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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Hipertensi adalah keadaan tekanan darah pasien yang telah diukur 

menggunakan  tensimeter  dan  diperoleh  hasil tekanan sistolik diatas 140 mmHg 

dan tekanan diastolik diatas 90 mmHg. Hipertensi tidak dapat disembuhkan 

namun hanya dapat dikendalikan melalui kontrol  kesehatan  secara  rutin, 

melakukan  diet rendah garam dan mengonsumsi obat secara teratur  untuk  

mengurangi  risiko  komplikasi pada kardiovaskular dan organ lain yang ada pada 

diri pasien (Almisbah, 2008; Ratnaningtyas & Djatmiko, 2011). 

Di Amerika, diperkirakan 1 dari 4 orang dewasa menderita hipertensi. 

Apabila penyakit ini tidak terkontrol, akan menyerang  berbagai target organ, dan 

dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, gangguan ginjal, serta kebutaan. 

Dari beberapa penelitian dilaporkan bahwa penyakit hipertensi yang tidak 

terkontrol dapat menyebabkan peluang 7 kali lebih besar terkena stroke, 6 kali 

lebih besar terkena, dan 3 kali lebih besar terkena serangan jantung. Menurut 

WHO (World Health Organization) dan the International Society of Hypertension 

(ISH), saat ini terdapat 600 juta penderita hipertensi di seluruh dunia, dan 3 juta di 

antaranya meninggal setiap tahunnya. Tujuh dari setiap 10 penderita tersebut tidak 

mendapatkan pengobatan secara adekuat (Rahajeng dan Tuminah, 2009). 

Hipertensi merupakan penyakit kronis  yang semakin meningkat baik di 

negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Hipertensi  

diIndonesia merupakan penyakit dengan prevalensi tertinggi, Dan sebagai 

penyebab utama kematian pada pasien. Banyak pasien yang tidak mengetahui 

mengalami hipertensi sehingga tidak ditangani dengan baik.  Hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun  2007,  menunjukkan sebagian besar kasus 

hipertensi belum terdiagnosis.  Hal  ini terlihat dari hasil pengukuran yaitu hanya  

7,2% penduduk yang  sudah mengetahui memiliki hipertensi dan hanya  0,4% 

kasus  yang  patuh minum obat hipertensi sehingga 76% dari masyarakat belum 

mengetahui mengalami hipertensi (Dimyanti, 2012; Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2012). 
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Sampai saat ini penyebab hipertensi esensial tidak diketahui dengan pasti. 

Hipertensi primer tidak disebabkan oleh faktor tunggal dan khusus. Hipertensi ini 

disebabkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Hipertensi sekunder disebabkan 

oleh faktor primer yang diketahui yaitu seperti kerusakan ginjal, gangguan obat 

tertentu, stres akut, kerusakan vaskuler dan lain-lain. Adapun penyebab paling 

umum pada penderita hipertensi maligna adalah hipertensi yang tidak terobati. 

Risiko relatif hipertensi tergantung pada jumlah dan keparahan dari faktor risiko 

yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor-faktor yang 

tidak dapat dimodifikasi antara lain faktor genetik, umur, jenis kelamin, dan etnis. 

Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi meliputi stres, obesitas dan nutrisi 

(Yogiantoro M, 2006). 

Patofisiologi hipertensi masih banyak terdapat ketidakpastian. Sebagian 

kecil pasien (2% - 5%) menderita penyakit ginjal atau adrenal sebagai penyebab 

meningkatnya tekanan darah. Pada sisanya tidak dijumpai penyebabnya dan 

keadaan ini disebut hipertensi esensial. Beberapa mekanisme fisiologis terlibat 

dalam mempertahankan tekanan darah yang normal, dan gangguan pada 

mekanisme ini dapat menyebabkan terjadinya hipertensi esensial. Faktor yang 

telah banyak diteliti ialah : asupan garam, obesitas, resistensi terhadap insulin, 

sistem renin-angiotensin dan sistem saraf simpatis (Lumbantobing, 2008). 

Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi berupa kerusakan organ pada 

jantung, otak, ginjal dan pembuluh darah (Nadar & Lip, 2009; Nafrialdi, 2007). 

Kerusakan pada jantung menyebabkan terjadinya hipertrofi ventrikel kiri hingga 

gagal jantung (Nadar & Lip, 2009), kerusakan pada otak menyebabkan terjadinya 

stroke, kerusakan pada ginjal menyebabkan penyakit ginjal kronik hingga gagal 

ginjal dan pada aorta dapat menyebabkan aneurisma serta robeknya lapisan intima 

(Nafrialdi, 2007). 

