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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskular yang ditandai dengan 

meningkatnya tekanan darah (Giles et al, 2009). Menurut ESH dan ESC 

Guidelines (2013), dikatakan hipertensi jika tekanan darah di atas normal yaitu 

sistolik dan diastoliknya ≥ 140/90 mmHg. Penyakit ini salah satu penyakit tidak 

menular yang menyebabkan angka kematian di dunia meningkat. Hal tersebut 

menjadi problem kesehatan dunia, dikarenakan angka kematian penyakit tidak 

menular telah menggeser angka kematian dari penyakit menular (WHO, 2013). 

Di seluruh dunia, sekitar 40% dari orang dewasa berusia 25 dan di atasnya 

telah didiagnosis memiliki hipertensi, jumlah dengan kondisi tersebut sekitar 600 

juta di tahun 1980, dan meningkat menjadi 1 miliar pada tahun 2008 (WHO, 

2013). Di Indonesia penderita hipertensi pada umur ≥18 tahun yaitu sebesar 

25,8% (Riskesdas, 2013). Dalam sebagian besar kasus yang teridentifikasi, lebih 

dari 90% penyebab tekanan darah tinggi tidak diketahui. Hal ini disebut hipertensi 

primer atau esensial. Sedangkan, 10% lainnya merupakan pasien hipertensi yang 

diakibatkan oleh gangguan lain atau efek penggunaan obat. Jenis hipertensi 

tersebut yaitu hipertensi sekunder (Moser,1997; Oparil et al, 2003). 

Peningkatan cardiac output dan aktivasi neurohormonal seperti faktor-faktor 

vasokontriksi adalah pemicu yang paling utama pada hipertensi, yang 

menyebabkan hipertrofi patologis dan transisi dari hipertrofi jantung ke gagal 

jantung. Aktivitas neurohormonal yang berperan pada hipertensi yaitu Renin 

Angiotensin-Aldosteron-Sistem (RAAS). RAAS mengatur keseimbangan 

natrium, volume cairan ekstraseluler, resistensi pembuluh darah, dan tekanan 

darah arteri. Mekanisme RAAS terhadap pengaturan tekanan darah yaitu 

membentuk Angiotensinogen. Angiotensinogen melalui aktivitas enzim renin 

yang diproduksi oleh ginjal membentuk angiotensin I, yang kemudian menjadi 

angiotensin II melalui ACE. Angiotensin II inilah yang menyebabkan peningkatan 

BP (Blood Pressure) melalui efek vasokonstriksinya. Angiotensin II mengikat 2 

jenis reseptor dipermukaan sel yaitu reseptor ATI dan reseptor AT2. Angiotensin 

II yang berikatan secara lokal dengan AT1R dapat meningkatkan peradangan, 
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stress oksidatif, dan apoptosis serta mempercepat hipertrofi jantung dan fibrosis. 

Sedangkan AT2R tidak berpengaruh besar untuk memberikan efek tersebut (Biala, 

2011).  

Komplikasi yang terjadi pada penderita hipertensi dapat merusak organ, 

seperti mata, otak, jantung, dan ginjal (Touyz, 2012). Kerusakan pada jantung 

termasuk pada Hypertension Heart Disease (HHD). Hypertension Heart Disease 

(HHD) meliputi, arteri koroner disease, aritmia jantung, dan Chronic Heart 

Failure (CHF). Hypertension Heart Disease (HHD) mengakibatkan kekakuan 

pada aorta karena kecepatan pada tekanan darah dan aliran darah di aorta. Hal ini 

meningkatkan LV afterload dan menjadi Left Ventricle Hypertrophy (LVH). Left 

Ventricle Hypertrophy (LVH) merupakan awal terjadinya komplikasi hipertensi 

pada organ jantung (Nagata and Hattori, 2011). Hipertrofi pada ventrikel kiri, 

secara histologi merupakan hipertrofi otot jantung pada lapisan dinding bagian 

miokardium (GhonimiW et al, 2014), yang disertai peningkatan massa otot 

jantung (Robbins and Kumar, 1995). Dinding ventrikel kiri dapat mengalami 

penebalan lebih dari 2,5 cm dan berat jantung meningkat mencapai 500-700 gram 

pada manusia (Robbins and Kumar, 1995). 

Modifikasi pola hidup dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas 

komplikasi hipertensi pada organ jantung. Diet dengan cara DASH yaitu pola diet 

yang menekankan makan buah-buahan, sayuran, dan produk susu rendah lemak, 

mengurangi konsumsi lemak jenuh dan lemak total. Selain itu,  mengurangi 

sodium, menghindari konsumsi alkohol, mengindari rokok, jauhi pikiran yang 

membuat stress dan berolahraga secara teratur dapat mengendalikan tekanan darah 

yang terlalu tinggi (Martin, 2008; Mancia et al, 2013). 

