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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Buku 2.1.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dilansir buku adalah 

sekumpulan kertas-kertas berjilid yang biasanya berisi tulisan ataupun kosong 

(diakses melalui https://kbbi.web.id/buku). Sedangkan menurut Haslam (2006), 

buku merupakan sebuah wadah yang berisikan halaman-halaman tercetak dan 

terjilid yang menyediakan, mengumumkan, menjelaskan, dan meneruskan 

informasi kepada pembaca kapanpun dan dimanapun (hlm. 9). 

2.1.1. Anatomi Buku 

Arifin dan Kusrianto (2009) mengatakan bahwa dengan menggunakan anatomi 

yang lengkap, terstruktur, sederhana dan jelas merupakan sebuah buku yang baik. 

Menurut Guan (2012), komponen dalam buku yang harus ada adalah (hlm. 8-11); 

1. Sampul (Cover) 

Cover adalah salah satu komponen buku yang dapat mengekspresikan isi buku 

tersebut, dan cover juga menentukan suksesnya sebuah buku. 

2. Punggung Buku (Book Spine) 

Cover buku biasanya tidak dapat ditampilkan secara keseluruhan, maka dari 

itu punggung buku memiliki tugas untuk mengekspresikan buku tersebut sama 

halnya seperti cover. 
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3. Fly page 

Flypage adalah jembatan antara cover buku dan cover dalam. Flypage 

biasanya meliputi expansion page, blank page, like page, title page, copyright 

page, dan sebagainya. 

4. Konten (Contents) 

Layout dan warna menjadi salah satu hal terpenting dalam sebuah konten. 

Desainer yang baik tidak akan menyalahgunakan desain dalam sebuah konten 

karena akan menyebabkan bermacam-macam gangguan terhadap pembaca. 

5. Layout 

Layout sebaiknya menyatu dengan konten buku. Layout yang menarik akan 

memikat pembaca untuk membaca konten lebih dalam dan lebih jauh. Warna, 

garis, dan elemen desain lainnya akan meningkatkan perasaan pembaca. 

6. Copyright Page 

Copyright page mencakup judul buku, nama penulis, nama editor, nama 

kritikus, penerbit, lokasi dan nama percetakan, nomor ISBN, format buku, 

jumlah halaman, dan harga. 

Sedangkan, menurut Haslam (2006), buku secara umum memiliki bagian-

bagian tertentu. Menurut Beliau, anatomi dalam sebuah buku meliputi spine, head 

band, hinge, head square, front pastedown, cover, foredge square, front board, 

tail square, endpaper, head, leaves, back pastedown, back cover, fore edge, turn-

in, tail, fly leaf, foot, dan signature (hlm. 20). 
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2.1.2. Perancangan Buku 

Dalam peracangan buku, terdapat berbagai macam elemen didalamnya seperti 

teks, layout, dan tipografi yang bersatu. Elemen tersebut memiliki kekuatannya 

masing-masing demi mencapai kesatuan tersebut dan menjadi sebuah buku yang 

dapat membuat pembaca meresap informasi secara nyaman.  

2.1.3. Ilustrasi 

Ilustrasi adalah satu-satunya disiplin dalam dunia seni dan komunikasi visual yang 

memperjelas atau menerangkan sebuah informasi kepada audiens (Male, 2007, 

hlm. 90). Sedangkan, Zeegen (2009) menambahkan bahwa ilustrasi diciptakan 

untuk memahami sekitar dan memungkinkan audiens dan pencipta untuk 

menggambarkan atau mengkomunikasikan seluk beluk kehidupan (hlm. 6). 

Gambar 2.1. Bagian-bagian Buku 

Sumber: Book Design, 2006) 
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2.1.3.1. Tujuan Ilustrasi 

Menurut Arifin dan Kustrianto (2009), ilustrasi merupakan suatu media untuk 

memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan, dimana biasanya ilustrasi 

memberikan variasi pada isi buku hingga menarik, memotivasi, komunikatif, dan 

memudahkan pembaca untuk memahami pesan. Arntson (2012) juga mengatakan 

bahwa ilustrasi adalah untuk mempersembahkan sebuah produk, membagi cerita, 

menerangkan sebuah konsep, atau menunjukkan sesuatu. 

