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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan 

darah di dalam arteri, mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh 

darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Secara umum, 

hipertensi adalah tekanan darah sistolik 140 mmHg sampai lebih dari 140 mmHg 

atau aliran tekanan darah diastolik 90 mmHg sampai lebih dari 90 mmHg pada 

individu (Goldszmidt et al., 2011). Tekanan darah yang tinggi menyebabkan 

meningkatnya resiko terhadap stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, 

dan kerusakan ginjal yang merupakan penyebab utama gagal jantung kronis 

(Sawitra, 2009). 

Hipertensi merupakan salah satu penyebab mortalitas paling banyak di 

dunia ini. Sebanyak 1 miliar orang di dunia atau 1 dari 4 orang dewasa menderita 

penyakit ini. Persentase penderita hipertensi saat ini paling banyak terdapat di 

negara berkembang. Pada negara ekonomi berkembang terdapat 40% penderita 

hipertensi sedangkan negara maju hanya 35%. Kawasan Afrika penderita 

hipertensi sebanyak 46%, kawasan Amerika 35%, kawasan Asia Tenggara 36% 

orang dewasa menderita hipertensi. Di Kawasan Asia, penyakit ini telah 

membunuh 1,5 juta jiwa setiap tahunnya. Di Indonesia angka penderita hipertensi 

mencapai 32%  pada tahun 2008 dengan kisaran usia di atas 25 tahun  

(Baharuddin et al, 2011). Di Indonesia sendiri prevalensi hipertensi cukup tinggi. 

Menurut National Basic Health Survey (2013), prevalensi hipertensi pada 

kelompok usia 15-24 tahun adalah 8,7 persen, pada kelompok usia 25-34 tahun 

adalah 14,7 persen, 35-44 tahun 24,8 persen, 45-54 tahun 35,6 persen, 55-64 

tahun 45,9 persen, 65-74 tahun 57,6 persen, dan lebih dari 75 tahun adalah 63,8 

persen. 

Kejadian hipertensi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor yang tidak 

dapat diubah atau primer atau essensial dan faktor yang dapat diubah atau 
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sekunder. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan hipertensi 

esensial khususnya genetik, usia, stress, merokok, alkohol, pola makan, 

peningkatan sirkulasi, peningkatan aktivitas saraf simpatik, dan aktivitas abnormal 

dari sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) (Pall et al, 2014). Hipertensi 

dapat terjadi karena peran kedua faktor risiko tersebut secara bersamaan. Dengan 

kata lain, hipertensi tidak dapat disebabkan oleh satu faktor risiko saja (Suryati, 

2005). 

Sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) merupakan komponen 

penting dalam patogenesis hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit progresif 

ginjal. Jalur RAAS mencakup 3 komponen penting yaitu renin, angiotensin dan 

aldosteron (Ramanathan et al, 2014). Vasokontriksi yang mengakibatkan 

penurunan aliran darah ke ginjal dapat menyebabkan pelepasan renin. Renin 

merangsang pembentukkan angiotensin I yang kemudian diubah menjadi 

angiotensin II, suatu vasokontriktor kuat, yang pada gilirannya merangsang 

sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan retensi natrium 

dan air oleh tubulus ginjal sehingga menyebabkan peningkatan volume 

intravaskuler. Semua faktor tersebut cenderung mencetuskan keadaan hipertensi. 

Apabila terjadi kerusakan pada glomerulus,  seluruh nefron akan rusak. Pelepasan 

renin juga semakin meningkatkan tekanan darah (Brunner, 2002). 

Di proksimal tubule, angiotensin II mengatur transportasi natrium di 

luminal dan baso lateral jaringan dari sel epitel. Secara tidak langsung, 

angiotensin II meningkatkan re-absorbsi natrium dengan merangsang keluarnya 

adrenal aldosteron (Battegay et al, 2005). 

Komplikasi dari hipertensi termasuk rusaknya organ tubuh seperti jantung, 

mata, ginjal, otak, dan pembuluh darah besar. Hipertensi adalah faktor resiko 

utama untuk penyakit serebrovaskular (stroke, transientishemic attack), penyakit 

arteri koroner (infark miokard,angina), gagal ginjal, dementia dan atrial fibrilasi. 

Bila penderita hipertensi memiliki faktor-faktor resiko kardiovaskular lain maka 

akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas akibat gangguan kardiovaskularnya 

tersebut (Fitrianto et al, 2014). 

