
analyzed descriptively and hypotheses test. The sample of this research is 45 
hyperuricemia patient who have gotten allopurinol therapy for about a month and it 
were choosen by the consecutive sampling method. The result of this research 
shows that there were nothing significant comparative association statistically 
between uric acid levels on obesity, high purine consumptions (seafoods, meats, 
organ meats, pods), and medications (furosemide, low dose aspirin, 
hydrochlorotiazide, spironolacton) with consecutive significance values 0,193; 0,420; 
0,469; 0,054; 0,398; 0,631; 0,773; 0,216; 0,246. Besides that, there were nothing 
significant correlation association statistically between uric acid levels on obesity, 
high purine consumptions (seafoods, meats, organ meats, pods), and medications 
(furosemide, low dose aspirin, hydrochlorotiazide, spironolacton) with consecutive 
significance values 0,197; 0,426; 0,476; 0,053; 0,404; 0,637; 0,776; 0,220; 0,250. 
The conclusion of this research  were nothing significant comparative and nothing 
significant correlation between obesity, high purine consumptions, medications on 
uric acid levels 

 
Keywords: hyperuricemia, uric acid levels, allopurinol, obesity, high purine 
consumptions, medications 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Hiperurisemia adalah keadaan dimana terjadi peningkatan kadar asam 

urat darah di atas normal (Hidayat, 2009). Batas nilai asam urat normal pada 

95% populasi  adalah 0,18-0,42 mmol/L (3,0-7,0 mg/dL) untuk pria dan 0,13-0,34 

mmol/L (2,2-5,7 mg/dL) untuk wanita (Greene & Harris, 2008). Besarnya angka 

kejadian hiperurisemia pada masyarakat Indonesia belum ada data yang pasti.  

Prevalensi hiperurisemia pada penduduk di Jawa Tengah sebesar 24,3% pada 

laki-laki dan 11,7% pada perempuan. Penelitian tentang kejadian hiperurisemia 

yang sudah pernah dilakukan di Desa Sembiran Propinsi Bali menunjukkan 

prevalensi hiperurisemia 18,9%, dan penelitian yang dilakukan di kota Denpasar 

menunjukkan  prevalensi sebesar 18,2% (Kurniari et al., 2011).   

Prevalensi hiperurisemia pada populasi dewasa di kota Qingdao Cina 

cukup tinggi yaitu sebesar 25,3% pada usia dewasa (20-74 tahun). Prevalensi 

hiperurisemia di kota tersebut lebih banyak terjadi pada pria 32,1% dibandingkan 

pada wanita 21,8%. Obesitas, hipertensi, dan dislipidemia adalah faktor utama 

dalam peningkatan kadar serum asam urat pada kedua jenis kelamin, yaitu pria 

dan wanita (Nan et al., 2006).  

Hiperurisemia disebabkan oleh dua faktor utama yaitu meningkatnya 

produksi asam urat dalam tubuh karena sintesis atau pembentukan asam urat 

yang berlebihan dan menurunnya ekskresi asam urat di tubuli distal ginjal 

(Purwaningsih, 2009). Produksi asam urat dalam tubuh dapat meningkat karena 

gangguan metabolisme purin; konsumsi makanan tinggi purin yang berlebih 
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seperti daging, jeroan, kepiting, kerang, kacang tanah, keju; serta adanya 

penyakit seperti leukemia, kemoterapi, dan radioterapi. Penurunan ekskresi 

asam urat dapat disebabkan oleh pemakaian obat seperti diuretik, aspirin dosis 

rendah, pirazinamid, etambutol, dan siklosporin (Misnardiarly, 2008; Hidayat, 

2009). Faktor gaya hidup tersebut dapat berkontribusi dalam peningkatan kadar 

asam urat dan risiko gout, serta merupakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi peningkatan produksi asam urat yang dapat memiliki dampak 

jauh lebih tinggi pada peningkatan kadar asam urat dan risiko gout (Choi, 2010).  

Menurut Rekomendasi Diagnosis dan Manajemen Gout dan 

Hiperurisemia tahun 2011, allopurinol merupakan agen yang dapat digunakan 

untuk pasien hiperurisemia yang telah mengalami serangan berulang (setidaknya 

1 kali per tahun) atau indikator lain gout seperti deposit tophaceous atau 

arthropathy kronis (Kabul, 2011). Penghambat xanthine oxidase seperti 

allopurinol adalah agen yang paling umum digunakan untuk menurunkan kadar 

asam urat dan menghasilkan penurunan yang signifikan terhadap tingkat SUA 

(serum uric acid) dan ekskresi molekul-molekul asam urat. Allopurinol ini banyak 

diresepkan untuk manajemen jangka panjang dari asam urat (Ernest et al.,  

2008). Pengobatan allopurinol dapat menurunkan inflamasi dan memperlambat 

perkembangan penyakit ginjal pada pasien dengan moderate CKD. Selain itu, 

allopurinol dapat mengurangi risiko kardiovaskular dan risiko rawat inap 

(Goicoechea et al., 2010).  

Penurunan kadar asam urat selain dipengaruhi oleh terapi farmakologi 

dengan allopurinol juga dapat dipengaruhi oleh gaya hidup maupun penggunaan 

obat-obatan lain. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian observasional mengenai 

hubungan obesitas, konsumsi tinggi purin, dan obat-obatan terhadap kadar asam 
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urat di Instalasi Rawat Jalan Poli Ginjal Hipertensi RSUD Dr. Saiful Anwar Kota 

Malang. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan kadar asam urat antara kelompok obesitas 

dengan kelompok tidak obesitas? 

2. Apakah terdapat perbedaan kadar asam urat antara kelompok yang 

mengkonsumsi tinggi purin (hasil laut, daging, jerohan, dan polong-

polongan) dengan kelompok yang tidak mengkonsumsi tinggi purin? 

3. Apakah terdapat perbedaan kadar asam urat antara kelompok yang 

menggunakan obat-obatan (furosemid, aspirin dosis rendah, 

hidroklorotiazid, dan spironolakton) dengan kelompok yang tidak 

menggunakan obat-obatan? 

4. Adakah korelasi antara status obesitas terhadap kadar asam urat? 

5. Adakah korelasi antara konsumsi tinggi purin (hasil laut, daging, jerohan, 

dan polong-polongan)  terhadap kadar asam urat? 

6. Adakah korelasi antara obat-obatan (furosemid, aspirin dosis rendah, 

hidroklorotiazid, dan spironolakton) terhadap kadar asam urat? 

 
1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan obesitas, konsumsi tinggi purin (hasil laut, daging, 

jerohan, dan polong-polongan), dan obat-obatan (furosemid, aspirin dosis 

rendah, hidroklorotiazid, dan spironolakton) terhadap kadar asam urat pada 

pasien hiperurisemia yang mendapat terapi allopurinol di Instalasi Rawat Jalan 

Poli Ginjal Hipertensi RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui perbedaan kadar asam urat antara kelompok obesitas 

dengan kelompok tidak obesitas.  

2. Mengetahui perbedaan kadar asam urat antara kelompok yang 

mengkonsumsi tinggi purin (hasil laut, daging, jerohan, dan polong-

polongan) dengan kelompok yang tidak mengkonsumsi tinggi purin.  

3. Mengetahui perbedaan kadar asam urat antara kelompok yang 

menggunakan obat-obatan (furosemid, aspirin dosis rendah, 

hidroklorotiazid, dan spironolakton) dengan kelompok yang tidak 

menggunakan obat-obatan. 

4. Mengetahui korelasi antara status obesitas terhadap kadar asam urat.  

5. Mengetahui korelasi antara konsumsi tinggi purin (hasil laut, daging, 

jerohan, dan polong-polongan) terhadap kadar asam urat.  

6. Mengetahui korelasi antara obat-obatan (furosemid, aspirin dosis rendah, 

hidroklorotiazid, dan spironolakton) terhadap kadar asam urat.  

 
 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Menambah wawasan pengetahuan mengenai hubungan obesitas, obat-

obatan yang dapat meningkatkan kadar asam urat, dan makanan tinggi purin 

terhadap kadar asam urat pada pasien hiperurisemia yang mendapat allopurinol 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai informasi tambahan yang dapat digunakan dalam upaya 

peningkatan pelayanan farmasi klinis khususnya pada terapi hiperurisemia. 

Selain itu,dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan 

pedoman penatalaksanaan terapi pasien hiperurisemia.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Hiperurisemia 

Hiperurisemia adalah keadaan dimana terjadi peningkatan kadar asam urat 

darah di atas normal. Secara biokomiawi, akan terjadi hipersaturasi yaitu kelarutan 

asam urat di serum yang melewati ambang batasnya. Batasan hiperurisemia secara 

ideal yaitu kadar asam urat di atas 2 standar deviasi hasil laboratorium pada 

populasi normal. Namun secara pragmatis, dapat digunakan patokan kadar asam 

urat  > 7 mg  pada laki-laki, dan > 6 mg pada perempuan, berdasarkan berbagai 

studi epidemologi selama ini (Hidayat, 2009).  

 
2.2 Patofisiologi Hiperurisemia 

Dua pertiga dari urat, akan diekskresikan dari ginjal ke dalam urin melalui 

jalur renal excretion, dan sepertiga sisanya melalui jalur extra renal excretion, seperti 

ekskresi pada usus. Klasifikasi dari hiperurisemia adalah overproduction, 

underexcretion, dan kombinasi dari keduanya. Sedangkan ekskresi urat extra renal, 

misalnya ekskresi melalui jalur usus, tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut 

(Ichida et al., 2012).  

 
2.2.1 Peningkatan Produksi Asam Urat 

Purin yang berasal dari asam urat, berasal dari tiga sumber, yaitu purin yang 

berasal dari makanan, konversi asam nukleat ke jaringan purin nukleotida, dan 
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sintesis de novo basa purin. Dalam keadaan normal, asam urat bisa menumpuk 

berlebihan jika produksi melebihi ekskresi (Ernest et al., 2008). 

Sintesis asam urat dimulai dari terbentuknya basa purin dari gugus ribosa, 

yaitu PRPP, yang didapat dari ribose 5 fosfat yang disintesis dengan ATP. Reaksi 

pertama, PRPP bereaksi dengan glutamin membentuk fosforibosilamin.  Reaksi 

tersebut dikatalisi oleh PRPP glutamil aminodotransferase. Pada pasien dengan 

hiperurisemia, sintesis PRPP akan dihambat oleh tiga nukleotida yaitu IMP, AMP, 

dan GMP. Ketiga nukleotida tersebut juga menghambat enzim pengkatalis PRPP 

(Nasrul & Sofitri, 2012). 

Adenosine monophosphate mengalami deaminasi menjadi inosin, kemudian 

IMP dan GMP mengalami defosforilasi menjadi inosin dan guanosin. Basa 

hipoxanthine terbentuk dari IMP yang mengalami defosforilasi dan diubah oleh 

xhantine oxidase menjadi xhantine serta guanin akan mengalami  deaminasi untuk 

menghasilkan xhantine juga. Xhantine akan diubah oleh xhantine oxidase menjadi 

asam urat (gambar 2.1) (Nasrul & Sofitri, 2012).  

 
 
Gambar 2.1 Skema Pembentukan Asam Urat (Gustafsson & Unwin, 2013)  
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2.2.2 Penurunan Pengeluaran Asam Urat 

Normalnya, asam urat tidak terakumulasi selama produksi. Jumlah asam urat 

akan seimbang dengan eliminasi. Sekitar dua pertiga dari asam urat diproduksi 

setiap hari, dan diekskresikan dalam urin. Sisanya akan dieliminasi melalui saluran 

pencernaan setelah mengalami degradasi enzimatik oleh bakteri kolon. 90 % dari 

asam urat disaring dan diserap dalam tubulus proksimal, melalui mekanisme 

transpor aktif dan pasif (Ernest et al., 2008).  

Dalam keadaan fisiologis, sebagian besar asam urat akan diekskresikan 

dalam urin, dan sekitar 30% nya akan dieliminasi di usus. Asam urat di ginjal 

mengalami empat tahap yaitu asam urat dari kapiler masuk ke glomerulus, dan 

mengalami filtrasi di glomerulus. Sekitar 98-100% akan direabsorbsi pada tubulus 

proksimal, selanjutnya disekresikan ke dalam lumen distal tubulus proksimal, dan 

direabsorbsi kembali pada tubulus distal. Reabsorbsi asam urat akan meningkat 

karena adanya stimulasi alpha-1 adrenoseptor dan angiotensin II yang terjadi pada 

nefron. Angiotensin II akan meningkatkan reabsorpsi asam urat di tubulus nefron 

ginjal dan mengakibatkan penurunan  ekskresi  asam urat. Noradrenalin 

menurunkan urikosurik, melalui perubahan hemodinamik ginjal. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan kadar asam urat, disebabkan oleh penurunan 

ekskresi asam urat oleh ginjal (Reyes, 2005; Nasrul & Sofitri, 2012).  

 
2.3 Etiologi Hiperurisemia 

2.3.1 Obat-obatan 

Dua mekanisme utama obat dapat meningkatkan konsentrasi serum asam 

urat adalah penurunan ekskresi ginjal akibat induksi obat yang mengakibatkan 
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disfungsi ginjal  atau kompetisi obat dengan asam urat dalam sekresi di tubulus 

ginjal.  Mekanisme yang kedua adalah kerusakan yang cepat dari sejumlah besar 

sel, karena terapi antineoplastic pada penyakit leukimia dan limfoma. Penurunan laju 

filtrasi glomerulus yang menyertai gangguan ginjal dapat menurunkan penyaringan 

asam urat dan menyebabkan hiperurisemia. Sejumlah obat menyebabkan 

hiperurisemia yaitu aspirin dosis rendah, pirazinamid, asam nikotinat, etambutol, 

siklosporin, acetazolamide, hydralazine, asam ethacrynic, furosemid, dan diuretik 

thiazide (Lee, 2009).  

a. Diuretik 

Hambatan pengeluaran urat dapat terjadi karena penggunaan semua agen 

diuretic. Tiap agen diuretik mempunyai kemampuan berbeda-beda dalam 

menghambat ekskresi urat. Loop diuretic (furosemid) mempunyai kemampuan yang 

lebih besar dalam menghambat pengeluaran urat daripada golongan thiazid, 

sedangkan spironolakton mempunyai kemampuan yang lebih rendah jika 

dibandingkan thiazid dalam menghambat pengeluaran urat (Spieker et al, 2001).  