2.1.3.2. Jenis-jenis Ilustrasi 

Menurut Arntson (2012), ilustrasi advertising dan editorial adalah dua hal 

terpenting dalam bidang ilustrasi. Dimana menurutnya advertising illustration 

adalah untuk menjual sebuah produk atau menawarkan sebuah jasa kepada 

konsumen, sedangkan editorial illustration berfokus kepada bagaimana 

mengkomunikasikan emosi atau opini melalui garis, bentuk, dan penempatan 

(hlm. 154).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Contoh Advertising Illustration 

Sumber: (http://robotscrytoo.com) 
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Advertising dan editorial illustration dapat dibagi lagi menjadi beberapa dan 

kegunaannya (Arntson, 2013, hlm. 154-157); 

1. Recording dan Book Illustration 

Cover CD dan DVD dapat dijadikan peluang ilustrator untuk menuangkan ide 

dalam bentuk gambar dan tipografi. Sedangkan book illustration menentukan 

penjualan sebuah buku, yang biasanya ilustrator diberikan arahan oleh art 

director terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Contoh Editorial Illustration 

Sumber: (http://www.burdu976.com) 
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2. Magazine dan Newspaper Illustration 

Majalah bergantung kepada ilustrasi untuk memikat perhatian pembaca. 

Sebuah gambar harus memuat seluruh informasi visual untuk cerita yang 

Gambar 2.4. Contoh Recording Illustration 

Sumber: (http://natedsanders.com) 

Gambar 2.5. Contoh Book Illustration 

Sumber: (http://36pages.com) 
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mendampingi. Sedangkan koran terkadang menggunakan gambar berwarna 

hitam putih di bagian editorial. Koran biasanya menggunakan warna hanya 

untuk bagian depan atau artikel yang dimuat dengan spesial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Contoh Magazine Illustration 

Sumber: (http://www.notefolio.net) 

Gambar 2.7. Contoh Newspaper Illustration 

Sumber: (https://noorhanilaksmi.wordpress.com) 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Tirza Nurraufika, FSD UMN, 2018



13 
 

3. Fashion Illustration 

Fashion illustration tidak selalu menyampaikan informasi mengenai bahan 

yang digunakan, namun lebih berusaha untuk meyakinkan audiens dengan 

suasana ilustrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2. Gaya Ilustrasi 

Ilustrasi memiliki gaya masing-masing. Gaya tersebut dapat menentukan karakter 

seseorang, dan gaya ilustrasi memiliki beberapa aliran. Menurut Gumelar (2015), 

ilustrasi ada empat klasifikasi, yaitu: 

1. Realisme 

Hasil akhir gaya realisme memiliki ciri khas yaitu hampir meniru objek nyata. 

 

 

Gambar 2.8. Contoh Fashion Illustration 

Sumber: (http://www.harpersbazaar.com) 
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2. Kartunisme 

Ilustrasi kartunisme dapat dikenali dengan gaya menggambar yang terlihat 

sederhana, lucu, dan bervariasi. 

 

 

 

 

 

 

3. Hibrida 

Hibrida merupakan gaya ilustrasi yang biasanya menggabungkan antara gaya 

realis dengan kartun. Gaya hibrida memiliki ciri khas melebih-lebihkan. 

Gambar 2.9. Gaya Realisme 

Sumber: (paintingandframe.com) 

Gambar 2.10. Gaya Kartunisme 

Sumber: (getscoop.com) 
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4. Fine Art 

Ilustrasi fine art merupakan gaya yang membutuhkan emosi pembuatnya. 

Hasil akhir tidak selalu dapat dikatakan sesuai dengan minat audiens, namun 

tetap bisa dirasakan aliran seni dalam ilustrasi tersebut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Gaya Hibrida 

Sumber: (streetsonart.com) 

Gambar 2.12. Gaya Fine Art 

Sumber: (drewdavis.com) 
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 Sedangkan, menurut Crum dan Turner (2008), ilustrasi memiliki tujuh 

gaya, yaitu  (hlm. 153): 

1. Photo Realism 

Ilustrasi yang memiliki bentuk, warna, serta posisi persis dengan foto asli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stylized Realism 

Ilustrasi yang hampir sama seperti photo realism, namun memiliki sedikit 

perbedaan dalam cara mewarnai yang lebih ekspresif. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Gaya Photo Realism 

Sumber:  (https://myjourneysinsight.com) 

 

Gambar 2.14. Gaya Stylized Realism 

Sumber: (https://www.freddelacompta.com) 
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3. Cartoon 

Ilustrasi yang biasanya memiliki garis hitam pekat sebagai batasan dan dengan 

warna-warna terang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Line Art 

Ilustrasi dengan hanya menggunakan satu macam pen tanpa menggunakan 

warna-warna tambahan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Gaya Cartoon 

