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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan kondisi medis dimana terjadi  

peningkatan  tekanan darah secara kronis dalam jangka waktu lama  (Kurniawati dkk, 

2005). Kriteria hipertensi yang digunakan pada penetapan kasus merujuk pada 

kriteria diagnosis (JNC VII, 2003),  yaitu  hasil  pengukuran  tekanan  darah  sistolik  

≥140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg. 

Berdasarkan  penyebabnya dikenal dua jenis hipertensi yaitu hipertensi primer 

atau esensial dan hipertensi sekunder. Penyebab hipertensi primer tidak diketahui dan 

mencakup 95% kasus hipertensi. Hipertensi esensial merupakan penyakit 

multifaktorial yang timbul akibat interaksi beberapa faktor risiko seperti pola hidup 

seperti merokok, asupan garam berlebih, obesitas, aktivitas fisik, dan stres, faktor 

genetis dan usia, dan lain-lain. Hipertensi sekunder merupakan suatu keadaan dimana 

peningkatan tekanan darah yang terjadi disebabkan oleh penyakit tertentu, seperti 

penyakit ginjal seperti glomerulonefritis akut, nefritis kronis, kelainan renovaskuler, 

dan Sindrom Gordon,  penyakit endokrin seperti feokromositoma, Sindrom Conn, 

dan hipertiroi, serta kelainan neurologi seperti tumor otak. Hipertensi jenis ini 

mencakup 5% kasus hipertensi (Firstyani, 2011). 

Di Kawasan Asia Tenggara,  penyakit  ini  telah  menyebabkan kematian sekitar 

1,5 juta jiwa setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh yakni pria berumur 

lebih dari 25 tahun  yang  menderita hipertensi sekitar 37,6% sedangkan  wanita 

berkisar 35,4% (Krishnan dkk, 2013). Data Riskesdas 2010 juga menyebutkan 

hipertensi sebagai penyebab kematian nomor tiga setelah stroke dan  tuberkulosis, 

jumlahnya mencapai 6,8% dari proporsi penyebab kematian pada semua umur di 

Indonesia (Depkes, 2010).  

Prevalensi hipertensi  di  Indonesia berdasarkan  hasil  pengukuran  pada  umur  

≥18  tahun  sebesar  25,8 persen dan sebagian  besar  (63,2%)  kasus  hipertensi  di 
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masyarakat  tidak  terdiagnosis.  Prevalensi hipertensi pada  perempuan  cenderung  

lebih  tinggi daripada laki-laki (Riskesdas, 2013).  

Hipertensi merupakan faktor resiko utama untuk terjadinya jantung koroner, 

penyakit kardiovaskuler, gagal ginjal, retinopati, stroke (Wibowo dkk, 2011).  

Hipertensi  dapat  menjadi   sebab  maupun  akibat dari disfungsi ginjal dan   penyakit   

ginjal.  Nefrosklerosis hipertensi juga salah satu bentuk komplikasi target akibat 

hipertensi. Di Asia, Jepang melaporkan bahwa kejadian  hipertensi sebagai penyebab 

PGKT(Penyakit Ginjal Kronik Terminal) sekitar 6%, sedangkan di Cina sekitar 7%. 

Di Indonesia sendiri, angka kejadian hipertensi sebagai etiologi Penyakit Ginjal 

Kronik pada populasi berkisar 8,46% (Firmansyah, 2013). 

Peningkatan RAAS (renin-angiotensin aldosterone system) sangat berperan 

dalam menimbulkan hipertensi sistemik. Pada ginjal, hipertensi awalnya 

menimbulkan peningkatan tekanan glomerulus yang kemudian akan  menyebabkan  

beberapa glomeruli menjadi sklerotik yang ditandai dengan  penebalan lapisan 

parietalis kapsula bowman karena jaringan ikat fibrosa. Sebagai upaya untuk 

mengkompensasi hilangnya fungsi ginjal, sisa-sisa glomerulus yang normal akan 

meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Resistensi arteriol baik pada aferen dan eferen 

akan  mengalami penurunan yang akan menyebabkan peningkatan aliran plasma renal 

dan laju filtrasi glomerulus (Bidani, 2013). 

