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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis berupa 

peningkatan tekanan darah melebihi normal yaitu tekanan darah sistole melebihi 

140 mmHg dan diastole melebihi 90 mmHg (Guyton dan Hall, 2001). 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). 

Hipertensi merupakan manifestasi penyakit kardiovaskular yang paling 

sering dijumpai. Salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah 

kesehatan penting di seluruh dunia karena prevalensinya yang tinggi dan terus 

meningkat serta hubungannya dengan penyakit kardiovaskuler, stroke, retinopati, 

dan penyakit ginjal. National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES III) yang dilaksanakan dari tahun 1988 sampai 1991, menyatakan 

bahwa hipertensi merupakan diagnosa primer yang umum di Amerika Serikat 

karena menyerang hampir 50 juta penduduk dimana sekitar 69% orang dewasa 

yang telah melewati 18 tahun sadar akan hipertensi yang mereka derita dan 58% 

dari mereka dirawat, tetapi hanya 31% yang terkontrol. Dilihat dari tingkat 

mendunia seperti Benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia prevalensi 

hipertensi di benua Amerika lebih rendah dibandingkan di benua Eropa. Di 

Indonesia sendiri yang terdapat di Benua Asia prevalensi hipertensi melalui 

pengukuran pada umur ≥18 tahun sebesar 25,8 persen, tertinggi terdapat di 

Kepulauan Bangka Belitung (30,9%), diikuti Kalimantan (60,4%) dan  Jawa Barat 

(29,4%) (Dinkes, 2013). 

Tekanan darah tinggi tidak dapat disembuhkan, keadaan tersebut berasal 

dari suatu kecenderungan genetik yang bercampur dengan faktor-faktor risiko 

seperti stress, kegemukan, terlalu banyak makan garam, kurang gerak badan dan 

penyumbatan pembuluh darah. Ini disebut hipertensi esensial. Jika seseorang 
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mempunyai sejarah hipertensi keluarga dan mengidap hipertensi ringan, dia dapat 

mengurangi kemungkinan hipertensi berkembang lebih hebat dengan memberi 

perhatian khusus terhadap faktor-faktor risiko tersebut. untuk kasus-kasus yang 

lebih berat, diperlukan pengobatan untuk mengontrol tekanan darah. Jenis lain 

dari hipertensi dikenal sebagai hipertensi sekunder, yaitu kenaikan tekanan darah 

yang kronis terjadi akibat penyakit lain, seperti kerusakan ginjal, tumor, saraf, 

renovaskuler dan lain-lain (soeharto,2004). 

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 (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). 

Tujuan terapi atau pengobatan yang diberikan pada penderita adalah 

dengan melakukan terapi pada penderita dengan penggunaan obat anti hipertensi. 

Obat anti hipertensi yang digunakan seperti captopril yang termasuk golongan 

ACEi (Angiotensin Converting Enzyme inhibitors), ARB, dan beta-blockers. 

Obat-obat ini dapat digunakan sebagai monoterapi maupun sebagai bagian dari 

terapi kombinasi. Ketiga jenis golongan obat ini telah terbukti dapat menurunkan 
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morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler pada pengobatan hipertensi jangka 

panjang (Tedjasukmana, 2012). Golongan Obat anti hipertensi lainnya yaitu ARB 

(Angiotensin Receptor Blocker) seperti Valsartan merupakan antagonis reseptor 

kompetitif angiotensin II yang secara selektif memblok reseptor subtipe AT1 

(Alajbegovic et al, 2013). 

Valsartan  merupakan prototipe ARB dan keberadaannya cukup mewakili 

seluruh ARB. Valsartan bekerja pada reseptor AT1 secara selektif, sehingga 

diindikasikan untuk mengatasi hipertensi.. Bioavailabilitas valsartan adalah 

sebesar 25% dengan 95% terikat protein. Waktu paruh valsartan adalah 6 jam, dan 

kemudian diekskresikan 30% melalui ginjal dan 70% melalui bilier (Pupitorini 

Myra, 2009). 

Perkembangan pengobatan tradisional secara kedokteran timur sudah 

semakin maju seiring dengan perkembangan kedokteran barat, bahkan 

keberadaannya telah diakui dunia sebagai pengobatan yang efektif, efisien, aman, 

dan pengobatan yang cukup murah bagi kalangan orang menengah ke bawah. 

Pengobatan dengan menggunakan tumbuhan pun telah mengarah pada materi 

pelajaran di sejumlah akademi kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman 

berkhasiat obat berdasar pada pengalaman dan keterampilan yang secara turun 

temurun telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Hedi R. 

Dewoto 2007).  