Sumber: (disneyclips.com) 

 

Gambar 2.16. Gaya Line Art 

Sumber: (https://www.catbirdnyc.com) 
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5. Digital 

Ilustrasi yang prosesnya penuh melalui komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Scratchboard 

Ilustrasi dengan teknik menggores yang menggunakan alat-alat khusus. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Gaya Digital 

Sumber: (https://illustrationage.com) 

Gambar 2.18. Gaya Scratchboard 

Sumber: (http://www.wenatcheeriverinstitute.org) 
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2.1.4. Layout 

Layout mengutamakan letak penempatan teks dan elemen gambar dalam sebuah 

desain. Posisi yang ditentukan akan memengaruhi audiens dalam melihat dan 

menerima sebuah konten. Menampilkan visual dan elemen tekstual yang dapat 

dikomunikasikan kepada audiens secara mudah merupakan salah satu hal utama 

sebuah layout (Ambrose dan Harris, 2011, hlm. 6-9). 

2.1.5. Grid 

Menurut Ambrose dan Harris (2012), grid bermaksud untuk menempatkankan dan 

memuat elemen desain yang bertujuan untuk mempermudah suatu keputusan. 

Menggunakan grid akan menghasilkan ke-akurasian dalam penempatan elemen. 

(hlm. 27). Sedangkan, menurut Landa (2013) grid adalah panduan atau struktur 

komposisi secara vertikal atau horisontal yang membagi suatu desain ke dalam 

kolom dan margin (hlm. 174).  

Tondreau (2009) menambahkan, grid merupakan sebuah alat bantu untuk 

melakukan proses layout yang digunakan untuk mengatur jarak dan juga 

penempatan teks, gambar, serta objek lainnya dalam satu halaman (hlm. 8). 

Struktur dasar menurut Tondreau (2009) meliputi single-column grid, two-column 

grid, multi-column grid, modular grid, dan hieararchical grid (hlm. 25-30).  

1. Single-column Grid 

Single-column grid biasanya digunakan untuk esai, berita, atau buku.  
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2. Two-columm Grid 

Digunakan untuk teks yang bermuatan banyak atau untuk menyajikan 

informasi di kolom yang berbeda. Two-column grid dapat disusun dengan 

ukuran rata atau tidak rata, tapi untuk ukuran ideal adalah dimana satu kolom 

dibuat lebih besar dari kolom yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Multi-column Grid 

Grid yang memberikan fleksibitas dibanding kedua grid sebelumnya, 

Gambar 2.20. Two-column Grid 

Sumber: (Layout Essential: 100 Design Principle for Using Grid, 2009) 

 

Gambar 2.19. Single-column Grid 

Sumber: (Layout Essential: 100 Design Principle for Using Grid, 2009) 
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menggabungkan beberapa kolom dengan lebar yang bervariasi, dan sangat 

berguna untuk majalah dan website.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Modular Grid 

Merupakan grid terbaik untuk menempatkan informasi yang kompleks, yang 

biasanya ditemui di koran, kalender, grafik, dan tabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hierarchical Grid 

Grid yang membagi halaman menjadi beberapa zona, dan banyak hierarchical 

grids yang terbuat dari kolom ber-horisontal. 

Gambar 2.21. Multi-column Grid 

Sumber: (Layout Essential: 100 Design Principle for Using Grid, 2009) 

 

Gambar 2.22. Modular Grid 

Sumber: (Layout Essential: 100 Design Principle for Using Grid, 2009) 
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2.1.6. Tipografi 

Menurut Carter, Day, dan Meggs (2013), tipografi adalah bentuk visual sebuah 

komunikasi yang sangat menonjol. Carter, Day, dan Meggs juga mengungkapkan 

klasifikasikan tipografi diantara nya termasuk dalam kategori tipografi seperti old 

style, transitional, modern, egyptian, sans serif, dan decorative (hlm. 38-40). 

Sedangkan menurut Cullen (2012), tipografi dapat dibagi menjadi beberapa 

kategori berdasarkan ciri-ciri dan perkembangan sejarah. Kategori tipografi 

tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (hlm. 15): 

a. Serif 

Dalam kategori ini dapat dibagi lagi menjadi empat jenis; humanist, old style, 

transitional, dan modern.  

