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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis dimana terjadi 

peningkatan tekanan darah secara kronis (dalam jangka waktu yang lama). 

Pemeriksaan tekanan darah akan didapat dua angka, angka yang lebih tinggi 

diperoleh pada saat jantung berkontraksi atau sistolik, angka yang lebih rendah 

diperoleh saat jantung berelaksasi atau diastolik. Tekanan darah kurang dari 

120/80 mmHg didefinisikan sebagai normal. Tekanan darah tinggi biasanya 

terjadi kenaikan tekanan sistolik dan diastolik. Hipertensi biasanya terjadi pada 

tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih, diukur dikedua lengan tiga kali dalam 

jangka waktu beberapa minggu (Guyton dan Hall, 2001) 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan masalah kesehatan yang 

utama diseluruh dunia karena tingginya pravelensi yang ada dan memiliki peran 

dalam meningkatkan resiko penyakit kardiovascular. kemajuan dalam hal 

diagnosis dan pengobatan memainkan peran penting dalam hal menurunkan angka 

kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung koroner dan stroke pada negara-

negara maju. (WHO, 2005) National helath and Nutrition examination survey 

(NHANES III) yang dilaksanakan dari tahun 1988 sampai 1991, membuktikan 

bahwa 24% populasi orang dewasa Amerika Serikat mengalami hipertensi. 

Pravelensi bervariasi menurut umur, ras, pendidikan, dan banyak variabel lain. 

Hipertensi arteri yang berkepanjangan dapat merusak pembuluh-pembuluh darah 

dalam ginjal, jantung dan otak, serta dapat meningkatkan insiden gagal ginjal dan 

penyakit jantung koroner (Benowitz, 2002). 

Menurut WHO pada tahun 2008, diseluruh dunia sekitar 40% dari orang 

dewasa dengan usia diatas 25 tahun telah di diagnosis hipertensi, mengalami 

peningkatan dari 600 juta pada tahun 1980 menjadi 1 miliyar pada tahun 2008. 

Pravelensi hipertensi tertinggi di wilayah Afrika dengan 46% orang dewasa 

dengan usia diatas 25, sedangkan pravelensi terendah sebesar 35% ditemukan di 

Amerika, sacara keseluruhan negara dengan pendapatan yang tinggi memiliki 

tingkat pravelensi yang rendah dibandingkan dengan negara lain (WHO, 2013) 
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Prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada 

umur ≥18 tahun sebesar 25,8 persen, tertinggi di Bangka Belitung (30,9%), diikuti 

Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan Timur (29,6%) dan Jawa Barat (29,4%). 

Prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui kuesioner terdiagnosis 

tenaga kesehatan sebesar 9,4 persen, yang didiagnosis tenaga kesehatan atau 

sedang minum obat sebesar 9,5 persen. Jadi, ada 0,1 persen yang minum obat 

sendiri. Responden yang mempunyai tekanan darah normal tetapi sedang minum 

obat hipertensi sebesar 0.7 persen. Jadi prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 

26,5 persen (25,8% + 0,7 %) (Dinkes, 2013). 

Hipertensi dibagi menjadi 2 yaitu hipertensi essensial dan sekunder, hipertensi 

essensial adalah hipertensi yang tidak jelas etiologinya, sekitar 90% kasus 

hipertensi masuk dalam kelompok ini, sedangkan hipertensi sekunder adalah 

hipertensi yang disebabkan oleh penyakit ginjal, hormonal dan obat-obatan 

(Setiawati dan Bustami, 2005). 

Menurut data NHANES tahun 2005-2008 menunjukkan bahwa orang-orang 

dengan dengan nilai lipid tinggi, diabetes mellitus (DM), kelebihan berat badan, 

dan obesitas, sebagai faktor resiko yang dapat memicu terjadinya hipertensi 

(Veronique L et al, 2011). Jika tidak diterapai dengan baik hipertensi dapat 

merusak organ target, kerusakan organ target yang perlu mendapatkan perhatian 

di antaranya pada jantung, vaskular, ginjal dan otak (Tedjasukmana, 2012). 