Pecahnya pembuluh darah otak menyebabkan perembesan darah ke dalam 

parenkim otak yang dapat mengakibatkan penekanan, pergeseran, dan pemisahan 

jaringan otak yang berdekatan, sehingga otak akan membengkak, jaringan otak 

tertekan sehingga terjadi infark otak, edema, dan mungkin herniasi otak (Pertiwi, 

2010). Pengobatan yang diberikan pada penderita adalah dengan melakukan terapi 

pada penderita dengan penggunaan obat antihipertensi. Obat antihipertensi yang 
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dipergunakan salah satunya adalah captopril yang merupakan golongan 

Angiotensin Converting Enzyme (ACE) inhibitor. Obat ini dipergunakan 

dikarenakan tidak berpengaruh pada kecepatan denyut jantung dan curah jantung 

serta tidak menurunkan aliran darah ke otak, arteri koroner, maupun ginjal 

(Soetomo et al., 2003).  

Captropil cepat diabsorbsi tetapi mempunyai durasi kerja yang pendek, 

sehingga bermanfaat untuk menentukan apakah seorang pasien akan berespon 

baik pada pemberian ACE- inhibitor. Dosis pertama ACE- inhibitor harus 

diberikan pada malam hari karena penurunan tekanan darah mendadak mungkin 

terjadi, efek ini akan meningkat jika pasien mempunyai kadar sodium rendah 

(Depkes, 2006). Hipertensi diakibatkan karena aktivitas Angiotensin II yang 

terdapat di paru-paru yang memegang peranan fisiologis penting dalam mengatur 

tekanan darah. Angiotensin I diubah oleh ACE (Angiotensin Converting Enzyme) 

menjadi Angiotensin II. Angiotensin II inilah yang memegang peranan penting 

dalam menaikkkan tekanan darah (Di Bernardini, 2012). Oleh karena itu, 

diperlukan penelitian mengenai senyawa bioaktif inhibitor Angiotensin 

Converting Enzyme.  

Pada umumnya, pengendalian aktivitas Angiotensin II menggunakan obat-

obatan captopril. Akan tetapi, tingginya harga obat sintesis serta munculnya 

kesadaran manusia akan adanya efek samping yang negatif dari penggunaan obat 

sintesis telah mendorong masyarakat untuk menggunakan obat alami yang berasal 

dari tumbuhan (Kasiran, 2008). Bahkan akhir-akhir ini terjadi peningkatan 

penelitian terhadap herbal dan bahan alami untuk mengobati berbagai penyakit 

(Okeke et al., 2001). Industri farmasi juga berusaha mencari peluang pemanfaatan 

bahan alam dan turunannya sebagai bahan untuk obat. 

Menurut  Katno  &  Pramono  (2001),  obat  tradisional  atau  tumbuhan  

obat memilki beberapa kelebihan antara lain : efek sampingnya relatif rendah, 

dalam satu ramuan  dengan  komponen  berbeda  memilki  efek  saling  

mendukung,  pada  satu tanaman memilki lebih dari satu efek farmakologi serta 

lebih sesuai untuk penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif. Obat tradisional 

atau tumbuhan obat bermanfaat dan aman jika digunakan dengan tepat. Tumbuhan  

obat  mempunyai  khasiat  yang  bekerja  sebagai  antioksidan, antiradang,  
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analgesik,  dan  lain lain,  mengarah  pada  penyembuhan  suatu  penyakit. Hal  ini  

tidak  terlepas  dari  adanya kandungan  bahan  kimia  tumbuhan  obat  yang 

berasal  dari  metabolisme  sekunder.  Setiap tumbuhan  menghasilkan  

bermacam-macam  senyawa  kimia  yang  merupakan  bagian  dari  proses  

normal  dalam  tumbuhan (Andrianto,  2011) dan Menurut  Widyaningrum  

(2011). 

Menurut Tonnessen 1986, kurkuminoid yang terkandung dalam kunyit 

sebagai salah satu senyawa hasil isolasi maupun kurkuminnya mempunyai 

aktivitas yang sangat luas, antara lain sebagai antioksidan, antihepatotoksik, anti 

inflamasi dan antirematik. Kurkumin juga dilaporkan menimbulkan sifat anti 

inflamasi pada mencit yang diinduksi karagen (Sudjarwo, 2003). 

