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2.1 Fungsi Kognitifghvuui;o 

2.1.1 Definisibvhuhuho 

 Fungsi kognitifloadalah proses identifikasi, memilih, intrepetasi, 

menyimpan, danlomenggunakanloinformasi dalam kehidupan sehari-hari untuk 

berinteraksi dan menjalankan hidup (Robbins, 2011). Dari definisi tersebut, fungsi 

kognitif dibagi menjadilbeberapaodomain yaitu persepsi, atensi, memori, bahasa, 

kecepatan psikomotor, dan fungsi eksekutif (inisiasi, merencanakan, mengatur, 

mengontrol dan evaluasilcara berpikir, ldanlakting). 

2.1.2 Memoriuhkjn 

Memori biasanya dibagi menjadilobeberapa stase yaitu akuisisi atau 

mendapatkan informasi, lalu konsolidasioataulinformasi disimpan, dan retrieval 

yaitu pengambilan kembali infomasi. Proses learning merupakan proses akuisisi 

dari informasi dan penyimpanannyalosedangkan memori sendiri didefinisikan 

sebagai pengambilan kembali informasilodan bentuk permanen dari proses 

learning (Bimonte-Nelson, et al., 2015). Arealpada otak yang mempunyai peran 

dalam memproses fungsi memori serta navigasi adalah hipokampus dan kompleks 

entorhinal. Hipokampus telah diidentifikasilosebagai struktur dalam otak yang 

penting dalam membentuk peta kognitif. Adanya lesi, inhibisi, dan lainnya dapat 

mempengaruhi memori dan spatial learning (Vorhees & Williams, 2014).  
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Gangguan fungsi memori merupakanlogangguan yang sering terjadi dan 

dapat mengganggu individu serta orang disekitarnya (Johansson, 2015). Gangguan 

memori adalah suatu keadaan dimana pasienlotidak mampu untuk mempelajari 

informasi baru atau untuk memanggillokembali informasi yang sudah didapat 

sebelumnya (Kempler, 2005). 

 

2.1.3 Anatomi Hipokampusoiklo 

 
(Waschke & Paulsen, 2011)  

Gambar 2.1 

Anatomi otak potongan lateral dilihat dari superior 

 

Sistem hippokampal terdirilodari girus dentata, cornu ammonis (CA) dan 

subikulum (Wible, 2013). Lokasi hipokampus dinamakan sistem limbikldari/kata/ 
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limbus yang berarti cincin. Seperti namanya, struktur dan jalan pada/.sistem/.limbik 

membentuk formasi sirkular mengelilingi diensefalon. Formasi hipokampus, 

forniks, dan anterior dari/.diensefalon membentuk/.kommisura dengan lokasi 

prekommisura pada arah septum dan pada arah/.post kommissura mengarah ke arah 

hipotalamus (Felten, et al., 2016). /.jhgki 

(Felten, et al., 2016) 

Gambar 2.2 

Diseksi foramsi hipokampal dan fornix 

Informasi yang didapat dari lobus temporalis, subikulum, dan korteks 

enthorhinal/.akan diolah dan dibawa/.ke hipotalamus dan septal nuclei melalui 

forniks. Struktur pada proses ini dinamakan/.sirkuit Papez (Felten, et al., 2016). 

Daerah kornu ammonis atau CA pada/.hipokampus terdiri dari sel piramidal dan 

dibagi menjadi 4 daerah yaitu CA1-CA4. Pada/.korteks entorhinal, berfungsi 

sebagai mayoritas input ke hipokampus dan juga menerima output dari/.CA1 lewat 
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subikulum. Pada korteks ini, input/.dilakukan ke hipokampus melalui dua lajur. 

Lajur pertama memproyeksi ke/.girus dentata dan daerah CA3, dan lajur lainnya ke 

CA1 dan subikulum. Di/.subikulum, mayoritas input dikirim kembali ke korteks 

entorhinal/.(Wible, 2013). 

