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ABSTRAK 
 
Pengaruh Pemberian Tepung Kedelai Terhadap Kadar Asam Urat Dalam Darah 
Tikus Putih. Riwi Tri Harjanti. Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang 2005. 
 

Beberapa tahun terakhir ini semakin banyak orang didiagnosa dokter 
menderita gangguan kadar asam urat tinggi. Asam urat merupakan hasil akhir 
metabolisme purin (nukleoprotein). Purin berasal dari makanan, penghancuran 
sel-sel tubuh yang sudah tua, serta hasil sintesa bahan-bahan yang ada di dalam 
tubuh, seperti: CO2, glutamin, glisin, asam aspartat dan asam folat. Kedelai atau 
tepung kedelai merupakan salah satu bahan atau hasil olahan kedelai yang 
mengandung banyak purin, sementara semakin banyak konsumen kedelai 
mengeluhkan gejala gangguan dan konsumen kedelai lainnya tidak 
mengeluhkannya, maka perlu diteliti tentang keterkaitan antara jumlah kedelai 
yang dikonsumsi dengan kadar asam urat dalam darah. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah apakah pemberian berbagai konsentrasi tepung kedelai 
berpengaruh terhadap kadar asam urat serum darah tikus putih. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan  Agustus 2005 di Laboratorium Biologi 
FMIPA Universitas Negeri Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah jenis 
tikus putih, sedangkan sampel yang digunakan adalah 25 ekor tikus putih strain 
winstar, umur 2 bulan, berat 150-200 g. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimental laboratorik dengan rancangan pre test post test dengan kelompok 
kontrol (pre test post test control group desaign). Perlakuan yang diterapkan 
berupa pemberian tepung kedelai pada tikus putih dengan berbagai konsentrasi, 
yaitu 0%, 15%, 30%, 45% dan 60%. Status perubahan kadar asam urat dalam 
darah tikus putih yang terjadi setiap perlakuan pemberian tepung kedelai 
dilakukan uji t berpasangan (paired t-test) dan untuk mengetahui nilai perubahan 
kadar asam urat dalam darah tikus putih yang terjadi antara perlakuan pemberian 
tepung kedelai dianalisis dengan analisa sidik ragam (Anova). Pemberian tepung 
kedelai tersebut berbeda secara bermakna antar kelompok, sehingga analisis 
dilanjutkan dengan uji Post Hoc-Tukey HSD pada tingkat kepercayaan 95%. 
Analisis dilakukan dengan menggunakan SPSS for Window Release 10 (Santoso, 
2002). 

Hasil penelitian adalah nilai rata-rata peningkatan tiap perlakuan masing-
masing, yaitu pada perlakuan A (kontrol) meningkat 0,22 mg/dL, perlakuan B 
(15%) meningkat 0,42mg/dL, perlakuan C (30%) meningkat 0,50 mg/dL, 
perlakuan D (45%) meningkat 0,60 mg/dL dan perlakuan E (60%) meningkat 1,14 
mg/dL. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah persentase pemberian tepung kedelai 
60 % menyebabkan peningkatan kadar asam urat darah. Saran dalam penelitian ini 
adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan bahan olahan kedelai yang lain 
untuk mengetahui dampak atau gangguan yang ditimbulkan terhadap kadar asam 
urat dalam darah. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 Mengenali orang lain adalah satu kepintaran, mengenali diri sendiri 

adalah satu kebijaksanaan, menguasai orang lain adalah satu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir ini semakin banyak orang didiagnosa dokter 

menderita gangguan kadar asam urat tinggi. Gangguan kadar asam urat 

disebabkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah. Pada awalnya 

gangguan ini ditandai dengan linu-linu di daerah sendi tulang, bahkan 

kadang-kadang terasa amat nyeri. Nyeri tersebut diakibatkan oleh 

menumpuknya kristal di daerah persendian tulang karena tingginya kadar 

asam urat dalam darah. Penyakit tersebut di dalam dunia kedokteran disebut 

Gout atau Pirai (Murbawani, 2003). 

Asam urat merupakan hasil akhir metabolisme purin (nukleoprotein). 

Purin berasal dari makanan, penghancuran sel-sel tubuh yang sudah tua, serta 

hasil sintesa bahan-bahan yang ada di dalam tubuh, seperti: CO2, glutamin, 

glisin, asam aspartat dan asam folat. Dalam kondisi normal asam urat ada 

dalam darah dan air seni (urin). Kadar rata-rata asam urat di dalam darah atau 

serum tergantung pada usia dan jenis kelamin. Pada pria sebelum pubertas 

kadar asam urat dalam darah sekitar 3,5 mg/dl, setelah pubertas meningkat 

secara bertahap sehingga dapat mencapai 5,2 mg/dl. Sedangkan wanita pada 

umumnya mempunyai kadar asam urat rendah, baru pada usia pramenopause 

kadar asam urat umumnya sekitar 4 mg/dl, kemudian setelah menopause 

kadarnya meningkat hingga mencapai 4,7 mg/dl (Dalimartha, 2002). 
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Menurut Mathews (2000), asam urat dihasilkan oleh setiap makhluk 

hidup akibat proses metabolisme utama, yaitu suatu proses kimia dalam inti 

sel yang berfungsi menunjang kelangsungan hidup. Proses dimulai dari 

masuknya makanan berupa karbohidrat, protein dan selulosa (serat) ke dalam 

tubuh, dicerna oleh sistem pencernaan, hingga akhirnya diserap oleh usus 

dalam bentuk nutrien sederhana. Pada tingkat sel, nutrien tersebut akan 

melalui suatu jalur proses kimia yaitu siklus krebs, yang akan menghasilkan 

tenaga (energi) dan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan tubuh. Protein yang 

masuk dalam tubuh akan dipecah menjadi asam nukleat yang selanjutnya 

diurai menjadi purin dan pirimidin. Purin inilah yang selanjutnya akan 

dioksidasi oleh enzim xanthin oksidase membentuk asam urat, yang 

merupakan produk akhir dari metabolisme purin (Krisnatuti dkk, 2000). Bila 

terjadi penyimpangan dalam proses ini, misalnya tubuh memproduksi asam 

urat dalam jumlah banyak sedang ginjal tidak mampu mengekskresikan 

secara normal, terutama terjadi pada orang berusia 40 tahun ke atas atau 

manula, maka asam urat akan menumpuk. 