Terapi antihipertensi secara farmakologis juga sangat dibutuhkan untuk 

menurunkan tekanan darah dan memperbaiki fungsi jantung. Terapi antihipertensi 

terdapat berbagai golongan obat yang merupakan lini pertama, sebagai berikut 

angiotensin reseptor blocker (ARB), angiotensin converting enzym (ACE) 

inhibitor, beta-blocker, calcium channel blockers, dan diuretik. Terapi tersebut 

bertujuan untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas dari penyakit hipertensi 

dan komplikasinya (Jensen et al, 2010). 
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Menurut Paolo Verdecchia (2010), Angiotensin Reseptor Blocker efektif 

sebagai terapi antihipertensi lini pertama. Angiotensin Reseptor Blocker (ARB) 

dapat mencegah resiko komplikasi hipertensi pada jantung dengan memperlambat 

perkembangan penyakit kardiovaskular. Mekanisme dari Angiotensin Reseptor 

Blocker (ARB) yaitu menghambat reseptor angiotensin II tipe 1 (AT1) yang 

bertujuan untuk menurunkan tekanan darah. Secara teoritis, ARB merupakan 

antihipertensi yang multifungsi sehingga dapat mempengaruhi mekanisme 

penyakit pembuluh darah yang melibatkan sistem renin-angiotensin yang 

memberikan manfaat kardioprotektif dari ARB yang bekerja melalui reseptor AT1 

blokade. Salah satu contoh obat golongan ARB yaitu valsartan (Verdecchia et al, 

2010). Pada KYOTO HEART Studi di Jepang (2009), menyebutkan bahwa 

pemberian valsartan pada terapi hipertensi dapat mengurangi risiko tinggi 

komplikasi pada penyakit kardiovaskular. Hal ini didukung oleh penelitian 

Bisping et al (2014) yang mengatakan bahwa terapi antihipertensi golongan ARB 

yaitu valsartan dapat menginduksi regresi hipertrofi dan lebih efektif dalam 

mengurangi massa LV daripada ACE inhibitor (Bisping et al, 2014). 

Di Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai tanaman herbal 

sebagai obat tradisional. Salah satunya yaitu Temulawak (Curcuma xanthorrhiza 

Roxb.). Zat aktif yang ada pada tumbuhan temulawak mempunyai berbagai 

manfaat bagi kesehatan. Curcumin merupakan komponen dari curcuminoid dan 

salah satu zat aktif yang utama dan populer pada tumbuhan temulawak (Chosdu, 

2008). Beberapa studi telah menunjukkan efektivitas dari curcumin yaitu sebagai 

anticancer, akan tetapi curcumin juga dapat sebagai antiinflamasi dan antioksidan 

yang digunakan sebagai cardioprotective. Menurut Georgia Kapakos (2012), 

efektifitas curcumin dapat bekerja pada penyakit kardiovaskular, termasuk 

arterosklerosis, cardiac hipertrofi, hipertensi, iskemik. Mekanisme dari curcumin 

yaitu dengan menurunkan stress oksidatif, meningkatkan NO dan memperbaiki 

fungsi endotel (Kapakos et al, 2012). Pada penelitian kurkumin yang dilakukan 

oleh Upa Kukongviriyapan (2014), telah dibuktikan bahwa kurkumin mempunyai 

efektifitas pada hipertensi yaitu dapat menurunkan tekanan darah pada hewan 

coba yang telah terpapar cadmium. Selain itu kurkumin pada penelitian ini telah 

menunjukkan peningkatan pada fungsi vaskular dan penurunan stress oksidatif. 



 

 

4 

 

 

Hal ini karena adanya aktivitas dari NO yang meningkat akibat aktivitas dari 

antioksidan yang kuat dari kurkumin (Kukongviriyapan et al, 2014). 

Berdasarkan data dan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian 

histopatologi jantung setelah pemberian ekstrak temulawak sebagai adjuvan pada 

terapi valsartan terhadap mencit yang diinduksi hipertensi. Pengujian temulawak 

sejauh ini sebagai obat hipertensi masih belum banyak dilakukan. Oleh sebab itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat ekstrak temulawak terhadap 

penyakit kardiovaskular. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah, 

yakni apakah terdapat pengaruh pemberian ekstrak temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb.) sebagai adjuvan terapi valsartan terhadap histopatologi 

jantung mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi hipertensi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb.) sebagai adjuvan terapi valsartan terhadap histopatologi 

jantung mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi hipertensi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi ilmiah tentang 

potensi ekstrak temulawak terdapat pengaruh terhadap histopatologi jantung pada 

mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi hipertensi. Diharapkan akan 

diperoleh dosis yang optimal pada pemberian ekstrak temulawak. 

 


