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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hipertensi adalah suatu keadaan ketika tekanan darah sistolik ≥140 

mmHg atau tekanan darah diastolik ≥90 mmHg dan terjadi peningkatan 

tekanan secara terus-menerus pada pembuluh darah (WHO, 2013). Menurut 

Dufton (2011), hipertensi adalah suatu keadaan kronik yang sering tidak 

nampak gejala medisnya yaitu tekanan darah arteri melebihi ambang batas 

normal sehingga jantung dan pembuluh arteri bekerja lebih keras dalam 

mendistribusikan darah ke jaringan.   

WHO (2013) menyebutkan bahwa satu dari tiga orang dewasa di 

seluruh dunia menderita tekanan darah tinggi serta penyebab sekitar setengah 

dari kematian akibat stroke dan penyakit jantung. Sebanyak 77,9 juta orang 

dewasa di Amerika Serikat menderita hipertensi yang akan meningkat sebesar 

7,2% pada tahun 2030 (American Heart Association, 2013) dan prevalensi 

hipertensi di Indonesia pada umur ≥18 tahun sebesar 26,5 % (KEMENKES, 

2013). Oleh sebab itu, hipertensi menjadi masalah kesehatan yang penting di 

seluruh dunia karena prevalensinya yang tinggi dan terus meningkat.  

Hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer (esensial) yang 

diderita lebih dari 90% penderita hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui 

secara pasti dan hipertensi sekunder yang diderita kurang dari 10% penderita 

hipertensi disebabkan oleh penyakit lain seperti gagal ginjal kronik, Cushing 

syndrome, gangguan tiroid atau obat-obat tertentu. (DEPKES, 2006; Weber et 

al, 2014). Faktor resiko mayor hipertensi adalah merokok, obesitas, 

immobilitas, dislipidemia, diabetes mellitus, mikroalbuminuria, umur (>55 

laki-laki dan >65 tahun perempuan) atau riwayat keluarga penyakit 

kardiovaskular (WHO, 2003) dan faktor risiko hipertensi di Indonesia yaitu 

umur, pria, pendidikan rendah, merokok, minuman berkafein, alkohol, kurang 

aktivitas fisik, dan obesitas (Rahajeng dan Tuminah, 2009).     

Mekanisme patofisiologis utama hipertensi berhubungan dengan 

aktivasi sistem saraf simpatik, renin-angiotensin-aldosteron system (RAAS) 
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dan vakularisasi (Oparil et al, 2003; Katzung et al, 2012). RAAS berperan 

penting pada sistem endokrin sebagai pengatur volume dan tekanan darah. 

Renin adalah salah satu bagian penting dari RAAS yang diekskresikan dari sel 

juxtaglomerular di ginjal dan berfungsi mengubah angiotensinogen menjadi 

angiotensin I. Sekresi renin terjadi karena rendahnya tekanan pada glomerular, 

penurunanan reabsorpsi sodium, stimulasi dari sistem saraf simpatis dan 

respon angiotensin II tipe AT2 pada sel juxtaglmerular (Beevers et al, 2001; 

Atlas, 2007; Gavras, 2009; Eckhart et al, 2010).  

Produksi renin dapat meningkatkan angiotensin II yang diubah dari 

angiotensin I oleh Angiotensin Converting Enzyme (ACE) sehingga terjadi 

vasokonstriksi, resistensi vaskular dan disfungsi vakular serta stimulasi 

sintesis aldosteron di korteks adrenal yang meningkatkan retensi natrium dan 

air  serta volume darah (Katzung et al, 2012). Selain itu, angiotensin II 

berperan dalam perkembangan proses hipertropi dan remodeling jantung 

akibat kerusakan vaskuler dan aterosklerosis yang secara langsung 

mengakibatkan hipertensi berkepanjangan yang berdampak pada tingkat 

kesakitan dan kematian maupun komplikasi (Atlas, 2007). Oleh karena itu, 

kadar renin dapat menjadi salah satu parameter laboratorik dalam 

pemeriksaan hipertensi.   

Komplikasi hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada organ 

jantung, mata, ginjal, otak, dan pembuluh darah besar (DEPKES, 2006). 

Hipertensi dapat mengarah pada infark miokard, stroke, gagal ginjal, 

retinopati, gangguan metabolik, gangguan memori dan kematian bila tidak 

dideteksi dini serta diterapi secara tepat (James et al, 2013; Mayo Foundation 

for Medical Education and Research, 2011).  