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 ). 
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Eksistensi temulawak sebagai tumbuhan obat telah lama diakui, terutama 

dikalangan masyarakat Jawa. Rimpang temulawak merupakan bahan pembuatan 

obat tradisional yang paling utama. Kasiat temulawak sebagai upaya pemelihara 

kesehatan, disamping sebagai upaya peningkatan kesehatan atau pengobatan 

penyakit. Temulawak sebagai obat atau bahan obat tradisional akan menjadi 

tumpuan harapan bagi pengembangan obat tradisional Indonesia sebagai sediaan 

fitoterapi yang kegunaan dan keamanan dapat dipertanggung jawabkan (Sidik et 

al. 1992). Pengujian khasiat rimpang temulawak dapat diketahui melalui bukti 

empiris melalui pengujian secara in vitro, pengujian praklinis kepada binatang dan 

uji klinis terhadap manusia (BPOM 2004). Secara empiris rimpang temulawak 

diketahui memiliki banyak manfaat salah satunya potensi sebagai antioksidan 

(WHO 1999). Komponen aktif yang bertanggung jawab sebagai antioksidan 

dalam rimpang temulawak adalah kurkumin, demetoksikurkumin dan 

bisdemetoksikurkumin (Masuda 1992). Beberapa hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rimpang temulawak mempunyai efek antioksidan. Penelitian Jitoe et al. 

(1992) menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak temulawak ternyata 

lebih besar dibandingkan dengan aktivitas tiga jenis kurkuminoid yang 

diperkirakan terdapat dalam temulawak. Jadi, diduga ada zat lain selain ketiga 

kurkuminoid tersebut yang mempunyai efek antioksidan di dalam ekstrak 

temulawak. Demikian pula penelitian Rao (1995) bahwa kurkumin lebih aktif 

dibanding dengan vitamin E dan beta karoten. Hal ini dikarenakan peranan 

kurkumin sebagai antioksidan yang menangkal radikal bebas tidak lepas dari 

struktur senyawa kurkumin. Kurkumin mempunyai gugus penting dalam proses 

antioksidan tersebut. Struktur kurkumin terdiri dari gugus hidroksi fenolik dan 

gugus β diketon. Gugus hidroksi fenolik berfungsi sebagai penangkap radikal 

bebas pada fase pertama mekanisme antioksidatif. Pada struktur senyawa 

kurkumin terdapat 2 gugus fenolik, sehingga 1 molekul kurkumin dapat 

menangkal 2 radikal bebas. Gugus β diketon berfungsi sebagai penangkap radikal 

pada fase berikutnya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran aktivitas 

antioksidan dan kurkumin pada ekstrak temulawak (curcuma xanthorrhiza roxb). 

Kurkumin adalah antiinflamasi dan neuroprotektor yang potensial. Sebagai 

anti-inflamasi kurkumin bekerja menghambat kerusakan otak yang lebih parah 
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akibat aktivitas mediator kimia yang dilepaskan oleh mikroglia pada waktu 

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

Potensi kurkumin dalam melindungi dan memperbaiki sel otak juga ditunjukan 

oleh kemampuannya dalam menginduksi peningkatan proliferasi sel progenitor 

otak tikus dewasa (Kim et al. 2004). 

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 (Leickteig, et al., 2007).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah, 

yakni apakah pemberian ekstrak temulawak (Curcumin xanthorrizaRoxb) 

berpengaruh dalam kerusakan jaringan otak dipembuluh darah pada mencit jantan 

(Mus musculus) yang mengalami hipertensi dengan terapi adjuvan valsartan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak temulawak (Curcuma 

xanthorriza Roxb) sebagai adjuvant Valsartan dalam menurunkan tekanan darah 

mencit (Mus musculus) yang hipertensi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Ilmiah 

Dari hasil penellitian ini diharapakan akan diperoleh informasi ilmiah 

tentang potensi kurkumin dari temulawak dalam kerusakan jaringan otak pada 

mencit jantan ( Mus musculus) yang hipertensi. Diharapkan akan diperoleh dosis 

optimal pemberian ekstrak temulawak dalam kerusakan jaringan otak akibat 

hipertensi. 
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1.4.2. 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 akibat hipertensi sebagai obat alternatif 

dalam pengobatan hipertensi. 

Kurkumin memiliki kemampuan sebagai antioksidan, antiinflamasi, 

antikolesterol, antikanker, dan antiHIV. Mekanisme kerja kurkumin sebagai 

antikanker berikatan dengan enzim aminopeptidase N, ikatan tak jenuh (ikatan 

rangkap), alfa dan beta di sekitar gugus keton pada kurkumin membentuk ikatan 

kovalen dengan dua nukleofil asam amino yang terdapat pada situs aktif APN dan 

mampu menghambat (inhibit) aktivitasnya secara irreversible. Kurkumin dapat 

memacu proses apotosis yaitu suatu proses alami kematian sel dalam rangka 

mempertahankan integritas sel secara keseluruhan, juga mempengaruhi air liur 

dengan mengurangi enzim sitokin, penyebab radang yang ada dalam air liur. Serta 

kurkumin dapat dikombinasikan dengan pengobatan lain seperti kemoterapi dan 

radiasi untuk mengobati kanker kepala dan leher. 
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