Kurkumin adalah antiinflamasi dan neuroprotektor yang potensial. Sebagai 

anti-inflamasi kurkumin bekerja menghambat kerusakan otak yang lebih parah 

akibat aktivitas mediator kimia yang dilepaskan oleh mikroglia pada waktu 

terjadinya proses fagositosis benda benda asing di otak (Jayaprakasha, 2006).  

Temulawak  merupakan  tanaman  asli  Indonesia  yang  termasuk  salah  

satu jenis  temu-temuan  atau  jahe-jahean.  Kandungan  kimia  rimpang  

temulawak dibedakan  atas  tiga  komponen  besar,  yaitu  fraksi  pati,  fraksi 

kurkuminoid dan fraksi  minyak  atsiri  (Sidik et.  al., 1995  dalam  Rahayu  dan  

Budiman  2008). Beberapa penelitian, menunjukkan keuntungan dari temulawak 

kini diketahui juga dapat mengatasi penyakit anemia, menurunkan kolesterol, 

melancarkan peredaran darah, mengatasi gumpalan darah, mengobati demam, 

malaria, penyakit  campak, mengatasi  pegal  linu,  sakit  pinggang,  reumatik,  

mengobati  keputihan,  ambeien, sembelit,  batuk,  asma,  radang  tenggorokan,  

hingga  radang  saluran  pernapasan, mengobati eksim, jerawat, radang empedu, 

serta meningkatkan stamina (Anonim, 2012 ). 

Peran hewan coba sebagai hewan model dalam penelitian-penelitian 

ilmiah telah menjadi sejarah panjang dalam upaya para peneliti menyelamatkan 

manusia dan lingkungannya. Salah satu hewan coba yang banyak digunakan 

dalam penelitian adalah mencit (Mus musculus).Mencit banyak digunakan pada 

penelitian-penelitian toksikologi, metabolisme lemak, obat-obatan maupun 

mekanisme penyakit infeksius. Mencit baik digunakan dalam penelitian karena 
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mudah dipelihara, mudah berkembang biak sehingga cepat mendapatkan hewan 

coba yang seragam dan mudah dikelola di laboratorium. Penelitian tentang obat-

obatan dan keracunan banyak menggunakan hewan coba tikus dan mencit, karena 

mudah diperiksa melalui organ-organ utama yang berperan yaitu hati dan 

ginjal(Leickteig, et al., 2007). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah, 

yakni apakah terdapat pengaruh pemberian ekstrak temulawak (Curcumin 

xanthorriza Roxb) terlihat pada histopatologi otak dalam menghambat kerusakan 

sel otak pada mencit (Mus musculus ) yang hipertensi dengan kontrol captopril? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk memahami histopatologi kerusakan sel otak pada mencit jant ( Mus 

musculus ) yang hipertensi setelah diberikan ekstrak temulawak. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Dapat memahami gambaran histopatologi otak antara perlakuan pada 

mencit jantan dengan pemberian ekstrak temulawak (Curcumin Xanthoriza Roxb) 

dibandingkan dengan pemberian kontrol positif. 

1.4 Hipotesis 

1. Ekstrak temulawak (Curcumin Xanthoriza Roxb) Ektrak temulawak 

(Curcuma xanthoriza Roxb) mampu menurunkan kerusakan jaringan otak 

pada mencit jatan ( Mus musculus ) yang hipertensi. 

2. Terdapat perbedaan kerusakan jaringan otak antara perlakuan mencit 

jantan pada pemberian ekstrak temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb) 

dengan pemberian kontrol positif captopril. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Ilmiah  

Dari hasil penellitian ini diharapakan akan diperoleh informasi ilmiah 

tentang potensi kurkumin dari temulawak untuk menurunkan kerusakan jaringan 

otak pada mencit jantan ( Mus musculus) yang hipertensi. Diharapkan akan 

diperoleh dosis optimal pemberian ekstrak temulawak untuk menurunkan 

kerusakan jaringan otak. 
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1.5.2 Manfaat Aplikasi 

Bila pemberian ekstrak temulawak terbukti dapat menurunkan kerusakan 

jaringan otak  pada mencit jantan yang hipertensi, maka dapat diinformasikan 

kepada masyarakat tentang potensi dan manfaat ekstrak temulawak untuk 

menurunkan kerusakan jaringan otak sebagai obat alternatif dalam pengobatan 

hipertensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


