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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi adalah penyakit yang terjadi akibat peningkatan tekanan 

darah. Penyakit ini diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu hipertensi primer 

atau esensial dan hipertensi sekunder yang dapat disebabkan oleh penyakit 

lain (Rahardjo et al., 2008) 

Hipertensi masih menjadi permasalahan dunia, hampir 1 milyar orang 

mempunyai hipertensi. Penyakit ini terjadi di dua sampai tiga negara 

berkembang. Hipertensi satu kasus yang penting dari kematian dini di dunia 

dan terus berkembang di tahun 2025 diperkirakan 1,56 milyar dewasa akan 

hidup dengan hipertensi. Hipertensi hampir membunuh 8 juta orang tiap 

tahun di seluruh dunia dan  1.5 juta orang tiap tahun di wilayah South-East 

Asia (SEA). Diperkirakan 1 sampai 3 dari populasi orang dewasa di wilayah 

Asia Tenggara SEA mempunyai tekanan darah tinggi (WHO, 2011). 

Di Indonesia hipertensi juga menjadi permasalahan penting. Prevalensi 

hipertensi di Indonesia pada umur ≥ 18 tahun terdiagnosis hipertensi oleh 

tenaga kesehatan melalui jawaban kuesioner. Prevalensi hipertensi di 

Indonesia berdasarkan hasil pengukuran pada umur ≥18 tahun sebesar 25,8 

persen. Jadi cakupan nakes hanya 36,8 persen, sebagian besar (63,2%) kasus 

hipertensi di masyarakat tidak terdiagnosis.Prevalensi hipertensi 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 pada perempuan cenderung lebih tinggi 

daripada laki-laki (Riskesdas, 2013). 

Mekanisme patofisiologi hipertensi berhubungan dengan Renin 

Angiotensin-Aldosteron System (RAAS) dimana aktivasi sistem renin-

angiotensi-aldosteron (RAAS) merupakan salah satu mekanisme yang paling 

penting dalam berkontribusi pada sel endhotel disfungsi, remodeling 

vaskuler, dan hipertensi. Renin, sebuah protein yang diproduksi sendiri oleh 

sel juxtaglomerular di ginjal, renin memecah angiotensinogen yang dihasilkan 
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oleh hati menjadi angiotensin I, angiotensin I diubah oleh angiotensin 

converting enzyme (ACE) menjadi angiotensin II. ACE adalah enzyme yang 

melimpah di paru-paru, tetapi juga hadir di jantung dan pembuluh darah 

sistemik (jaringan ACE). Chymase, sebuah protein serin di jantung dan arteri 

sistemik, menyediakan jalur alternatif untuk konversi dari Angiotensin I ke 

Angiotensi II. Interaksi Angiotensin II dengan protein G berpasangan AT 1 

mengaktifkan reseptor dengan berbagai proses seluler yang berkontribusi 

terhadap hipertensi dan hipertensi mempercepat kerusakan organ sampai 

akhir. Interaksi ini membuat vasokonstriksi, generasi oksigen reaktif, 

peradangan pembuluh darah, pembuluh darah dan remodeling jantung, dan 

produksi aldosteron, yang utama mineralokortikoid. Bukti peningkatan 

aldosteron, Anngiotensin II, renin dan prorenin mengaktifkan jalur beberapa 

sinyal yang dapat merusak pembuluh darah sehat dan menyebabkan 

hipertensi (Libby et al, 2008). 

Sistem renin-angiotensin, renin memicu produksi angiotensin (zat 

penekan) dan aldosteron (yang memacu natrium sehingga terjadi resistensi air 

sebagai akibat). Beberapa studi menunjukkan sebagian pasien hipertensi 

primer mempunyai kadar renin yang meningkat, tetapi sebagian besar normal 

atau rendah, disebabkan efek homeostatik dan mekanisme umpan balik 

karena kelebihan beban volume dan peningkatan tekanan darah dimana 

keduanya diharapkan akan menekan produksi renin (Libby et al, 2008). 

Hipertensi dapat diturunkan dengan mengkonsumsi obat-obatan secara 

teratur sepanjang hidup penderita. Dari segi farmakologi ada beberapa 

golongan obat yang dapat digunakan, seperti diuretik (Furosemide), beta 

blocker (atenolol, metoprolol), ACE inhibitor (captropil, enalapril, lisinopril), 

ARB (losartan, valsartan, irbesartan, candesartan, eprosartan), dan calcium 

channel blocker (nitrendipine, amlodipine) (Lyrawati, 2008). 

Menurut Standfield, (2008) Valsartan adalah golongan obat angiotensin 

reseptor blocker (ARB) yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai 

kondisi jantung termasuk hipertensi, nefropati diabetik dan gagal jantung. 

Valsartan menurunkan tekanan darah dengan antagonis renin-angiotensin-

aldosteron sistem (RAAS) bersaing dengan angiotensin II untuk mengikat 
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tipe-1 angiotensin II dengan sub tipe reseptor (AT1) dan mencegah tekanan 

darah meningkat karena efek angiotensin II. Tidak seperti enzyme (ACE) 

inhibitor angiotensin-converting, ARB tidak memiliki efek samping batuk 

kering. Valsartan dapat digunakan untuk mengobati hipertensi, hipertensi 

sistolik terisolasi, hipertrofi ventrikel kiri dan nefropati diabetik. Hal ini juga 

dapat digunakan sebagai agen alternatif untuk pengobatan gagal jantung, 

disfungsi sistolik, infark miokard dan penyakit arteri koroner. 

