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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hipertensi  

2.1.1 Definisi Hipertensi 

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah yang lebih tinggi dari 

140/90 mmHg dapat diklasifikasikan sesuai derajat keparahannya, mempunyai 

rentang dari tekanan darah normal tinggi sampai hipertensi maligna. Keadaan ini 

dikategorikan sebagai primer atau esensial (hampir 90% dari semua kasus) dan 

hipertensi sekunder, terjadi sebagai akibat dari kondisi patologi yang dapat 

diperbaiki (Joint National Committee On Prevention, Detecion, Evalution and 

Treatment of High Blood Plessure VI/JNC VI, 2001). 

 Hipertensi adalah tekanan darah yang terlalu tinggi, sebagai pompa 

jantung menimbulkan tekanan untuk memaksa darah ke seluruh bagian tubuh 

tetapi rusak dan menyempit (American Stroke Association, 2004). Hipertensi atau 

tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi medis yang kronis dan sering tanpa 

gejala di mana tekanan darah arteri sistemik meningkat melampaui batas normal 

(Dufton, 2011 ). 

 

2.1.2 Epidemiologi 

 Hipertensi adalah suatu gangguan pada sistem peredaran darah yang 

mengganggu kesehatan masyarakat. Prevalensi hipertensi di seluruh dunia, 

diperkirakan sekitar 15-20%. Hipertensi lebih banyak menyerang pada usia 

setengah baya pada golongan umur 55-64 tahun. Hipertensi di Asia diperkirakan 

sudah mencapai 8-18% pada tahun 1997, hipertensi dijumpai pada 4.400 per 

10.000 penduduk (Depkes RI 2003). 

 

2.1.3 Klasifikasi Hipertensi  

Berdasarkan Perhimpunan Hipertensi Indonesia tahun 2007 klasifikasi 

hipertensi untuk orang Indonesia belum dapat ditentukan. Hal ini karena data 

penelitan hipertensi di Indonesia berskala nasional sangat jarang. Karena itu para 

pakar hipertensi di Indonesia sepakat untuk mengunakan The seventh Report of 
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the Joint National Commite on Detection, Evaluation, and Treatment of High 

Blood Pressure (JNC-VII) 2003 dan World Health Organization-International 

Society of Hypertension (WHO-ISH) 1999 telah memperbaharui klasifikasi, 

definisi, serta stratifikasi risiko untuk menentukan prognosis jangka panjang. 

a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hampir seluruh seluruh penderita hipertensi tergolong hipertensi 

essensial(96-99%) dan hanya sebagian kecil saja penderita hipertensi sekunder (1-

4%), dari hipertensi sekunder ini hanya 50% secara klinis dapat dibuktikan 

penyebabnya (Darmojo, 2001). 

 

2.1.4 Etiologi Hipertensi  

a. Hipertensi essensial atau  primer. 

Jenis hipertensi yang penyebabnya masih belum dapat diketahui. Sekitar 

90% penderita hipertensi menderita jenis hipertensi ini. Oleh karena itu, penelitian 

dan pengobatan lebih banyak ditujukan bagi penderita hipertensi essensial ini. 

b. Hipertensi sekunder.  
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Jenis hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui, antara lain kelainan pada 

pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, atau penyakit kelenjar adrenal 

(Arief, 2008) 

Kenaikan berat badan yang berlebihan dan gaya hidup yang tampaknya 

berperan penting dalam menyebabkan hipertensi. Faktor lingkungan termasuk 

konsumsi garam, obesitas dan gaya hidup yang tidak sehat. Faktor genetik 

mempengaruhi aktivitas renin angiotensin aldosterone. Penyebab lainnya adalah 

penebalan aorta seiring bertambahnya usia ( Weber et al, 2014). Kurang dari 5% 

dari kasus hipertensi merupakan hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder 

merupakan hipertensi yang penyebabnya dapat diidentifikasi. Penyebab hipertensi 

sekunder antara lain : 

 Penyakit parenchymal ginjal 

 Obstruksi saluran kemih 

 Hipertensi renovaskular 

 Fibromuscular dysplasia 

 Penyakit Aterosklerosis 

  Penyempitan aorta 

Hipertensi sekunder dapat menyebabkan resistensi obat, yang terkait dengan 

peningkatan keparahan tekanan darah (BP) elevasi atau adanya kelainan hormonal 

yang mendasari ( Taler et al, 2008 ).  

 

2.1.5 Patofisiologi Hipertensi 

 Banyak faktor patofisiologis yang terlibat dalam hipertensi esensial 

diantaranya peningkatan aktivitas sistem saraf simpatik, mungkin berhubungan 

dengan respon terhadap stress psikososial, kelebihan hormon penahan natrium dan 

vasokonstriktor, meningkatnya produksi angiotensin II dan aldosterone yang 

menyebabkan peningkatan sekresi renin, defisiensi vasodilator seperti 

prostasiklin, nitrat oksida dan peptide natriuretic, penanganan garam ginjam; 

kelainan resistensi pembuluh, diabetes mellitus, obesitas. Konsep kelainan 

struktural  dan fungsional dalam pembuluh darah yang meliputi disfungsi endotel, 

peningkatan stres oksidatif, remodeling vaskuler, dan penurunan kepatuhan pasien 
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mungkin menjadi penyebab terjadinya hipertensi dan berkontribusi pada 

pathogenesis hipertensi (Oparil et al, 2003). 

Proses terjadinya hipertensi adalah menurunnya tonus otot vaskuler 

merangsang saraf simpatis yang diturunkan ke sel junggularis, dari sel junggularis 

ini dapat meningkatkan tekanan darah, apabila diteruskan pada ginjal, maka akan 

mempengaruhi ekskresi renin yang berkaitn dengan angiostensinogen, dengan 

adanya perubahan angiostensinogen II berakibat pada terjadinya tekanan darah, 

selain itu dapat meningatkan hormone aldesteron yang menyebabkan restensi 

natrium, hal tersebut akan berakibat pada peningkatan tekanan darah. Dengan 

peningatan tekanan seperti kerusakan pada ginjal, dan mata, maka dari itu jika 

hipertensi itu tidak ditangani dengan baik, dapat mengakibatkan akibat lanjut 

seperti terjadinya stroke, gagal jantung, gagal ginjal dan gangguan penglihatan. 

 

Gambar 2.1  Patofisiologi hipertensi. 

(Sumber: Rusdi & Nurlaela Isnawati, 2009) 

2.1.6 Gejala Klinis Hipertensi 

Secara umum, tekanan darah tinggi ringan tidak terasa dan tidak 

mempunyai tanda-tanda. Boleh jadi berlangsung selama beberapa tahun tanpa 
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disadari oleh orang tersebut. Sering hal itu ketahuan tiba-tiba, misalnya pada 

waktu mengadakan pemeriksaan kesehatan, atau pada saat mengadakan 

pemeriksaan untuk asuransi jiwa. Kadang-kadang tanda-tanda tekanan darah 

tinggi yang digambarkan itu adalah sakit kepala, pusing, gugup, dan palpitasi 

(Knight, 2006).  

Pada sebagian orang, tanda pertama naiknya tekanan darahnya ialah 

apabila terjadi komplikasi. Tanda yang umum ialah sesak nafas pada waktu kerja 

keras. Ini menunjukkan bahwa otot jantung itu sudah turut terpengaruh sehingga 

tenaganya sudah berkurang yang ditandai dengan sesak nafas. Pada pemeriksaan 

fisik, tidak dijumpai kelainan apapun selain tekanan darah yang tinggi, tetapi 

dapat pula ditemukan perubahan pada retina, seperti perdarahan, eksudat 

(kumpulan cairan), penyempitan pembuluh darah, dan pada kasus berat, edema 

pupil(edema pada diskus optikus) dan penglihatan kabur (Knight, 2006).  