Tujuan terapi atau pengobatan hipertensi adalah menurunkan serta 

mencegah terjadinya gangguan kardiovaskular dan renal. Hal ini dilakukan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

     3 

  

dengan menurunkan tekanan darah, pengendalian dan pengobatan faktor-faktor 

risiko yang reversibel. Penderita hipertensi diberikan terapi non farmakologi 

berupa edukasi tentang penyakit hipertensi dan program untuk memperbaiki gaya 

hidup pasien, untuk mengurangi faktor resiko, dan mencegah terjadinya 

komplikasi (Sargowo D, 2012). Sedangkan WHO-ISH Guidelines for Initiation of 

Antihypertensive Treatment, telah merekomendasikan 6 kelas antihipertensi yang 

dapat langsung diberikan secara individual, baik secara sendiri-sendiri maupun 

secara kombinasi, ialah : Diuretik, Beta-blocker, ACE-inhibitor, Ca-antagonist, 

Alphablocker, Angiotensin II Receptor Blocker.  

Golongan obat yang sering digunakan untuk mengembalikan tekanan 

darah pada penderita hipertensi yaitu ACE-I (Angiotensin Converting Enzym 

Inhibitor) dan ARB (Angiotensin Receptor Blocker). Captopril merupakan ACE-

Inhibitor yang mempengaruhi sistem renin-angiotensin, sehingga menghambat 

konversi angiotensin I menjadi angiotensin II. ACE-Inhibitor menyebabkan 

terbentuknya bradikinin, yang mempengaruhi dalam patofisiologi angioedema dan 

batuk kering yang iritatif pada 10-15% pasien yang diterapi dengan obat tersebut 

(Krum et al, 2007). Studi penelitian menjelaskan bahwa captopril efektif 

digunakan dalam pencegahan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit 

kardiovaskular (Wijaya, 2013).   

Valsartan merupakan salah satu contoh obat golongan dari ARB yang 

menurunkan tekanan darah melalui antagonis sistem renin angiotensin-aldosteron. 

ARB menghambat angiotensin II berikatan dengan reseptornya yaitu 

Angiotensinogen I (AT I), sehingga secara langsung akan menyebabkan 

vasodilatasi, penurunan produksi vasopresin, dan mengurangi sekresi aldosteron. 

Akan tetapi ARB tidak mempengaruhi vasodilatasi yang diinduksi bradikinin, 

sehingga tidak menyebabkan batuk kering seperti ACE Inhibitor. Ketiga efek ini 

secara bersama-sama akan menyebabkan penurunan tekanan darah (Siddiqui et al, 

2011) 

Menurut hasil studi Kyoto Heart (2009), Valsartan antihipertensi yang 

dikategorikan sebagai golongan angiotensin receptor blocker (ARB), kepada 

pasien dapat menurunkan angka kejadian kardiovaskular pada pasien hipertensi 

hingga 45 persen. Begitu juga menurut studi Heart Outcomes Prevention 
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Evaluation (HOPE) (2007), golongan ACE Inhibitor dapat mengurangi resiko 

peristiwa kematian karena kardiovaskular pada pasien hipertensi hingga 26 

persen.  

Beberapa studi juga telah menunjukan adanya enzim selain ACE yang 

dapat memproduksi angiotensin II. Antara lain menurut Cornish, et al (1978)  

melaporkan pembentukan angiotensin II di muskulus papilaris jantung kucing dan 

menunjukkan bahwa tidak semua respons vasokonstriksi yang diinduksi oleh 

angiotensin I di pembuluh darah di daerah maksila hamster dapat dihambat oleh 

ACE-I, namun seluruh respons vasokonstriksi itu dihambat oleh antagonis 

reseptor Angiotensinogen (AT). Hal ini menunjukkan bahwa pembuluh darah 

mengubah sejumlah angiotensin I menjadi angiotensin II melalui jalur yang tidak 

berhubungan dengan ACE (non ACE). Sehingga memungkinkan ARB berperan 

besar dalam menghambat angiotensin II berikatan dengan reseptornya yaitu AT I. 

Dari hasil studi diatas terdapat permasalahan yaitu terbentuknya jalur non 

ACE yang langsung membentuk angiotensin II, maka dalam hal ini akan diteliti 

pengaruh pemberian ACE Inhibitor yang di bandingkan dengan ARB sebagai 

antihipertensi pada mencit jantan yang diinduksi hipertensi.  
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah, 

yakni bagaimanakah pengaruh pemberian ARB yang dibandingkan dengan ACE 

Inhibitor terhadap  mencit (Mus musculus) yang diinduksi hipertensi ?  
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian ARB yang dibandingkan ACE 

Inhibitor terhadap penurunan tekanan darah yang terjadi pada mencit jantan (Mus 

musculus) yang diinduksi hipertensi. 
 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bahwa akan diperoleh informasi 

pemilihan obat yang terbaik sebagai antihipertensi. Sehingga diharapkan dapat 

memberikan hasil luaran yang lebih baik, yang dapat menurunkan angka 

hipertensi. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 
 

 