Peningkatan kadar asam urat dalam darah terjadi akibat percepatan 

biosintesis purin (adenine dan guanine untuk membentuk DNA) dari asam 

amino atau degradasi purin berlebih akibat adanya kematian sel, kelebihan 

asupan asam nukleat dan protein melalui makanan, atau ekskresi asam urat 

melalui ginjal tidak sempurna (Nurachman, 2003). 

Pembentukan asam urat dalam darah selain merupakan hasil dari 

proses fisiologis normal, juga dapat terjadi akibat faktor dari luar, terutama 



 

 

3

dari makanan dan minuman yang dapat merangsang pembentukan asam urat 

(Anonim, 2004a). Berdasarkan tingginya kandungan purin sebagai sumber 

asam urat, dapat ditetapkan sejumlah makanan yang sebaiknya dihindari atau 

dibatasi. Daftar makanan yang dimaksud ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kategori Bahan Makanan Berdasarkan Kandungan Purinnya 
Kategori 
 

Kandungan 
purin tiap 100 g 
bahan makanan 

Contoh bahan makanan 

A > 150 mg 

Hati, ginjal, otak, udang kecil, 
kerang, jeroan angsa, paru, 
bagian leher, ragi, makanan 
yang diawetkan, sardin. 

B 50-150 mg 

Ikan, daging sapi, kerang, 
kacang kering (kacang kedelai, 
kacang tanah, kacang merah, 
kacang hijau), kembang kol, 
buncis, asparagus, kapri, jamur, 
bayam. 

C 0-15 mg Keju, susu, telur, oncom, tahu, 
tempe. 

Sumber:  Anonim, 2004a (dikutip dengan modifikasi). 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa kacang kedelai merupakan salah satu 

bahan makanan yang mengandung purin sedang (golongan B). Dengan 

demikian kacang kedelai dan olahannya (termasuk tepung kedelai) 

merupakan salah satu bahan makanan yang sebaiknya dihindari oleh 

penderita asam urat. Tepung kedelai adalah tepung yang dibuat dari kedelai 

dengan cara dikeringkan kemudian dihaluskan dan diayak sampai didapatkan 

tepung kedelai yang halus. Tepung kedelai mempunyai keistimewaan, antara 

lain kandungan zat-zatnya hampir sama besarnya dengan kedelai kering, 

karena belum mengalami proses-proses metabolik yang berarti seperti pada 

tempe, yang telah melalui proses fermentasi. Komposisi dari kedelai terdiri 
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dari protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B, C, dan 

air. Protein dari kedelai terdiri atas asam-asam amino yang sebagian besar 

terbentuk dari purin (Anonim, 2004a; Khotimah, 2003; Riana, 2000).  

Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi bahan makanan 

yang berasal dari kedelai, baik berupa kacang kedelai maupun olahannya 

seperti tepung kedelai, tahu maupun tempe, yang merupakan sumber purin 

(Anonim, 2004a; Khotimah, 2003). Dengan memperhatikan hal tersebut 

maka jelas bahwa banyak orang berpeluang menjadi penderita gangguan 

asam urat.  

Keluhan akan adanya gejala gangguan asam urat juga dapat timbul 

pada sejumlah orang setelah makan jeroan dan kacang-kacangan, meskipun 

pada beberapa orang lainnya tidak terpengaruh. Seseorang bisa menderita 

asam urat atau tidak, setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung 

kadar asam urat (kedelai) secara berlebihan tergantung pada faktor fisiologis, 

faktor genetik (bawaan) dan faktor luar (Afriansyah, 2000). 

Fakta di lapangan menunjukkan adanya sejumlah orang mengeluhkan 

tentang timbulnya gangguan asam urat, setelah mengkonsumsi kedelai atau 

hasil olahannya. Dari hasil konsultasi antara pasien penderita rematik dengan 

seorang dokter (Efendie, 2005) mengenai pantangan bagi penderita rematik 

dan gangguan asam urat, diperoleh informasi bahwa penderita asam urat 

dianjurkan untuk mengurangi makanan yang banyak mengandung purin, 

seperti jeroan dan kacang-kacangan, menghindari alkohol dan mengurangi 

berat badan apabila penderita memang tergolong obes (kelebihan berat 



 

 

5

badan). Kacang-kacangan polong seperti kacang hijau, kacang merah, kecipir 

dan kedelai, sudah lama diakui sebagai sumber protein, serat larut dan 

berbagai zat gizi mikro yang memiliki kontribusi unggul dalam pola makan 

(Afriansyah, 2000).   

 Beberapa jenis makanan diketahui mengandung banyak purin, antara 

lain daging, kacang-kacangan termasuk kacang kedelai, bayam, jamur dan 

kembang kol. Kedelai atau tepung kedelai merupakan salah satu bahan atau 

hasil olahan kedelai yang mengandung banyak purin. Konsumsi kedelai bagi 

beberapa orang tidak menimbulkan masalah, namun bagi beberapa orang 

lainnya konsumsi kedelai dapat menimbulkan masalah yaitu mengeluhkan 

gejala gangguan asam urat (Jo, 2005). Ada dan tidaknya keluhan tersebut 

maka perlu diteliti tentang keterkaitan antara jumlah kedelai yang 

dikonsumsi dengan kadar asam urat dalam darah. Berkaitan dengan hal 

tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

kedelai yang dikonsumsi (dalam bentuk tepung kedelai) terhadap kadar asam 

urat (pada tikus), dengan judul pengaruh pemberian tepung kedelai terhadap 

kadar asam urat dalam darah tikus putih. 