Hipertensi tidak memberikan tanda-tanda pada tingkat awal. Kebanyakan 

orang mengira bahwa sakit kepala terutama pada pagi hari, pusing, berdebar-

debar, dan berdengung ditelinga merupakan tanda-tanda hipertensi. Tanda-tanda 

tersebut sesungguhnya dapat terjadi pada tekanan darah normal, bahkan seringkali 

tekanan darah yang relatif tinggi tidak memiliki tanda-tanda tersebut. Cara yang 

tepat untuk meyakinkan seseorang memiliki tekanan darah tinggi adalah dengan 

mengukur tekanannya. Hipertensi sudah mencapai taraf lanjut, yang berarti telah 

berlangsung beberapa tahun, akan menyebabkan sakit kepala, pusing, napas 

pendek, pandangan mata kabur, dan mengganggu tidur (Soeharto, 2004). 

2.1.7 Komplikasi Hipertensi  

Menurut JNC 7 hipertensi diketahui memiliki efek yang mengarah pada 

komplikasi penyakit lain seperti gangguan pada otak, gagal ginjal, dan iskemia 

pada jantung, gagal jantung (WHO, 2003). Selain itu, hipertensi memiliki 

berbagai efek pada mata. Retinopati hipertensi mengacu pada tanda-tanda 

mikrovaskuler retina yang berkembang sebagai respon terhadap meningkatnya  

tekanan darah. Hipertensi juga merupakan faktor risiko utama untuk 

pengembangan penyakit vascular pada retina, seperti vena retina, oklusi arteri, dan 

neuropati optik iskemik ( Wong et al, 2007). 
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1. Komplikasi Pada Stroke  

Stroke dapat timbul akibat perdarahan tekanan tinggi di otak, atau akibat 

embolus yang terlepas dari pembuluh non otak yang terpajan tekanan tinggi. 

Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang 

memperdarahi otak mengalami hipertropi dan menebal, sehingga aliran darah ke 

daerah-daerah yang diperdarahinya berkurang. Arteri-arteri otak yang mengalami 

arterosklerosis dapat melemah sehingga meningkatkan kemungkinan terbentuknya 

aneurisma (Corwin, 2005). Gejala terkena stroke adalah sakit kepala secara tiba-

tiba, seperti, orang bingung,limbung atau bertingkah laku seperti orang mabuk, 

salah satu bagian tubuh terasa lemah atau sulit digerakan (misalnya wajah, mulut, 

atau lengan terasa kaku, tidak dapat berbicara secara jelas) serta tidak sadarkan 

diri secara mendadak (Santoso,2006). 

2. Kompikasi Pada Infark Miokard 

Infark miokard dapat terjadi apabila arteri koroner yang arterosklerosis 

tidak dapat menyuplai cukup oksigen ke miokardium atau apabila terbentuk 

trombus yang menghambat aliran darah melalui pembuluh darah tersebut. Karena 

hipertensi kronik dan hipertensi ventrikel, maka kebutuhan oksigen miokardium 

mungkin tidak dapat terpenuhi dan dapat terjadi iskemia jantung yang 

menyebabkan infark. Demikian juga hipertropi ventrikel dapat menimbulkan 

perubahan-perubahan waktu hantaran listrik melintasi ventrikel sehingga terjadi 

disritmia, hipoksia jantung, dan peningkatan resiko pembentukan bekuan 

(Corwin, 2002). 

3. Komplikasi Pada Otak 

 Penyakit serebrovaskular merupakan komplikasi hipertensi. Indikasi dari 

penyakit serebrovaskular adalah hemiparesis atau defisit neurologis dengan 

beberapa inkoordinasi neurologis dan hyperreflexia. Penyakit serebrovaskular 

seperti stroke terjadi akibat infark lakunar yang disebabkan oleh oklusi trombotik 

pembuluh kecil atau pendarahan intraserebral akibat pecahnya microaneurisma. 

Transient Ischemic Attack (TIA) merupakan serangan berulang pada stroke 

umumnya terjadi pada pasien hipertensi ( Dipiro et al, 2011 ). 

4. Komplikasi Pada Ginjal 
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Gagal ginjal merupakan penyakit yang dipicu oleh diabetes dan hipertensi. 

Hal ini terjadi karena hipertensi dapat merusak pembuluh darah pada ginjal. 

Kerusakan tersebut menyebabkan berkurangnya volume darah ke ginjal sehingga 

merusak unit penyaring pada ginjal. Kerusakan pada ginjal mengakibatkan 

berkurangnya kemampuan ginjal untuk membuang sisa hasil ekskresi dan 

kelebihan cairan, selain itu juga dapat menghambat ginjal untuk melepaskan 

hormone yang dapat mengatur tekanan darah ( Natioanal Kidney Foundation, 

2010 ). 

5. Komplikasi Pada Mata 

 Hipertensi merupakan faktor resiko utama pada penyakit pembuluh darah 

retina seperti retinopati, oklusi arteri, dan neuropati optik iskemik. Peningkatan 

tekanan darah menyebabkan vasospasme dan peningkatan tonus vasomotor 

sehingga mengakibatkan penyempitan arteriol retina (  Wong et al, 2007 ). 

6.  Komplikasi Pada Jantung 

 Hipertensi merupakan faktor utama resiko penyakit kardiovaskular 

aterosklerotik yang mengarah ke disfungsi endotel, yang berpuncak pada infark 

miokard akut atau penyakit arteri coroner kronis, remodeling ventrikel kiri, dan 

akhirnya gagal jantung ( dipiro et al, 2011 ).   

  

2.2 Tinjauan Otak 

 Otak manusia kira-kira merupakan 2% dari berat badan orang dewasa 

(sekitar 3 lbs). Otak menerima 20% dari curah jantung dan memerlukan sekitar 

20% pemakaian oksigen tubuh dan sekitar 400 kilokalori energy setiap harinya. 

Otak merupakan jaringan yang paling banyak memakai energy dalam seluruh 

tubuh manusia dan terutama berasal dari proses metabolisme oksidasi 

glukosa.jaringan otak sangat rentan dan kebutuhan akan oksigen dan glukosa 

melalui aliran darah adalah konstan. Metabolisme otak merupakan proses tetap 

dan kontinu, tanpa ada masa istirahat. Bila aliran darah berhenti selama 10 detik 

saja, maka kesadaran mungkin sudah akan hilang, dan penghentian dalam 

beberapa menit saja dapat menimbulkan kerusakan ireversibel. Otak terdiri dari 

serebrum, serebelum, dan batang otak yang dibentuk oleh mesensefalon, pons, 

dan medulla oblongata. Bila kalvaria dan dura mater disingkirkan, di bawah 
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lapisan arachnoid mater kranialis dan pia mater kranialis terlihat gyrus, sulkus, 

dan fisura korteks serebri. Sulkus dan fisura korteks serebri membagi hemisfer 

serebri menjadi daerah lebih kecil yang disebut lobus (Moore & Argur, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagian-Bagian Otak 

(Sumber: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2004.) 

 

 

Gambar 2.3 Bagian-bagian dari Otak 

 

2.2.1 Struktur dan anatomi otak 

Otak adalah bagian dari susunan saraf pusat yang terletak didalam cavun 

cranii (rongga tengkorak). Menurut Dyce et al. (2002) srtuktur anatomi otak 

dibagi menjadi hindbrain (rhombenchephalon) terdiri atas medulla oblongata, 
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pons, dan cerebellum, midbrain (mesencephalon, forebrain terdiri atas 

diencephalon, telenchephalon (cerebrum) dan sumsum punggung (medulla 

spinalis) (mardiati, 1996). 