Diuretik thiazid adalah agen yang digunakan untuk menurunkan tekanan 

darah. Diuretik thiazid bekerja dengan meningkatkan ekskresi natrium dan klorida 

dalam jumlah yang sama. Mereka menghambat reabsorpsi natrium dan klorida di 

thick ascending limb pada loop Henle dan tubulus distal awal. Diuretik thiazid  juga 

meningkatkan ekskresi kalium dan bikarbonat serta menurunkan ekskresi kalsium 

dan retensi asam urat, sehingga menyebabkan hiperurisemia (Arcangelo & 

Peterson, 2006).  
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Pengaruh furosemid dalam meningkatkan reabsorpsi urat tergantung pada 

dosis (Jackson, 2006). Pada dosis yang tingi yaitu 100-400 mg/hari, perubahan 

kadar asam urat tidak berpengaruh secara signifikan (Doehner & Anker, 2005). 

Yamamoto et al (2001) melakukan penelitian untuk menguji apakah furosemid 

mempengaruhi konsentrasi plasma, ekskresi basa purin dan oxypurinol. 6 pasien 

sehat diberi allopurinol (300 mg) per oral kemudian diberikan furosemid (20 mg) 

intravena. 10 jam kemudian, furosemid (20 mg) dapat menurunkan ekskresi asam 

urat sebesar 40% (p < 0,01), oxypurinol sebesar 39% (p  < 0,05), dan xanthine 

sebesar 43% (p  < 0,05). Selain itu, furosemid meningkatkan konsentrasi plasma 

asam urat sebesar 6% pada 1,5 jam setelah pemberian. Hasil ini menunjukkan 

bahwa furosemid dapat menurunkan ekskresi asam urat dan oxypurinol.  

b. Asam Asetil Salisilat Dosis Rendah 

Salisilat dosis rendah termasuk dosis rendah aspirin yang digunakan untuk 

cardioprotectif dapat meningkatkan asam urat dengan merusak pengeluaran urat di 

ginjal, sedangkan aspirin dosis tinggi dapat menjadi urikosurik yang menghambat 

URAT1 (Firestein et al., 2013). Aspirin yang diberikan pada dosis rendah (1-2 g/hari) 

dapat menurunkan ekskresi urat di ginjal, untuk dosis sedang, (2-3 g/hari) biasanya 

tidak mengubah ekskresi urat, sedangkan pada dosis besar (> 3 g/hari) umumnya 

meningkatkan ekskresi urat sehingga dapat menurunkan konsentrasi urat serum 

(Lee, 2009).    
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c. Etambutol 

Agen antituberkulosis yaitu etambutol dapat mengurangi ekskresi asam urat 

ginjal tubular dan menyebabkan hiperurisemia. Namun, mekanisme etambutol tidak 

diketahui secara pasti (Firestein et al., 2013).  

d. Pirazinamid 

Antituberkulosis lain yaitu pirazinamid adalah agen penghambat urat yang 

dikenal paling kuat. Pirazinamid dimetabolisme menjadi pyrazinoate dan selanjutnya 

menjadi 5-hydroxypyrazinoate yang merupakan anion organik. Anion organik 

tersebut akan bekerja mirip dengan nicotinat dan salisilat dalam meningkatkan asam 

urat serum (Firestein et al., 2013).  

e. Siklosporin 

Siklosporin merupakan agen imunosupresan yang dikenal dapat menginduksi 

penurunan ekskresi asam urat di ginjalsehingga menyebabkan hiperurisemia. 

Mekanisme siklosporin menginduksi hiperurisemia secara umum yaitu dengan 

adanya penurunan filtrasi glomerulus ginjal (Firestein et al., 2013).  

f. Asam Nikotinat 

Asam nikotinat merupakan agen penurun lipid, yang tidak hanya 

menghambat sekresi urat tetapi juga menginduksi pembentukan asam urat (Firestein 

et al., 2013).  

 
2.3.2 Konsumsi Tinggi Purin 

Makanan adalah penyebab lain dari hiperurisemia. Konsumsi makanan yang 

tinggi protein dapat meningkatkan jumlah purin yang dicerna dan produksi asam 

urat.  Apabila makanan yang dikonsumsi tiap harinya mengandung proporsi protein 
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yang tinggi, maka asupan nukleoprotein akan berlebih dan dapat menyebabkan 

peningkatan produksi asam urat. Puasa atau kelaparan juga dapat menyebabkan 

hiperurisemia karena meningkatnya katabolisme otot. Alkohol, obesitas, diabetes 

mellitus, dan hipertrigliserida juga dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi serum 

asam urat (Lee, 2009).  

a.  Makanan Tinggi Purin 

Dalam penelitian Roddy (2008) dikatakan bahwa faktor risiko paling sering 

yang dapat menyebabkan hiperurisemia dan artritis gout adalah  konsumsi makanan 

tinggi purin seperti daging merah dan alkohol. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa tingginya konsumsi makanan tinggi purin seperti daging merah, 

ikan, makanan laut, dan minuman keras akan menghasilkan prevalensi serangan 

gout dan hiperurisemia (Roddy, 2008). Makanan dengan kadar purin tinggi (150 –

180 mg/100 gram) antara lain jeroan, daging baik daging sapi,babi, kambing atau 

makanan dari hasil laut (sea food), kacang-kacangan,bayam, jamur, kembang kol, 

sarden, kerang, minuman beralkohol (Stefanus, 2006 ).  

Penggolongan makanan berdasarkan kadar purin (Cahyono, 2008) :  

 Makanan tinggi purin : 100-1000 mg dari purin nitrogen/100 g makanan. 

Contoh: ikan teri, ikan berring, ikan sardine, ikan tongkol, kaldu daging,  

ekstrak daging, angsa, kulit ayam, jantung, ginjal, hati, jeroan, otak, remis, 

kerang, dan makanan yang dibuat dari peragian/ fermentasi. Jenis-jenis 

makanan ini harus dihindari sama sekali oleh penderita penyakit gout. 

 Makanan sedang kandungan purin: 9-100 mg purin nitrogen/100 g makanan. 

Contoh: ikan (kecuali ikan di atas), daging, ayam, asparagus, lentil, jamur, 
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kacang polong, bayam. Jenis- jenis makanan ini tidak harus dihindari, tetapi 

dibatasi. Untuk daging atau ayam 1-2 penukar, ditambah satu penukar 

sayuran setiap hari.  

 Makanan yang rendah kadar purinnya dan boleh dimakan setiap hari.  

Contoh: roti, keju, margarin, dan mentega, gula, roti jagung, telur, buah- 

buahan, gelatin, es krim, soft drinks, susu, kacang-kacangan, minyak goreng, 

pop corn, nasi, garam, cuka, acar sayuran (kecuali yang di atas harus 

dibatasi).  

b. Alkohol 

Konsumsi alkohol telah diidentifikasi sebagai faktor risiko penting untuk 

hiperurisemia pada sejumlah studi kasus. Asupan alkohol akan menstimulasi 

metabolisme etanol dalam hati, disertai dengan peningkatan katabolisme purin, yang 

akhirnya mengarah pada peningkatan produksi asam urat sebagai metabolit. Selain 

itu, peningkatan kadar asam urat akibat dari penurunan ekskresi asam laktat di hati, 

yang merupakan hasil dari peningkatan metabolisme etanol. Minuman alokohol 

mengandung banyak purin, yang meningkatkan produksi asam urat. Bir,  

mengandung sepuluh kali lebih banyak purin dibandingkan minuman beralkohol 

lainnya, sehingga bir cenderung meningkatkan kadar asam urat  lebih efektif 

daripada minuman beralkohol lainnya (Hikita et al., 2007).  

c. Fruktosa 

Fruktosa dapat meningkatkan kadar asam urat secara cepat (Brown et al., 

2008). Serum asam urat akan menurunkan level dari nitric oxide. Nitric oxide 

merupakan mediator dari insulin, dan dapat meningkatkan aliran darah ke otot 
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skeletal sehingga dapat menghambat ambilan glukosa. Apabila kadar nitric oxide di 

pembuluh darah menurun, maka dapat meningkatkan resistensi insulin yang 

menyebabakan hiperinsulinemia (Nakagawa et al., 2005). Hiperinsulinemia atau 

resistensi insulin dapat menurunkan ekskresi asam urat di ginjal karena efek dari 

insulin di tubulus urinaria yang dapat menurunkan kerja dari ginjal (Hikita et al., 

2007).  

 
2.3.3 Obesitas 

Mekanisme yang mendasari hubungan antara peningkatan obesitas dan 

peningakatan serum asam urat melibatkan 2 faktor: produksi asam urat yang 

berlebihan dan penurunan ekskresi asam urat. Tipe obesitas subkutan berkaitan 

dengan penurunan ekskresi asam urat, sedangkan tipe obesitas viseral berkaitan 

dengan produksi asam urat yang berlebihan, yang terjadi karena akumulasi lemak 

viseral akan menginduksi produksi asam urat yang berlebihan. Peningkatan 

masuknya asam lemak bebas ke dalam vena portal dan hati akan menstimulasi 

sintesis lemak netral, dan akan mengaktifasi jalur sintesis asam urat, sehingga dapat 

meningkatakan produksi asam urat (Shiralshl & Une, 2009).  

 
2.4 Penyakit Penyerta Hiperurisemia 

Hiperurisemia telah lama dihubungkan dengan penyakit kardiovaskuler dan 

sering dijumpai pada penderita hipertensi, penyakit ginjal, dan sindrom metabolik. 

Bukti eksperimental dan klinis mendukung kemungkinan bahwa peningkatan asam 

urat yang tinggi dapat menyebabkan hipertensi. Sejumlah penelitian telah 

melaporkan bahwa hiperurisemia menyebabkan peningkatan risiko dalam 
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perkembangan hipertensi dalam waktu 5 tahun. Hiperurisemia juga umum di 

kalangan orang dewasa dengan pre hipertensi, terutama ketika terdapat mikro 

albuminuria. Hiperurisemia juga lebih sering terjadi pada hipertensi primer daripada 

hipertensi sekunder (Feig et al., 2008).  

Dalam sebuah studi, tingkat serum asam urat tinggi ( > 5,5 mg/ dl) telah 

diamati di hampir 90% dari remaja dengan hipertensi esensial, sedangkan kadar 

asam urat jauh lebih rendah pada kontrol dan remaja dengan hipertensi sekunder. 

Menariknya, hubungan kadar asam urat pada orang dengan hipertensi bervariasi. 

Dalam beberapa studi hiperurisemia, terdapat  40 sampai 60 % dari subyek dengan 

hipertensi yang tidak diobati, sedangkan penelitian lain melaporkan frekuensi yang 

lebih rendah. Beberapa variabilitas mungkin disebabkan karena dimasukkannya 

pasien dengan hipertensi sekunder dalam berbagai laporan (Feig et a.l, 2008).  

Pengembangan model hiperurisemia ringan pada hewan memberikan bukti 

bahwa peningkatan kadar asam urat dapat menyebabkan peningkatan tekanan 

darah. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa manusia dan kera memiliki kadar asam 

urat yang lebih tinggi daripada kebanyakan mamalia lain, karena mereka tidak 

memiliki enzim hepatik urikase yang mendegradasi asam urat allantonin. Untuk 

membuat tikus hiperurisemia, mereka diperlakukan dengan urikase inhibitor. Dalam 

model ini, beberapa minggu setelah tingkat asam urat meningkat, hipertensi 

berkembang. Pada hewan tersebut, tekanan darah berkorelasi langsung dengan 

tingkat serum asam urat dan menurun ketika asam urat berkurang dengan inhibitor 

xantin oksidase atau agen urikosurik. Dalam model ini, hipertensi terbukti karena 

asam urat yang dimediasi oleh vasokonstriksi dari ginjal akibat penurunan endotel 
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oksida nitrat, dengan aktivasi sistem renin–angiotensin. Konsisten dengan 

pengamatan ini, peningkatan kadar asam urat pada manusia juga berkorelasi 

dengan disfungsi endotel dan peningkatan aktivitas renin plasma (Feig et al., 2008).  

 

 

Gambar 2.2 Mekanisme Hipertensi Akibat Hiperurisemia (Feig et al., 2008) 

 
Berdasarkan gambar 2.2, asupan fruktosa secara berlebihan atau daging 

yang tinggi purin, dan paparan timbal dosis rendah, dapat menyebabkan 

hiperurisemia. Ibu dengan kadar asam urat tinggi yang dikarenakan makanan atau 

kondisi yang sudah ada sebelumnya seperti hipertensi, obesitas, atau pre eklamsia 

dapat mentransfer asam urat ke dalam sirkulasi janin melalui plasenta, yang pada 

akhirnya dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan intrauterine (IUGR), dan 

pengurangan jumlah nefron yang rendah. Hiperurisemia dapat berkembang dari 



17 
 

 
 

anak-anak karena faktor genetik dan lingkungan. Hiperurisemia kronis akan 

merangsang sistem renin-angiotensin dan menghambat pelepasan oksida nitrat 

endotel, yang berkontribusi terhadap vasokonstriksi ginjal dan dapat meningkatkan 

tekanan darah (Feig et al., 2008).  