 

B. Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pemberian berbagai 

konsentrasi tepung kedelai berpengaruh terhadap kadar asam urat darah tikus 

putih. 
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C. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari penafsiran yang 

berbeda atau salah pengertian, maka akan dijelaskan beberapa istilah sebagai 

berikut: 

1. Tepung kedelai adalah tepung yang dibuat dari kedelai dengan cara 

dikeringkan kemudian dihaluskan dan diayak sampai didapatkan tepung 

kedelai yang halus. Dalam penelitian ini, tepung kedelai dengan 

persentase tertentu dicampurkan kedalam pakan tikus, sehingga diperoleh 

pakan tikus dengan kandungan tepung kedelai sebesar 0, 15, 30, 45 dan 

60%. 

2. Kadar asam urat darah adalah jumlah atau banyaknya asam urat yang 

terdapat darah, yang dapat diketahui melalui proses analisis biokimia 

dengan menggunakan alat Mikrolab 2000 dengan panjang gelombang 

546 nm. 

3. Tikus putih adalah salah satu jenis mammalia yang mempunyai nama 

jenis Rattus norvegicus dengan ciri antara lain berambut warna putih, 

mata merah, reproduksi dengan melahirkan, menyusui dan merupakan 

hewan yang biasa digunakan untuk penelitian. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

berbagai konsentrasi tepung kedelai terhadap kadar asam urat serum darah tikus 

putih. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti 

Untuk memberikan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai 

pengaruh pemberian berbagai konsentrasi tepung kedelai terhadap kadar 

asam urat serum darah tikus putih. 

2. Bagi masyarakat 

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

pengaruh pemberian berbagai konsentrasi tepung kedelai terhadap kadar 

asam urat serum darah tikus putih. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kedelai dan Kandungan Zat di dalamnya 

Kedelai (Glycine max (L.) Merill), diduga berasal dari kedelai liar 

Cina, Manchuria, dan Korea. Rhumpius melaporkan bahwa pada tahun 

1750 kedelai sudah mulai dikenal sebagai bahan makanan dan pupuk hijau 

di Indonesia. Kedelai merupakan salah satu tanaman sumber protein yang 

penting di Indonesia. Berdasarkan luas panen, di Indonesia kedelai 

menempati urutan ketiga sebagai tanaman palawija setelah jagung dan ubi 

kayu. Rata-rata luas pertanaman pertahun sekitar 703.878 ha, dengan total 

produksi 518.204 ton (Suprapto, 2001). 

Kedudukan tanaman kedelai dalam sistematik tumbuhan 

(taksonomi) menurut Sudarsono, Ratnawati dan Budiwati (2003) adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dycotiledonae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Leguminosae 

Genus  : Glycine 
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Spesies : Glycine max (L.) Merill dengan Glycine soya (L.) Sieb 

Menurut Budisantoso (1994), terdapat empat jenis kedelai, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Kedelai kuning: kedelai yang kulit bijinya berwarna kuning, putih atau 

hijau, yang bila dipotong melintang memperlihatkan warna kuning pada 

irisan keping bijinya, yang biasanya dijadikan susu. 

b. Kedelai hitam: kedelai yang kulit bijinya berwarna hitam. 

c. Kedelai hijau: kedelai yang kulit bijinya berwarna hijau, yang bila 

dipotong melintang memperlihatkan warna hijau pada irisan keping 

bijinya. 

d. Kedelai coklat: : kedelai yang kulit bijinya berwarna coklat. 

e. Bentuk biji kedelai bergantung kultivarnya, dapat berbentuk bulat, agak 

gepeng dan sebagian besar bulat telur. Sedangkan besar dan bobotnya 

dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Kedelai berbiji kecil : bobot 100 biji 7-11gr. 

b. Kedelai berbiji sedang : bobot 100 biji 11-13 gr. 

c. Kedelai berbiji besar : bobot 100 biji lebih dari 13 gr. 

Biji kedelai terdiri dari 2 bagian, yaitu kulit biji (testa) dan embrio 

(Budisantoso, 1994). Warna biji kedelai beragam, mulai dari kuning, hijau, 

coklat, hitam, atau campuran antara warna-warna tersebut. Kulit bijinya 

terdiri dari 3 lapisan sel, sedang embrionya terdiri dari kotiledon, plumula 

dan poros hipokotil-bakal akar. Kotiledon inilah yang merupakan bagian 
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terbesar dari biji kedelai dan berisi bahan makanan yang sebagian besar 

terdiri dari protein dan lemak  

Menurut Apit Riana (2005) kandungan nutrisi kacang kedelai 

mentah per 100 g porsi makanan dapat ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Kacang Kedelai Mentah per 100 g Porsi 

Makanan 

Nutrisi Besar 
Air 

Energi 
Protein 
Lemak 

Karbohidrat 
Serat 

Ampas 

67,5 g 
147 kcal 
12,95 g 
6,8 g 

11,05 g 
4,2 g 
1,7 g 

Sumber: Riana (2005) 

Kacang-kacangan polong seperti kacang hijau, kacang merah, kecipir 

dan kedelai, sudah lama diakui sebagai sumber protein, serat larut dan 

berbagai zat gizi mikro yang memiliki kontribusi unggul dalam pola 

makan (Afriansyah, 2000). Aspek gizi kedelai telah diteliti secara intensif 

selama 5-10 tahun lalu, karena kedelai merupakan makanan unik sumber 

isoflavon, suatu group fitokimia. Isoflavon adalah subkelas flavonoid, 

yakni kelompok besar antioksidan polifenol yang banyak dijumpai secara 

alami dalam buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan dan minuman, 

seperti teh dan minuman anggur, produk fermentasi buah anggur. Jenis 

isoflavon utama yang ditemukan dalam kedelai adalah genistein dan 

daidzein. Jumlah isoflavon dalam kedelai bervariasi, tergantung pada jenis 

kedelai, daerah geografis budidaya dan pengolahan kedelai. Produk seperti 
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kedelai matur/masak, kedelai panggang dan tepung kedelai merupakan 

sumber isoflavon yang unggul dan menyediakan isoflavon total sekitar 

5,1−5,5 mg/g protein kedelai. Kandungan isoflavon beberapa produk 

kedelai setiap 100 gr dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Kandungan Isoflavon Beberapa Produk Kedelai Setiap 100gr 
 

Produk Kedelai Kandungan Isoflavon 
(genistein dan daidzein)mg 

Kedelai hijau, tak dimasak 
Kedelai matur, tak dimasak 
Kedelai panggang 
Susu kedelai 
Tahu, tak dimasak 
Tempe, tak dimasak 
Tepung kedelai 

54,8 
188,8 
194,2 
8,8 
33,6 
53,1 
208.6 

Sumber: Anderson et al (1999), dalam Afriansyah 2000. 