A. Otak besar (cerebrum) 

Cerebrum merupakan bagian dari otak depan (forebrain) yang 

terdiri atas sepasang hemisphere (kanan dan kiri) dan lamina terminalis 

grisea. Hemisphere dan cerebrum menutupi permukaan dorsolateral dari 

diencephalon. Dalam perkembangannya hemisphere akan semakin 

berkembang kearah caudal menutupi medulla oblongata hingga dekat 

dengan cerebrum, hal ini menjadikan hemisphere struktur terbesar otak. 

Hemisphere kanan dan kiri dihubungkan melalui garis tengah oleh 

substansia alba (corpus calosum) (Dyce et al. 2002). Permukaan cerebrum 

diperluas dengan lipatan-lipatan yang terdiri atas peninggian-peninggian 

berbentuk bulat yang disebut gyrl, yang dipisahkan suatu alur yang disebut 

sulct (junqueira dan jose 2000). Menurut Hartono (2003) otak besar 

(cerebrum) berfungsi sebagai pusat kesadaran dan kemauan. Masing-

masing hemisfer terdiri dari empat lobus. Bagian lobus yang menonjol 

disebut gyrus dan bagian lekukan yang menyerupai parit disebut sulkus. 

Keempat lobus tersebut masing-masing adalah lobus frontal, lobus 

parietal, lobus oksipital dan lobus temporal (CDC, 2004). 

a. Lobus parietal merupakan lobus yang berada di bagian tengah 

serebrum. Lobus parietal bagian depan dibatasi oleh sulkus sentralis 

dan bagian belakang oleh garis yang ditarik dari sulkus parieto-

oksipital ke ujung posterior sulkus lateralis (Sylvian). Daerah ini 

berfungsi untuk menerima impuls dari serabut saraf sensorik thalamus 

yang berkaitan dengan segala bentuk sensasi dan mengenali segala 

jenis rangsangan somatik (Ellis, 2006). 

b. Lobus frontal merupakan bagian lobus yang ada di bagian paling 

depan dari serebrum. Lobus ini mencakup semua korteks anterior 

sulkus sentral dari Rolando. Pada daerah ini terdapat area motorik 

untuk mengontrol gerakan otot-otot, gerakan bola mata; area broca 
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sebagai pusat bicara; dan area prefrontal (area asosiasi) yang 

mengontrol aktivitas intelektual (Ellis, 2006). 

c. Lobus temporal berada di bagian bawah dan dipisahkan dari lobus 

oksipital oleh garis yang ditarik secara vertikal ke bawah dari ujung 

atas sulkus lateral. Lobus temporal berperan penting dalam 

kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi dan bahasa dalam 

bentuk suara (Ellis, 2006). 

d. Lobus oksipital berada di belakang lobus parietal dan lobus temporal. 

Lobus ini berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan 

manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap 

oleh retina mata (Ellis, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Area Otak 

(Sumber : http://apbrwww5.apsu.edu) 

B. Otak kecil (cerebellum) 

Cerebellum merupakan materi globular kasar dengan banyak 

lipatan. Cerebellum terletak pada dorsal pons dan medulla oblongata, 

dihubungkan dengan batang otak dengan tiga pedunculi pada tiap sisinya. 

Secara anatomis cerebellum dipisahkan dari hemisphere cerebri oleh 

fissura tranvesal. Cerebellum terdiri atas lateral hemisphere yang luas 
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(hemisphere cerebelli) dan tepi median yang sempit yang biasa disebut 

dengan vermis (Dyce et al. 2002).  

Secara mikroskopis permukaan cerebellum terlihat strukturnya 

mirip daun (folia) yang dipisah oleh alur (sulcus) dan dibalut oleh cortex. 

Menurut Fletcher (1995) cerebellum berfungsi mengatur tonus otot skelet 

serta gerakan, sehingga pola koordinasi menjadi wajar, sedangkan menurut 

(Dyce et al. 2002) cerebellum berfungsi mengontrol keseimbangan dan 

koordinasi postur dan aktivitas lokomotor. 

C. Sumsum punggung (medulla spinalis) 

Menurut Banks (2002) morfologi medulla spinalis bervariasi pada 

berbagai tempat dalam tubuh seperti, cervicallis, thoracalts, lumbalis, 

hingga sacralis. Secara umum medulla spinalis berbentuk bulathingga 

oval, terletak pada columna vertebralis dan dilindungi oleh meningens 

Dyce et al. 2002). 

 

2.2.2 Jaringan saraf Pada Otak  

Jaringan saraf merupakan alat komunikasi tubuh, jaringan saraf bertugas 

menerima stimuli, memproses, dan membawa impuls efferen menuju alat gerak 

dan jaringan sekretif (Trautmann dan fiebiger 1957). Menurut Dellman dan 

Brown (1989) parenkim jaringan saraf terdiri atas neuron yang didukung oleh 

neuroglia.neuron merupakan satuan morfologis serta fungsional dari jaringan 

saraf. 

 

2.2.3 Tinjauan komplikasi hipertensi pada otak 

Komplikasi hipertensi pada otak dapat berupa ensefalopati hipertensi, 

hipertensi maligna, stroke hemoragik dan stroke non hemoragik (iskemik). 

Penanganan penderita hipertensi dengan komplikasi otak dibedakan menjadi 2 

kelompok yaitu keadaan krisis hipertensi yang didapatkan pada ensefalopati 

hipertensi, stroke hemoragik dan hipertensi maligna. Komplikasi hipertensi pada 

otak dapat bersifat akut atau kronik. Komplikasi hipertensi pada otak yang 

sifatnya akut biasanya karena kenaikan tekanan darah yang cepat dan mendadak 
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seperti pada ensefalopati hipertensi. Sedangkan komplikasi yang bersifat kronik 

berupa kelainan-kelainan pembuluh darah otak berupa : 

A. Nodular atherosclerosis (atheroma)  

Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko terpenting untuk terjadinya 

atheroma di pembuluh darah otak. Faktor risiko lainnya adalah diabetes 

melitus, merokok, hiperkolesteromia. Atheroma dapat menyebabkan 

komplikasi stroke non hemoragik. 

B. Charcot-Bouchard Aneurysm  

Hipertensi dianggap sebagai satu-satunya faktor utama untuk terjadinya 

aneurisma ini. Tekanan darah yang terus menerus tinggi dan disertai 

komplikasi aneurysma charcot-bouchard dapat mengakibatkan komplikasi 

stroke hemoragik. 

C. Fibrinoid necrosis 

Komplikasi lain hipertensi pada pembuluh darah otak adalah terjadinya 

fibrinoid necrosis. Kelainan pembuluh darah ini akan bermanifestasi klinis 

sebagai hipertensi maligna. 

 

2.2.4 Histopatologi Otak 

Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah 

terletak di pusat vasomotor, pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini 

bermula jaras saraf simpatis, yang berlanjut ke bawah ke korda spinalis dan keluar 

dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. 

Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke 

bawah melalui saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron 

preganglion melepaskan asetilkolin, yang akan merangsang serabut saraf pasca 

ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya norepinefrin 

mengakibatkan konstriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan 

ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang 

vasokontriktor. Individu dengan hipertensi sangat sensitif terhadap norepinefrin, 

meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi 

(Corwin,2001). 
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Perubahan struktural dan fungsional pada sistem pembuluh darah perifer 

bertanggung jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi pada lanjut usia. 

Perubahan tersebut meliputi aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat, dan 

penurunan dalam relaksasi otot polos pembuluh darah, yang pada gilirannya 

menurunkan kemampuan distensi dan daya regang pembuluh darah. 