 

 

Gambar 2.23. Hierarchical Grid 

Sumber: (Layout Essential: 100 Design Principle for Using Grid, 2009) 
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b. Slab Serif 

Dalam kategori ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis; Egyptian dan 

Clarendon. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24. Jenis-jenis Serif 

Sumber: (Design Elements, Typography Fundamentals: A Graphic Style Manual for 

Understanding How Typography Affects Design, 2014)  
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c. Sans Serif 

Dalam kategori ini dapat dibagi lagi menjadi empat jenis; grotesque, 

geometric, humanist, dan transitional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25. Jenis-jenis Slab Serif 

Sumber: (Design Elements, Typography Fundamentals: A Graphic Style Manual for 

Understanding How Typography Affects Design, 2014)  

 

 

 

Gambar 2.26. Jenis-jenis Sans Serif 

Sumber: (Design Elements, Typography Fundamentals: A Graphic Style Manual for 

Understanding How Typography Affects Design, 2014)  
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Menurut Leeuwen (2009), tipografi memiliki ciri khas dari bentuk tipografi itu 

sendiri, seperti berat, lengkung, dan berhubung.  

a. Berat 

Tipografi dengan bentuk yang berat biasanya digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tegas dan serius. 

b. Lengkung 

Tipografi dengan bentuk lengkungan biasanya menunjukkan kelembutan, 

alami, kesenangan. 

c. Berhubung 

Tipografi dengan bentuk terhubung atau sambung biasanya menunjukkan 

kesan lembut dan harmonis. 

Bentuk dan bagian-bagian dalam huruf digambar menggunakan garis bantuan 

yang tidak terlihat untuk memberikan keseragaman tipografi tersebut. Berikut 

adalah komponen utama untuk membentuk sebuah huruf (Carter, Day, dan 

Meggs, 2013, hlm. 32); 

a. Baseline 

Garis bayangan yang menempatkan huruf dalam posisi sejajar dan merupakan 

batas antara bagian terbawah huruf besar dan huruf kecil. 

b. Beard-line 

Garis bayangan yang berposisikan bersama dengan descender. 

c. Capline 

Garis bayangan horizontal yang menjadi batas dari bagian teratas huruf kecil. 
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d. Meanline 

Garis bayangan horizontal yang menjadi batas dari bagian badan huruf kecil. 

e. X-height 

Tinggi dari badan huruf kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Psikologi Warna 

Holtzschue (2011) menjelaskan bahwa bagian penalaran otak mengidentifikasi 

dan mengatur respons kepada setiap stimulus warna secara tidak sadar dan 

berdasarkan pada penerapan ilmu sebelumnya. Informasi tersebut yang tersimpan 

memiliki pengaruh besar terhadap persepsi warna. (hlm. 50). Sedangkan Sutton 

dan Whelan (2006) menambahkan bahwa adanya reaksi emosional yang kuat 

disetiap manusia terhadap warna. Contohnya seperti warna-warna terang atau 

panas seperti merah, oranye, dan kuning memiliki jarak gelombang terpanjang, 

dimana warna-warna tersebut membutuhkan energi untuk dilihat (hlm. 154). 

 Menurut Fraser dan Banks (2004), untuk desainer yang bekerja dibidang 

corporate branding, marketing, packaging dan interior, yang terpenting adalah 

bagaimana warna memengaruhi mood dan pilihan audiens. Berikut adalah 

Gambar 2.27. Komponen Utama Huruf 

Sumber: (Typographic Design: Form and Communication, 2012) 
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penjelasan warna-warna secara positif dan negatif yang secara umum sering 

digunakan oleh psikolog; 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Abu-abu (grey) 

Positif  : Menetralisir psikologi 

Negatif  : Kurangnya rasa percaya diri, lembab, depresi, hibernasi, 

dan kurangnya energi. 

b. Cokelat (brown) 

Positif  : Serius, kehangatan, alami, pendukung 

Negatif  : Terlalu serius, berat, kurang sophisticated.  

c. Violet 

Positif  : Kesadaran spiritual, visi, kemewahan, autentik, 

kebenaran, kualitas 

Negatif  : Introversi, penekanan, rendah 

d. Hitam (black) 

Positif  : Modern, glamor, keamanan, efisiensi 

Gambar 2.28. Warna-warna Umum 

Sumber: (The Complete Guide To Colour, 2004) 
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Negatif  : Tekanan, dingin, berat 

e. Biru (blue) 

Positif  : Cerdas, komunikasi, kepercayaan, efisiensi, logika, santai, 

ketenangan 

Negatif  : Dingin, sombong, kurang beremosi, tidak ramah 

f. Merah (red) 