Hipertensi yang berlangsung lama akan menyebabkan perubahan resistensi 

arteriol aferen dan eferen yang telah menyempit akibat perubahan struktur 

mikrovaskuler. Kondisi ini akan menyebabkan iskemi glomerular dan mengaktivasi 

respons inflamasi yang pada akhirnya akan mengaktivasi apoptosis, meningkatkan 

produksi matriks dan deposit pada mikrovaskular glomerulus dan terjadilah 

glomerulosklerosis atau nefrosklerosis (Firmansyah, 2013). Nefrosklerosis yang 

terjadi akibat hipertensi terbagi menjadi dua yakni nefrosklerosis maligna dan 

beningna.  Nefrosklerosis benigna ditandai dengan penebalan dinding arteri kecil dan 

arteriol, dikenal sebagai arteriolosklerosis hialin, dan penyempitan lumen yang 

mengakibatkan aliran darah ke ginjal berkurang (Robbins, 1995). 



 

 

3 
 

 
 

Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya gangguan pada ginjal maka 

diperlukan manajemen terapi. Secara umum, terdapat 5 golongan  obat anti hipertensi 

yaitu diuretik, calcium antagonists, ACE inhibitors, angiotensin receptor antagonists 

dan beta blockers (European Society of Hypertension, 2007). ACE (Angiotensin 

Converting Enzim) inhibitor adalah terapi pilihan pada pasien dengan hipertensi 

penyakit ginjal kronis, dan proteinuria. ACE inhibitor mencegah konversi angiotensin 

I menjadi angiotensin II  dan memblokir jalur utama degradasi bradikinin dengan 

menghambat ACE (Rahmawati, 2014). Salah satu obat golongan ACE inhibitor 

adalah Captopril. Penelitian (Hrenak dkk, 2013) menyatakan bahwa Captopril dapat 

mencegah peningkatan tekanan darah sistolik dan peningkatan ukuran glomerulus 

sehingga menjadikan captopril sebagai antihipertensi yang bersifat renoprotektif. 

Saat ini selain terapi menggunakan obat-obat sintesis juga telah digunakan 

fitofarmaka. Hal ini mendorong berkembangnya penelitian-penelitian terkait 

fitofarmaka. Salah satunya yaitu temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb). 

Temulawak  merupakan salah satu tanaman  rempah  kekayaan  bumi Indonesia yang 

banyak manfaat dan khasiatnya.  

Temulawak  mengandung bahan aktif kurkumin yang berkhasiat sebagai 

antihipertensi. Hal ini dibuktikan dari hasil  penelitian yang dilakukan oleh ( Kapakos 

dkk, 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. Penelitian (Fitriani, 2013) juga 

menyimpulkan bahwa temulawak  efektif  untuk  menurunkan  tekanan  darah  dan  

temulawak  dapat  dijadikan  salah  satu  alternatif untuk menurunkan tekanan darah 

pada lansia. 

Berdasarkan beberapa  penelitian tersebut terbukti bahwa kurkumin berperan 

dalam  menangani hipertensi sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian kurkumin dari ekstrak temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb) sebagai adjuvan dari terapi utama captopril terhadap histopatologi 

ginjal mencit jantan (Mus musculus) yang hipertensi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

   masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat efek pemberian ekstrak 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) sebagai terapi adjuvan dari terapi utama 

captopril terhadap histopatologi ginjal pada mencit jantan (Mus musculus) yang 

diinduksi hipertensi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya efek 

pemberian ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb)  sebagai terapi adjuvan 

dari terapi utama captopril terhadap histopatologi ginjal pada mencit jantan (Mus 

musculus) yang diinduksi hipertensi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Ilmiah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi tentang potensi 

kurkumin dari ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) sebagai terapi 

adjuvan dari terapi utama captopril terhadap histopatologi ginjal pada  mencit jantan 

(Mus musculus) yang diinduksi hipertensi. 

 