Konsekuensinya, aorta dan arteri besar berkurang kemampuannya dalam 

mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung (volume sekuncup), 

mengakibatkan penurunan curah jantung dan peningkatan tahanan perifer 

(Corwin,2001). Keterlibatan pembuluh darah otak dapat menimbulkan stroke atau 

serangan iskemik transien yang bermanifestasi sebagai paralisis sementara pada 

satu sisi (hemiplegia) atau gangguan tajam penglihatan (Santoso, S,S,Prasoedjo, 

& Zalbawi, (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Penyumbatan Pembuluh Darah di Otak 

(Sumber: http://sunhopeindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/obat-

penyempitan-pembuluh-darah1) 

Otak merupakan bagian dari sistem saraf pusat, yang tersusun dari 

sumsum tulang belakang. Otak adalah salah satu bagian tubuh yang paling penting 

karena berfungsi sebagai pusat komando. Otak bekerja dengan berbagai saraf 

untuk menerima dan mengirim pesan ke berbagai bagian tubuh dan memberitahu 

apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Otak sendiri 

merupakan organ tubuh yang sangat lunak dan lembut serta terdiri dari berbagai 

bagian. Bagian yang terbesar didominasi oleh serebrum, yang mengendalikan 

http://sunhopeindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/obat-penyempitan-pembuluh-darah1
http://sunhopeindonesia.com/wp-content/uploads/2013/12/obat-penyempitan-pembuluh-darah1
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kemampuan berbicara, ingatan, dan emosi. Ada juga batang otak, yang memiliki 

peran penting dalam situasi yang penuh tekanan. Saat seorang berada dalam 

tekanan, otak akan memasuki mode melawan-atau-kabur, yang diatur oleh batang 

otak. Otak juga mengendalikan tekanan darah dan pernapasan sedangkan Otak 

kecil (serebelum) merupakan bagian otak yang mengatur pergerakan, 

keseimbangan, dan interpretasi dari informasi yang dikirimkan oleh indera 

manusia. 

Otak sangat rawan mengalami kerusakan dan pendarahan. Namun otak 

memiliki perlindungan yang baik. Otak dilindungi oleh berbagai lapisan, seperti 

duramater dan cairan serebrospinal, yang juga dapat ditemukan di sumsum tulang 

belakang. Dari luar, otak juga dilindungi oleh tengkorak, yang terdiri dari 

berbagai jenis tulang yang saling berhubungan. Walaupun begitu, ada banyak 

faktor yang masih dapat menyebabkan pendarahan pada otak dan area di 

sekitarnya. Apabila pendarahan menjadi tidak dapat dikendalikan, maka 

pendarahan dapat menyebabkan matinya sel otak dan terhentinya banyak fungsi 

tubuh. Terkadang pendarahan otak juga dapat menyebabkan kelumpuhan 

sementara atau permanen, serta hilangnya kemampuan tertentu, seperti 

kemampuan motorik. 

Salah satu penyebab utama dari pendarahan otak adalah hipertensi, yang 

juga dikenal sebagai tekanan darah tinggi. Jantung memompa darah melalui 

berbagai pembuluh darah, seperti arteri untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi 

lainnya ke sel dan jaringan tubuh. Namun agar darah dapat mengalir, darah akan 

membutuhkan tekanan saat mengalir melalui pembuluh arteri. Namun, terkadang 

tekanan ini dapat menjadi sangat tinggi. Hal ini akan menyebabkan pembuluh 

darah menjadi tertarik dan akhirnya pecah, sehingga darah mengalir keluar. Di 

Amerika Serikat, setidaknya ada 30% dari warga yang berusia 20 tahun ke atas 

yang terkena hipertensi. 
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2.3 Tinjauan Angiotensin di Otak 

Angiotensinogen merupakan molekul prkursor untuk angiotensin I, II, III 

enzim renin, angiotensin converting enzim (ACE) dan aminopeptidase A dan N 

yang seluruhnya dapat disintesis di dalam otak. Reseptor-reseptor angiotensin 

AT(1), AT(2), dan AT(4) juga disintesis di dalam otak. Reseptor AT(1) 

ditemukan di beberapa bagian otak, seperti paraventrikular hipothalamus, nukleus 

supraoptik, lamina terminalis, nukleus parabrachial lateral, dan medula 

ventrolateral yang diketahui mempunyai fungsi regulasi system kardiovaskular 

dan/atau keseimbangan eletrolit dan cairan tubuh. Studi immunohistokimia dan 

neuropharmakologi dapat menjelaskan bahwa angiotensinergic saraf digunakan 

angiotensin II dan/atau angiotensin III sebagai neurotransmiter atau 

neuromodulator di dalam bagian-bagian otak tersebut. 

Angiotensinogen disintesis terutama pada astrocytes, tetapi proses dimana 

angiotensin II menghasilkan atau menggabungkan dengan neuron untuk 

digunakan sebagai neurotransmiter masih belum jelas. Reseptor AT(4) serupa 

dengan insulin-regulated aminopeptidase (IRAP) dan berperan dalam mekanisme 

memory. Angiotensinergic pada saraf dan peptida-peptida angiotensin penting 

dalam fungsi saraf dan mempunyai peranan penting homeostasis, khususnya yang 

berhubungan dengan fungsi kardiovasculer, osmoregulasi dan termoregulasi 

(McKinley, et al. 2003) 

Peranan angiotensin II sangat penting pada sistem kardiovaskular dan 

homeostatic yang dapat mengaktifkan reseptor-reseptor spesifik terutama 

angiotensin II tipe 1 (AT1) yang berlokasi di dalam peripheral dan otak. Fakta 

memperlihatkan bahwa renin angiotensin system (RAS) di dalam otak penting 

untuk menjaga tekanan darah normal dan perkembangan pada hipertensi. Baru-

baru ini telah diketahui keberadaan ACE2 di dalam otak berperan sebagai enzim 

yang memodulasi aktivitas RAS otak selama perkembangan hipertensi neurogenic 

(Lazartigues, 2007). 

Peranan reseptor AT1 yaitu menjaga keseimbangan cairan tubuh, tekanan 

darah, siklus hormon reproduksi, dan perilaku seksual. Reseptor AT2 mempunyai 

peranan pertumbuhan pembuluh darah (varcular) dan kontrol aliran darah. 

Reseptor AT4 terdistribusi pada neocortex, hippocampus, cerebelum, struktur 
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ganglia basalis, dan beberapa jaringan periheral. Reseptor AT4 berperan dalam 

kemampuan memory, regulasi aliran darah, pertumbuhan neurit, angiogenesis dan 

fungsi ginjal (Wright and Harding, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Peranan ACE di Otak 

 

2.3.1 Pengaturan Tekanan Darah  

Tekanan darah ditentukan oleh 2 faktor yaitu curah jantung dan resistensi 

perifer. Curah jantung adalah hasil denyut jantung dan isi sekuncup. Besar isi 

seckuncup ditentukan oleh kekuatan kontraksi miokard dan alir balik vena. 

Resistensi perifer merupakan gabungan resistensi pada pembuluh darah (arteri dan 

arteriol) dan viskositas darah. Resistensi pembuluh darah ditentukan oleh tonus 

otot polos arteri dan arteriol, dan elastisitas dinding pembuluh darah. Pengaturan 

tekanan darah didominasi oleh tonus simpatis yang menentukan frekuensi denyut 

jantung, kontraktilitas miokard dan tonus pembuluh darah arteri maupun vena. 

System parasimpatis hanya ikut mempengaruhi frekuensi jantung, sistem simpatis 

juga mengaktifkan rennin angiotensin aldosteron system (RAAS) melalui 

peningkatan sekresi renin. Homeostatis tekanan darah dipertahankan oleh reflex 
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baroreseptor sebagai mekanisme kompensasi yang terjadi seketika dan oleh sistem 

RAAS sebagai mekanisme kompensasi yang berlangsung lambat (sani,2008). 