Hiperurisemia adalah salah satu komponen dari sindrom metabolik (tabel 

2.1). Prevalensi sindrom metabolik telah meningkat tajam di Amerika Serikat selama 

beberapa dekade terakhir, yaitu > 20% pada orang dewasa, dan > 40% di usia 

diatas 60 tahun, serta paling umum diderita di Hispanik, yaitu kelompok etnis 

Amerika serikat. Sekitar 60% dari laki-laki dengan gout memiliki sindrom metabolik. 

Dalam sindrom metabolik (diabetes tipe 2), resistensi insulin tidak hanya 

meningkatkan reabsorpsi urat di ginjal tetapi juga menyebabkan kekurangan urine 

alkalinization yang menyebabkan urolitiasis asam urat dalam urin asam (Terkeltaub 

& Edwards, 2011). Peningkatan serum insulin dapat menurunkan klirens asam urat 

oleh ginjal. Hiperinsulinemia merupakan patofisiologi dasar dari diabetes mellitus 

tipe 2.  Oleh karena itu, pasien dengan diabetes mellitus lebih rentan terhadap 

peningkatan kadar asam urat (Bonadaran et al., 2011). 

Tabel 2.1. Hiperurisemia Sebagai Tanda Sindrom Metabolik 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Kriteria diagnosis dari sindrom metabolik 

 Obesitas pada perut (abdominal circumference) 

Laki- laki > 102 cm 

Perempuan > 88 cm 

 Hipertrigliseridemia >150 mg/ dl 

 HDL kolesterol rendah 

Laki- laki < 40 mg/ dl 

Wanita  < 50 mg/ dl 

 Hipertensi >130/ 85 mmHg 

 Gula darah Puasa > 110 mg/ dl 

 Serum urat meningkat pada penyebab umum dari sindrom metabolik 

 Serum urat sebagai tanda sindrom premetabolik 

 Hubungan terbalik antara serum urat dan sensitivitas insulin 

 Hubungan sejajar dengan level trigliserida 
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2.5 Terapi Hiperurisemia 

2.5.1 Tujuan Terapi 

Tujuan pengobatan asam urat adalah untuk menghentikan serangan akut, 

mencegah serangan berulang dari arthritis gout, dan mencegah komplikasi terkait 

dengan deposisi kronis kristal urat di jaringan (Ernest et al., 2008). Tujuan lainnya 

yaitu pencegahan kekambuhan dan komplikasi (misalnya batu ginjal dan gagal 

ginjal, kerusakan sendi, dan pembentukan tophi pada penderita kronis dengan 

hiperurisemia, dan menurunkan kadar asam urat pada pasien serta pengendalian 

kadar asam urat jangka panjang (Greene & Harris, 2008; Hidayat, 2009). 

 
2.5.2 Terapi Farmakologi 

Peningkatan pergantian sel (hemolisis, pertumbuhan sel tumor, pembesaran 

nekrosis tumor) menimbulkan peningkatan produksi adenosin, inosin, dan guanosin, 

yang akan didegradasi menjadi hipoxantine dan xantine, yang merupakan substrat 

xantin oksidase yang akan mengubah menjadi asam urat (Gambar 2.1).  Allopurinol 

dan febuxostat adalah penghambat  xantine oksidase dan menurunkan 

pembentukan asam urat. Pada laki-laki dan beberapa primata tingkat tinggi, asam 

urat adalah produk akhir dari metabolisme purin (Gustafsson & Unwin, 2013). Terapi 

dapat dikatakan efektif jika tanda dan gejala hiperurisemia berkurang, yaitu  demam, 

nyeri, merah, bengkak, dan inflamasi pada sendi (Ernest et al., 2008). 

a. Golongan Urikosurik 

Probenesid dan juga sulfinpirazon dapat meningkatakan klirens ginjal untuk 

asam urat dengan menghambat proses reabsorbsi tubular dari asam urat. Terapi 

dengan golongan urikosurik harus dimulai pada dosis kecil untuk menghindari 
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uriksuria dan kemungkinan pembentukan batu. Menjaga aliran urin yang cukup dan 

alkalisasi urin dengan natrium bikarbonat atau larutan shohl selama beberapa hari 

pertama. Terapi urikosurik akan mengurangi kemungkinan pembentukan batu asam 

urat. Efek samping yang utama dari penggunaan obat golongan ini adalah iritasi 

saluran cerna, kulit kemerahan dan hipersensitivitas, serangan gout akut dan 

pembentukan batu. Obat-obat ini dikontraindikasikan pada pasien dengan kelainan 

fungsi ginjal dimana klirens kreatinin pasien kurang dari 50 ml/menit (Ernest et al., 

2008).  

b. Xanthine Oksidase Inhibitor 

Sebuah penelitian mengenai efek allopurinol dalam keparahan penyakit ginjal 

dilakukan oleh Goicoechea et al. (2010). Uji coba prospektif  pada 113 pasien acak 

dengan perkiraan  GFR (eGFR) < 60 ml/menit. Pasien secara acak  yang hanya 

menggunakan pengobatan dengan allopurinol 100 mg/hari  (n = 57) atau 

melanjutkan terapi biasa yang didapat yaitu antihipertensi, antihiperlipidemia, dan 

obat antiplatelet  (n = 56).  Secara klinis, dilakukan pengukuran parameter biokimia, 

dan inflamasi pada awal dan pada bulan ke 6, 12, dan 24.  Hasil dari penelitian ini 

adalah  serum asam urat dan tingkat protein  C-reaktif menurun secara bermakna 

pada subyek yang diobati dengan allopurinol. Pada kelompok kontrol, eGFR 

menurun 3.3 ± 1,2 ml/menit per 1,73 m2, dan pada kelompok allopurinol, eGFR 

meningkat 1,3 ±1,3 ml/menit per 1,73 m2 setelah 24 bulan. Pengobatan allopurinol 

memperlambat perkembangan penyakit ginjal secara independen dari usia, jenis 

kelamin, diabetes, protein C-reaktif, albuminuria, dan sistem renin-angiotensin 

blocker yang digunakan. Setelah diikuti selama 23,4 ± 7,8 bulan, 22 pasien 
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mengalami kejadian  kardiovaskular. Diabetes mellitus, penyakit jantung koroner 

sebelumnya, dan C-reaktif tingkat protein dapat meningkatkan risiko kardiovaskular. 

Pengobatan allopurinol dapat mengurangi risiko kejadian kardiovaskular pada 71% 

dibandingkan dengan terapi standar (Goicoechea et al., 2010).  

Terapi profilaksis dengan allopurinol juga dapat memperlambat keparahan 

penyakit ginjal pada pasien hiperurisemia dengan CKD, yang tidak dapat 

menggunakan ACE inhibitor atau ARB sebagai terapi antihipertensi dan renal 

protection. Ketika allopurinol dihentikan, pengeluaran urin  dari perubahan growth 

factor β- 1 (TGFB-1) meningkat secara signifikan. TGFB-1 adalah sitokin  yang 

dapat menyebabkan fibrosis dan keparahan dari penyakit ginjal. Pengeluaran TGFB-

1 terdapat pada pasien dengan penyakit ginjal dan proteinuria. Jika allopurinol dapat 

menghambat ekspresi dari TGFB-1 atau menghentikan jalur signaling, maka 

mekanisme tersebut merupakan mekanisme lain untuk menjelaskan kemampuan 

allopurinol dalam menghambat keparahan penyakit ginjal (Kabul & Shepler, 2012). 

Dosis allopurinol dalam 3 studi yang pernah dilakukan, berkisar dari 100-400 

mg/hari. Untuk pasien dengan penyakit ginjal, dilakukan penyesuaian dosis 

allopurinol. Dosis allopurinol tergantung pada tolerabilitas dan titrasi penurunan level 

serum asam urat (Kabul & Shepler, 2012). Kolkisin atau NSAID ditambahkan 

sebagai pencegahan terjadinya episode akut. Dosis 50-600 mg sehari untuk 

mengurangi kadar urat. Normalisasi kadar urat dalam serum biasanya terlihat dalam 

4 minggu dan serangan gout akut berhenti dalam 6 bulan dengan terapi yang 

kontinyu. Reduksi tophi memakan waktu tahunan. Kadang-kadang dosis dibutuhkan 

sampai 900 mg. Efek samping berupa: ruam (2%), reaksi hipersensitivitas (0.4%), 
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dan dapat meningkat menjadi 20% bila digunakan bersama ampisilin. Reaksi 

hipersensitif dapat mengakibatkan mortalitas.  Karena ekskresi hanya melalui ginjal, 

maka diperlukan perhatian khusus bagi yang mengalami kerusakan ginjal, oleh 

karenanya dosis harus disesuaikan dengan creatinin clearance (Depkes RI, 2006).  

c. Xanthine Oksidase Inhibitor Baru 

Febuxostat yang merupakan penghambat selektif nonpurine xanthine 

oxidase adalah alternatif yang potensial dari allopurinol pada pasien dengan gout. 

Febuxostat diberikan secara oral dan dimetabolisme terutama di hati. Sebaliknya, 

allopurinol dan metabolitnya diekskresikan terutama oleh ginjal. Oleh karena itu, 

febuxostat dapat digunakan pada pasien dengan gangguan ginjal tanpa 

penyesuaian dosis. Harga febuxostat lebih mahal dari pada allopurinol. Efikasi dan 

keamanan febuxostat dalam menurunkan asam urat, yaitu pada penggunaan 

febuxostat 40 mg/hari selama 6 bulan, menunjukkan bahwa serum asam urat kurang 

dari 6,0 mg/dl dicapai pada 45% subyek, 67% pada febuxostat 80 mg/hari, dan 42% 

pada allopurinol. Sedangkan pada subyek dengan gangguan ginjal, 50% pada 

febuxostat 40 mg/hari,  72% pada febuxostat 80 mg/hari, dan 42% pada allopurinol. 

Pada pasien berusia 65 tahun atau lebih, nilai asam urat kurang dari 6,0 mg/dl 

ditunjukkan pada  62% dengan febuxostat 40 mg/hari, 82% pada febuxostat 80 

mg/hari, dan 47% pada allopurinol (Rothschild, 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 

2.5.3 Terapi Non Farmakologi 

Berikut ini contoh-contoh tindakan yang dapat berkontribusi dalam 

menurunkan kadarasam urat:   

a. Penurunan Berat Badan (bagi yang obesitas) 

Banyak pasien gout mempunyai berat badan berlebih. Hiperurisemia dan 

gout adalah komponen dari sindrom resisten insulin. Diet dan cara lain untuk 

menurunkan insulin dalam serum dapat menurunkan kadar urat dalam serum, sebab 

insulin tinggi akan mengurangi ekskresi asam urat. Intervensi dengan diet dengan 

mengurangi karbohidrat menurunkan kadar urat sampai 18% dan frekuensi 

serangan gout sampai 67% (Depkes Ri, 2006).  

b. Diet Rendah Purin 

Diet pada penyakit gout dan hiperurisemia merupakan diet rendah purin 

dengan cara menghindari atau membatasi jenis-jenis makanan yang tinggi purin. 

Jumlah purin yang dikonsumsi per hari pada diet ini adalah 120-150 mg sementara 

asupan purin dalam diet yang normal dapat mencapai 1000 mg per hari atau lebih. 

Senyawa urat dapat dihasilkan tubuh dalam metabolisme purin dan diekskresikan 

keluar lewat ginjal. Karena asam urat lebih mudah larut dalam urin yang alkalis, diet 

rendah purin harus mengandung lebih banyak hidrat arang dan lebih sedikit lemak 

dengan jumlah cairan yang memadai untuk membantu pengeluaran kelebihan asam 

urat. Kandungan lemak yang tinggi dalam makanan akan menimbulkan asidosis 

yang membuat urin menjadi lebih asam sehingga menyulitkan ekskresi asam urat 

(Hartono, 2006). 
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c.  Mengurangi konsumsi alkohol (bagi peminum alkohol). 

d. Mengganti obat-obatan yang dapat menyebabkan gout.  

e. Kompres dingin untuk menghilangkan nyeri. 

f. Konsumsi cairan yang banyak, terutama dari minuman, dapat membnatu 

pengeluaran asam urat, sehingga dapat menurunkan kadar asam urat dalam 

darah. Sebaiknya, minum sebanyak 2,5 liter atau 10 gelas sehari. Selain itu, 

sayuran dan buah yang banyak mengandung air seperti semangka, melon, 

blewah, nanas, belimbing, jambu air, maupun buah lainnya sangat baik 

dikonsumsi. Pada umumnya, buah segar sedikit atau bahkan tidak 

mengandung purin (Krisnatuti et al., 2007).  
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 
3.1 Model Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Konsep Penelitian 
 
 
 

      Keterangan : 

  : variabel yang diteliti  

  : variabel yang diteliti 

  : variabel yang tidak diteliti   

: variabel yang tidak diteliti  

KOMPLIKASI 

 Gout 

 Urolithiasis 

 Acute uric 

acid 

nephropati 

 

Data Lab Urat 

Serum 

Pria  > 7 mg/dl 

Wanita >5,7 mg/dl 

Furosemid, Aspirin 

Dosis Rendah, 

Siklosporin 

Diuretik Thiazid 

Reabsorbsi Asam 

Urat di tubulus 

proximal 

Penurunan 

Ekskresi 

Asam Urat 

Makanan   purin 

Seafood, daging, jerohan, polong-

polongan 

Peningkatan 

Produksi Asam 

Urat 

   Katabolisme Purin  

Obesitas 

Terapi Penurunan 

Kadar Asam Urat 

HIPERURISEMIA 

Penghambat Xanthine 

Oxidase Baru 

 (Febuxostat ) 

Urikosurik 

( Probenesid, 

Sulfinpirazone ) 

Xanthine Oksidase 

Inhibitor 

( Allopurinol ) 
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Hiperurisemia adalah keadaan dimana terjadi peningkatan kadar asam urat 

darah di atas normal.  Hiperurisemia terjadi dengan nilai serum asam urat > 7mg/dl 

untuk pria dan > 5,7 mg/dl pada wanita. Mekanisme terjadinya hiperurisemia dibagi 

menjadi dua, yaitu penurunan ekskresi asam urat dan peningkatan produksi asam 

urat. Peningkatan kadar asam urat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaiut obesitas, 

konsumsi tinggi purin, dan obat-obatan. Konsumsi tinggi purin dapat meningkatkan 

katabolisme dari purin, sehingga akan mempengaruhi peningkatan produksi asam 

urat. Pada pasien dengan obesitas terjadi peningkatan jaringan adiposa. Jaringan 

adiposa merupakan jaringan dimana asam urat diproduksi. Dengan adanya 

peningkatan jaringan adiposa, maka terjadi peningkatan produksi asam urat. 

