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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bedasarkan Joint National Comitee 7 (JNC 7), seorang dikatakan 

mengalami hipertensi jika tekanan sistolik 140 mmHg atau lebih dan diastolik 90 

mmHg atau lebih (Chobanian et al, 2003). Pada kebanyakan kasus, hipertensi 

terdeteksi saat pemeriksaan fisik karena alasan penyakit tertentu, sehingga sering 

disebut sebagai “silent killer”. Tanpa disadari penderita mengalami komplikasi 

pada organ-organ vital seperti jantung, otak ataupun ginjal (DEPKES RI, 2006).  

WHO mencatat pada tahun 2013 sedikitnya sejumlah 972 juta kasus 

hipertensi, diperkirakan menjadi 1,15 milyar kasus pada tahun 2025 atau sekitaran 

29% dari total penduduk dunia menderita hipertensi, dimana 333 juta berada di 

negara maju dan 639 sisanya berada dinegara berkembang, termasuk Indonesia. 

Hipertensi juga menempati peringkat ke 2 dari 10 penyakit terbanyak pada pasien 

rawat jalan dirumah sakit di Indonesia. penderitanya lebih banyak wanita (30%) 

dan pria (29% ), sekitar 80 % kenaikan kasus hipertensi terjadi terutama di negara 

berkembang (Triyanto, 2014).  

Berdasarkan terapi Joint National Committee 7 (JNC 7), obat-obat 

antihipertensi sintetik seperti Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors (ACEIs), 

Angiotensin Receptor Blockers (ARBs), Beta Blockers (BBs), Calcium Channel 

Blockers (CCBs), dan diuretik golongan tiazid digunakan sebagai lini pertama  

untuk terapi hipertensi (Chobanian et al , 2003). Namun demikian, penggunaan obat 

antihipertensi sintetik sering dihubungkan dengan munculnya berbagai efek 

samping seperti hipotensi dan hipokalemia, sehingga saat ini penggunaan tanaman 

sebagai alternatif terapi lebih dipilih terutama di negara-negara berkembang 

(Tabassum dan Ahmad, 2011). 

 Keunggulan dari pengobatan herbal adalah bahan dasarnya yang bersifat 

alami sehingga efek sampingnya dapat ditekan seminimal mungkin (Utami P., 

2008). Selain itu, obat dari bahan alam lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas, 

dari segi ekonomi maupun ketersediaannya (Mustarichie, dkk, 2011). Beberapa 

tanaman yang berpotensi antihipertensi juga telah dibuat produk Fitofarmaka yang



2 

 

 

 

telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pada 

pengembangan tanaman obat tersebut didasarkan pada penelitian baik in vitro 

maupun in vivo. Beberapa tanaman yang secara empiris dikatakan sebagai 

antihipertensi dan telah dilakukan peneletian terkait efektivitasnya, diantaranya 

yaitu  (1) kumis kucing (Orthosiphon stamineus), pada uji tekanan darah sistolik 

(SBP) pada 5 kelompok intervensi Tikus yang diukur sebelum dan 2 minggu setelah 

intervensi. Hasilnya terdapat penurunan tekanan darah di antara kelompok 

intervensi dimana  khasiat Orthosiphon stamineus sebagai antihipertensi sebanding 

dengan irbesartan 20 mg / kg (Azizan N. A. et al., 2012) , (2)  Seledri (Apium 

graveolens L.), pada penelitian yang dilakukan oleh Tsi dan Tan (1997), Efek 3-n-

butylphthalide dalam biji seledri dapat mengurangi hipertensi dan juga sebagai 

vasorelaksan secara spontan hipertensi pada tikus (Sowbhagya H. B., 2011). 

Namun demikian, penelitian tersebut dapat dikembangkan lagi untuk menjelaskan 

mekanisme dan struktur aktivitas farmakologi senyawa aktif dalam tanaman 

terhadap reseptornya.  

Pada penelitian uji aktivitas farmakologi senyawa aktif dalam tanaman obat 

merupakan proses yang mahal, membutuhkan energi, sumber daya manusia yang 

berkualitas dan memerlukan waktu yang lama jika dilakukan dalam percobaan 

laboratorium menggunakan eksperimental hewan, oleh karena itu pada penelitian 

ini dilakukan uji dengan studi komputasi. Studi komputasi dikenal dengan 

terminologi in silico merupakan analog in vivo dan in vitro, yang menggunakan 

aplikasi komputer sehingga waktu dan biaya menjadi lebih efisien (Kroemer R.T., 

2003). Jika target telah diketahui, maka docking dapat digunakan untuk 

menempatkan kandidat obat ke dalam sisi aktif dari target seperti enzim atau 

reseptor. Kemudian interaksi senyawa-senyawa yang telah diikatkan kemudian 

diurutkan berdasarkan hasil analisis secara komputasi komponen sterik dan 

elektrostatiknya (Zukhrullah, M., dkk, 2012). 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan uji aktivitas senyawa 

yang terkandung dalam tanaman obat tradisional yakni seledri dan kumis kucing 

yang berpotensi sebagai antihipertensi secara in silico. Tanaman ini dipilih sebagai 

bahan uji, karena telah dibuat produk Fitofarmaka. Dalam penelitian ini, senyawa 

yang terkandung dalam tanaman akan di docking dengan reseptor obat 
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antihipertensi yang didapatkan dari Protein Data Bank (PDB), untuk selanjutnya 

dilihat aktivitasnya sebagai antihipertensi. Metode docking dapat dilakukan dangan 

banyak software yang berbayar maupun yang gratis. Pada penelitian ini digunakan 

software program AutoDock Vina. AutoDock Vina dipilih karena merupakan salah 

satu perangkat lunak yang tepat dan dapat diandalkan untuk penemuan obat, 

penambatan molekul dan skrinning virtual. AutoDock Vina menawarkan fungsi 

beragam, tingkat kerja tinggi dan meningkatkan akurasi untuk mempermudah 

penggunaan. (Sandeep et al, 2011). 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Senyawa metabolit manakah dalam tanaman obat tradisional (biji seledri 

dan daun kumis kucing) yang dapat memberikan aktivitas sebagai 

antihipertensi pada uji in silico ? 

2. Bagaimana prediksi mekanisme kerja senyawa metabolit tanaman obat 

tradisional (biji seledri dan daun kumis kucing) yang dapat memberikan 

aktivitas sebagai antihipertensi pada uji in silico? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui senyawa metabolit tanaman obat tradisional (biji seledri dan 

daun kumis kucing) yang memiliki aktivitas sebagai antihipertensi pada uji 

in silico. 

2. Mengetahui prediksi mekanisme kerja senyawa metabolit dalam tanaman 

obat tradisional (biji seledri dan daun kumis kucing yang dapat memberikan 

aktivitas sebagai antihipertensi pada uji in silico. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penilitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam 

memperoleh kandidat senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antihipertensi 

dengan memperlihatkan interaksi senyawa-senyawa  dari tanaman yang diduga 

memiliki aktivitas antihipertensi (biji seledri dan daun kumis kucing) pada tingkat 

molekuler. 