 

2.3.2 Terapi Hipertensi 

a. Terapi non farmakologi 

Langkah awal untuk pengobatan hipertensi dapat dilakukan dengan terapi 

non farmakologi. Perubahan gaya hidup merupakan dasar untuk pencegahan dan 

kontrol hipertensi. Modifikasi diet merupakan salah satu langkah utama untuk 

menurunkan tekanan darah. Pada penderita hipertensi selain diet yang seimbang, 

diet asupan natrium harus dibatasi 65-100mmol/hari. Cara lain adalah dengan 

melakukan diet rendah lemak jenuh dan kolesterol dengan cara banyak 

mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, susu rendah lemak, biji-bijian dan 

mengurangi konsumsi alkohol. Peningkatan asupan kalium juga dikaitkan dengan 

penurunan tekanan darah. Asupan kalium dapat terpenuhi dengan konsumsi buah, 

sayuran, dan suplemen kalium.  Pada kondisi fungsi ginjal normal, asupan kalium 

dari makanan >4,7g / hari (120mmol / hari) aman bagi ginjal karena mudah 

diekskresikan melalui urin. Obesitas  mempengaruhi manajemen hipertensi. 

Pengurangan berat badan, walaupun tanpa pembatasan natrium telah terbukti 

dapat menurunkan tekanan darah pada pasien kelebihan berat badan dengan 

hipertensi ringan hingga sedang. Meningkatkan aktivitas fisik dan mengurangi 

stres terbukti dapat menurunkan tekanan darah (Rajev dan Soneil, 2010). 

b. Terapi Farmakologi 

Mekanisme umum obat antihipertensi: 

1. Diuretik, mengosongkan natrium dan mengurangi volume darah serta 

dengan mekanisme lainnya. Contoh : Tiazid, furosemid.  

2. Simpatoplegik agen, yaitu menurunkan tekanan darah dengan 

menurunkan resistensi pembuluh darah perifer, menghambat fungsi 

jantung, dan menurunkan curah jantung. Contoh : Metildopa, clonidin, 

prazozin, propanolol. 

3. Vasodilator langsung, dengan mengurangi tekanan otot polos pembuluh 

darah, sehingga melebarkan resistensi pembuluh dan menurunkan curah 

jantung. Contoh : Hydralazine, nifedipine, verapamil, labetalol.  
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4. Agen yang menghambat produksi atau reaksi angiotensin dan   

menurunkan resistensi pembuluh darah perifer dan volume darah. 

Contoh : Captopril, enalapril, losartan, valsartan, aliskiren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Mekanisme Antihipertensi (Katzung, 2012) 

Menurut JNC 8 terapi hipertensi menggunakan 4 golongan antihipertensi 

yaitu Diuretik, ACE Inhibitor, ARB, dan CCB. (Weber et al, 2014) 

1. Diuretik 

Diuretik merupakan obat antihipertensi yang mekanisme kerjanya  

meningkatkan ekskresi natrium oleh ginjal dan kemungkinan memiliki beberapa 

efek vasodilator. Manfaat klinis (pengurangan stroke dan kejadian kardiovaskular 

utama) merupakan hasil terbaik yang ditunjukkan oleh chlorthalidone, 

indapamide, dan hidroklorotiazid. Chlorthalidone memiliki efek yang lebih kuat 

pada tekanan darah dibandingkan hidroklorotiazid (ketika dibandingkan pada 

dosis yang sama) dan memiliki durasi yang lebih lama. 

Efek samping utama obat ini adalah hipokalemia, hiperglikemia, dan 

hiperurisemia yang dapat dikurangi dengan menggunakan dosis rendah seperti 

12,5mg atau 25 mg pada hidroklorotiazid dan chlorthalidone atau dikombinasikan 

dengan ACE inhibitor atau ARB yang telah terbukti mengurangi perubahan 

metabolik. Kombinasi diuretik dengan agen hemat kalium juga membantu 
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mencegah hipokalemia. Diuretik paling efektif dalam mengurangi tekanan darah 

bila dikombinasikan dengan ACE inhibitor, ARB atau CCBs.  

Dikombinasikan dengan golongan Tiazid dan b-blocker juga merupakan 

cara yang efektif untuk mengurangi tekanan darah, tetapi dapat meningkatkan 

konsentrasi glukosa darah sehingga harus digunakan dengan hati-hati pada pasien 

dengan risiko terkena diabetes. 

2. ACE Inhibitor   

ACE inhibitor dapat menurunkan vaskular sistemik tanpa meningkatkan 

denyut jantung dan menyebabkan natriuresis. ACE inhibitor efektif dalam 

pengobatan hipertensi, menurunkan angka kesakitan dan kematian pada gagal 

jantung dan disfungsi ventrikel kiri setelah infark miokard, dan menunda 

perkembangan nefropati diabetik. ACE inhibitor  juga menghambat degradasi zat 

lain, termasuk bradikinin, substansi P, dan enkephalins. Penghambatan 

metabolisme bradikinin oleh ACE inhibitor memberikan kontribusi signifikan 

terhadap penurunan tekanan darah dan bertanggung jawab pada beberapa efek 

samping batuk dan angioedema (Katzung, 2012). ACE Inhibitor mampu 

menurunkan resiko stroke, infark miokard dan kematian akibat penyakit 

kardiovaskuler (Yong et al, 2013).  

ACE inhibitor seperti captopril efektif dalam pengobatan hipertensi yang 

mampu menurunkan tekanan arteri dan vena aktivitas regulasi simpatis adrenergik, 

memblok konversi angiotensin II dan reuptake norepinefrin, meningkatkan 

ekskresi natrium dan air dengan memblok sekresi aldosteron, serta menghambat 

remodeling kardio dan vaskuler sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah 

(Klabunde, 2010; Weber et al, 2014). 

3. Angiotensin II Reseptor Blocker (ARB)  

ARB mengurangi tekanan darah dengan menghalangi aktivitas angiotensin 

II pada reseptor AT1 sehingga mencegah efek vasokonstriktor. ARB tidak 

menyebabkan batuk dan jarang menyebabkan angioedema serta memiliki efek dan 

manfaat yang sama dengan inhibitor ACE. Obat ini memiliki manfaat yang sama 

pada hasil kardiovaskular dan ginjal sebagai inhibitor ACE. ARB cenderung 

bekerja lebih baik pada orang berkulit putih dan pasien Asia. Namun, ketika 
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dikombinasikan dengan CCBs atau diuretik menjadi sama efektif pada semua 

kelompok pasien. 

ARB dan inhibitor ACE tidak dapat dikombinasi karena memiliki efek 

buruk pada pasien dengan penyakit ginjal. ARB tidak boleh digunakan selama 

kehamilan, terutama pada trimester kedua atau ketiga karena dapat 

membahayakan perkembangan normal janin. 

4. Calcium Canal Blocker (CCB) 

Obat golongan Calcium Canal Blocker bekerja dengan menghalangi aliran 

ion kalsium ke dalam sel melalui saluran L dari sel otot polos arteri. Ada dua jenis 

utama CCBs yaitu dihidropiridin seperti amlodipine dan nifedipine yang bekerja 

sebagai vasodilator dan nondihydropyridines seperti diltiazem dan verapamil yang 

sedikit melebarkan arteri serta mengurangi denyut jantung dan kontraktilitas. 

Dihidropiridin seperti amlodipine dan nifedipine telah terbukti memiliki efek 

menguntungkan pada hasil kardiovaskular dan stroke dalam uji hipertensi.  