Mekanisme yang kedua yaitu penurunan ekskresi asam urat. Obat golongan diuretik 

seperti tiazid dapat meningkatkan reabsorbsi asam urat di tubulus proksimal 

sehingga terjadi penurunan ekskresi asam urat. Obat-obatan lain yang dapat 

menurunkan pengeluaran asam urat yaitu furosemid, siklosporin, dan aspirin dosis 

rendah.  

Hiperurisemia mengakibatkan berbagai komplikasi yaitu gout, urolithiasis, 

dan acute asam urat nephropathy. Untuk mencegah terjadinya komplikasi tersebut, 

maka diperlukan terapi untuk menurunkan kadar asam urat. Terapi penurunan asam 

urat dapat menggunakan obat-obatan penurun kadar asam urat. Allopurinol 

merupakan golongan penghambat xanthine oksidase yang dapat menurunkan kadar 

asam urat dengan menghambat produksi xanthine. Golongan urikosurik seperti 

probenesid dan sulfinpirazone juga dapat menurunkan kadar asam urat. Febuxostat 
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merupakan obat baru golongan penghambat xanthine oksidase dengan efek yang 

lebih baik daripada allopurinol dalam menurunkan kadar asam urat.  

Obesitas, konsumsi tinggi purin, dan obat-obatan yang disebutkan di atas 

dapat mempengaruhi efektivitas terapi allopurinol dalam menurunkan kadar asam 

urat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

obesitas, konsumsi tinggi purin, dan obat-obatan yang dapat meningkatakan kadar 

asam urat yang digunakan oleh pasien hiperurisemia dengan allopurinol di Instalasi  

Rawat Jalan Poli Ginjal Hipertensi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.  

 
3.2 Hipotesis 

Terdapat hubungan antara obesitas, makanan tinggi purin (hasil laut, daging, 

jerohan, polong-polongann), dan obat-obatan (furosemid, aspirin dosis rendah, 

diuretik thiazid, spironolakton) terhadap kadar asam urat pada pasien hiperurisemia 

dengan allopurinol.  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian non eksperimental (observasional) 

yang berarti mengamati fenomena yang terjadi, tanpa ada intervensi dari peneliti. 

Penelitian ini menggunakan studi deskriptif observasional dengan pendekatan 

cross sectional untuk mengetahui hubungan obesitas, konsumsi tinggi purin, dan 

obat-obatan dengan kadar asam urat pada pasien hiperurisemia yang mendapat 

allopurinol. Konsumsi tinggi purin yang diteliti adalah hasil laut, daging, jerohan, 

dan polong-polongan, sedangkan obat-obatan yang diteliti adalah furosemid, 

aspirin dosis rendah, hidroklorotiazid, dan spironolakton.  

 
4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien hiperurisemia yang telah 

menggunakan terapi allopurinol minimal selama satu bulan di Instalasi Rawat 

Jalan Poli Ginjal Hipertensi RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang mulai bulan 

April sampai dengan Mei 2014. 

 
4.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah pasien hiperurisemia, pria maupun 

wanita, bersedia mengikuti penelitian, dan telah menggunakan terapi allopurinol 

minimal selama satu bulan di Instalasi Rawat Jalan Poli Ginjal Hipertensi RSUD 

Dr. Saiful Anwar Kota Malang mulai bulan Maret sampai dengan Mei 2014. 
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Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling (sesuai 

dengan kriteria inklusi dan eksklusi). 

4.2.3 Jumlah Sampel 

Jumlah sampel meliputi semua pasien hiperurisemia yang telah 

menggunakan terapi allopurinol minimal selama satu bulan di Instalasi Rawat 

Jalan Poli Ginjal Hipertensi RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang mulai bulan 

April sampai dengan Mei 2014 yang telah setuju untuk menjadi responden 

(subyek penelitian) dan sesuai dengan kriteria inklusi.  

 
4.2.4 Besar Sampel 

Besar sampel yang dibutuhkan dihitung menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Isac Michel untuk mengetahui jumlah sampel dari populasi 

yang tidak diketahui. Berikut ini rumus yang dipergunakan (Siregar, 2013):  

 
n   = 

 

Keterangan: 

n    = sampel 

p    = populasi 

q    = 1 – p  

Z    = tingkat kepercayaan/signifikan 

e    = margin of error 

Berikut ini perhitungan besar sampel yang dibutuhkan: 

α    = 1 – 0,95 = 0,1 

α/2 = 0,05 / 2 = 0,025 

Z    = 1,96 

p    = 0,5 (0,5 digunakan untuk proporsi yang tidak diketahui) 
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q    = 1 – 0,5 =0,5 

e    = 0,15 

 

n    = 
 

n    =     (1,96)2 . 0,5 . 0,5  
             0,152 

 

n    =    42,68 ≈ 43 

Jadi besar sampel pasien yang dibutuhkan minimal sebanyak 43 orang, 

yang tediri dari sampel laki-laki maupun perempuan.  

 
4.2.5 Kriteria Inklusi 

- Pasien berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. 

- Telah terdiagnosa hiperurisemia dengan atau tanpa penyakit penyerta. 

- Pasien yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan mengisi 

informed consent. 

 
4.2.6 Kriteria Eksklusi 

- Pasien yang mendapat terapi allopurinol kurang dari satu bulan. 

- Pasien yang tidak menerima terapi allopurinol. 

 
4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel Bebas 

- Obat-obatan yaitu furosemid, aspirin dosis rendah, hidroklorotiazid, dan 

spironolakton yang digunakan selama terapi hiperurisemia, yang dapat 

berpengaruh terhadap kadar asam urat. 

- Makanan tinggi purin yaitu makanan hasil laut, daging, jerohan, polong-

polongan. 



30 

- Status obesitas pasien 

 
4.3.2 Variabel Terikat 

Kadar asam urat  

4.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Jalan Poli Ginjal Hipertensi RSUD 

Dr. Saiful Anwar Kota Malang mulai bulan April sampai dengan Mei 2014. 

 
4.5 Instrumen Penelitian 

 Pengumpulan data demografi pasien, meliputi nama, jenis kelamin, berat 

badan, jenis obat yang digunakan selain terapi allopurinol beserta dosis 

melalui rekam medis pasien. 

 Pemeriksaan Laboratorium serum asam urat yang dilakukan di 

Laboratorium RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

 Kuesioner kepada pasien terkait gaya hidup sehari-hari, meliputi 

konsumsi tinggi purin dan obesitas.  

 Pengukuran berat badan yang dilakukan di Instalasi Rawat Jalan Poli 

Ginjal Hipertensi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. 

 
4.6 Definisi Operasional 

 Pasien Hiperurisemia 

Merupakan pasien yang didiagnosis hiperurisemia berdasarkan 

pemeriksaan labolatorium serum asam urat. 

 Hiperurisemia 

Hiperurisemia adalah keadaan dimana terjadi peningkatan kadar asam 

urat darah di atas normal. Batas nilai asam urat normal pada  95% 
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populasi  adalah 0,18-0,42 mmol/L (3,0-7,0 mg/dL) untuk pria dan 0,13-

0,34 mmol/L (2,2-5,7 mg/dL) untuk wanita.  

 Serum Asam Urat 

Merupakan kadar asam urat dalam darah yang digunakan untuk 

menggambarkan kondisi pasien dengan hiperurisemia, dengan nilai 

normal pada pria 3,0–7,0 mg/dl sedangkan pada wanita 2,2–5,7 mg/dl. 

 Allopurinol 

Obat golongan penghambat xanthine oksidase yang merupakan agen 

untuk menurunkan kadar asam urat.  

 Minimal Terapi Allopurinol 1 Bulan 

Allopurinol akan memberikan efek terapi setelah 3-4 minggu pemberian. 

 Obesitas  

Kondisi medis yang ditandai dengan akumulasi berlebihan lemak didalam 

tubuh yang ditandai dengan nilai BMI ≥ 30 kg/m2 . 

 Kuesioner Penelitian 

Daftar pertanyaan yang akan digunakan peneliti untuk menilai pola makan 

tinggi purin. 

 Jerohan 

Konsumsi jerohan yang biasa dimakan sehari–hari seperti usus, hati, 

ampela. 

 Polong-polongan 

Konsumsi polong-polongan yang biasa dimakan sehari–hari, seperti 

kacang tanah, kedelai, kacang ijo. 
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 Hasil Laut 

Konsumsi hasil laut yang biasa dimakan sehari–hari, seperti udang, 

kerang, cumi-cumi. 

 Daging 

Konsumsi daging yang biasa dimakan sehari–hari, seperti daging sapi 

dan daging ayam. 

 Skala Nominal 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini, dengan angka 1 

untuk jawaban obesitas, mengkonsumsi tinggi purin, dan menggunakan 

obat-obatan furosemid, hidroklorotiazid, spironolakton, aspirin dosis 

rendah dan angka 2 untuk jawaban tidak obesitas, tidak mengkonsumsi 

tinggi purin, dan tidak menggunakan obat-obatan furosemid, 

hidroklorotiazid, spironolakton, aspirin dosis rendah. 

 Skala Rasio 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan 

hasil pengukuran kadar asam urat.  

 
4.7 Pengumpulan Data 

Data yang diambil adalah data pasien yang menggunakan terapi 

allopurinol minimal selama satu bulan, yang berobat di Instalasi Rawat Jalan Poli 

Ginjal Hipertensi RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang meliputi data kuantitatif 

dan kualitatif serta kelengkapan data pasien seperti nama, jenis kelamin, berat 

badan,usia, penyakit penyerta, jenis obat  lain selain allopurinol yang digunakan, 

dan data pemeriksaan laboratorium berupa nilai serum urat. Meminta 

persetujuan kepada pasien atau keluarga pasien dalam melakukan kuesioner 

untuk mendapatkan informasi mengenai konsumsi makanan tinggi purin dan 
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obesitas. Data yang diambil dipindahkan ke lembar pengumpulan data yang telah 

disiapkan. 

 
4.8 Pengujian Instrumen 

4.8.1 Uji Validitas  

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui kemampuan kuesioner mengukur 

apa yang seharusnya diukur, dapat dilakukan dengan uji korelasi antara nilai tiap 

item pertanyaan dengan nilai total kueisioner tersebut. Apabila kueisioner 

memiliki korelasi yang bermakna (construct validity), maka pertanyaan yang ada 

di kueisioner dapat mengukur konsep yang diukur (Hadi, 2004). Kueisioner 

dinyatakan valid apabila nilai korelasi dari pertanyaan dalam kueisioner lebih 

besar dari taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5%. 

 
4.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan 

sejauh mana hasil pengukuran dua kali atau lebih terhadap pertanyaan yang 

sama dengan menggunakan alat ukur yang sama (Notoatmodjo, 2010). 

Kueisisoner dinyatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha yang didapat dari 

hasil perhitungan lebih besar dari koefisien alpha yaitu 0,6. 

 
4.9 Analisa data 

Hasil pengukuran dianalisa secara statistik menggunakan program SPSS 

20,0 dengan tingkat kebermaknaan 0,05 (α = 0,05) dan taraf kepercayaan 95%. 

Data yang didapat dibentuk menjadi tabel kontingensi, kemudian dilakukan 

pengujian statistik menggunakan uji Mann-Whitney untuk mengetahui perbedaan 
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antara pasien yang obesitas, konsumsi tinggi purin, dan menggunakan obat-

obatan terhadap kadar asam urat. Selain itu, juga dilakukan uji Spearman untuk 

mengetahui korelasi antara obesitas, makanan tinggi purin, dan obat-obatan 

terhadap kadar asam urat.  

 
4.10 Prosedur Pengambilan Data 

Semua subyek yang masuk dalam kriteria inklusi dan pihak keluarga yang 

bertanggung jawab pada pasien diberi penjelasan tentang tujuan, kegunaan dan 

risiko penelitian, kemudian diminta untuk mengikuti penelitian tanpa paksaan. 

Pada akhir penjelasan, subyek atau keluarga tersebut diminta membaca, 

bertanya tentang hal–hal yang belum dimengerti. Apabila mereka sudah 

memahami dan menyetujui, selanjutnya diminta menandatangani surat 

pernyataan persetujuan mengikuti penelitian. 
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4.11 Alur  Penelitian 

 

Pasien Hiperurisemia yang mendapat allopurinol minimal 1 bulan di 

Instalasi Rawat Jalan Poli Ginjal Hipertensi RSUD Dr. Saiful Anwar 

Malang 

 

Pengolahan data 

Pencatatan kuesioner 

terkait faktor gaya hidup 

yaitu obesitas, makanan 

tinggi purin 

Memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi 

Datang ke poli antara bulan April s/d Mei 

2014 

Analisis data 

Data demografi pasien dari rekam medis: 

Pencatatan nama, usia, berat badan, obat- 

obatan yang digunakan, serta kadar asam 

urat 

Kesimpulan 

Subjek penelitian 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan kepada pasien hiperurisemia yang mendapatkan 

terapi allopurinol minimal selama 1 bulan di Poli Ginjal Hipertensi Instalasi Rawat 

Jalan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Data yang diperoleh berasal dari rekam medis 

pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta dari kuesioner kepada 

pasien. Sampel penelitian berjumlah 45 pasien. 