Tujuan terapi atau pengobatan hipertensi adalah menurunkan dan mencegah 

kejadian kardioserebrovaskular dan renal, melalui penurunan tekanan darah dan 

juga pengendalian dan pengobatan faktor-faktor risiko yang reversibel. Saat ini 

tersedia 5 golongan obat antihipertensi: diuretik tiazida, antagonis kalsium, ACEi 

(Angiotensin Converting Enzyme inhibitors), ARB, dan beta-blockers. Obat-obat 

ini dapat digunakan sebagai monoterapi maupun sebagai bagian dari terapi 

kombinasi. Kelima jenis golongan obat ini telah terbukti dapat menurunkan 

morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler pada pengobatan hipertensi jangka 

panjang (Tedjasukmana, 2012). 

Salah satu golongan ACE inhibitor yang paling banyak digunakan sebagai 

antihipertensi adalah Captopril. Captopril sebagai dosis tunggal mempunyai 

durasi selama 6-12 jam dengan onset 1 jam, dan pada penelitian studi menjelaskan 
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bahwa captopril efektif digunakan dalam pencegahan morbiditas dan mortalitas 

akibat penyakit kardiovaskular (Wijaya, 2013). 

Meskipun obat-obat sintetis sudah terbukti dalam terapi hipertensi, namun 

demikian penggunaan obat-obat tradisional atau fitofarmaka perlu diperhatikan 

sebagai alternatif dalam terapi hipertensi. Bangsa Indonesia telah lama mengenal 

dan menggunakan tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upayadalam 

menanggulangi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat 

berdasar pada pengalaman dan keterampilan yang secara turun temurun telah 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Lusia Oktara, 2006). 

Pengobatan menggunakan tanaman berkhasiat sudah lebih dulu diterapkan 

dari obat-obat modern. Temulawak sering dimanfaatkan untuk pengobatan 

alternatif. Rimpang temulawak, mengandung 0.8-2% kurkuminoid termasuk 

didalamnya kurkumin dan demetoksikurkumin, 3-12% minyak atsiri termasuk 

didalamnya xhanthorrhizol, dan 30-40% pati (Fleming, 2000). Kurkumin sebagai 

salah satu senyawa pada fraksi dari kurkuminoid mempunyai aktifitas aktivitas 

hepatoprotektor, antioksidan, anti inflamasi, antikolesterol, antimikroba dan 

menambah nafsu makan (Bangun, 2012). 

Penelitian yang dilakukan Morimoto (2008)  menjelaskan bahwa kurkumin 

dapat menghambat aktivitas p300 histone acetyltransferase sehingga mencegah 

terjadinya gagal jantung pada tikus. Penelitian juga dilakukan oleh Nakmareong 

dkk (2011) dengan dosis curcumin dan tetrahidrocurcumin 50 mg dan 100 mg/kg 

yang diberikan pada tikus yang diinduksi hipertensi menggunakan L-Name 

menunjukkan hasil rerata MAP (mmHg) pada dosis 50 mg dengan nilai MAP 

140.4±2.2, dosis 100 mg 136.1±0.9 dan kelompok yang diberi plasebo 157.7±2.2. 

Sejauh ini pengujian ekstrak temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb.) sebagai 

antihipertensi belum banyak dilakukan, maka dari itu penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui manfaat ekstrak etanol temulawak dalam menurunkan 

hipertensi pada mencit jantan (Mus musculus) dengan pemberian L-Name sebagai 

penginduksi hipertensi pada mencit jantan (Mus musculus). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah 

yakni apakah pemberian ekstrak etanol temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb) 

dapat menurunkan tekanan darah pada mencit jantan (Mus musculus) yang 

diinduksi hipertensi?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisa penurunan tekanan darah yang terjadi pada mencit jantan 

(Mus musculus) yang hipertensi setelah diberikan ekstrak etanol temulawak 

dengan kontrol captopril. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Ilmiah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi ilmiah tentang 

potensi ekstrak etanol temulawak untuk menurunkan hipertensi pada mencit 

jantan (Mus musculus) yang hipertensi. Diharapkan akan diperoleh dosis optimal 

pemberian ekstrak etanol temulawak untuk menurunkan tekanan darah.  

1.4.2. Manfaat Aplikasi 

Bila pemberian ekstrak temulawak terbukti dapat menurunkan tekanan darah 

pada mencit jantan yang hipertensi, maka dapat diinformasikan kepada 

masyarakat tentang potensi dan manfaat ekstrak temulawak untuk menurunkan 

tekanan darah sebagai obat alternatif dalam pengobatan hipertensi.   

  

 