Positif  : Kekuatan fisik, kekuatan, kehangatan, energi, stimulasi, 

maskulin, semangat 

Negatif  : Tantangan, penyerangan, ketegangan 

g. Hijau (green) 

Positif  : Harmoni, keseimbangan, kesegaran, kesadaran akan 

lingkungan 

Negatif  : Kebosanan, monoton. 

h. Kuning (yellow) 

Positif  : Optimis, percaya diri, self-esteem, kekuatan emosional, 

ramah, kreatif 

Negatif  : Irasional, ketakutan, emosional yang rapuh, depresi, 

kecemasan 

2.1.8. Penjilidan 

Ambrose dan Harris (2011) menjelaskan bahwa binding atau penjilidan adalah 

suatu format yang secara langsung memengaruhi layout, dimana bermacam-

macam metode penjilidan perfect binding, saddle-stitch, dan wiro binding akan 

memproduksi bentuk fisik yang berbeda dihasil akhir (hlm. 342).  
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a. Lem Panas (Perfect Binding) 

Penjilidan dimana sisi punggung buku dijilid menggunakan lem panas. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Staples (Saddle-stitch) 

Penjilidan ditengah buku atau majalah dengan staples. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Spiral (Wiro Binding) 

 

 

 

 

Gambar 2.29. Jilid Lem Panas 

Sumber: (http://www.printit.london) 

Gambar 2.30. Jilid Staples 

Sumber: (https://www.mgxcopy.com) 
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 Asam Urat 2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asam urat atau yang biasanya disebut gout dalam ahli kedokteran, merupakan 

hasil metabolisme di dalam tubuh, yang kadarnya tidak boleh berlebih. Setiap 

orang memiliki asam urat di dalam tubuh, karena pada setiap metabolisme normal 

dihasilkan asam urat.  

Menurut Grahame, R., Simmonds, A. H., dan Carrey, E. (2007) asam urat 

biasanya dialami oleh pria dewasa karena ginjal yang kurang bekerja dengan baik 

saat mengeluarkan asam urat, yang kemudian asam urat tersebut kembali ke 

dalam darah. Ginjal pria dewasa kurang bekerja dengan baik dibanding dengan 

Gambar 2.32. Asam Urat 

Sumber: (everydayhealth.com) 

 

 

Gambar 2.31. Jilid Spiral 

Sumber: (http://www.yesprint.co.uk) 
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ginjal seorang wanita dewasa dan anak kecil. Namun, asam urat kini juga dapat 

ditemukan dalam wanita karena konsumsi obat untuk tekanan darah tinggi, yang 

mengakibatkan asam urat sulit keluar (hlm. 1). 

2.2.1. Zat Purin 

Grahame, R., Simmonds, A. H., dan Carrey, E. (2007) juga menambahkan bahwa 

pemicu asam urat adalah makanan yang banyak mengandung zat purin. Zat purin 

sendiri adalah sebuah zat kimia yang dapat ditemukan dalam sel manusia, atau 

bahkan sel dalam tumbuhan dan hewan. Sebagian purin dalam tubuh manusia di 

‘daur ulang’ dan digunakan kembali oleh sel dalam tubuh. Makanan yang selama 

ini dikonsumsi memiliki zat purin sendiri, yang kemudian langsung disebar untuk 

membentuk sebuah asam urat. Asam urat yang berlebihan kemudian diangkut ke 

dalam darah dan menuju ginjal, untuk proses pengeluaran melalui urin (hlm. 4). 

Secara normal, tubuh menyediakan 85% senyawa purin untuk kebutuhan setiap 

hari. Ini berarti bahwa kebutuhan purin dari makanan hanya sekitar 15%. 

2.2.2. Kadar Normal Asam Urat 

Menurut WHO (World Health Organization), kadar asam urat normal adalah; 

1. Laki-laki dewasa kadar asam urat normal adalah sekitar 2-7,5 mg/dL, 

sementara untuk wanita dewasa adalah 2-6,5 mg/dL. 

2. Laki-laki dewasa diatas 40 tahun kadar asam urat normal adalah sekitar 2-8,5 

mg/dL, sedangkan wanita diatas 40 tahun 2-8 mg/dL. 