 
5.1.1 Demografi Pasien 

5.1.1.1 Jenis Kelamin 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pasien hiperurisemia 

yang mendapatkan terapi allopurinol di Poli Ginjal Hipertensi Instalasi Rawat Jalan 

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang pada tanggal 7 April–19 Juni 2014 didapatkan 45 

pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Jenis kelamin dari 45 pasien 

hiperurisemia dapat dilihat pada tabel 5.1. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa 

jumlah pasien pria lebih besar dari pada pasien wanita. Jumlah pasien pria yang 

menjadi sampel penelitian sebesar 27 pasien, sedangkan jumlah pasien wanita yang 

menjadi sampel dari penelitian ini sebesar 18 pasien. 
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Tabel 5.1 Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Pasien Prosentase (%) 

Pria 27 60 

Wanita 18 40 

Jumlah 45 100 

  

 
 

Gambar 5.1 Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

5.1.1.2 Usia 

Pada penelitian ini, usia dari sampel penelitian antara 40–82 tahun. 

Persebaran usia dari 45 pasien hiperurisemia yang menjadi sampel penelitian dapat 

dilihat pada tabel 5.2. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pasien 

hiperurisemia terbanyak berada pada kelompok usia 60–69 tahun dengan jumlah 

sampel 21 pasien.  
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Tabel 5.2 Distribusi Sampel Berdasarkan Usia 
 

Rentang Usia 
(Tahun) 

Jumlah Pasien Prosentase (%)  

40- 49 7 15,56 

50 – 59 5 11,11 

60- 69 21 46,67 

70 – 79 10 22,22 

80 - 89 2 4,44 

 

 
 

Gambar 5.2 Distribusi Sampel Berdasarkan Usia 
5.1.1.3 BMI 

Distribusi BMI (Body Mass Index) pada pasien hiperurisemia yang 

mendapatkan terapi allopurinol dapat dilihat pada tabel 5.3. Berdasarkan tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa BMI pasien yang paling banyak yaitu normal dengan 

klasifikasi BMI 18,5-24,99 (51,11%). Klasifikasi tersebut berdasarkan WHO. 
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Tabel 5.3 Distribusi Sampel Bersasarkan BMI 
 

Klasifikasi BMI (kg/cm
2 
) Jumlah Pasien Prosentase (%) 

Under Weight ( < 18,5) 2 4,44 

Normal (18,5-24,99) 23 51,11 

Overweight(25-29,99) 13 28,89 

Obesity ( > 30) 7 15,45 

 

 

Gambar 5.3 Distribusi Sampel Berdasarkan BMI 

 

5.1.1.4 Penyakit Penyerta 

Penyakit penyerta yang diderita pada pasien hiperurisemia yang 

mendapatkan terapi allopurinol dapat dilihat pada tabel 5.4. Berdasarkan tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa penyakit penyerta yang paling banyak diderita oleh 

sampel penelitian adalah hipertensi sebanyak 35 pasien (36,08%). 
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Tabel 5.4 Distribusi Sampel Berdasarkan Penyakit Penyerta 

Nama Penyakit Penyerta       Jumlah Pasien Prosentase (%) 

Gagal Jantung 12 
 

12,37 
 

Hipertensi 35 
 

36,08 
 

Gagal Ginjal 25 
 

25,77 
 

Diabetes Mellitus 7 
 

7,22 
 

Urinaric Stone 6 
 

6,19 
 

Benign Prostate Hiperplasia 3 
 

3,09 
 

Hiperlipidemia 9 
 

9,28 
 

 

 
 

Gambar 5.4 Distribusi Sampel Berdasarkan Penyakit Penyerta 
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5.1.1.4 Obat-Obatan yang Digunakan 

Penurunan pengeluaran asam urat dapat dipengaruhi oleh obat-obatan. 

Beberapa obat-obatan yang digunakan oleh pasien hiperurisemia di Poli Ginjal 

Hipertensi Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang dapat 

meningkatkan kadar asam urat dapat dilihat pada tabel 5.5. Dari tabel tersebut, 

dapat dilihat bahwa obat yang paling banyak digunakan oleh pasien yang dapat 

mempengaruhi kadar asam urat yaitu furosemid. Jumlah pasien yang menggunakan 

obat tersebut sebesar 17 pasien (54,84%).  

Tabel 5.5 Distribusi Sampel Berdasarkan Obat yang Digunakan 

Nama Obat Jumlah Pengguna Prosentase (%) 

Furosemid 17 54,84 

Aspirin 5 16,13 

HCT 5 16,13 

Spironolakton 3 9,68 

 

 

Gambar 5.5 Distribusi Sampel Berdasarkan Obat yang Digunakan 
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5.2 Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan program SPSS 20,0 dengan tingkat 

kebermaknaan 0,05 (α = 0,05), dan taraf kepercayaan 95%. Data yang didapat, 

dibentuk menjadi tabel kontingensi kemudian dilakukan pengujian hipotesis 

menggunakan uji t tidak berpasangan untuk mengetahui perbedaan terhadap kadar 

asam urat antara kelompok obesitas, konsumsi tinggi purin (hasil laut, daging, 

jerohan, polong-polongan), dan penggunaan obat-obatan (furosemid, aspirin dosis 

rendah, hidroklorotiazid, spironolakton) dengan kelompok yang tidak obesitas, tidak 

mengkonsumsi tinggi purin, dan tidak menggunakan obat-obatan. Syarat uji t tidak 

berpasangan yaitu data harus normal. Apabila data tidak normal, maka dapat 

digunakan uji alternatif yaitu uji Mann-Whitney. Selain dilakukan uji perbedaan, juga 

dilakukan uji hipotesis Spearman untuk mengetahui korelasi antara obesitas, 

konsumsi tinggi purin, dan obat-obatan terhadap kadar asam urat.  

 
5.2.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui kemampuan kuesioner mengukur apa 

yang seharusnya diukur, dapat dilakukan dengan uji korelasi antara nilai tiap item 

pertanyaan dengan nilai total kuesioner tersebut (Hadi, 2004).  Dalam penelitian ini, 

uji validitas dilakukan pada 15 sampel, karena jumlah sampel penelitian yang masuk 

dalam kriteria inklusi dan eksklusi terbatas. Hasil uji validitas yang dilakukan 

terhadap 15 responden dengan mengajukan 8 item pertanyaan didapatkan 3 item 

pertanyaan tidak valid dengan rincian 3 item pertanyaan tersebut terkait alkohol, 

penggunaan obat herbal, dan pengetahuan pasien mengenai kondisi penyakitnya 
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yang tidak bernilai, sedangkan nilai korelasi dari 5 pertanyaan yaitu obesitas, 

makanan hasil laut, daging, jerohan, dan polong-polongan memiliki nilai taraf 

signifikan > 5% (lihat lampiran 7). Oleh karena itu, diputuskan 3 item pertanyaan 

yang tidak valid tidak ditanyakan dalam penelitian ini. 

 
5.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan statistik uji Spearman karena data yang digunakan 

merupakan data dengan skala biner. Nilai Spearman yang didapat sebesar 0,855. 

Nilai tersebut > 0,6 sehingga kuesioner dinyatakan reliabel (lihat lampiran 7).  

 
5.2.3 Hubungan Obesitas terhadap Kadar Asam Urat 

Untuk mengetahui perbedaan antara kelompok obesitas dan tidak obesitas 

terhadap kadar asam urat, dapat dilakukan uji hipotesis Mann-Whitney sedangkan 

untuk mengetahui korelasi antara obesitas terhadap kadar asam urat, dapat 

dilakukan dengan uji hipotesis Spearman. 

Berdasarkan tabel 5.6 dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang obesitas 

sebanyak 7 pasien dan pasien yang tidak obesitas sebanyak 38 pasien. Uji 

perbedaan yang digunakan yaitu uji t tidak berpasangan dengan syarat data harus 

normal. Setelah dilakukan uji normalitas, didapatkan hasil bahwa data tidak normal 

karena nilai p obesitas dan tidak obesitas sebesar 0,370 (p > 0,05) dan 0,191 (p > 

0,05) sehingga tidak layak untuk dilakukan uji t tidak berpasangan. Alternatif uji 

perbedaan dari penelitian ini adalah uji Mann-Whitney dan diperoleh nilai p sebesar 
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0,193 (p > 0,05), yang artinya tidak terdapat perbedaan bermakna antara kadar 

asam urat kelompok obesitas dan tidak obesitas (lihat lampiran 9).  

 
 
 
 

 n Median Kadar Asam 
Urat (mg/dl) 

(minimal-maximal) 

Rerata Kadar Asam 
Urat (mg/dl) ± S.D 

p 

Obesitas 7 6,5 
(5,2-11,4) 

7,28±2,39  
0,203 

Tidak Obesitas 38 8,0 
(4,4-11,8) 

8,47±1,98 

 

Uji hipotesis korelasi penelitian ini menggunakan uji Spearman. Berdasarkan 

tabel 5.7, diperoleh nilai p sebesar 0,197 (p > 0,05) yang berarti bahwa korelasi 

antara kadar asam urat dan obesitas adalah tidak bermakna. Nilai korelasi 

Spearman sebesar 0,196 menunjukkan bahwa arah korelasi positif, artinya pasien 

yang obesitas memiliki kadar asam urat tinggi dengan kekuatan korelasi lemah (lihat 

lampiran 10). 

Tabel 5.7 Hasil Uji Korelasi Spearman Obesitas 

  Kadar Asam Urat 

 

Status Obesitas  

r 0,196 

p 0,197 

n 45 

 
5.2.4 Hubungan Konsumsi Tinggi Purin terhadap Kadar Asam Urat 

a. Konsumsi Hasil Laut 

Hubungan konsumsi hasil laut terhadap kadar asam urat dapat diketahui 

melalui uji perbedaan dan uji korelasi. Untuk mengetahui perbedaan kadar asam 

urat antara kelompok yang mengkonsumsi hasil laut dan tidak mengkonsumsi hasil 

Tabel 5.6 Hasil Analisis Uji Mann-Whitney Obesitas dengan Penambahan Informasi   
Rerata dan Simpang Baku 
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laut terhadap kadar asam urat dapat dilakukan uji hipotesis Mann-Whitney 

sedangkan untuk mengetahui korelasi antara konsumsi hasil laut terhadap kadar 

asam urat dapat dilakukan dengan uji hipotesis Spearman.   

Berdasarkan tabel 5.8 dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang 

mengkonsumsi hasil laut sebanyak 30 pasien dan pasien yang tidak mengkonsumsi 

hasil laut sebanyak 15 pasien. Uji perbedaan yang digunakan yaitu uji t tidak 

berpasangan, dengan syarat data harus normal. Setelah dilakukan uji normalitas, 

didapatkan hasil bahwa data tidak normal karena nilai p yang mengkonsumsi dan 

tidak mengkonsumsi hasil laut sebesar 0,781 (p > 0,05) dan 0,047 (p < 0,05) 

sehingga tidak layak untuk dilakukan uji t tidak berpasangan. Alternatif uji hipotesis 

perbedaan dari penelitian ini adalah uji Mann-Whitney dan diperoleh nilai p sebesar 

0,420 (p > 0,05), yang artinya tidak terdapat perbedaan bermakna antara kadar 

asam urat yang mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi hasil laut (lihat lampiran 9).  

 

 

 
 n Median Kadar Asam 

Urat (mg/dl) 
(minimal-maximal) 

Rerata Kadar Asam 
Urat (mg/dl) ± S.D 

p 

Mengkonsumsi 
Hasil Laut 

30 8,0 
(4,4-11,8) 

8,30±1,90  
0,420 

Tidak 
Mengkonsumsi 
Hasil Laut 

15 7,2 
(5,5-12,3) 

8,97±2,05 

 
Uji hipotesis korelasi penelitian ini menggunakan uji Spearman. Berdasarkan 

tabel 5.9, diperoleh nilai p sebesar 0,426 (p > 0,05) yang berarti bahwa korelasi 

antara kadar asam urat dan hasil laut adalah tidak bermakna. Nilai korelasi 

Spearman sebesar 0,122 menunjukkan bahwa arah korelasi negatif, artinya pasien 

Tabel 5.8 Hasil Analisis Uji Mann-Whitney Hasil Laut dengan Penambahan 
Informasi Rerata dan Simpang Baku 
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yang mengkonsumsi hasil laut memiliki kadar asam urat rendah dengan kekuatan 

korelasi lemah (lihat lampiran 10).  

Tabel 5.9 Hasil Uji Korelasi Spearman Hasil Laut 

  Kadar Asam Urat 

 

Konsumsi Hasil Laut  

r          -  0,122 

p 0,426 

n 45 

 
b. Konsumsi Daging 

Hubungan konsumsi daging terhadap kadar asam urat dapat diketahui 

melalui uji perbedaan dan korelasi. Untuk mengetahui perbedaan antara kelompok 

yang mengkonsumsi daging dan tidak mengkonsumsi daging  terhadap kadar asam 

urat dapat dilakukan uji hipotesis Mann-Whitney sedangkan untuk mengetahui 

korelasi antara konsumsi daging terhadap kadar asam urat dapat dilakukan dengan 

uji hipotesis Spearman.   

Berdasarkan tabel 5.10 dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang 

mengkonsumsi daging sebanyak 29 pasien, dan pada pasien yang tidak 

mengkonsumsi daging sebanyak 16 pasien. Uji perbedaan yang digunakan yaitu uji t 

tidak berpasangan dengan syarat data harus normal. Setelah dilakukan uji  

normalitas, didapatkan hasil bahwa data tidak normal karena nilai p yang 

mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi daging sebesar 0,781 (p > 0,05) dan 0,047 

(p < 0,05) sehingga tidak layak untuk dilkukan uji t tidak berpasangan. Alternatif uji 

perbedaan dari penelitian ini adalah uji hipotesis Mann-Whitney dan diperoleh nilai p 
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sebesar 0,469 (p > 0,05), yang artinya tidak ada perbedaan bermakna antara kadar 

asam urat yang mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi daging  (lihat lampiran 9). 