Berbagai riset menunjukkan bahwa isoflavon dalam kedelai 

mempunyai peran potensial dalam mencegah sejumlah penyakit kronis, 

namun disisi lain kedelai mengandung purin yang cukup tinggi sehingga 

konsumsinya harus dibatasi bagi penderita asam urat tinggi (Afriansyah, 

2000). Tingginya konsumsi bahan makanan yang banyak mengandung 

purin termasuk kacang kedelai dan olahannya yang disertai dengan pola 

konsumsi sehari-hari dengan gizi kurang seimbang seperti terlalu banyak 

makan makanan berlemak dan mengandung kolesterol tinggi sering 

menyebabkan penumpukan asam urat di tubuh. 

2. Asam Urat Dalam Darah dan Metabolisme Purin 

Asam urat dinyatakan sebagai suatu senyawa alkaloida turunan 

purin (xanthine). Senyawa ini pertama kali ditemukan oleh Scheele pada 

tahun 1976, merupakan produk akhir dari metabolisme nitrogen pada 
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burung dan hewan melata. Ia bisa ditemukan pada hasil ekskresi kedua 

jenis hewan tersebut  dan pada urin hewan pemakan daging (Ganong, 

2002). 

Menurut Mariyono (2004), asam urat adalah asam lemah yang 

merupakan produk akhir metabolisme purin. Nukleotid purin merupakan 

bahan penting untuk komposisi asam nukleat dan sumber energi tubuh. 

Pada keadaan normal,   keseimbangan antara pembentukan dan pemecahan 

nukleotid purin. Sedangkan purin tersebut berasal dari asupan diet purin 

dan pemakaian ulang purin yang sudah terdapat di dalam tubuh. Untuk 

mengubah purin menjadi asam urat dibutuhkan enzim xanthin oxidase, dan 

bagian tubuh yang mengandung banyak enzim ini antara lain adalah hati 

dan usus. 

Asam urat dibentuk dari pemecahan purin serta oleh sintesis 

langsung dari 5-fosforilasi pirofosfat (5-PRPP) dan glutamine. Pada 

manusia asam urat diekskresikan didalam urin, tapi pada mamalia lain 

asam urat dioksidasi lanjut ke alantoin sebelum ekskresi. Kadar asam urat 

darah yang normal pada manusia sekitar 4 mg/dL atau 0,24 mmol/L 

(Ganong, 2002). Asam urat merupakan kristal putih, tidak berbau dan 

berasa, mengalami dekomposisi dengan pemanasan menjadi asam sianida 

(HCN), sangat sukar larut dalam air, larut dalam gliserin dan alkali. 

Nukleotida purin akan dikatabolisasi dalam jaringan tubuh dengan 

menghasilkan asam urat (Gambar 1). Dari Gambar 1 tampak bahwa AMP 

mengalami deaminasi oleh adenosine deaminase (ADA) dengan 



 

 

13

NH3 AMP

Adenosine

I M P Inosine

Nucleotidase

Adenosine
deaminase

Purine nucleoside
phosphorylase

H O2

H O2

H O2

NH3

H O2 2O2

Xanthine
oxidase

H O2 2O2

Xanthine
oxidase

GMP

Guanosine

Guanine

Nucleotidase H O2

H O2

NH3

G u a n i n e
deaminase

Purine nucleoside
phosphorylase

Hypoxantine Xantine Uric acid

menghasilkan inosin. Inosin dan guanine dibentuk dari proses hidrolisis 

secara spontan nukleosida monofosfat, yang diaktivasi oleh purin 

nucleoside phosphorylase (PNP) dengan menghasilkan hypoxanthin dan 

guanine. Guanine mengalami deaminasi menjadi xanthin oleh guanine 

deaminase, suatu enzim yang banyak terdapat pada otak dan hati manusia. 

Hypoxanthin dioksidasi menjadi xanthin, dan xanthin diubah menjadi 

asam urat oleh xanthin oxidase (Mathews, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Katabolisme nukleotida purin menjadi asam urat (Mathews, 

2000). 

Menurut Nurachman (2003) asam urat yang terakumulasi dalam 

jumlah besar dalam darah, akan memicu pembentukan kristal yang 

berbentuk jarum. Kristal-kristal ini biasanya terkonsentrasi pada sendi-

sendi (kaki, lutut, siku atau tangan) sedemikian rupa, sehingga 

mengakibatkan radang sendi (arthritis). Sendi-sendi tempat menumpuknya 

asam urat biasanya menjadi bengkak dan kaku. Apabila terkumpul di 



 

 

14

ginjal, asam urat akan memicu pembentukan batu asam urat (trofi) yang 

mengakibatkan kerusakan ginjal yang sulit diperbaiki. Kejadian ini 

biasanya dibarengi dengan kejadian hipertensi, penyakit pembuluh darah, 

infeksi atau penuaan. 

Akumulasi dari asam urat menyebabkan gout (Spector, 1993). Gout 

adalah gangguan metabolisme asam urat, yang ditandai dengan deposisi 

kristal urat dalam jaringan, terutama dalam persendian dan disebabkan 

oleh meningkatnya konsentrasi asam urat dalam cairan jaringan, termasuk 

plasma darah. Gejala utama biokimiawi gout adalah hiperurikemia, yang 

dapat diakibatkan oleh peningkatan pemasukan purin, perputaran dan 

produksi, berkurangnya eliminasi atau kombinasi faktor-faktor lingkungan 

dan genetik. 