3. Anak laki-laki yang berusia 10-18 tahun kadar asam urat normal adalah 

sekitar 3,6-5,5 mg/dL, sementara anak perempuan sekitar 3,6-4 mg/dL. 
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2.2.3. Gejala Asam Urat 

Gejala-gejala asam urat sering dianggap sebagai hasil dari kegiatan sehari-hari, 

maka dari itu asam urat berlebih kadang tidak diketahui oleh penderitanya. 

Gejala-gejala awal asam urat menurut Mumpuni (2016) adalah seperti (hlm. 7); 

1. Terasa capek hampir setiap hari dan otot-otot terasa pegal.  

2. Nyeri dibagian otot, persendian, pinggang, lutut, punggung, dan bahu. 

Biasanya, terdapat pula kemerahan dan pembengkakan dibagian sendi yang 

menyebabkan rasa sakit yang luar biasa.  

3. Seringnya buang air kecil pada pagi hari dan saat mau tidur malam.  

Sedangkan, Kertia (2016) berpendapat bahwa asam urat memiliki 4 tahap fase 

gejala, yaitu (hlm. 7); 

1. Fase Asimtomatik 

Kondisi dimana kadar asam urat sudah melebihi kadar normal namun belum 

terasa sakit dalam bentuk apapun. 

2. Fase Akut 

Penderita sudah mulai merasa sakit berlebihan di persendian kemudian 

menyebabkan bengkak, kemerahan, panas, kaku, sulit digerakan, dan biasanya 

berlangsung sekitar 5-7 hari. 

3. Fase Interkritikal 

Penderita merasa sudah sembuh, tidak merasakan sakit apa-apa walaupun 

melakukan aktifitas apapun. Namun, hampir setelah beberapa tahun tidak 
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mengalami gejala-gejala, penderita akan kembali diserang gejala asam urat 

dengan rasa sakit yang khas dan lebih dari biasanya. 

4. Fase Kronis Bertofi 

Fase ini adalah saat dimana penderita bisa menemukan benjolan disekitar 

persendian, telinga, kelopak mata, dan beberapa tempat lainnya. Benjolan 

tersebut bernama tofi, suatu benjolan berwarna putih. Seorang penderita akan 

mengalami nyeri sendi yang berlangsung lama dan sering, yang nantinya akan 

berakhir dengan munculnya tofi.  

Misnadiarly (2007) menambahkan bahwa tofi biasanya muncul ketika 

kadar asam urat ditemukan sekitar 10-11 mg/dl. Bila kadar asam urat dibiarkan 

dan tidak dikontrol, tofi akan semakin besar dan nantinya dapat merusak fungsi 

sendi (hlm. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Penyebab Asam Urat Tinggi 

Menurut Misnadiarly (2007), penyebab asam urat dapat terjadi karena (hlm. 13-

16); 

Gambar 2.33. Asam Urat dengan Benjolan Tofi 

Sumber: (Gout: Answers at your fingertips, 2007) 
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1. Meningkatnya produksi asam urat didalam tubuh 

Adanya produksi berlebihan dengan zat purin karena terlalu sering 

mengonsumsi makanan atau alkohol yang berkadar purin tinggi.  

2. Pembuangan asam urat yang berkurang 

Ini disebabkan karena ginjal yang tidak mampu lagi mengeluarkan asam urat 

yang berlebihan. Dapat terjadi kepada penderita yang berolahraga/beraktifitas 

teralu berat, hipertensi, gagal ginjal, atau dalam keadaan lapar atau puasa.  

3. Produksi asam urat yang meningkat mengakibatkan pembuangan yang 

terganggu. 

4. Kegemukan/Obesitas. 

2.2.5. Pengobatan Asam Urat 

Menurut Mumpuni (2016), pengobatan asam urat dapat dilakukan melalui dua 

cara, yaitu melalui pengobatan medis dengan obat-obatan anti-inflamasi, dan 

melalui pengobatan tradisional dengan meramu berbagai macam bahan-bahan 

herbal. (hlm. 57, 58) 

a.  Pengobatan Medis 

Obat anti-inflamasi adalah obat minum yang dapat meredakan nyeri dan 

radang, dan biasanya digunakan untuk mengobati asam urat. 

1. Nsaids 

2. Kortikosteroid 

3. Steroid 

4. Colchicine 

5. Allupurinol 
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b. Pengobatan Traditional  

Untuk mengobati asam urat, ada beberapa tanaman obat yang dapat 

digunakan untuk mengobati penderita asam urat. Tanaman obat tersebut 

antara lain adalah cengkeh, daun salam, pare, cocor bebek, cuka sari apel, 

jahe, dan buah ceri. 
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