  
   
 
 

 n Median Kadar Asam 
Urat (mg/dl) 

(minimal-maximal) 

Rerata Kadar Asam 
Urat (mg/dl) ± S.D 

p 

Mengkonsumsi 
Daging 

29 7,5 
(5,5-12,3) 

8,10±1,94  
0,469 

Tidak 
Mengkonsumsi 
Daging 

16 8,5 
(4,4-10,9) 

8,55±1,99 

 
Uji hipotesis korelasi penelitian ini menggunakan uji Spearrman. Berdasarkan 

tabel 5.11, diperoleh nilai p sebesar 0,476 (p > 0,05) yang berarti bahwa korelasi 

antara kadar asam urat dan konsumsi daging adalah tidak bermakna. Nilai korelasi 

Spearrman sebesar 0,109 menunjukkan bahwa arah korelasi positif, artinya pasien 

yang mengkonsumsi daging memiliki kadar asam urat tinggi dengan kekuatan 

korelasi lemah (lihat lampiran 10).   

Tabel 5.11 Hasil Uji Korelasi Spearman Daging 

  Kadar Asam Urat 

 

Konsumsi Daging  

r 0,109 

p 0,476 

n 45 

 
c. Jerohan 

Hubungan konsumsi jerohan terhadap kadar asam urat dapat diketahui 

melalui uji perbedaan dan korelasi. Untuk mengetahui perbedaan antara kelompok 

yang mengkonsumsi jerohan dan tidak mengkonsumsi jerohan terhadap kadar asam 

Tabel 5.10 Hasil Analisis Uji Mann-Whitney  Daging dengan Penambahan Informasi 

Rerata dan Simpang Baku 
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urat dapat dilakukan uji hipotesis Mann-Whitney sedangkan untuk mengetahui 

korelasi antara konsumsi jerohan terhadap kadar asam urat dapat dilakukan dengan 

uji hipotesis Spearman.   

Berdasarkan tabel 5.12 dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang 

mengkonsumsi jerohan sebanyak 12 pasien, dan pasien yang tidak mengkonsumsi 

jerohan sebanyak 33 pasien. Uji perbedaan yang digunakan yaitu uji t tidak 

berpasangan, dengan syarat data harus normal. Setelah dilakukan uji  normalitas,  

didapatkan hasil bahwa data tidak normal karena nilai p yang mengkonsumsi dan 

tidak mengkonsumsi jerohan sebesar 0,952 (p > 0,05) dan 0,119 (p > 0,05) sehingga 

tidak layak untuk dilakukan uji t tidak berpasangan. Alternatif uji hipotesis perbedaan 

dari penelitian ini adalah uji Mann-Whitney dan diperoleh nilai p sebesar 0,054 (p > 

0,05) yang artinya tidak ada perbedaan bermakna antara kadar asam urat yang 

mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi jerohan (lihat lampiran 9).  

 

 
 n Median Kadar Asam 

Urat (mg/dl) 
(minimal-maximal) 

Rerata Kadar Asam 
Urat (mg/dl) ± S.D 

p 

Mengkonsumsi 
Jerohan 

12 9,2 
(6,1-12,3) 

9,08±1,86  
0,054 

Tidak 
Mengkonsumsi 
Jerohan 

33 7,5 
(4,4-11,8) 

7,87±1,89 

 
Uji hipotesis korelasi pada penelitian ini menggunakan uji Spearrman. 

Berdasarkan tabel 5.13, diperoleh nilai p sebesar 0,053 (p > 0,05) yang berarti 

bahwa korelasi antara kadar asam urat dan konsumsi jerohan adalah tida bermakna. 

Nilai korelasi Spearman sebesar 0,290 menunjukkan bahwa arah korelasi negatif, 

Tabel 5.12 Hasil Analisis Uji Mann-Whitney  Jerohan dengan Penambahan 
Informasi Rerata dan Simpang Baku 
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artinya pasien yang mengkonsumsi jerohan memiliki kadar asam urat rendah 

dengan kekuatan korelasi lemah (lihat lampiran10).  

 

Tabel 5.13 Hasil Uji Korelasi Spearman Jerohan 

  Kadar Asam Urat 

 

Konsumsi Jerohan  

r            - 0,290 

p 0,053 

n 45 

 
d. Polong-polongan 

Hubungan konsumsi polong-polongan terhadap kadar asam urat dapat 

diketahui melalui uji perbedaan dan korelasi. Untuk mengetahui hubungan 

perbedaan antara kelompok yang mengkonsumsi polong-polongan dan tidak 

mengkonsumsi polong-polongan terhadap kadar asam urat, dapat dilakukan uji 

hipotesis Mann-Whitney sedangkan untuk mengetahui hubungan korelasi antara 

konsumsi polong-polongan terhadap kadar asam urat, dapat dilakukan dengan uji 

hipotesis Spearrman.   

Berdasarkan tabel 5.14 dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang 

mengkonsumsi polong-polongan sebanyak 38 pasien, dan pada pasien yang tidak 

mengkonsumsi polong-polongan sebanyak 7 pasien. Uji perbedaan yang digunakan 

yaitu uji t tidak berpasangan, dengan syarat data harus normal. Setelah dilakukan uji  

normalitas, didapatkan hasil bahwa data tidak normal karena nilai p yang 

mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi daging sebesar 0,662 (p > 0,05) dan 0,020 

(p < 0,05), sehingga tidak layak untuk dilakukan uji t tidak berpasangan. Alternatif uji 

hipotesis perbedaan dari penelitian ini adalah uji Mann-Whitney dan diperoleh nilai p 
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sebesar 0,398 (p > 0,05), yang artinya tidak ada perbedaan bermakna antara kadar 

asam urat yang mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi polong-polongan (lihat 

lampiran 9).  

 

  
 n Median Kadar Asam 

Urat (mg/dl) 
(minimal-maximal) 

Rerata Kadar Asam 
Urat (mg/dl) ± S.D 

p 

Mengkonsumsi 
polong-
polongan 

38 7,9 
(4,4-12,3) 

8,24±1,85  
0,398 

Tidak 
Mengkonsumsi 
polong-
polongan 

7 7,0 
(5,8-11,8) 

10,299±2,55 

 
Uji hipotesis korelasi pada penelitian ini menggunakan uji Spearman. 

Berdasarkan tabel 5.15, diperoleh nilai p sebesar 0,404 (p > 0,05) yang berarti 

bahwa korelasi antara kadar asam urat dan konsumsi polong-polongan adalah tidak 

bermakna. Nilai korelasi Spearman sebesar 0,128, menunjukkan bahwa arah 

korelasi negatif, artinya pasien yang mengkonsumsi polong-polongan memiliki kadar 

asam urat rendah dengan kekuatan korelasi lemah (lihat lampiran 10).  

Tabel 5.15 Hasil Uji Korelasi Spearman Polong-Polongan 

  Kadar Asam Urat 

 

Konsumsi Polong-

polongan  

r  0,128 

p 0,404 

n 45 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5.14 Hasil Analisis Uji Mann-Whitney  Polong-Polongan dengan Penambahan 
Informasi Rerata dan Simpang Baku 
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5.2.5 Hubungan Obat-obatan terhadap Kadar Asam Urat 

a. Furosemid 

Hubungan furosemid terhadap kadar asam urat dapat diketahui melalui 

hubungan perbandingan dan korelasi. Untuk mengetahui hubungan perbandingan 

antara kelompok yang menggunakan furosemid dan tidak menggunakan furosemid 

terhadap kadar asam urat, dapat dilakukan uji hipotesis Mann-Whitney, sedangkan 

untuk mengetahui korelasi antara furosemid terhadap kadar asam urat dapat 

dilakukan dengan uji hipotesis Spearman.   

Berdasarkan tabel 5.16 dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang 

menggunakan furosemid sebanyak 17 pasien, dan pada pasien yang tidak 

menggunakan furosemid sebanyak 28 pasien. Uji perbedaan yang digunakan yaitu 

uji t tidak berpasangan, dengan syarat data harus normal. Setelah dilakukan uji  

normalitas, didapatkan hasil bahwa data tidak normal karena nilai p yang 

menggunakan dan tidak menggunakan furosemid sebesar 0,166 (p > 0,05) dan 

0,751 (p > 0,05) sehingga tidak layak untuk dilakukan uji t tidak berpasangan. 

Alternatif uji hipotesis perbedaan dari penelitian ini adalah uji Mann-Whitney dan 

diperoleh nilai p sebesar 0,631 (p > 0,05), yang artinya tidak terdapat perbedaan 

bermakna antara kadar asam urat yang menggunakan dan tidak menggunakan 

furosemid  (lihat lampiran 9).  
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 n Median Kadar Asam 
Urat (mg/dl) 

(minimal-maximal) 

Rerata Kadar Asam 
Urat (mg/dl) ± S.D 

p 

Minum 
Furosemid 

17 8,0 
(5,5-11,8) 

8,42±1,95  
0,631 

Tidak Minum 
Furosemid 

28 7,8 
(4,4-12,3) 

8,05±1,95 

 

Uji hipotesis korelasi pada penelitian ini menggunakan uji Spearman. 

Berdasarkan tabel 5.17, diperoleh nilai p sebesar 0,637 (p > 0,05) yang berarti 

bahwa korelasi antara kadar asam urat dan furosemid adalah tidak bermakna. Nilai 

korelasi Spearman sebesar 0,072, menunjukkan bahwa arah korelasi negatif, yang 

artinya pasien yang menggunakan menggunakan furosemid memiliki kadar asam 

urat rendah dengan kekuatan korelasi yang sangat lemah (lihat lampiran 10). 

Tabel 5.17 Hasil Uji Korelasi Spearman Furosemid 

  Kadar Asam Urat 

 

Furosemid   

r - 0,072 

p 0,637 

n 45 

 
b. Aspirin Dosis Rendah 

Hubungan aspirin dosis rendah terhadap kadar asam urat dapat diketahui 

melalui uji perbedaan dan uji korelasi. Untuk mengetahui perbedaan antara 

kelompok yang menggunakan aspirin dosis rendah dan tidak menggunakan aspirin 

dosis rendah terhadap kadar asam urat, dapat dilakukan uji hipotesis Mann-Whitney 

sedangkan untuk mengetahui korelasi antara aspirin dosis rendah terhadap kadar 

asam urat dapat dilakukan dengan uji hipotesis Spearman.   

Tabel 5.16 Hasil Analisis Uji Mann-Whitney  Furosemid dengan Penambahan 

Informasi Rerata dan Simpang Baku 
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Berdasarkan tabel 5.18 dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang 

mnenggunakan aspirin dosis rendah sebanyak 5 pasien, dan pada pasien yang tidak 

menggunakan aspirin dosis rendah sebanyak 40 pasien. Uji perbedaan yang 

digunakan yaitu uji t tidak berpasangan, dengan syarat data harus normal. Setelah 

dilakukan uji  normalitas, didapatkan hasil bahwa data tidak normal, karena nilai p 

yang menggunakan dan tidak menggunakan aspirin dosis rendah sebesar 0,835 (p 

> 0,05) dan 0,132 (p < 0,05) sehingga tidak layak untuk dilakukan uji t tidak 

berpasangan. Alternatif uji hipotesis perbedaan dari penelitian ini adalah uji Mann-

Whitney, dan diperoleh nilai p sebesar 0,773 (p > 0,05), yang artinya tidak terdapat 

perbedaan bermakna antara kadar asam urat yang menggunakan dan tidak 

menggunakan aspirin dosis rendah  (lihat lampiran 9).  

 
 
 
 
 

 n Median Kadar Asam 
Urat (mg/dl) 

(minimal-maximal) 

Rerata Kadar Asam 
Urat (mg/dl) ± S.D 

p 

Minum Aspirin 
Dosis Rendah 

5 8,0 
(5,2-10,3) 

7,76±1,84  
0,773 

Tidak Minum 
Aspirin Dosis 

Rendah  

40 7,8 
(4,4-12,3) 

8,25±1,97 

 
Uji hipotesis korelasi penelitian ini menggunakan uji Spearman. Berdasarkan 

tabel 5.19, diperoleh nilai p sebesar 0,776 (p > 0,05) yang berarti bahwa korelasi 

antara kadar asam urat dan aspirin dosis rendah adalah tidak bermakna. Nilai 

korelasi spearman sebesar 0,776 menunjukkan bahwa arah korelasi positif, artinya 

pasien yang menggunakan aspirin dosis rendah memiliki kadar asam urat yang 

tinggi dengan kekuatan korelasi sangat lemah (lihat lampiran10).  

Tabel 5.18  Hasil Analisis Uji Mann-Whitney  Aspirin Dosis Rendah dengan 
Penambahan Informasi Rerata dan Simpang Baku 
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Tabel 5.19 Hasil Uji Korelasi Spearman Aspirin Dosis Rendah 

  Kadar Asam Urat 

 

Aspirin Dosis Rendah  

r 0,044 

p 0,776 

n 45 

 
c. Hidroklorotiazid 

Hubungan hidroklorotiazid terhadap kadar asam urat dapat diketahui melalui 

uji perbedaan dan uji korelasi. Untuk mengetahui perbedaan antara kelompok yang 

menggunakan hidroklorotiazid dan tidak menggunakan hidroklorotiazid terhadap 

kadar asam urat, dapat dilakukan uji hipotesis Mann-Whitney, sedangkan untuk 

mengetahui korelasi antara hidroklorotiazid terhadap kadar asam urat dapat 

dilakukan dengan uji hipotesis Spearman.   