Efek samping utama CCBs adalah edema perifer pada dosis tinggi. Namun, 

hal tersebut dapat dikurangi jika dikombinasikan dengan antihipertensi golongan 

ACE inhibitor atau ARB. CCBs nondihydropyridine tidak dianjurkan pada pasien 

dengan gagal jantung sedangkan amlodipine aman bila diberikan kepada pasien 

gagal jantung yang menerima terapi standar. Obat verapamil dan diltiazem dapat 

memperlambat denyut jantung sehingga lebih aman pada pasien dengan denyut 

jantung yang cepat dan bahkan untuk kontrol pada pasien dengan atrial fibrilasi 

yang tidak dapat mentoleransi β-blocker serta dapat mengurangi proteinuria. 

CCBs memiliki aktivitas penurun tekanan darah yang kuat, terutama bila 

dikombinasikan dengan ACE inhibitor atau ARB dan sama-sama efektif pada 

semua kelompok ras dan etnis.  

5. β-blocker  

Obat golongan ini bekerja dengan cara menurunkan curah jantung dan juga 

mengurangi pelepasan renin dari ginjal. Namun, antihipertensi β-blocker kurang 

efektif dalam menurunkan tekanan darah pada pasien kulit hitam. β-blocker 

merupakan obat pilihan pada pasien dengan riwayat infark miokard atau gagal 

jantung. Obat pada golongan ini kebanyakan memiliki efek merugikan pada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 

metabolisme glukosa sehingga tidak dianjurkan pada pasien beresiko diabetes dan 

mungkin juga berhubungan dengan blok jantung pada pasien yang rentan. 

Efek samping utama dengan β-blocker yaitu penurunan fungsi seksual dan 

kelelahan. Gabungan α-blocker dan labetalol, banyak digunakan secara intravena 

untuk keadaan darurat hipertensi, dan digunakan secara oral untuk mengobati 

hipertensi saat kehamilan dan menyusui. Contoh obat ini adalah labetalol, atenolol 

dan propanolol.  

6. Central α-agonist 

Contoh obat dari golongan ini adalah clonidine dan metildopa yang bekerja 

dengan mengurangi aliran simpatik dari sistem saraf pusat dan efektif dalam 

mengurangi tekanan darah pada sebagian besar kelompok pasien. Namun, 

memiliki efek samping seperti mengantuk dan mulut kering. Pengobatan dengan 

patch kulit clonidine menyebabkan lebih sedikit efek samping daripada per oral, 

tapi patch tidak selalu tersedia dan lebih mahal. Di negara seperti Amerika 

Serikat, α-metildopa secara luas digunakan untuk mengobati hipertensi pada 

kehamilan. 

 

2.3.3 Tinjauan Angiotensin II Reseptor Blocker (Valsartan) 

 

Gambar 2.8 Struktur Kimia Valsartan (Siddiqui et al,2011) 

 Valsartan merupakan obat golongan Angiotensin II Reseptor Blocker 

(ARB) tipe AT1,  bersifat lipofilik dan memiliki onset yang cepat. Valsartan larut 

dalam etanol, asetonitril, dan methanol. Valsartan meniliki rumus kimia 

C24H29N5O3 dengan berat molekul 435,519 g/mol. Valsartan merupakan 

turunan dari tetrazole yang mengandung asam (pKa=4,73) dan karboksilat 

(pKa=3,9) yang menjadikan senyawa ini larut dalam kisaran pH netral. Pada 

sistem  klasifikasi biofarmasi, valsartan diklasifikasikan sebagai obat kelas III 
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dengan permeabilitas dan metabolisme yang rendah serta memiliki kelarutan yang 

tinggi. 

 Valsartan dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi kontraksi otot 

polos pembuluh darah, menghambat aliran simpatik, meningkatkan fungsi ginjal 

dan menurunkan perkembangan lesi aterosklerosis dengan memblokade reseptor 

AT1 sehingga terjadi peningkatan konsentrasi angiotensin II local yang 

merangsang terbukanya reseptor AT2. Meningkatnya stimulasi reseptor AT2 

menyebabkan vasodilatasi melalui sekresi bradikinin yang kemudian 

menyebabkan peningkatan sekresi nitrit oksida (NO) sehingga memberikan 

perlindungan terhadap disfungsi vaskular.  

 Menurut sebuah penelitian pasca pemasaran yang dilakukan pada 12.881 

pasien di Inggris, efek samping yang dilaporakan antara lain malaise (13,7%), 

pusing (11,7%), sakit kepala dan migrain (10,3%), kelelahan (10%), hyperkalemia 

(5%) dan sisanya gangguan saluran pernapasan, mual, muntah dan lain-lain 

(Siddiqui et al,2011). 

 

2.4 Terapi RAAS 

 Renin Angiotensin aldosterone system  memegang peran utama pada 

perubahan tekanan darah. Renin dilepaskan dari juxtaglomerular apparatus 

sebagai respon terhadap rendahnya sodium intake, perfusi renal yang rendah dan 

peningkatan sistem simpatis. Renin mengkonversi angiotensinogen menjadi 

angiotensin, suatu metabolit tidak aktif yang selanjutnya dikonversi menjadi 

angiotensin II dalam paru-paru oleh angiotensin converting enzyme (ACE) yang 

90% berada dijaringan dan 10% ada pada plasma (Ferrario Cm, 2006). 

 

2.5 Tinjauan Obat Tradisonal 

Obat tradisonal adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, 

bahan hewan, bahan mineral, bahan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut 

yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan 

pengalaman (Depkes RI, 2003). Obat tradisional harus memenuhi persyaratan 

khasiat, aman, dan kualitas. Obat tradisional harus memenuhi persyaratan khasiat, 
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aman, dan kualitas. Masyarakat Indonesia mengenal bermacam-macam obat 

tradisional di antaranya fitofarmaka, obat herbal terstandar serta jamu. 

Khusus fitofarmaka, konsepnya tidak jauh berbeda dengan obat modern 

karena merupakan obat yang berasal dari tanaman dan telah melalui prosedur uji 

klinis dan uji pra klinis persyaratan formal produk pengobatan. Hingga tahun 

2006 produk jamu yang telah memiliki ijin di Indonesia jumlahnya sudah ribuan, 

namun untuk ijin obat herbal terstandar baru terdaftar 17 (tujuh belas) produk 

sedangkan obat tradisional Indonesia yang sudah memperoleh sertifikat 

fitofarmaka baru 5 (lima) produk saja (Anjarwati, 2009).  

 Jamu adalah obat herbal tradisonal Indonesia yang telah dipraktekkan 

turun-temurun selama berabad-abad oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga 

kesehatan dan mengobati penyakit ( Soedarsono, 2002). 

Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati (biodiversity) terbesar 

ke dua di dunia setelah Brazil, yang terdiri dari tumbuhan tropis dan biota laut. 

Indonesia memiliki sekitar 30.000 jenis tumbuhan dan 7.000 diantaranya diduga 

memiliki khasiat sebagai obat. Kekayaan keanekaragaman hayati ini perlu diteliti, 

dikembangkan dan dimanfaatkan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas 

kesehatan maupun  ekonomi, dengan tetap menjaga kelestariannya (WHO, 2002). 
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2.6 Tinjauan Temulawak ( Curcuma xanthorriza Roxb.)  

 

Gambar 2.9 (a) Tanaman Temulawak (Curcuma xahthorriza Roxb.), (b) Rimpang 

Temulawak (www.deptan.litbang.go.id) 

Temulawak disebut Curcuma xanthorrhiza Roxb. termasuk dalam family 

Zingiberaceae. Tanaman ini dikenal dengan nama daerah koneng gede, temu 

labak, dan temu putih.Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan 

rumpun berbatang semu dengan klasifikasi sebagai berikut (Anonim, 2006). 

Kingdom : Plantae 

Divisi    : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas      : Monocotyledonae 

Ordo   : Zingiberales 

Famili    : Zingiberaceae 

Genus   : Curcuma 

Spesies    : Curcuma xanthorrhiza Roxb. 