Awal mula terjadinya serangan gout biasanya dimulai dengan 

sebuah serangan akut (paling sering di pangkal ibu jari kaki) akibat deposit 

kristal asam urat di dalam sendi, hal ini  antara lain berhubungan dengan 

peningkatan kadar asam urat ditubuh secara cepat (Mariyono, 2003). 

Peningkatan  kadar asam urat yang cepat dapat terjadi, antara lain oleh 

karena asupan diet kaya purin. Kadar asam urat juga dapat menurun 

dengan cepat akibat pemberian obat penurun kadar asam urat yang 

berlebihan, disamping juga faktor lepasnya kristal urat dari deposit kristal 

urat yang telah ada di jaringan  

Dalam kehidupan sehari-hari, pembatasan konsumsi makanan yang 

tinggi kadar asam uratnya, seperti daging jeroan dan berbagai jenis 
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kacang-kacangan termasuk kacang kedelai perlu dilakukan pengaturan, 

terutama bagi penderita asam urat (Gotera, 2003). 

3. Pengaruh Mengkonsumsi Kedelai Terhadap Kadar Asam Urat Dalam 

Darah 

Secara teoritis, Gotera (2003) menyarankan agar penderita kadar 

asam urat tinggi melakukan diet makanan yang mengandung purin, antara 

lain daging, jeroan dan kacang-kacangan. Kacang kedelai merupakan salah 

satu jenis kacang-kacangan, oleh karena itu kedelai beserta olahannya, 

termasuk tepung kedelai perlu dihindari dan dibatasi konsumsinya bagi 

penderita kadar asam urat tinggi. Apabila seseorang mengkonsumsi 

kedelai yang merupakan sumber purin kategori sedang (Anonim, 2004a), 

dalam jumlah yang banyak, maka protein kedelai (khususnya purin) masuk 

tubuh juga dalam jumlah yang banyak. Hal ini berpeluang meningkatkan 

metabolisme purin yang menghasilkan asam urat. Purin adalah protein dari 

golongan nukleoprotein, yang akan mengalami metabolisme menjadi asam 

urat. Asam urat dalam tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal, 

jika pengeluaran atau pembuangan ini berjalan seimbang dengan 

pembentukannya maka asam urat tidak akan menjadi masalah, kecuali dari 

pembuangan ini masih terdapat sisa asam urat yang semakin lama semakin 

banyak yang akhirnya menimbun dalam tubuh, sehingga kadar asam urat 

meningkat. Apabila pembuangan asam urat berlangsung lebih lambat 

daripada pembentukannya (tidak seimbang), maka kemungkinan besar 

akan mengakibatkan gangguan pada tubuh berupa peningkatan kadar asam 

urat dalam darah (Gotera, 2003). Tingginya kadar asam urat dalam darah 

akan menimbulkan efek nyeri sendi (gout). Asam urat adalah suatu bentuk 

senyawa yang normal berada dalam aliran darah, namun kadar asam urat 

yang nilainya melebihi batas normal, sering kali menyebabkan timbulnya 

rasa takut pada sejumlah orang. 
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Memperhatikan uraian di atas, dapat disusun kerangka berpikir seperti 

pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka berpikir peningkatan kadar asam urat akibat 
mengkonsumsi kedelai dalam jumlah banyak. 
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B. HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka berpikir seperti pada Gambar 2, maka hipotesis 

penelitian ini adalah pemberian tepung kedelai berpengaruh terhadap kadar 

asam urat dalam darah tikus putih. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan  Agustus 2005 di Laboratorium Biologi 

FMIPA Universitas Negeri Semarang. 

 

B. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah jenis tikus putih Rattus norvegicus, 

sedangkan sampel yang digunakan adalah 25 ekor tikus putih Rattus norvegicus 

strain winstar, umur 2 bulan, berat 150-200 g, yang diperoleh dari UPHP 

Yogyakarta. 

 

C. Variabel Penelitian 

   Variabel pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Variabel bebas: pemberian tepung kedelai dengan persentase 0%, 15%, 30%, 

45% dan 60%. 

2. Variabel tergantung: kadar asam urat darah tikus putih. 

3. Variabel kendali: strain, umur, jenis kelamin dan berat badan tikus putih. 

4. Variabel rambang: suhu dan kelembaban. 
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D. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan 

rancangan pre test post test dengan kelompok kontrol (pre test post test control 

group desaign) (Pratiknya, 1993). Perlakuan yang diterapkan berupa pemberian 

tepung kedelai pada tikus putih dengan berbagai konsentrasi.  

 

E. Alat Dan Bahan Penelitian 

1. Alat-alat penelitian 

a. Timbangan Ohaus dengan kapasitas 2610 g dengan skala terkecil 0,1 

g. 

b. Kandang tikus lengkap dengan pakan dan minum sebanyak 5 buah. 

c. Blender untuk menghaluskan kedelai menjadi tepung kedelai. 

d. Oven untuk mengeringkan kedelai. 

e. Mikrohematokrit untuk pengambilan darah. 

f. Rak dan tabung reaksi untuk menampung sampel darah. 

g. Ependoff untuk menampung sampel darah. 

h. Sentrifuse. 

i. Mikrolab 2000 untuk memeriksa kadar asam urat darah  

2. Bahan-bahan penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus 

putih strain winstar, umur 2 bulan sebanyak 25 ekor, dengan berat badan 

150-200 g; tepung kedelai; pakan tikus CP511 sebanyak pakan basal 

tikus; air minum; asam pikrat untuk menandai tikus. 
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F. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Penelitian 

a. Menyiapkan tikus putih sebanyak 25 ekor 

b. Menyiapkan kandang tikus lengkap dengan tempat pakan dan 

minumnya 

c. Menyiapkan timbangan hewan 

d. Menyiapkan tepung kedelai (Lampiran 7) 

e. Menyiapkan pakan dengan penambahan tepung kedelai (Lampiran 8) 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Mengadaptasikan tikus selama satu minggu. Selama adaptasi tikus 

diberi pakan dan minum secara ad libitum 

b. Menimbang berat badan tikus dan menandainya dengan asam pikrat 

c. Membagi tikus secara acak menjadi 5 kelompok masing-masing 

kelompok 5 ekor 

d. Untuk mengetahui kadar asam urat awal, semua tikus diambil darahnya 

dan diukur kadar asam urat 

e. Menempatkan tikus dalam kandang masing-masing sesuai kelompok 

dan diberi perlakuan sebagai berikut: 