Berdasarkan tabel 5.20 dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang minum 

hidroklorotiazid sebanyak 7 pasien, dan pada pasien yang tidak minum 

hidroklorotiazid sebanyak 38 pasien. Uji perbedaan yang digunakan yaitu uji t tidak 

berpasangan, dengan syarat data harus normal. Setelah dilakukan uji  normalitas, 

didapatkan hasil bahwa data tidak normal, karena nilai p yang menggunakan dan 

tidak menggunakan hidroklorotiazid sebesar 0,439 (p > 0,05) dan 0,032 (p < 0,05), 

sehingga tidak layak uji t tidak berpasangan. Alternatif uji perbedaan dari penelitian 

ini adalah uji Mann-Whitney, dan diperoleh nilai p sebesar 0,216 (p > 0,05), yang 

artinya tidak ada perbedaan bermakna terhadap kadar asam urat antara kelompok 

yang menggunakan dan tidak menggunakan hidroklorotiazid  (lihat lampiran 9).  
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 n Median Kadar Asam 
Urat (mg/dl) 

(minimal-maximal) 

Rerata Kadar Asam 
Urat (mg/dl) ± S.D 

p 

Minum 
Hidroklorotiazid 

7 7,6 
(4,4-9,1) 

8,06±1,67  
0,216 

Tidak Minum 
Hidroklorotiazid 

38 7,9 
(5,5-12,3) 

8,40±1,93 

 
Uji hipotesis korelasi penelitian ini menggunakan uji Spearman. Berdasarkan 

tabel 5.21, diperoleh nilai p sebesar 0,220 (p > 0,05) yang berarti bahwa korelasi 

antara kadar asam urat dan hidroklorotiazid adalah tidak bermakna. Nilai korelasi 

Spearman sebesar 0,187, menunjukkan bahwa arah korelasi positif, artinya pasien 

yang menggunakan hidroklorotiazid memiliki kadar asm urat tinggi dengan kekuatan 

korelasi lemah (lihat lampiran 10).  

Tabel 5.21 Hasil Uji Korelasi Spearman Hidroklorotiazid 

  Kadar Asam Urat 

 

Hidroklorotiazid  

r 0,187 

p 0,220 

n 45 

 

d. Spironolakton 

Hubungan spironolakton terhadap kadar asam urat dapat diketahui melalui uji 

perbedaan dan uji korelasi. Untuk mengetahui perbedaan antara kelompok yang 

menggunaka spironolakton dan tidak menggunakan spironolakton terhadap kadar 

asam urat, dapat dilakukan uji hipotesis Mann-Whitney sedangkan untuk 

Tabel 5.20 Hasil Analisis Uji Mann-Whitney  Hidroklorotiazid dengan 
Penambahan Informasi Rerata dan Simpang Baku 
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mengetahui korelasi antara spironolakton terhadap kadar asam urat dapat dilakukan 

dengan uji hipotesis Spearman.   

Berdasarkan tabel 5.22 dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang 

menggunakan spironolakton sebanyak 3 pasien, dan pada pasien yang tidak minum 

spironolakton sebanyak 42 pasien. Uji perbedaan yang digunakan yaitu uji t tidak 

berpasangan, dengan syarat data harus normal. Setelah dilakukan uji normalitas, 

didapatkan hasil bahwa data tidak normal karena nilai p yang menggunakan dan 

tidak menggunakan spironolakton sebesar 0,150 (p > 0,05) dan 0,212 (p > 0,05), 

sehingga tidak layak untuk dilakukan uji t tidak berpasangan. Alternatif uji 

perbandingan dari penelitian ini adalah uji Mann-Whitney, dan diperoleh nilai p 

sebesar 0,246 (p > 0,05), yang artinya tidak ada perbedaan bermakna antara kadar 

asam urat yang menggunakan dan tidak menggunakan spironolakton (lihat lampiran 

9).  

 
 

 
 

 n Median Kadar Asam 
Urat (mg/dl) 

(minimal-maximal) 

Rerata Kadar Asam 
Urat (mg/dl) ± S.D 

p 

Minum 
Spironolakton 

3 6,5 
(6,3-8,6) 

7,13±1,27  
0,246 

Tidak Minum 
Spironolakton 

42 7,9 
(4,4-12,3) 

8,27±1,97 

 
Uji hipotesis korelasi penelitian ini menggunakan uji Spearman. Berdasarkan 

tabel 5.23, diperoleh nilai p sebesar 0,250 ( p > 0,05 ) yang berarti bahwa korelasi 

antara kadar asam urat dan spironolakton adalah tidak bermakna. Nilai korelasi 

Spearman sebesar 0,175, menunjukkan bahwa arah korelasi positif, artinya psien 

Tabel 5.22 Hasil Analisis Uji Mann-Whitney  Spironolakton dengan 

Penambahan Informasi Rerata dan Simpang Baku 
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yang menggunakan spironolakton memiliki kadar asam urat tinggi dengan kekuatan 

korelasi lemah (lihat lampiran 10). 

 
Tabel 5.23 Hasil Uji Korelasi Spearman Spironolakton 

  Kadar Asam Urat 

 

Spironolakton  

r 0,175 

p 0,250 

n 45 

 
5.2.6 Hubungan Chronic Kidney Disease ( CKD ) terhadap Kadar Asam Urat 

Hubungan gagal ginjal terhadap kadar asam urat dapat diketahui melalui uji 

perbedaan dan uji korelasi. Untuk mengetahui perbedaan antara kelompok gagal 

ginjal dan tidak gagal ginjal terhadap kadar asam urat, dapat dilakukan uji hipotesis 

Mann-Whitney, sedangkan untuk mengetahui korelasi antara gagal ginjal terhadap 

kadar asam urat, dapat dilakukan dengan uji hipotesis Spearman.   

Berdasarkan tabel 5.24 dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang gagal ginjal 

sebanyak 20 pasien, dan pasien yang tidak gagal ginjal sejumlah 25 pasien. Uji 

perbedaan yang digunakan yaitu uji t tidak berpasangan, dengan syarat data harus 

normal. Setelah dilakukan uji normalitas, didapatkan hasil bahwa data tidak normal, 

karena nilai p kelompok CKD dan tidak CKD sebesar 0,958 ( p > 0,05 ) dan 0,966 ( p 

> 0,05 ), sehingga tidak layak untuk dilakukan uji t tidak berpasangan. Alternatif uji 

perbedaan dari penelitian ini adalah uji Mann-Whitney, dan diperoleh nilai p sebesar 

0,038 ( p < 0,05), yang artinya terdapat perbedaan bermakna antara kadar asam 

urat pada kelompok CKD dan tidak CKD (lihat lampiran 9).  
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 n Median Kadar Asam 
Urat (mg/dl) 

(minimal-maximal) 

Rerata Kadar Asam 
Urat (mg/dl) ± S.D 

p 

CKD 25 68,8 
(4,4-12,3) 

8,68±2,26  
0,038 

Tidak CKD 20 7,2 
(5,2-10,9) 

7,46±1,45 

 
Uji hipotesis korelasi penelitian ini menggunakan uji Spearman. Berdasarkan 

tabel 5.25, diperoleh nilai p sebesar 0,036 (p < 0,05 ) yang berarti bahwa korelasi 

antara kadar asam urat dan CKD adalah bermakna. Nilai korelasi Spearman 

sebesar 0,313, menunjukkan bahwa arah korelasi negatif, artinya pasien yang 

mengalami CKD memiliki kadar asam urat rendah dengan kekuatan korelsi lemah 

(lihat lampiran 10).   

Tabel 5.25 Hasil Uji Korelasi Spearman CKD 

  Kadar Asam Urat 

 

CKD  

R           - 0,313 

p 0,036 

n 45 

 

Tabel 5.24 Hasil Analisis Uji Mann-Whitney  CKD dengan Penambahan 
Informasi Rerata dan Simpang Baku 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional untuk melihat hubungan 

obesitas, konsumsi tinggi purin, dan obat-obatan terhadap kadar asam urat. 

Penelitian telah dinyatakan laik etik oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas 

Kedokteran Universitas Brawijaya dengan nomor 184 / EC / KEPK – S1 – FARM /03 

/ 2014. Penelitian dilakukan kepada pasien hiperurisemia yang mendapatkan terapi 

allopurinol minimal selama 1 bulan di Poli Ginjal Hipertensi Instalasi Rawat Jalan 

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Data yang diperoleh berasal dari rekam medis 

pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta hasil dari kuesioner kepada 

pasien.  

Sampel yang digunakan berjumlah 45 sampel. Dari 45 sampel tersebut, 

jumlah pasien pria lebih banyak dari pasien wanita yaitu 27 pasien pria dan 18 

pasien wanita. Sampel pria lebih banyak daripada wanita dikarenakan pengeluaran 

asam urat akan menurun karena adanya hormon androgen dan akan meningkat 

karena hormone estrogen (Lai et al., 2001). 

Usia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan 

kadar asam urat. Kecenderungan perkembangan hiperurisemia akan meningkat 

seiring dengan bertambahnya usia. Apabila dikelompokkan berdasarkan usia, 

prevalensi akan meningkat pada kelompok di atas 65 tahun, baik pada pria maupun 

wanita. Pada usia kurang dari 65 tahun, pria memiliki prevalensi 4 kali lebih tinggi 

dibandingkan pada wanita, tetapi pada mereka yang usianya lebih dari 65 tahun, 

rasio perbandingan antara pria dan wanita menyempit menjadi 1: 3 (Qazi, 2012). 
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Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian ini, bahwa kelompok usia yang 

terbanyak berada pada kelompok usia 60–69 tahun dengan jumlah sampel 21 

pasien. 

Prevalensi penyakit penyerta dari hiperurisemia akan meningkat seiring 

dengan peningkatan kadar asam urat. Pada kategori atas (serum asam urat  ≥ 10 

mg/dL), 86% dari subjek penelitian memiliki penyakit ginjal kronis stage ≥ 2,66% 

telah hipertensi, 65% mengalami obesitas, 33% gagal jantung, 33% diabetes, 23% 

memiliki infark miokard, dan 12% mengalami stroke. Sedangkan pada penelitian ini, 

penyakit penyerta yang paling banyak dialami pasien, adalah hipertensi 36,08%. 

Mekanisme potensial antara hiperurisemia dan hipertensi dipengaruhi oleh jalur 

renin angiotensin. Asam urat dapat mengaktivasi sistem renin-angiotensin (Grayson 

et al., 2011). 

Renin diproduksi dan disimpan di juxtaglomerular ginjal dan renin akan 

dilepaskan jika distimulasi oleh adanya gangguan pada ginjal. Pelepasan renin akan 

mengubah angiotensin menjadi angiotensi I. Selanjutnya oleh ACE akan diubah 

menjadi angiotensin II dan berikatan dengan reseptor angiotensin II sehingga 

menyebabkab vasokontriksi, pengeluaran aldosteron, dan aktivasi kerja saraf 

simpatis (Marie, 2008). 

Sejumlah obat yang menyebabkan hiperurisemia yaitu aspirin dosis rendah, 

pirazinamid, asam nikotinat, etambutol, siklosporin, acetazolamid, hidralazin, 

furosemid, dan diuretik (Lee, 2009). Pada penelitian ini, obat yang paling banyak 

digunakan oleh sampel penelitian dan menyebabkan hiperurisemia adalah furosemid 

54,84%. Furosemid merupakan kelompok loop diuretik yang paling sering 



61 

 

digunakan. Diuretik dapat meningkatkan reabsopsi tubular asam urat dan penurunan 

filtrasi asam urat sehingga asam urat tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal dan 

menyebabkan hiperurisemia (Lee, 2009). Obat-obatan lain yang dapat 

menyebabkan hiperurisemia yaitu pirazinamid, asam nikotinat, etambutol, 

acetazolamid, hidralazin tidak diteliti, karena pasien di  poli ginjal hipertensi tidak ada 

yang menggunakan obat tersebut sehingga peneliti hanya meneliti furosemid, aspirin 

dosis rendah, hidroklorotiazid, dan spironolakton. 

Obesitas merupakan salah satu bagian dari sindroma metabolik yang 

dikaitkan dengan hiperurisemia. Penelitian yang telah dilakukan oleh Li-ying et al. 

(2007), didapatkan bahwa konsentrasi asam urat berhubungan secara signifikan 

dengan obesitas, yang dapat dilihat dengan nilai obesitas pada pria sebesar (r  = 

0,297), sedangkan pada wanita sebesar (r = 0,234). Pada penelitian ini, obesitas 

tidak berhubungan secara signifikan terhadap kadar asam urat, dengan nilai p 

sebesar 0,197 (p > 0,05). Kekuatan korelasi pada penelitian ini lemah ( r = 0,196) 

dengan arah korelasi  positif, artinya pasien dengan obesitas memiliki kadar asam 

urat yang tinggi. Selain itu, jika dilihat dari nilai p uji perbedaan  dengan nilai sebesar 

0,203, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pasien obesitas dengan 

pasien yang tidak obesitas terhadap kadar asam urat. Hasil penelitian tersebut tidak 

sesuai dengan teori yang ada karena jumlah sampel yang obesitas lebih sedikit 

daripada yang tidak obesitas yaitu  7 dan 38 pasien, sehingga dapat mempengaruhi 

hasil penelitian, dan menjadikan parameter ini menjadi tidak bermakna. 

Makanan adalah penyebab lain dari hiperurisemia. Konsumsi tinggi purin 

dapat meningkatkan jumlah purin yang dicerna sehingga meningkatkan produksi 
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asam urat. Apabila makanan yang dikonsumsi tiap harinya mengandung proporsi 

protein yang tinggi, maka dapat meningkatkan kadar asam urat (Lee, 2009).  