 Temulawak merupakan terna tahunan (perennial) yang tumbuh berumpun, 

berbatang basah yang merupakan batang semu yang terdiri atas gabungan 

beberapa pangkal daun yang terpadu. Tinggi tumbuhan temulawak sekitar 2 m. 

daun berbentuk memanjang sampai lanset, panjang daun 50-55 cm dan lebarnya 

sekitar 15 cm, warna daun hijau tua dengan garis coklat keunguan. Tiap tumbuhan 

mempunyai 2 helai daun. Tumbuhan temulawak mempunyai ukuran rimpang 
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yang besar dan bercabang-cabang. Rimpang induk berbentuk bulat atau bulat telur 

dan disampingnya terbentuk 3-4 rimpang cabang yang memanjang. Warna kulit 

rimpang coklat kemerahan atau kuning tua, sedangkan warna daging rimpang 

kuning jingga atau jingga kecoklatan. Perbungaan lateral yang keluar dari 

rimpangnya, dalam rangkaian bentuk bulir dengan tangkai yang ramping. Bunga 

mempunyai daun pelindung yang banyak dan berukuran besar, berbentuk bulat 

telur sungsang yang warnanya beraneka ragam (Wijayakusuma, 2007). 

Di Indonesia  bagian yang sering dimanfaatkan adalah rimpang temulawak 

untuk dijadikan sebagai obat alternatif. Rimpang temulawak mengandung zat 

warna kuning (kurkumin), desmetoksi kurkumin, glukosa, kalium oksalat, protein, 

serat, pati, minyak atsiri yang terdiri dari d-kamfer, siklo isoren, mirsen, p-toluil 

metilkarbinol, falandren, borneol, tumerol, xanthorrhizol, sineol, 

isofuranogermakren, zingiberen, zingeberol, turmeron, artmeron, sabinen, 

germakron, atlantone (Wijayakusuma,2007). Dari hasil analisis rnutu rimpang 

temulawak mengandung kadar air 13,98% kadar minyak atsiri 3,81% kadar pati 

41,45% kadar serat 12,62% kadar abu 4,62% kadar abu tak larut asam 0,56% sari 

air 10,96% sari alkohol 9,48% dan kadar kurkumin 2,29% (Hayani, 2006) 

Dari aktivitas-aktivitas tradisional tersebut dapat dikembangkan sediaan 

fitofarmaka temulawak, yaitu : 

1. Fitofarmaka anti ulser, berdasarkan penggunaan tradisionalnya sebagai 

obat untuk mengatasi perut kembung dan gangguan pencernaan. 

2. Fitofarmaka hepatoprotektor berdasarkan penggunaan tradisionalnya 

sebagai obat sakit kuning. 

3. Fitofarmaka anti inflamasi (http://www.anneahira.com/tanaman-

obat/temulawak.htm,diakses 29 maret 2015) 
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2.7 Kurkumin 

 

Kurkumin   R1 = OCH3 R2 = OCH3 

Demetoksikurkumin R1 = H  R2 = OCH3 

              Gambar 2.9.1 Struktur Kimia Kurkuminoid (Shimatsu, 2011) 

 Temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb.) merupakan salah satu jenis 

tanaman obat yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai ramuan jamu dan 

industry obat alami sebagai bahan baku. Temulawak dapat digunakan untuk 

penyembuhan berbagai jenis penyakit seperti lever, memperbaiki pencernaan dan 

peredaran darah. Berdasarkan penelitian salah satu senyawa aktif yang terdapat 

pada temulawak adalah kurkuminoid (Srijanto et al, 2004). 

 

2.7.1 Sifat Struktur dan Golongan 

 kurkuminoid pada rimpang temulawak merupakan suatu zat yang terdiri 

dari campuran komponen senyawa yaitu kurkumin dan desmetoksi kurkumin. 

Kurkuminoid mempunyai rumus molekul C21H20O6 (bobot molekul=368). 

Sedangkan desmetoksi kurkumin mempunyai rumus molekul C21H20O6 dengan 

bobot molekul 385. Kurkuminoid mempunyai warna kuning atau kuning jingga, 

berbentuk serbuk dengan rasa sedikit pahit, larut dalam aseton, etanol, asam asetat 

glasial, dan alkali hidroksida. Kurkumin tidak larut dalam air dan dietileter. 

Kurkumin mempunyai aroma khas dan tidak bersifat toksik (Sina, 2013). 

Kurkumin memiliki dua bentuk tautomer, yaitu keton dan enol. Struktur 

keton lebih dominan dalam bentuk padat, sedangkan struktur enol biasa 

ditemukan dalam bentuk cairan (Sina, 2013). 

 

2.7.2 Sifat Kimia dan Stabilitas 

 Kurkumin mempunyai rumus molekul C23H20O6 dengan bobot melekul 

368,37 serta titik lebur pada suhu 183
0 

C, tidak larut dalam air dan eter, dapat larut 

dalam etil asetat, metanol, etanol, benzene, asam asetat glasial, aseton, dan alkali 
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hidroksida. Kurkumin merupakan senyawa yang peka terhadap pengaruh suhu, 

pH, dan  cahaya (Sina, 2013).  

a. Ph dan Suhu 

Dalam suasana asam kurkumin berwarna kuning atau jingga, sedangkan 

dalam susasana basa kurkumin berwarna merah. Hal tersebut dapat terjadi 

karena adanya sistem tautomeri pada molekulnya. Stabilitas optimum akan 

didapatkan apabila pH-nya kurang dari 7. Pada pH lebih dari 7 kurkumin 

tidak stabil dan akan mengalami disosiasi. Pada pH 8,5-10 kurkumin akan 

mengalami degradasi. Proses degradasi juga dipengaruhi oleh suhu 

lingkungan. 

b. Cahaya 

Kurkumin bersifat sensitive pada cahaya. Kurkumin akan mengalami 

dekomposisi bila terkena cahaya. Kurkumin akan terdegradasi dan 

menghasilkan beberapa senyawa diantaranya yaitu asam ferulat, aldehid 

ferulat, dehidroksinaftalen,vinilquaikol, vanillin, dan asam vanilat 

(Sina,2013). 

 

2.7.3 Khasiat dan Manfaat 

Kurkumin pada temulawak dapat mencegah terjadinya berbagai macam 

penyakit seperti kolesterol, jantung koroner, stroke dan rematik. Karena senyawa 

aktif kurkumin mempunyai aktivitas sebagai antioksidan dan imunostimulator / 

imunomodulator. Antioksidan dalam tubuh bekerja mengikat radikal-radikal 

bebas yang akan merusak sel-sel tubuh sehingga mendorong terjadinya 

pertumbuhan sel-sel tidak normal (kanker). Aktivitas imunomodulator dari 

kurkumin dapat meningkatkan daya tahan tubuh (Sampoerno, 2006). 

Pada tahun 2008 penelitian yang dilakukan Tatsuya Morimoto dkk 

menjelaskan bahwa kurkumin dapat menghambat aktivitas p300 histone 

acetyltransferase sehingga mencegah terjadinya gagal jantung pada tikus. 

Penelitian dilakukan oleh Livia Hlavackova (2011)  mengatakan bahwa 

pemberian kurkumin dengan dosis 100 mg/kgBB dapat memberikan efek terapetik 

terhadap penyakit berbahaya seperti kanker, Alzheimers dan kardiovascular. 

Penelitian dilakukan oleh Sutha Devaraj (2013) menyatakan bukti-bukti 
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eksperimental yang diperoleh dari penelitian menyiratkan bahwa ektrak etanol 

standar dari Curcuma xanthorriza tidak beracun dan tidak memperlihatkan adanya 

resiko berbahaya jika dikonsumsi manusia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak Curcuma xanthorriza Roxb.memiliki tingkat tinggi margin keamanan, 

sehingga membenarkan aplikasi yang luas dari tanaman ini ditambah tidak adanya 

laporan efek samping yang serius dengan penggunaan tanaman ini.  