Menurut JNC VIII terapi hipertensi dilakukan secara farmakologi dan 

nonfarmakologi. Komponen penting dari terapi non farmakologi adalah 

modifikasi pola hidup. Terapi farmakologi dilakukan menggunakan obat 

golongan diuretik, inhibitor ACE, Angiotensin II Resceptor Blocker (ARB), 

serta antagonis kalsium yang dianggap sebagai obat antihipertensi utama 

(James et al, 2013). Inhibitor ACE dan ARB adalah obat utama yang banyak 

digunakan dalam terapi hipertensi (Chow et al, 2013).  
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Inhibitor ACE seperti captopril mampu menurunkan angka kesakitan 

dan kematian pada penderita gagal jantung, infark miokard, diabetes dan 

gangguan ginjal kronik. Obat ini bekerja dengan menurunkan aktivitas 

regulasi simpatis adrenergik, memblok kerja ACE dan reuptake norepinefrin, 

memblok sekresi aldosteron sehingga meningkatkan ekskresi Na+ dan H2O 

yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Selain itu, Inhibitor ACE juga 

menghambat degradasi zat lain seperti bradikinin yang memberikan 

kontribusi signifikan terhadap penurunan tekanan darah (Klabunde, 2010; 

Katzung et al, 2012; Weber et al, 2014). Captopril secara langsung mampu 

mempengaruhi siklus RAAS yang menjadi faktor pelepasan renin sehingga 

dapat mempengarungi kadar renin.      

Sekarang ini telah banyak dilakukan penelitian mengenai obat 

tradisional untuk menunjang pengobatan yang salah satunya adalah hipertensi. 

Hasil SUSENAS 2007 menunjukkan ± 23,7 juta jiwa penduduk Indonesia 

memilih menggunakan obat tradisional (Kurdi, 2010) yang dinilai aman 

karena memiliki efek samping yang relatif kecil (Sari, 2006). Salah satu obat 

tradisional yang memiliki potensi sebagai terapi hipertensi adalah temulawak 

(Curcuma xanthorrhiza Roxb.). Temulawak berasal dari Indonesia yang 

rimpangnya biasa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan maupun obat (Kurdi, 

2010). Menurut Helen et al (2012), rhizoma temulawak mengandung 

xanthorrhizol, camphene, curcumin, α-pinene, α-thujene, 𝛽-pinene, myrcene, 

linalool dan zingiberene.  

Penelitian Li et al (2008) menyebutkan bahwa curcumin dengan dosis 

75 mg/KgBB pada mencit optimal dalam menghambat inflamasi dan 

hipertropi jantung. Nakmareong et al (2010) menyebutkan bahwa senyawa 

curcumin dengan dosis 50 mg/KgBB dan 100 mg/KgBB mampu menurunkan 

hipertensi dan memperbaiki vaskular pada tikus jantan galur Sprague-Dawley 

yang diinduksi L-NG-Nitroarginine Methyl Ester (L-NAME). Curcumin dosis 

100 mg/KgBB mampu menurunkan hipertensi dan memperbaiki fungsi ginjal 

pada tikus jantan galur Sprague-Dawley yang diinduksi Pb dan Cd (Sangartit 

et al, 2012), memperbaiki disfungsi vaskular dan mengurangi oxidative stress 

melalui peningkatan Nitric Oxide (NO) dan efek antioksidan pada mencit 
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(Kukongviriyapan et al, 2014). Selain itu, terapi curcumin dosis 60 mg/KgBB 

pada tikus mampu mencegah perubahan hemodinamik pada sirkulasi 

glomerular, penurunan massa ginjal dan inflamasi renal (Tapia et al, 2012), 

serta memperbaiki hipertropi jantung (Katanasaka et al, 2013).  

Atas dasar ilmiah di atas maka akan dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh pemberian ekstrak temulawak yang mengandung 

senyawa curcumin terhadap mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi 

hipertensi dengan mengukur parameter tekanan darah, kadar renin, dan 

histopatologi jantung, ginjal dan otak. Pada penelitian ini, parameter yang 

akan diukur adalah kadar renin. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh pemberian ekstrak temulawak sebagai adjuvan pada terapi captopril 

terhadap kadar renin mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi hipertensi.  

1.2 Rumusan Masalah  

Apakah pemberian ekstrak temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb.) 

sebagai adjuvan terapi captopril dapat mempengaruhi kadar renin pada mencit 

jantan (Mus musculus) yang diinduksi hipertensi ?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui kadar renin setelah pemberian ekstrak temulawak 

(Curcuma xanthorriza Roxb.) sebagai adjuvan terapi captopril pada mencit 

jantan (Mus musculus) yang diinduksi hipertensi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui penurunan kadar renin setelah pemberian ekstrak 

temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb.) sebagai adjuvan terapi captopril 

pada mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi hipertensi.   

1.4 Hipotesis  

Pemberian ekstrak temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb.) sebagai 

adjuvan terapi captopril dapat menurunkan kadar renin pada mencit jantan 

(Mus musculus) yang diinduksi hipertensi. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1  Manfaat Ilmiah  

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi ilmiah tentang 

potensi senyawa curcumin dari ekstrak temulawak (Curcuma xanthorriza 

Roxb.) sebagai adjuvan terapi captopril dalam mempengaruhi kadar renin 

pada mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi hipertensi.  

1.5.2  Manfaat Aplikasi 

Keberhasilan penelitian tentang ekstrak temulawak sebagai adjuvan 

terapi captopril dalam mempengaruhi kadar renin pada mencit jantan (Mus 

musculus) hipertensi dapat dijadikan informasi yang penting bagi 

masyarakat mengenai temulawak sebagai adjuvan dalam pengobatan 

hipertensi serta pengembangan obat-obatan anti hipertensi.  




