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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Hipertensi atau biasa dikenal dengan tekanan darah tinggi adalah suatu 

istilah yang menunjukkan suatu kondisi dimana aliran darah pada arteri 

bertekanan terlalu tinggi untuk tubuh yang sehat (santoso, 2010). Hal ini 

merupakan akibat dari adanya gangguan fungsi salah satu atau beberapa faktor 

yang bertanggung jawab dalam mempertahankan tekanan darah. Dikatakan 

hipertensi apabila  tekanan darah secara konsisten lebih dari atau sama dengan 

140/90 mmHg (sacks and campos, 2010). 

Di dunia penyakit Kardiovaskular terhitung sekitar 17 juta kematian 

pertahun, dari jumlah tersebut komplikasi hipertensi terhitung untuk 9,4 juta 

kematian di seluruh dunia setiap tahun. Hipertensi bertanggung jawab setidaknya 

45% dari kematian akibat penyakit jantung dan 51% dari kematian akibat stroke 

(WHO, 2013). 

Menurut WHO (2013) pada tahun 2008, di seluruh dunia, sekitar 40% dari 

orang dewasa berusia 25 ke atas telah didiagnosis mengidap hipertensi, jumlah 

orang dengan kodisi tersebut meningkat dari 600 juta pada tahun 1980 menjadi 1 

miliar pada tahun 2008. Prevalensi hipertensi tertinggi di wilayah Afrika pada 

46% orang dewasa berusia 25 keatas, sedangkan prevalensi terendah 35% 

ditemukan di Amerika. Secara keseluruhan Negara-negara berpendapatan tinggi 

memiliki prevalensi hipertensi terendah dibandingkan Negara yang lain. 

Prevalensi hipertensi di Indonesia termasuk kasus yang sedang minum obat 

pada responden dengan usia 18 tahun keatas, secara nasional adalah 32,2%. 

Prevalensi tertinggi ditemukan di Provinsi Kalimantan Selatan (39,6%) sedangkan 

terendah di Papua Barat (20,1%). Prevalensi hipertensi nasional adalah 28,3%, 

Provinsi dengan prevalensi tertingi tetap Kalimantan Selatan (35,0%), yang 

terendah juga tetap Papua Barat (17,6%) (Dinkes, 2013).  
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Hipertensi diklasifikasikan menjadi hipertensi primer dan hipertensi 

sekunder. Hipertensi primer mendominasi kasus hipertensi yaitu mencapai 90% 

kasus di masyarakat. Hipertensi jenis ini adalah hipertensi yang belum jelas 

etiologinya, namun diduga merupakan konsekuensi dari gabungan faktor genetik 

dan faktor lingkungan. Satu gen hipertensi akan ditemukan pada orang dengan 

hipertensi primer. Sedangkan, hipertensi sekunder ginjal bertanggung jawab untuk 

sekitar 50% dari individu dengan penyebab yang dapat diidentifikasi. Beberapa 

obat, terutama kombinasi pil kontrasepsi oral dan kortikosteroid dapat 

menyebabkan hipertensi (Huei, 2010). 

Banyak faktor yang berperan dalam patogenesis hipertensi primer. 

Mekanisme RAAS memainkan peran utama. Renin yang diproduksi oleh ginjal 

akan memicu pembentukan angiotensin I, angiotensin I oleh ACE akan dibentuk 

menjadi angiotensin II. Angiotensin II akan meningkatkan tekanan darah dengan 

meningkatkan kontraksi langsung pada arteriol dan juga memicu peningkatan 

faktor pertumbuhan, endotelin, aktivitas simpatis dan aldosteron sehingga 

menimbulkan proliferasi sel ginjal, meningkatkan retensi natrium, fibrosis ginjal 

dan resistensi vaskular yang menyebabkan perfusi terganggu hingga akhirnya 

terjadi kerusakan glomerulus (Oparil, 2003).  

Apabila penyakit ini tidak terkontrol dapat menyebabkan serangan jantung, 

stroke, gangguan ginjal, serta kebutaan (Dinkes, 2013). Hipertensi  dapat  menjadi   

sebab  maupun  akibat dari disfungsi ginjal dan   penyakit   ginjal.  Nefrosklerosis 

hipertensi juga salah satu bentuk komplikasi target akibat hipertensi. Di Asia, 

Jepang melaporkan bahwa kejadian  hipertensi sebagai penyebab PGKT (Penyakit 

Ginjal Kronik Terminal) sekitar 6%, sedangkan di Cina sekitar 7%. Di Indonesia 

sendiri, angka kejadian hipertensi sebagai etiologi Penyakit Ginjal Kronik pada 

populasi berkisar 8,46% (Firmansyah, 2013). 