 

2.7.4 Ekstraksi dan Isolasi Kurkumin 

 Pengambilan kurkumin dari rimpangnya dapat dilakukan dengan ekstraksi. 

Ekstraksi adalah suatu metode pengambilan senyawa tertentu dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Metode ekstraksi tergantung pada polaritas 

senyawa yang akan diekstrak. Setiap senyawa menunjukkan kelarutan yang 

berbeda-beda pada pelarut yang berbeda. 

Isolasi kurkumin dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan 

pelarut yang berbeda. Sokletasi dengan menggunakan etanol merupakan metode 

yang menghasilkan kurkuminoid jika dibandingkan dengan metode yang lain. 

Mengekstrak rimpang temulawak dengan menggunakan metode maserasi 

digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah pelarut, lama ekstraksi, dan ukuran 

butir bahan terhadap rendaman dan mutu oleoresi (Sina, 2013).   

 

2.7.5 Tinjauan Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan (Ditjen POM, 2000). 

Proses ekstraksi temulawak dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu ekstrasi 

soklet dan ekstraksi dengan cara maserasi. Pada metode soklet, bahan berupa 

tepung temulawak dibungkus kertas saring kemudian dimasukkan ke dalam alat 

soklet yang telah berisi pelarut oraganik berupa alcohol / etanol. Kemudian bahan 

tersebut diekstrak oleh pelarut tersebut. Sedangkan maserasi adalah pencampuran 

bahan berupa tepung temulawak dengan cara merendam bahan dengan pelarut 

(Anonimd, 2009).  
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Prinsip maserasi adalah pengambilan zat aktif yang dilakukan dengan cara 

merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama tiga hari 

pada temperatur kamar terlindung dari cahaya, cairan penyari akan masuk ke 

dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan 

konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang 

konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan 

konsentrasi rendah (proses difusi). Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi 

keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama 

proses maserasi dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari. 

Endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan (Sembiring dkk, 

2006). 

2.7.6 Metode Ekstraksi 

Pembagian metode ekstraksi menurut Ditjen POM (2000) yaitu : 

2.7.6.1 Cara dingin 

a. Maserasi 

 Maserasi adalah proses penyarian simplisia menggunakan pelarut dengan 

perendaman dan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperature 

ruangan (kamar). Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam 

rongga sel yang mengandung zat aktif yang akan larut, karena adanya perbedaan 

kosentrasi larutan zat aktif didalam sel dan diluar sel maka larutan terpekat 

didesak keluar. Proses ini berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi 

antara larutan didalam dan diluar sel. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa 

air, etanol, metanol, etanol-air atau pelarut lainnya. Remaserasi berarti dilakukan 

penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan 

seterusnya. Remaserasi berarti dilakukan penambahan pelarut setelah dilakukan 

penyaringan maserat pertama, dan seterusnya. Keuntungan cara penyarian dengan 

maserasi adalah cara pengerjaan danperalatan yang digunakan sederhana yang 

mudah diusahakan. 

b. Perkolasi 
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 Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan 

cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Proses perkolasi 

terdiri dari tahapan pengembang bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi 

sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh 

ekstrak (perkolat). 

 

2.7.7 Tinjauan tentang Etanol 

 Etanol disebut juga etil alkohol dengan rumus kimia        atau 

         dengan titik didihnya 78,4
0  

C. Etanol memiliki sifat tidak berwarna, 

volatile, dan dapat bercampur dengan air (Kartika et al,1997). Etanol sering 

digunakan sebagai pelarut dalam laboratorium karena mempunyai kelarutan yang 

relatif tinggi dan bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan koimponen lainnya. 

Etanol meiliki titik didih yang rendah sehingga memudahkan pemisahan minyak 

dari pelarutnya dalam proses destilasi (Susanti et al,2012).  

 

2.7.8 Tinjauan tentang Kromatografi 

 Kromatografi adalah suatu metode pemisahan campuran yang di dasarkan 

pada perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut diantara 

dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak (McNair & Miller, 1998). Migrasi suatu 

senyawa dapat terjadi apabila senyawa tersebut berada dalam fase gerak, sehingga 

kecepatan migrasi senyawa proporsional terhadap koefisien distribusinya. 

Senyawa dengan distribusi yang tinggi pada fase diam akan bergerak lebih lambat 

dalam kolom dan terpisah dari senyawa dengan distribusi rendah pada fase diam 

(Hamilton et al., 1982; Sastrohamidjojo, 2001). 

 

2.8 Tinjauan Penginduksi Hipertensi (L-Name) 

 N-nitro-L-arginin-metilester (L-NAME) merupakan inhibitor spesifik dari  

NO synthase (NOS) isoform  (neuronal - nNOS; diinduksi - iNOS; endotel -

eNOS) dan menyebabkan peningkatan tekanan darah bila diberikan kepada hewan 

coba dengan dosis tertentu. Peningkatan tekanan darah terjadi karena adanya 

perubahan morfologi dari dinding pembuluh darah. Pemberian N
ω
-nitro-L-

arginine methyl ester (L-Name) pada mencit jantan (Mus musculus) dapat 
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menghambat sintesis nitric oxide sehingga mengaktifkan renin angiotensin system 

(RAAS) dan menurunkan nitric oxide (NO), sehingga meningkatkan angitensin II. 

Angiotensin II yang berlebih mengakibatkan kenaikan stres oksidatif  melalui 

peningkatan aktivitas MAP kinase dan meningkatkan ekspresi Gi-protein. 

Peningkatan Gi-protein menyebabkan terjadinya resitensi vascular yang  akan  

menyebabkan peningkatan tekanan darah (Anand-Srivastava, 2010) 

 

 

Gambar 2.9.2 Mekanisme peningkatan tekanan darah oleh L-name 

 

2.9 Tinjauan Hewan Coba Mencit (Mus musculus L.) 

 

Gambar 2.9.3 Mencit ( Mus musculus L) 
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 Mencit (Mus musculus L) termasuk mamalia pengerat (rodensia) yang 

cepat berkembang biak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi 

genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologisnya terkarakteristik 

dengan baik. Mencit yang sering digunakan dalam penelitian merupakan hasil 

perkawinan tikus putih “inbreed” maupun “outbreed”. Dari hasil perkawinan 

sampai generasi 20 akan dihasilkan strain-strain murni dari mencit. Adapun 

klasifikasinya adalah sebagai berikut : 

 

Phylum  : Chordata 

Sub phylum  : Vertebrata 

Class   : Mammalia 

Ordo   : Rodentia 

Family  : Muridae 

Genus   : Mus 

Species  : Mus musculus 

Mencit (Mus musculus L) memiliki ciri-ciri berupa bentuk tubuh kecil dan 

berwarna putih. Kondisi ruang untuk pemeliharaan mencit harus senantiasa bersih, 

kering, dan jauh dari kebisingan. Suhu ruang pemeliharaan juga harus dijaga pada 

kisaran suhu antara 18-19
0
 C serta kelembaban udara antara 30-70%. 

Mencit sering digunakan dalam penelitian karena hewan tersebut memiliki 

beberapa keuntungan diantaranya estrusnya teratur dan dapat dideteksi, periode 

kehamilan relative singkat, jumlah anak per kelahiran banyak, dan terdapat 

keselarasan pertumbuhan dengan kondisi manusia (Akbar,2010).  

Berdasarkan data FAQs Kent Scientific, Tekanan darah sistolik dan 

diastolik mencit jantan yang fisiologis adalah 120/71 mmHg  

 

Gambar 2.9.4 Tekanan darah normal mencit 