Meskipun obat-obat diatas telah terbukti dalam terapi hipertensi, namun 

demikian penggunaan obat tradisional atau fitofarmaka perlu diperhatikan 

sebagai alternatif pengobatan. Penggunaaan obat tradisional sebagai alternatif  

pengobatan ditingkat global terus meningkat, begitu juga di Indonesia. Efek 

samping obat-obat kimia penurun tekanan darah cukup banyak dijumpai 

seperti sakit kepala, pusing, lemah, mual meskipun tidak selalu menjadi 

keluhan penderita. Untuk menghindari efek samping ini obat alternatif yang 

bisa lebih efektif menurunkan tekanan darah dan sekaligus aman untuk 

dikonsumsi seperti penggunaan obat-obat tradisional (Kumala Sari, 2006). 

Keuntungan menggunakan obat tradisional atau fitofarmaka adalah 

merupakan sediaan obat yang telah dibuktikan keamannya dan khasiatnya, 

bahan bakunya terdiri dari simplisia atau sediaan galenik yang telah 

memenuhi persyaratan yang berlaku (Maryuni, 2011).Efek samping obat 

tradisional atau fitofarmaka relatif kecil jika digunakan secara tepat bahan, 

ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, ketepatan cara penggunaan 

(Sari., 2006).Adapun kelemahan yang berada pada fitofarmaka ialah 

mendapatkan simplisia yang benar dan tepat variasi spesies tanaman, 

ketepatan waktu panen, penggunaan teknologi baru untuk extraksi bahan 

yang steril, berkualitas dan bermutu (Wahyuningsih., 2012). Berbeda dengan 

obat kimia valsartan dimana dibuat dalam satu senyawa dan dapat digunakan 

untuk mengobati berbagai kondisi jantung termasuk hipertensi, nefropati 

diabetik dan gagal jantung (Stanfield, 2008). 

Berdasarkan penelitian, Fitriani (2013) membuktikan bahwa temulawak 

efektif untuk menurunkan tekanan darah seseorang dan temulawak dapat 

dijadikan salah satu alternatif untuk menurunkan tekanan darah. Penelitian 
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juga dilakukan oleh Georgia Kapakos et al (2012) menyatakan bahwa isolat 

curcumin dari Kunyit yang diberikan pada mencit yang telah di induksi L-

Name telah terbukti memberi efek proteksi kardiovaskular, anti-inflamasi dan 

antioksidan. Selain itu temulawak juga memiliki khasiat sebagai diuretik 

(Rahardjo, 2010). Pada penelitian (Kukongviriyapan, 2014) membuktikan 

antioksidan kuat dari kurkumin menguntungkan untuk pengurangan 

hipertensi, disfungsi vaskular meningkat dan stress oksidatif yang berkurang 

pada tikus setelah paparan Cd. Dengan mekanisme induksi eNOS vaskuler, 

menunjukkan  ekspresi eNOS protein dalam aorta mengalami penurunan 

sebesar 70% pada tikus terpapar Cd. 

Dengan dasar ilmiah diatas maka akan dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh pemberian senyawa kurkumin dari ekstrak temulawak 

terhadap kadar renin dengan kontrol valsartan pada mencit jantan (Mus 

musculus) hipertensi. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Berkaitan dengan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu 

masalah yaitu : Bagaimana pengaruh pemberian ekstrak temulawak 

(Curcuma xanthorriza Roxb) terhadap kadar renin pada mencit jantan (Mus 

musculus) hipertensi dengan kontrol valsartan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Secara Umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian kurkumin yang terkandung dalam temulawak terhadap kadar renin 

pada mencict jantan hipertensi. 

 Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui perbandingan kadar renin pada mencit jantan (Mus 

musculus)  hipertensi antara extrak temulawak (Curcuma Xanthorriza 

Roxb) dan valsartan sebagai kontrol yang diberikan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak temulawak (Curcuma xanthorriza 

Roxb) terhadap kadar renin pada mencit jantan (Mus musculus) hipertensi 

dengan kontrol valsartan.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Ilmiah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi tentang 

potensi Curcumin dari temulawak dalam menurunkan tekanan darah 

sekaligus mengetahui pengaruhnya terhadap kadar renin mencit jantan (Mus 

musculus) yang hipertensi. Diharapkan akan diperoleh dosis yang optimal 

pada pemberian ekstrak temulawak untuk menurunkan tekanan darah dan 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap renin  

1.4.2. Manfaat Aplikasi 

Bila pemberian ekstrak temulawak terbukti dapat menurunkan tekanan 

darah dan memberikan pengaruh terhadap renin padamencit jantan yang 

hipertensi, maka dapat diinformasikan kepada masyarakat tentang potensi dan 

manfaat ekstrak temulawak, sehingga dapat dijadikan obat alternatif dalam 

pengobatan hipertensi. 

 