Sebagian besar efek buruk hipertensi tersebut bisa dicegah dengan 

mempertahankan tekanan darah dalam kondisi normal dengan pendekatan 

famakoterapi dan life style seperti pengendalian berat badan, makanan (buah, 

sayur dan tidak berlemak), mengurangi garam, berolahraga seperti jogging dan 

mengendalikan kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol (BPGuidelines, 2010). 
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Dari segi farmakoterapi ada beberapa golongan obat yang dapat digunakan, 

seperti diuretik, beta blocker, ACE inhibitor, ARB, calcium channel blocker, dan 

alfa blocker (Lyrawati, 2008). 

Valsartan adalah salah satu obat golongan ARB. Efektif pada pasien dengan 

hipertensi ringan sampai sedang. Monoterapi dengan Valsartan 80 mg sebagai 

dosis awal telah menunjukkan efikasi yang baik pada pasien dengan CHF, 

penurunan nilai ginjal dan membantu kontrol tekanan darah pada pasien dengan 

hipertensi berat yang tidak toleran dengan β-blocker, ACE inhibitor atau diuretik 

(Siddiqui, 2011). Benjamin J Epstein (2010) mengatakan bahwa kombinasi 

aliskiren dan valsartan memberikan perlindungan superior terhadap RAAS dan 

aman serta efektif menurunkan tekanan darah. 

Meskipun obat-obat diatas telah terbukti dalam terapi hipertensi, namun saat 

ini obat-obat tradisional atau fitofarmaka telah banyak diteliti sebagai alternatif 

pengobatan. Temulawak mengandung zat kuning kurkuminoid, minyak atsiri, 

pati, protein, lemak (fixed oil), sellulosa, dan mineral (Ramdja, 2009). Kurkumin 

yang diisolasi dari temulawak mempunyai efek antioksidan dan dapat 

menghambat proses lipid peroksidasi, selain itu Dwi Tias Fitriani (2013) juga 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa temulawak juga memiliki khasiat 

diuretik.  

Hlavackova dkk (2011) menyatakan bahwa hipertensi pada tikus wistar 

dengan penginduksi L-Name dapat dicegah dengan piperin dan kurkumin. 

Penelitian yang juga dilakukan oleh Georgia Kapakos dkk (2012) menyatakan 

bahwa isolat kurkumin dari Kunyit yang diberikan pada mencit yang telah di 

induksi L-Name (penginduksi hipertensi) telah terbukti memberi efek proteksi 

kardiovaskular, anti-inflamasi dan antioksidan. Penggunaan valsartan dengan 

kombinasi kurkumin juga terbukti mampu megurangi tingkat fibrosis di tubulus 

proksimal (Lubis dkk, 2013) 

Namun, sejauh ini pengujian temulawak sebagai antihipertensi masih belum 

banyak dilakukan. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui manfaat temulawak sebagai terapi antihipertensi dan 

pengaruhnya terhadap histopatologi ginjal mencit jantan (Mus musculus) dengan 
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pemberian L-name sebagai penginduksi hipertensi dengan kontrol positif 

Valsartan. Sampel penelitian menggunakan 24 ekor mencit dibagi dalam 4 

kelompok perlakuan, yaitu kelompok normal, kontrol negatif, kontrol positif 

(valsartan dosis 0,312mg/30gBB), kelompok terapi (ekstrak temulawak dosis 

31,25mg/30gBB) pemberian induksi hipertensi menggunkan L-NAME dosis 

1,75mg/30gBB/hari selama 4 minggu dengan rute oral melalui botol minum 

mencit. Kemudian mencit di matikan dan dilakukan pengamatan organ ginjal 

dibawah mikroskop cahaya dalam lima lapang pandang yang berbeda. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu 

masalah yaitu, apakah pemberian ekstrak Temulawak (Curcuma xanthorriza 

Roxb) dapat memberikan pengaruh terhadap histopatologi ginjal pada mencit 

jantan (Mus musculus) yang diinduksi hipertensi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

ekstrak temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb) terhadap histopatologi ginjal 

mencit jantan (Mus musculus) yang diinduksi hipertensi. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Ilmiah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi tentang potensi 

Kurkumin dari temulawak terhadap remodeling vaskular ginjal mencit jantan 

(Mus musculus) yang diinduksi hipertensi.  

1.4.2 Manfaat Aplikasi 

Bila pemberian ekstrak temulawak terbukti dapat memberikan pengaruh 

terhadap histopatologi ginjal mencit jantan yang hipertensi, maka dapat 

diinformasikan kepada masyarakat tentang potensi dan manfaat ekstrak 

temulawak, sehingga dapat dijadikan obat alternatif dalam pengobatan hipertensi. 


