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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik lebih dari 140 

mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg (JNC7, 2003). 

Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat 

menimbulkan kerusakan pada organ ginjal, jantung, dan otak (DEPKES, 2014). 

Menurut WHO, secara global prevalensi naiknya tekanan darah penduduk 

dunia pada usia lebih dari 25 tahun sebesar 40% pada tahun 2008. Menurut 

American Heart Association (AHA), prevalensi meningkatnya kejadian hipertensi 

tertinggi terjadi di Afrika sebesar 46%, dan yang terendah di Amerika sebesar 

35%. Diperkirakan prevalensi hipertensi akan meningkat sebesar 7,2% dari tahun 

2013-2030. Di Indonesia prevalensi hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun 

berdasarkan hasil pengukuran sebesar 26,5% dengan angka tertinggi di Bangka 

Belitung  sebesar 30,9%, diikuti Kalimantan Selatan sebesar 30,8%, Kalimantan 

Timur sebesar 29,6% dan Jawa Barat sebesar 29,4% (RISKESDAS, 2013). 

Hipertensi merupakan suatu penyakit dengan kondisi medis yang beragam. 

Penyebab hipertensi terbagi menjadi dua yaitu, hipertensi esensial (primer) 

merupakan hipertensi dengan penyebab yang tidak diketahui (idiopatik), pada 

umumnya dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti (inaktivitas) dan 

pola makan yang tidak sehat. Terjadi sekitar 90% dari total kasus hipertensi yang 

terjadi (DEPKES, 2014). Sedangkan hipertensi sekunder merupakan hipertensi 

dengan penyebab yang diketahui. Terjadi sekitar 5-10% dari total kasus 

hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal dan sekitar 1-2%, penyebabnya 

dikarenakan kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu (DEPKES, 2014). 

Hipertensi erat dikaitkan dengan Rennin Angiotensin Aldosterone System 

(RAAS), yang merupakan sistem hormonal dalam mengatur tekanan darah. 

Aktivitas berlebihan dari RAAS akan membahayakan kardiovaskular dan dapat 

mengakibatkan penyakit lain yang berhubungan dengan kardiovaskular 

(hipertensi, aterosklerosis, hipertrofi ventrikel kiri, infark miokard, stroke, dan 

gagal jantung kongestif) serta penyakit ginjal (Ferrario and Strawn, 2006). Renin  
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akan mengkatalis perubahan angiotensinogen menjadi angiotensin I, lalu 

Angiotensin Converting Enzyme (ACE) membantu hidrolisis angiotensin I 

menjadi angiotensin II dimana efek dari angiotensin II berupa vasokonstriktor 

kuat yang dapat meningkatkan tekanan darah lokal maupun sistemik. Selain 

sebagai vasokonstriktor kuat angiotensin II memiliki efek inflamasi dan  

proliferasi terhadap sel otot polos pembuluh darah (Atlas, 2007). 

Hipertensi yang berlangsung lama akan menyebabkan kerusakan ginjal pada 

glomerulus salah satunya adalah sklerosis glomerulus, yang ditandai dengan 

penebalan lapisan parietalis kapsula bownman karena jaringan ikat fibrosa. 

Hipertensi menyebabkan gangguan autoregulasi di ginjal. Gangguan autoregulasi 

ini menyebabkan peningkatan tekanan intraglomerular sehingga terjadilah 

hipertensi intraglomerular dan terjadi kerusakan pada epitel glomerulus, 

mesangial dan sel endotel. Hipertensi glomerular dapat meningkatkan filtrasi di 

glomerulus sehingga terjadi nefroskelosis. Nefrosklerosis yang diakibatkan oleh 

hipertensi dapat menurunkan fungsi ginjal (Hughson et al., 2013). Dengan 

demikian perubahan struktur dan fungsi ginjal dipengaruhi oleh tingginya tekanan 

darah karena peran angiotensin II. 

Terapi hipertensi menjadi tujuan utama untuk menurunkan tekanan darah 

kembali mendekati normal (tekanan darah sistolik <140 mmHg dan tekanan darah 

diastolik  <90 mmHg), menurunkan mortalitas dan morbiditas penyakit akibat 

hipertensi, serta mengurangi resiko terjadinya komplikasi terhadap organ lain. 

Terapi antihipertensi terdiri dari beberapa golongan yaitu diuretik, Angiotensin 

Converting Enzym Inhibitor (ACEI), Angiotensin Receptor Blockers (ARB), beta 

blocker, Calcium Channel Blockers (CCB), antagonis adrenergik perifer, Direct 

Arterial Vasodilators (DAV), Direct Rennin Inhibitor (DRI), penyekat α1, dan 

agonis α2 sentral (Jensen et al., 2010). 

Angiotensin Receptor Blockers (ARB) bekerja dengan cara menghambat 

angiotensin II berikatan dengan reseptor AT1 sehingga efek vasokonstriksi tidak 

terjadi. Pada aterosklerosis ARB menghambat peradangan akibat stress oksidatif 

sehingga tidak merusak endotel. Selain itu ARB dapat meningkatkan 

bioavailabilitas Nitric Oxide (NO) yang berfungsi meningkatkan aktivitas endotel. 

Nitric Oxide (NO) memiliki efek protektif terhadap kardiovaskuler dan ginjal 
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(Pacurari et al., 2014). Obat golongan ARB tidak berpengaruh pada metabolisme 

bradikinin sehingga tidak mengakibatkan batuk. Potensi penghambatnnya lebih 

lengkap dibandingkan dengan ACE inhibitor karena ada enzim selain ACE yang 

mampu menghasilkan Angiotensin II (Benowitz, 2012).  