Kelompok A : diberi tepung kedelai 0% dari total pakan 

Kelompok B : diberi tepung kedelai 15% dari total pakan 

Kelompok C : diberi tepung kedelai 30% dari total pakan 

Kelompok D : diberi tepung kedelai 45% dari total pakan 

Kelompok E : diberi tepung kedelai 60% dari total pakan 
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Penggunaan persentase ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Nur Khotimah (2003) yang berjudul Pengaruh Pemberian Tepung 

Kedelai Terhadap Kadar Kolesterol Serum Tikus Putih 

Hiperkolesterolemik. Dengan persentase yang sama peneliti ingin 

mengetahui bagaimanakah pergaruhnya terhadap asam urat. 

f. Pakan diberi secara ad libitum dan dilakukan selama 21 hari. 

g. Pada hari ke-22 setiap tikus pada masing-masing kelompok dipuasakan 

selama 14 jam, diambil darahnya dari pleksus retroorbitalis 

menggunakan mikrohematokrit. Sampel darah ditampung dalam tabung 

reaksi dan didiamkan selama 30 menit kemudian disentrifuse untuk 

diambil serumnya.  

h. Kadar asam urat darah diukur dengan menggunakan alat mikrolab 2000 

dengan panjang gelombang 546 nm. 

3. Alur Penelitian 

Alur penelitian ini dilukiskan dalam bentuk bagan seperti pada Gambar 3. 

G. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengambilan data kadar asam urat dilakukan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Persiapan pengumpulan data 

Sampel darah yang akan diukur sebelumnya disentrifugasi terlebih 

dahulu untuk memisahkan antara serum dan plasma, karena yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah serum darah (lampiran 9). 
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Gambar 3. Alur Penelitian 
 

2. Kadar Asam Urat 

Pemeriksaan kadar asam urat dilakukan dengan menggunakan alat 

mikrolab 2000 dengan panjang gelombang 546 nm. Pemeriksaan ini 

dilakukan sebanyak dua kali, yaitu sebelum diberi perlakuan dan setelah 

diberi perlakuan. Secara ringkas sampel darah sebanyak 20 μl dicampur 

dengan 1000 μl reagen asam urat, dicampur rata, didiamkan selama 10 
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menit pada suhu kamar (370 C), kemudian absorbsian sampel terhadap 

reagen blanko dibaca dengan alat mikrolab 2000 (Lampiran 9). 

3. Tabulasi data 

Data berupa kadar asam urat (mg/dl) dimasukkan dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Data Hasil Pengukuran Kadar Asam Urat (mg/dl) 

Kadar asam urat darah tikus pada kelompok perlakuan (mg/dl) 
A B C D E 

Ulangan 

I II I II I II I II I II 
1 
2 
3 
4 
5 

          

Keterangan: 
Kelompok A : diberi tepung kedelai 0% dari total pakan 
Kelompok B : diberi tepung kedelai 15% dari total pakan 
Kelompok C : diberi tepung kedelai 30% dari total pakan 
Kelompok D : diberi tepung kedelai 45% dari total pakan 
Kelompok E : diberi tepung kedelai 60% dari total pakan 
I  :  kadar asam urat sebelum perlakuan (mg/dl) 
II  :  kadar asam urat setelah perlakuan (mg/dl) 
 

H. Metode Analisis Data 

Terhadap data yang terkumpul dilakukan cleaning, coding dan 

tabulasi selanjutnya dimasukkan ke dalam komputer dan dilakukan analisis 

diskriptif data. Pada analisis diskriptif, data disajikan sebagai rerata, 

simpangan baku dan median. Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, 

dilakukan uji normalitas data dengan uji Kolmogorov Smirnov. 

Data yang diperoleh ternyata berdistribusi normal, sehingga untuk 

mengetahui status perubahan kadar asam urat dalam darah tikus putih yang 

terjadi setiap perlakuan pemberian tepung kedelai dilakukan uji t 

berpasangan (paired t-test) dan untuk mengetahui nilai perubahan kadar asam 
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urat dalam darah tikus putih yang terjadi antara perlakuan pemberian tepung 

kedelai dianalisis dengan analisa sidik ragam (Anova). 

Status pemberian tepung kedelai dengan persentase yang berbeda-

beda ternyata kadar asam urat dalam serum darah tikus berbeda secara 

bermakna, sehingga analisis dilanjutkan dengan uji Post Hoc-Tukey HSD 

pada tingkat kepercayaan 95%. Analisis dilakukan dengan menggunakan 

SPSS for Window Release 10 (Santoso, 2002). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Dari penelitian diperoleh data kadar asam urat serum darah tikus putih 

sebelum pemberian tepung kedelai dan data sesudah pemberian tepung kedelai 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data Kadar Asam Urat Sebelum dan Sesudah Pemberian Tepung Kedelai 

Kadar asam urat darah tikus pada kelompok perlakuan (mg/dl) 
A B C D E 

Ulangan 

I II I II I II I II I II 
1 
2 
3 
4 
5 

1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
1,6 

2,0 
2,2 
2,0 
2,2 
1,7 

1.7 
1,6 
1,7 
1,8 
1,5 

2,0 
2,2 
2,1 
2,1 
2,0 

1,7 
1,8 
1,5 
1,6 
1,7 

2,0 
2,1 
2,2 
2,0 
2.5 

1,8 
1,4 
1,5 
1,4 
1,7 

2,5 
2,0 
1,8 
2,1 
2,3 

1,8 
1,4 
1,6 
1,4 
1,7 

2,8 
2,2 
2,8 
2,0 
2,8 

Rata-rata 1,78 2,02 1,66 2,08 1,66 2,16 1,56 2,14 1,58 2,52 
Keterangan: 
Kelompok A : diberi tepung kedelai 0% dari total pakan 
Kelompok B : diberi tepung kedelai 15% dari total pakan 
Kelompok C : diberi tepung kedelai 30% dari total pakan 
Kelompok D : diberi tepung kedelai 45% dari total pakan 
Kelompok E : diberi tepung kedelai 60% dari total pakan 
I  :  kadar asam urat sebelum perlakuan (mg/dl) 
II  :  kadar asam urat setelah perlakuan (mg/dl) 
 
Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa data hasil penelitian berdistribusi 

normal, dengan nilai probabilitas 0,778 lebih besar dari 0,05 (Lampiran 1). 