Konsumsi makanan hasil laut telah dikaitkan dengan hiperurisemia dalam 

tiga studi terbaru. Dalam satu studi yang dilakukan pada 5 kota di Cina, hubungan 

antara konsumsi makanan hasil laut dan hiperurisemia mempunyai nilai sebesar p < 

0,051 pada ikan laut, dan p sebesar  < 0,01 untuk kerang. Namun, terdapat studi lain 

yang telah dilakukan di daerah Taiwan, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara daging, makanan hasil laut, atau faktor diet lain 

terhadap hiperurisemia (Villegas et al., 2012). Pada penelitian ini, makanan hasil laut  

tidak berhubungan secara signifikan terhadap kadar asam urat, dengan nilai p 

sebesar 0,426 (p  > 0,05). Kekuatan korelasi pada penelitian ini lemah ( r = 0,122) 

dengan arah korelasi  negatif, artinya pasien dengan konsumsi hasil laut memiliki 

kadar asam urat yang rendah. Selain itu, jika dilihat dari nilai p uji hubungan 

perbandingan, nilai  p sebesar 0,420 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara pasien yang mengkonsumsi hasil laut dan pasien yang tidak 

mengkonsumsi hasil laut terhadap kadar asam urat. Hasil penelitian tersebut tidak 

sesuai dengan teori yang ada, karena jumlah (gram) yang dikonsumsi oleh pasien 

akan berpengaruh kepada kadar asam urat. Pada penelitian ini, tidak dilihat 

seberapa besar jumlah hasil laut yang dikonsumsi. Seharusnya, terdapat perbedaan 

antara pasien yang mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi makanan hasil laut 

terhadap kadar asam urat. Semakin banyak jumlah dan jenis yang dikonsumsi, 

maka semakin meningkat kadar asam urat, sehingga parameter ini tidak bermakna.  
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Asupan daging yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko hiperurisemia 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Choi dan NHANES III (Pillinger & 

Keenan, 2008). Sedangkan pada penelitian ini, konsumsi daging  tidak berhubungan 

secara signifikan terhadap kadar asam urat, dengan nilai p sebesar 0,476 (p > 0,05). 

Kekuatan korelasi pada penelitian ini adalah lemah (r = 0,109) dengan arah korelasi 

positif, yang artinya pasien yang mengkonsumsi daging memiliki kadar asam urat 

tinggi. Selain itu, jika dilihat dari nilai p uji perbandingan, didapatkan nilai  p sebesar 

0,469 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pasien yang 

mengkonsumsi daging dan pasien yang tidak mengkonsumsi daging terhadap kadar 

asam urat.. Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan teori, karena pada 

penelitian yang dilakukan oleh Choi, dan NHANES III, dilakukan pembagian jumlah 

daging yang dikonsumsi menjadi 5 kelompok, sedangkan pada penelitian ini hanya 

membagi sampel menjadi  2 kelompok, yaitu pasien yang mengkonsumsi dan pasien 

yang tidak mengkonsumsi daging. Besar jumlah yang dikonsumsi sangat 

mempengaruhi kadar asam urat, sehingga variabel ini menjadi tidak bermakna.  

Konsumsi jerohan berdasarakan penelitian yang dilakukan oleh Yu et al.   

(2008) memiliki hubungan yang signifikan dengan kadar asam urat dengan nilai p 

sebesar 0,027. Sedangkan hasil dari penelitian ini jerohan tidak berhubungan secara 

signifikan terhadap kadar asam urat, dengan nilai psebesar 0,053 (p > 0,05). 

Kekuatan korelasi pada penelitian ini adalah lemah (r = 0,290) dengan arah korelasi  

negatif, artinya pasien dengan konsumsi jerohan memiliki kadar asam urat yang 

rendah. Selain itu, jika dilihat dari nilai p uji perbedaan, nilai  p sebesar 0,054 yang 

artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pasien yang mengkonsumsi 
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jerohan dan pasien yang tidak mengkonsumsi jerohan terhadap kadar asam urat. 

Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yu et al.  ( 

2008). Hasil penelitian yang tidak signifikan, dikarenakan bahwa jumlah pasien yang 

mengkonsumsi jerohan lebih sedikit daripada pasien yang tidak mengkonsumsi 

jerohan. Beberapa pasien yang mengkonsumsi jerohan memiliki kadar asam urat 

yang lebih rendah daripada pasien yang tidak mengkonsumsi jerohan (lihat lampiran 

11).  

Konsumsi polong-polongan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

villegas et al. (2012), menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi 

sayuran yang tinggi purin seperti kedelai dengan prevalensi terjadinya asam urat. 

Pada analisis uji hipotesis, konsumsi polong-polongan tidak berhubungan secara 

signifikan terhadap kadar asam urat, dengan nilai p sebesar 0,404 (p > 0,05). 

Kekuatan korelasi pada penelitian ini adalah lemah (r =  0,128) dengan arah korelasi 

negative, yang artinya pasien yang mengkonsumsi polong-polongan memiliki kadar 

asam urat yang rendah. Selain itu, jika dilihat dari nilai p uji perbedaan, nilai  p 

sebesar 0,398 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pasien 

dengan konsumsi polong-polongan  dan pasien yang tidak mengkonsumsi polong-

polongan terhadap kadar asam urat. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Villegas et al. ( 2012 ).  

Mekanisme obat dapat meningkatkan konsentrasi serum asam urat adalah 

penurunan ekskresi ginjal akibat induksi obat yang mengakibatkan kompetisi obat 

dengan asam urat dalam sekresi di tubulus ginjal (Lee, 2009). Pada analisis uji 

hipotesis, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
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konsumsi obat furosemid terhadap kadar asam urat. Hal tersebut tidak sesuai teori, 

bahwa loop diuretic (furosemid) dapat meningkatkan reabsorpsi urat. Pengaruh 

tersebut tampaknya tergantung pada dosis (Jackson, 2006). Pada dosis yang  tinggi  

yaitu 100-400 mg/hari, perubahan kadar asam urat tidak berpengaruh secara 

signifikan (Doehner & Anker, 2005). Pada penelitian ini, furosemid tidak 

berhubungan secara signifikan terhadap kadar asam urat, dengan nilai p sebesar 

0,637 (p > 0,05). Kekuatan korelasi pada penelitian ini adalah lemah (r = 0,072) 

dengan arah korelasi negatif, yang artinya pasien yang menggunakan furosemid 

memiliki kadar asam urat  rendah. Selain itu, jika dilihat dari nilai p uji perbedaan, 

nilai  p sebesar 0,631 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pasien yang menggunakan furosemid dan pasien yang tidak menggunakan 

furosemid terhadap kadar asam urat.  

Salisilat dosis rendah termasuk aspirin dosis rendah dapat meningkatkan 

asam urat dengan menghambat pengeluaran urat di ginjal (Lee, 2009). Pada 

penelitian ini, aspirin dosis rendah tidak berhubungan secara signifikan terhadap 

kadar asam urat, dengan nilai psebesar 0,776 (p > 0,05). Kekuatan korelasi pada 

penelitian ini lemah (r = 0.044) dengan arah korelasi positif, yang artinya pasien 

yang menggunakan aspirin dosis rendah memiliki kadar asam urat tinggi. Selain itu, 

jika dilihat dari nilai p uji perbedaan, nilai  p sebesar 0,773 yang artinya tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara pasien dengan aspirin dosis rendah dan 

pasien yang tidak menggunakan aspirin dosis rendah terhadap kadar asam urat.  

Dosis aspirin yang banyak diresepkan dokter pada sampel ini adalah 85 mg/hari. 

Sedangkan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Lee (2009) mengatakan 
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bahwa aspirin dapat menurunkan ekskresi asam urat pada ginjal pada dosis 1–2 

g/hari. Untuk dosis sedang (2-3 g/ hari), tidak mengubah ekskresi asam urat, dan 

pada dosis > 3 g/ hari dapat menurunkan konsentrasi asam urat. Sehingga, dapat 

dimungkinkan bahwa aspirin pada dosis 85 mg/ hari tidak mempengaruhi kadar 

asam urat.  

Diuretik thiazid yaitu hidroklorotiazid merupakan agen yang digunakan untuk 

menurunkan tekanan darah. Hiddroklorotiazid dapat meningkatkan retensi dari asam 

urat, sehingga menyebabkan hiperurisemia (Arcangelo& Peterson, 2006 ). Pada 

penelitian ini, hidroklorotiazid tidak berhubungan secara signifikan terhadap kadar 

asam urat, dengan nilai p sebesar 0,220 (p > 0,05). Kekuatan korelasi pada 

penelitian ini adalah lemah (r = 0,187) dengan arah korelasi positif, yang artinya 

pasien yang menggunakan hidroklorotiazid memiliki kadar asam urat yang tinggi. 

Selain itu, jika dilihat dari nilai p uji perbedaan, nilai  p sebesar 0,216 yang artinya 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang menggunakan 

hidroklorotiazid dan tidak menggunakan hidroklorotiazid  terhadap kadar asam urat. . 

Hasil dari penelitian tersebut sesuai dengan teori bahwa pengunaan dosis rendah 

HCT ≤ 25 mg/hari, secara signifikan tidak meningkatkan resiko hiperurisemia 

(Spieker et al., 2002). Dosis harian yang digunakan oleh sampel merupakan dosis 

rendah yaitu ≤ 25 mg/ hari. 

Hambatan pengeluaran urat, dapat terjadi karena penggunaan semua agen 

diuretik. Tiap agen diuretik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam 

menghambat ekskresi urat. Loop diuretic mempunyai kemampuan yang lebih besar 

dalam menghambat pengeluaran urat daripada golongan thiazid. Sedangkan 
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spironolakton mempunyai kemampuan yang lebih rendah jika dibandingkan thiazid 

dalam menghambat pengeluaran urat (Spieker et al., 2001). Hasil penelitian ini 

adalah spironolakton tidak berhubungan secara signifikan terhadap kadar asam urat, 

dengan nilai p sebesar 0,250 (p  > 0,05). Kekuatan korelasi pada penelitian ini 

adalah lemah (r = 0,175) dengan arah korelasi positif, yang artinya pasien yang 

menggunakan spironolakton memiliki kadar asam urat yang tinggi. Selain itu, jika 

dilihat dari nilai p uji perbedaan, nilai  p sebesar 0,246 yang artinya tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelompok yang menggunakan hidroklorotiazid dan 

pasien yang tidak menggunakan hidroklorotiazid  terhadap kadar asam urat.  

Hiperurisemia telah lama dihubungkan dengan penyakit kardiovaskuler dan 

sering dijumpai pada penderita hipertensi, penyakit ginjal, dan sindrom metabolik 

(Feig et al., 2008 ). Hasil penelitian ini adalah CKD berhubungan secara signifikan 

terhadap kadar asam urat, dengan nilai p sebesar 0,036 (p < 0,05). Kekuatan 

korelasi pada penelitian ini adalah lemah (r = 0,313) dengan arah korelasi negatif, 

yang artinya pasien yang menderita CKD memiliki kadar asam urat yang rendah. 

Selain itu, jika dilihat dari nilai p uji hubungan komparatif, nilai  p sebesar 0,038  

yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok  CKD dan tidak 

CKD terhadap kadar asam urat. Pada pasien hiperurisemia dengan penyakit ginjal, 

terjadi penurunan ekskresi asam urat, sehingga akan meningkatkan kadar asam urat 

dan menyebabkan hiperurisemia (Goiocheae et al., 2010).  

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan antara lain jumlah pasien yang 

terbatas, sehingga jumlah pasien yang digunakan pada penelitian ini sedikit. Selain 
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itu, tidak ada data tinggi badan dan BMI pasien, sehingga peneliti tidak dapat 

memastikan tinggi badan pasien secara tepat, hanya berdasarkan perkiraan saja. 

 

 

 



69 
 

BAB VII 

KESIMPULAN dan SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan obesitas, konsumsi tinggi 

purin, dan obat-obatan terhadap kadar asam urat pada pasien hiperurisemia yang 

mendapatkan allopurinol di Instalasi Rawat Jalan Poli Ginjal Hipertensi RSUD Dr. 

Saiful Anwar Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat perbedan yang signifikan secara statitik antara kelompok 

obesitas dengan tidak obesitas terhadap kadar asam urat dengan nilai p 

sebesar 0,193.  

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok 

yang mengkonsumsi tinggi purin (hasil laut, daging, jerohan, polong-

polongan) dengan kelompok yang tidak mengkonsumsi tinggi purin terhadap 

kadar asam urat dengan nilai p berturut- turut sebesar 0,420; 0,469; 0,054; 

0,398.  

3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok 

yang menggunakan obat-obatan (furosemid, aspirin dosis rendah, 

hidroklorotiazid, dan spironolakton) dengan tidak menggunakan obat-obatan 

terhadap kadar asam urat dengan nilai p berturut- turut sebesar 0,631; 

0,773;0,216; 0,246 

4. Tidak terdapat hubungan korelasi yang signifikan secara statistik pada pasien 

obesitas terhadap kadar asam urat dengan nilai p sebesar 0,197 
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5. Tidak terdapat hubungan korelasi yang signifikan secara statistik antara 

kelompok yang mengkonsumsi tinggi purin (hasil laut, daging, jerohan, 

polong-polongan) dengan tidak mengkonsumsi tinggi purin terhadap kadar 

asam urat dengan nilai p berturut- turut sebesar 0,426; 0,476; 0,053; 0,404. 

6. Tidak terdapat hubungan korelasi yang signifikan secara statistik antara obat-

obatan (furosemid, aspirin dosis rendah, hidroklorotiazid, dan spironolakton) 

terhadap kadar asam urat dengan nilai p berturut- turut sebesar0,637; 0,776; 

0,220; 0,250.   

7.2 Saran 

1.  Bagi Masyarakat 

a.   Masyarakat agar meningkatkan pola hidup yang sehat karena konsumsi 

makanan tinggi purin dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar asam 

urat. 

b.   Masyarakat agar lebih memperhatikan obat-obatan yang digunakan serta 

selalu bertanya kepada tenaga medis yang berkompeten mengenai  

efektivitas dari obat yang telah digunakan. 

c.   Masyarakat agar meningkatkan kepatuhan dalam minum obat, agar tidak 

memperparah penyakit yang diderita. 

2. Bagi Peneliti Lain  

a.    Melakukan penelitian yang lebih spesifik terkait jumlah (gram) makanan 

yang dikonsumsi sampel pasien untuk mengetahui faktor–faktor yang 

berpengaruh terhadap kadar asam urat.  
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