Studi yang dilakukan oleh Wu Kaiyin et al (2006) menyatakan bahwa 

valsartan dosis 30 mg/kgBB/hari dapat menghambat aktivasi RAS lokal di ginjal, 

menurunkan regulasi sintesis sitokin profibrosis, dan menghambat inflamasi. Pada 

studi lain yang dilakukan oleh Shiming Zhu (2008) menyatakan bahwa valsartan 

dengan dosis 80 mg/hari dapat melemahkan serum TGF-β1 dan mikroalbuminuria, 

TGF-β1 merupakan penanda dalam perkembangan kerusakan ginjal pada 

hipertensi primer. Sehingga valsartan berfungsi sebagai renoprotektif dalam 

menghambat kerusakan ginjal lebih lanjut. 

Di negara berkembang penduduk yang memanfaatkan tumbuhan untuk 

pengobatan kesehatan primer. Selain memiliki efek terapi, tumbuhan sedikit 

memiliki efek samping dibandingkan dengan obat modern yang berasal dari bahan 

kimia. Obat tradisional sudah berkembang sejak dulu kala sampai sekarang baik 

di Indonesia, Cina dan India. Namun untuk memastikan lebih tepat efek terapinya 

maka perlu diteliti lebih dalam lagi tentang tumbuhan tersebut, dengan studi 

fitokimia bahkan sampai pada tahap fitofarmaka (Kunwar et al., 2010). 

Temulawak merupakan tanaman asli Indonesia bagian yang dimanfaatkan 

adalah rimpangnya. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% 

kurkumin dan 1,48-1,63% minyak atsiri dan dipercaya dapat meningkatkan kerja 

ginjal serta sebagai antiinflamasi (Sardiantho, 2000). Secara empiris rimpang 

temulawak digunakan sebagai obat hepatoproteksi, antiinflamasi, antikanker, 

antidiabetes, antimikroba, antihiperlipidemia, antikolera, antibakteri dan 

antioksidan (Hwang, 2006, Darusman et al.,2007, Rukayadi et al.,2006). Aktivitas 

antioksidan dari temulawak berdasarkan senyawa yang terkandung didalamnya 

yaitu, kurkuminoid dan minyak esensial serta konstituen lain (xanthorrhizol, 

arturmerone, kamfer, geranyl asetat, serumbone, β-curcumene, zingiberene, dan 

ar-curcumene). Pada umumnya, riset mengenai temulawak sangat erat 

hubungannya dengan kandungan senyawa bioaktif di dalamnya, terutama 

kurkuminoid (Kapakos et al., 2012). 
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Penelitian selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa 

kurkumin memiliki potensi terapetik yang luas terhadap berbagai penyakit, seperti 

kanker, penyakit paru-paru, penyakit ginjal, penyakit saraf, penyakit hati, penyakit 

metabolik, penyakit kardiovaskular, dan berbagai inflamasi (Yadav et al., 2010). 

Pada penelitian yang dilakukan Tapia et al (2012) mengatakan bahwa kurkumin 

memiliki sifat renoprotektif terhadap ginjal, perubahan hemodinamik dalam 

mikrosirkulasi glomerulus, cedera karena inflamasi ginjal, dan kerusakan 

fungsional yang berhubungan dengan pengurangan massa ginjal dengan 

mekanisme kurkumin sebagai antioksidan secara langsung melalui peningkatan 

translokasi Nrf2 dan antioksidan secara tidak langsung dengan mekanisme 

menghambat stres oksidatif serta peningkatan aktivitas enzim antioksidan. 

Berdasarkan hasil penelitian lain yang dilakukan secara eksperimental efek 

renoprotektif kurkumin telah dikaitkan dengan pencegahan tiga faktor utama 

yaitu, mengurangi stres oksidatif, mengurangi proses inflamasi, dan mengurangi 

pengeluaran sitokin (Trujillo et al.,2013). Sehingga kurkumin memiliki peranan 

penting dalam mencegah kerusakan ginjal yang lebih luas. 

Berdasarkan data dan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian 

mengenai efek pemberian ekstrak temulawak (Curcuma xanthorhriza Roxb.)  

sebagai adjuvan terapi valsartan terhadap histopatologi ginjal pada mencit jantan 

(Mus musculus) yang diinduksi hipertensi. Penelitian temulawak (Curcuma 

xanthorhriza Roxb.) sejauh ini sebagai obat antihipertensi masih belum banyak 

dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat 

ekstrak temulawak terhadap penurunan tekanan darah dan menghambat terjadinya 

komplikasi terhadap kerusakan organ ginjal.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah, 

yakni apakah terdapat efek pemberian ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza 

Roxb.) sebagai adjuvan terapi valsartan dalam menghambat terjadinya komplikasi 

terhadap kerusakan jaringan ginjal pada mencit jantan (Mus musculus) yang 

diinduksi hipertensi melalui pengamatan histopatologi organ ginjal? 

 



5 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui efek pemberian ekstrak temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb.) sebagai adjuvan terapi valsartan dalam menghambat 

terjadinya komplikasi terhadap kerusakan jaringan ginjal pada mencit jantan (Mus 

musculus) yang diinduksi hipertensi melalui pengamatan histopatologi organ 

ginjal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi ilmiah tentang 

potensi dari ektrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) yang mengandung 

kurkumin sebagai adjuvan terapi valsartan untuk menghambat terjadinya 

komplikasi terhadap kerusakan jaringan ginjal pada mencit jantan (Mus musculus) 

yang diinduksi hipertensi. 

 