Dari data yang normal tersebut kemudian diperoleh hasil rata-rata kadar asam 

urat serum darah tikus putih sebelum perlakuan adalah 1,6520 dan  rata-rata 

kadar asam urat serum darah tikus putih sesudah perlakuan adalah 2,1840 

(Tabel 5 dan Lampiran 2). Sedangkan rata-rata peningkatan kadar asam urat 
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serum darah tikus putih setiap perlakuan secara ringkas dapat dilihat dari 

Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Perlakuan Rata-rata Peningkatan Kadar Asam Urat Serum 
Darah Tikus Putih Setiap 

 
Kelompok 
Perlakuan 

Jumlah Rata-rata peningkatan kadar 
asam urat serum darah tikus 

putih 
A 5 0,2200 
B 5 0,4200 
C 5 0,5000 
D 5 0,6000 
E 5 1,1400 

Total 25 0,5760 
 

Dari Tabel 6 terlihat bahwa rata-rata kadar asam urat serum darah tikus 

putih yang paling nyata adalah pada perlakuan kelompok E dengan persentase 

pemberian tepung kedelai 60 %. 

Status perubahan kadar asam urat dalam serum darah tikus putih pada tiap 

kelompok dapat diketahui dengan melakukan uji t berpasangan (paired t-test) 

(Santoso, 2002). Hasil dari paired t-test menunjukkan bahwa perubahan kadar 

asam urat dalam serum darah tikus putih tiap kelompok, adalah berbeda secara 

bermakna dengan probabilitas lebih kecil dari 0,001, berarti pemberian 

perlakuan pada tiap kelompok mengalami perubahan kadar asam urat yang 

berupa peningkatan kadar asam urat (Lampiran 3).  

Nilai perubahan kadar asam urat dalam serum darah tikus putih yang 

terjadi antara perlakuan dapat diketahui dengan analisa sidik ragam (Anova), 

dan hasilnya adalah bahwa kadar asam urat tiap kelompok tikus berbeda 

secara bermakna dengan nilai probabilitas kurang dari 0,001 (Lampiran 5). 
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Kadar asam urat tiap kelompok berbeda secara bermakna antar kelompok, 

sehingga dilakukan analisis lanjut menggunakan Post Hoc Test-Tukey HSD 

(Santoso, 2002) dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji lanjut Post Hoc-

Tukey HSD (Lampiran 6) dapat dilihat secara ringkas pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Uji Lanjut Post Hoc-Tukey HSD Secara Ringkas 

Uji lanjut antar 
kelompok 

Nilai signifikan 

A – B 0,725 
A – C 0,431 
A – D 0,165 
A – E 0,000 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa antara kelompok kontrol A dengan kelompok 

perlakuan yang lain ada yang berbeda secara bermakna dan ada yang tidak 

berbeda secara bermakna. Nilai yang memperlihatkan perbedaan secara 

bermakna hanya terdapat antara kelompok A dengan kelompok perlakuan E. 

 

B. Pembahasan 

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pemberian tepung kedelai 

dengan persentase 60 % (kelompok E) dapat meningkatkan kadar asam urat 

serum darah tikus putih. Kadar asam urat  tikus dari tiap kelompok mengalami 

peningkatan dengan nilai rata-rata peningkatan bervariasi (Tabel 6). Nilai 

peningkatan kadar asam urat yang paling tinggi terlihat pada kelompok E, dan 

setelah dilakukan uji anova dan uji lanjut Post Hoc-Tukey HSD kelompok E 

menunjukkan beda yang paling signifikan (Tabel 7 dan Lampiran 6). 
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Dari hasil uji lanjut Post Hoc-Tukey HSD diketahui bahwa kelompok tikus 

yang memperlihatkan perbedaan kadar asam urat yang bermakna adalah antara 

kelompok A dengan kelompok E saja.  

Perbedaan perubahan kadar asam urat secara bermakna antara kelompok A 

dan kelompok E, disebabkan karena pada tikus kelompok A hanya diberi 

perlakuan berupa pemberian makanan dalam bentuk pelet tanpa campuran 

apapun. Tikus kelompok E mengalami peningkatan kadar asam urat dalam 

serum darah, yaitu dengan rata-rata peningkatan dari 1,58 mg/dL menjadi 2,52 

mg/dL (lihat Tabel 5). Hal ini disebabkan karena tikus pada kelompok E diberi 

perlakuan pemberian makanan berupa campuran tepung kedelai 60 % dan 

pelet 40 %. Makanan yang diberikan pada kelompok E ini menyebabkan 

peningkatan kadar asam urat dalam serum darah tikus putih. Tikus pada 

kelompok A (kontrol) tidak mengalami perubahan peningkatan kadar asam 

urat karena tikus hanya mengkonsumsi pelet, sehingga tidak menghasilkan 

purin dan tidak terbentuk asam urat. Menurut Gotera (2003),  peningkatan 

kadar asam urat disebabkan karena produksi asam urat meningkat akibat 

konsumsi bahan makanan (campuran tepung kedelai dan pelet) yang 

mengandung purin tinggi. 

