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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi dimana ketika tekanan 

darah sistolik (jantung berdetak)   140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik 

(jantung berelaksasi)   90 mmHg. Sedangkan tekanan darah orang dewasa normal 

adalah ketika tekanan darah sistolik 120 mmHg dan tekanan darah diastolik 80 

mmHg (WHO, 2013). 

 Hipertensi merupakan penyakit dengan berbagai penyebab. Beberapa 

penelitian telah membuktikan berbagai faktor risiko yang berpengaruh terhadap  

timbulnya hipertensi. Hasil studi sebelumnya menyebutkan faktor pemicu hipertensi 

dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol seperti riwayat 

keluarga, jenis kelamin, dan usia, serta faktor yang dapat dikontrol seperti konsumsi 

lemak, perilaku merokok, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik (Nuarima, 2012). 

 Penyakit hipertensi memang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan 

yang baik, mengingat prevalensinya yang tinggi. Berdasarkan data WHO (2013) 

prevalensi hipertensi pada orang dewasa sekitar 40% dari seluruh penduduk dunia 

pada tahun 2008. Angka tersebut terjadi peningkatan dari 600 juta penderita pada 

tahun 1980 menjadi hampir 1 miliar penderita pada tahun 2008. Saat ini prevalensi 

hipertensi sendiri masih menjadi permasalahan dunia yang dapat menyebabkan 

cardiovascular disease (CVD). The APCSC (Asia Pacific Customer Service 

Consortium) melaporkan bahwa jumlah penderita hipertensi yang menyebabkan CVD 

sebesar 60% di negara-negara Asia (Ueshima et al, 2008). 

 Dalam beberapa kelompok usia, risiko penyakit kardiovaskular menjadi dua 

kali lipat untuk setiap kenaikan tekanan darah 20/10 mmHg, yang dimulai dari 

tekanan darah 115/75 mmHg. Hal ini membuat penyakit kardiovaskular seperti 

penyakit jantung koroner, gagal jantung dan gangguan ginjal menjadi bagian dari 

komplikasi hipertensi. Hipertensi juga dapat menyebabkan komplikasi lain seperti, 

stroke, penyakit pembuluh darah perifer, pendarahan retina, dan gangguan 

penglihatan (WHO, 2013). 
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 Secara umum hipertensi selalu dihubungkan dengan ketidaknormalan 

peningkatan aktivitas simpatis. Pola perkembangan terjadinya hipertensi, yaitu 

awalnya CO (Cardiac Output) meningkat, tetapi SVR (Systemic Vascular Resisten) 

dalam batas-batas normal. Ketika hipertensi semakin progresif, CO kembali normal 

tetapi SVR meningkat menjadi tidak normal. Afterload jantung yang meningkat 

secara kronis menghasilkan LVH (Left Ventricle Hypertrophy) dan merubah fungsi 

diastolik (Wiryana, 2008). 

 Jantung menjadi bagian yang sering terkena pengaruh oleh adanya penyakit 

hipertensi. Pengaruh hipertensi terhadap faal jantung melibatkan fungsi RAAS (Renin 

Angiotensin Aldosteron System). Komponen utama RAAS adalah renin, yang bekerja 

secara enzimatik pada angiotensinogen untuk melepaskan angiotensin I. Angiotensin 

I kemudian diubah menjadi angiotensin II, oleh ACE dalam endotel paru. 

Angiotensin II lalu berikatan pada reseptor angiotensin tipe I (AT-1). Ikatan antara 

angitensin II dan AT-1 menyebabkan terjadinya vasokonstriksi yang membuat 

tekanan darah meningkat (Putri, 2013). Saat aktivitas RAAS tinggi tidak hanya 

membuat tekanan darah meningkat tetapi juga dapat menimbulkan terjadinya 

Hypertension Heart Disease (HHD). 

 HHD adalah istilah yang digunakan secara umum untuk penyakit jantung, 

seperti LVH (Left Ventricle Hypertrophy), CHD (Coronary Heart Disease) dan CHF 

(Congestive Heart Failure) (Frohlich, 2009).  LVH adalah penyakit yang terjadi saat 

tekanan darah tinggi yang membuat jantung menjadi sulit untuk memompa darah. 

Sehingga membuat otot jantung yang bekerja secara keras akan tumbuh dan menebal, 

hal ini akan mengubah fungsi jantung pada ventrikel kiri. LVH ditandai oleh 

peningkatan massa otot ventrikel kiri dan penyempitan ruang ventrikel kiri (Robbins 

dan Kumar, 2007). 

 Oleh karena itu penyakit hipertensi perlu dilakukan penanganan dengan 

terapi. Tujuan terapi hipertensi adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas dengan 

cara yang paling nyaman. Berdasarkan algoritma yang disusun JNC VII, terapi paling 

dini adalah mengubah gaya hidup. Jika hasil yang diinginkan tak tercapai maka 

diperlukan terapi dengan obat. Secara umum, golongan obat antihipertensi yang 
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dikenal yaitu, Diuretik, ACE Inhibitor, Angiotensin Reseptor Bloker (ARB), Canal 

Calsium Bloker (CCB), dan Beta Bloker (JNC 7, 2003). Angiotensin Receptor 

Blockers II (ARB) sering digunakan oleh penderita hipertensi dan gagal jantung. The 

European Society of Hypertension menyatakan bahwa ARB merupakan pilihan terapi 

hipertensi lini pertama. ARB terbukti efektif untuk memperlambat atau memblokir 

perkembangan penyakit kardiovaskular, terutama pada penyakit gagal jantung dan 

disfungsi ventrikel kiri. Valsartan merupakan salah satu contoh ARB yang memiliki 

efek farmakologi yang optimal terhadap resiko kejadian kardiovaskular akibat 

hipertensi (Verdecchia et al, 2010).  

 Selain menggunakan obat kimia, terapi hipertensi juga dapat menggunakan 

obat tradisional. Diantara sekian banyak tumbuhan yang terdapat di Indonesia, 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) merupakan tumbuhan yang banyak 

digunakan untuk obat atau bahan obat. Didalam rimpang temulawak mengandung 

senyawa kurkumin yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menurunkan 

tekanan darah tinggi (Fitriani, 2013). Menurut Sunagawa et al (2009), senyawa alami 

kurkumin dapat menghambat perkembangan hipertensi yang diinduksi oleh LVH. 

Dengan demikian, senyawa dapat digunakan untuk pasien dengan penyakit hipertensi 

yang disertai komplikasi pada jantung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sutha Devaraj (2013), menunjukkan bahwa ekstrak temulawak tidak beracun dan 

memberikan tingkat keamanan yang tinggi jika digunakan oleh manusia.  

 Dari berbagai penelitian telah terbukti bahwa kurkumin memiliki peran dalam 

mengobati kerusakan jantung akibat hipertensi. Sehingga akan dilakukan penelitian 

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak temulawak (Curcuma 

xanthorrhiza Roxb) terhadap histopatologi jantung mencit jantan (Mus musculus) 

yang diinduksi hipertensi. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah, 

yaitu apakah pemberian ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) 

memberikan pengaruh terhadap histopatologi jantung mencit jantan (Mus musculus) 

yang diinduksi hipertensi dengan kontrol valsartan? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) terhadap histopatologi 

jantung mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi hipertensi. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi tentang potensi 

kurkumin dari temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) dalam memberi pengaruh 

terhadap histopatologi jantung mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi 

hipertensi. 