Tepung kedelai merupakan bahan makanan hasil olahan kacang kedelai 

yang mempunyai kandungan purin cukup tinggi, yaitu antara 50-150 mg per 

100 g bahan makanan (Anonim, 2004a). Konsumsi tepung kedelai dalam 

jumlah yang banyak menyebabkan purin yang dihasilkan dalam tubuh 

meningkat. Menurut Gotera (2003) pemasukan purin ke tubuh akan 
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menyebabkan terbentuknya asam urat. Purin dalam bahan makanan terdapat 

dalam asam nukleat berupa nukleoprotein (Krisnatuti dkk, 2001). Asam 

nukleat dibebaskan dari nukleoprotein oleh enzim pencernaan di usus, dan 

asam nukleat ini dipecah menjadi mononukleotida. Mononukleotida 

dihidrolisis menjadi nukleosida yang dapat secara langsung diserap oleh tubuh 

dan sebagian dipecah lebih lanjut menjadi purin dan pirimidin. Nukleotida 

purin dikatabolisasi dalam jaringan tubuh dengan menghasilkan asam urat. 

Asam urat adalah suatu bentuk senyawa yang memang normal berada 

dalam aliran darah, namun jika kadarnya berada diluar batas normal maka 

akan menimbulkan gangguan (Gotera, 2003). Konsentrasi asam urat dalam 

darah dapat dipertahankan dalam batas-batas normal dengan mengeluarkan 

asam urat dari tubuh yaitu melalui aliran darah yang dikeluarkan melalui 

ginjal. 

Asam urat tidak akan menjadi masalah bila pengeluaran atau 

pembuangannya dapat berjalan seimbang. Pembuangan yang masih 

meninggalkan sisa asam urat akan meningkatkan kadar asam urat karena 

semakin lama semakin banyak tertimbun dalam tubuh. Peningkatan kadar 

asam urat juga dapat terjadi akibat pembuangan asam urat berjalan lebih 

lambat dari pembentukannya. Hal ini dapat terjadi akibat terganggunya fungsi 

ginjal atau ketidakmampuan ginjal mengeluarkan asam urat yang berlebihan 

dalam tubuh, sehingga kadar asam urat tidak dapat dikeluarkan secara normal 

dan menimbulkan masalah yang berupa peningkatan kadar asam urat dalam 

darah. 
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Hasil uji lanjut Post Hoc-Tukey HSD yang tidak berbeda secara bermakna 

terlihat pada kelompok selain antara kelompok A dengan kelompok perlakuan 

E (Tabel 7). Hal ini disebabkan persentase pemberian makanannya hanya 

berselisih sedikit atau hampir tidak beda nyata. Perlakuan pada kelompok B, 

kelompok C dan kelompok D tidak menunjukkan peningkatan kadar asam urat 

dalam serum darah tikus putih. Hal ini disebabkan pemberian perlakuan 

berupa campuran tepung kedelai 15 %, 30 % dan 45 % masih dapat ditoleransi 

oleh tubuh tikus putih. Purin-purin yang dihasilkan oleh ketiga kelompok ini 

juga akan membentuk hasil akhir berupa asam urat. Asam urat yang dihasilkan 

dapat dikeluarkan dari tubuh dalam keadaan seimbang antara pengeluaran dan 

pembentukannya, sehingga tidak dapat meningkatkan kadar asam urat dalam 

serum darah tikus pada kelompok B, kelompok C dan kelompok D. 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa pemberian tepung kedelai 

sebanyak 60% dapat berpengaruh meningkatkan kadar asam urat dalam darah 

tikus putih, sehingga konsumen kedelai diharapkan untuk membatasi 

konsumsi tepung kedelai terutama bagi penderita asam urat tinggi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian 

tepung kedelai berpengaruh terhadap kadar asam urat dalam darah tikus putih. 

Pemberian tepung kedelai 60% dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah 

tikus putih 

 

B. Saran 

Untuk mengetahui peningkatan kadar asam urat dalam darah yang lebih 

berarti perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pemberian bahan olahan kedelai 

yang lainnya atau pemberian perlakuan dalam bentuk purin murni untuk 

mengetahui dampak atau gangguan yang ditimbulkan terhadap kadar asam urat 

dalam darah. 
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Lampiran 9. Prosedur Pengukuran Kadar Asam Urat 
 
1. Mengambil darah tikus untuk sampel darah dilakukan dengan cara: 

a. Menyiapkan tabung reaksi untuk menampung darah dan mikrohematokrit. 

b. Memegang tikus, kemudian memasukkan kapiler mikrohematokrit pada 

sinus orbitalis yang terdapat di sudut mata. 

c. Memutar kapiler mikrohematokrit perlahan-lahan hingga darah keluar, 

tetesan darah yang keluar ditampung dalam tabung reaksi hingga mencapai 

volume kira-kira 2 ml. 

d. Mencabut kapiler mikrohematokrit dari sinus orbitalis tikus dan 

membersihkan sisa darah pada mata tikus dengan kapas. 

2. Sampel darah dalam tabung reaksi disentrifuse selama 15 menit dengan 

kecepatan 350 rpm, kemudian diambil serumnya dan ditampung dalam 

opendorf. 

3. Mengukur kadar asam urat menggunakan Mikrolab 2000 dengan panjang 

gelombang 546 nm, caranya: 

Cara pengukuran kadar asam urat serum darah tikus putih untuk menguji kadar 

asam urat dalam penelitian ini menggunakan 2 larutan, yaitu larutan sampel dan 

larutan blanko (reagent blank). Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 

a. Menyiapkan 2 tabung reaksi yang bersih dan kering. Tabung I sebagai 

larutan blanko diisi dengan 1000 μl reagen asam urat dan tabung II sebagai 

sampel diisi dengan 20  μl serum darah yang dicampur dengan 1000 μl 

reagen asam urat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Larutan pengisi 
tabung reaksi 

Blanko Sampel 

Sampel - 20 μl 
Reagent 1000 μl 1000 μl 

b. Larutan dalam tabung reaksi tersebut dicampur rata dan didiamkan selama 

10 menit pada suhu kamar (370 C). 

c. Membaca absorbsian sampel terhadap reagen blanko menggunakan alat 

Mikrolab 2000 dengan panjang gelombang 546 nm.  
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