 

(Felten, et al., 2016)  

Gambar 2.3 

Formasi hipokampal potongan koronal (koronal section)  
 

Pada lapisan CA1, didapatkan konsentrasi reseptor N-Methyl-D-aspartate 

(NMDA) paling/tinggi di otak.  Reseptor NMDA merupakan tipe reseptor glutamat 

yang aktifitasnya/.menjadi dasar dari Long Term Potentiation, yaitu perubahan 

suatu informasi/.dari/.memori jangka pendek ke memori jangka panjang (Wible, 

2013). Pada/.hipokampus, lokasi terbanyak/.terjadinya penurunan jumlah neuronal, 

neurofibliary tangles, dan plak adalah pada/.area CA1, subikulum, korteks 

etorhinal. Gangguan memori biasanya diawali/.berupa penurunan jumlah neuronal 

pada bagian ini sehingga/.menimbulkan efek atau gejala berupa penurunan fungsi 

memori terutama pada/memori/jangka pendek (Felten, et al., 2016). 
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(Felten, et al., 2016) 

Gambar 2.4 

Penampang bagian hipokampus 

 

2.1.4 Fisiologi Peyimpanan Memori /././.ujnhg 

Memori disimpan di otak dengan cara mengganti sensitifitas transmisi 

sinapsis antar neuron pada aktifitas/.sebelumnnya. Transimisi ini dinamakan jejak 

memori atau memory traces. Jejak/.ini akan aktif saat pikiran mencoba untuk 

mengingat kembali/.suatu/.peristiwa. Memori jangka pendek mempunyai jangka 

dari detik ke jam/.sedangkan penyimpanan memori jangka panjang mempunyai 

jangka dari hari ke/tahun (Sherwood, 2016; Guyton & Hall, 2016).  

Menurut/.jangka/.waktunya, memori dibagi menjadi memori jangka pendek 

(STM), memori intermediate, dan memori jangka/.panjang (LTM). Tiap tipe 

memori ini mempunyai fisiologi/penyimpanan yang berbeda. .Pada memori jangka 

pendek, kemungkinan proses/.yang terjadi adalah adanya/aktifitas neuron secara 

terus menerus yang mengakibatkan trasmisi/.sinyal berupa memory traces terus 

bersirkulasi pada/.sirkuit/.neuron. Teori lainya mengatakan bahwa/.adanya/.proses 
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fasilitasi atau inhibisi pada/.sinaps di saraf terminal. Neurotransmitter terus 

disekresi akhirnya terjadi/.fasilitasi/.atau inhibisi yang berlangsung sekian detik 

hingga beberapa menit. 

Pembentukan ingatan jangka/.panjang yang sebenarnya bergantung pada 

restrukturisasi sinaps-sinaps itu sendiri/.secara fisik dalam cara-cara tertentu untuk 

mengubah sensitivitasnya/.dalam/.menjalarkan sinyal-sinyal saraf. Perubahan 

struktur fisik yang/.paling/.penting yang terjadi adalah: 

1. Peningkatan/.tempat-tempat pelepasan vesikel/.untuk mensekreskan bahan-

bahan transmitter. /.jhgj 

2. Peningkatan jumlah/.vesikel-vesikel/.transmitter yang dilepaskan. 

3. Peningkatan jumlah/.terminal/.presinaptik. 

4. Perubahan pada struktur spina/.dendritik yang memungkinkan terjadinya 

transmisi sinyal/.yang lebih kuat 

Pada LTP terjadi/.proses Long Term Potentiation/.yang dapat menjadi 

kelanjutan dari proses.memori.jangka pendek. Proses/.ini dimulai saat glutamate 

dilepaskan dari ujung/.presinaps ke reseptor NMDA dan/AMPA. Pada reseptor 

AMPA terjadi proses/.masuknya Na+ dari celah sinaps/.ke post sinaps. Masuknya 

Na+ mengaktifkan EPSP yang/.akan bergabung dengan EPSP lain di dalam post 

sinaps agar terjadi depolarisasi/.untuk melepaskan Mg2+ ke celah sinaps melalui 

reseptor NMDA. Setelah Mg2+ keluar/.ke celah sinaps, Ca2+ masuk ke post sinaps 

melalui reseptor NMDA. Ca2+/.berfungsi sebagai meningkatkan avalaibilitas 

reseptor AMPA dan sebagai/.second messenger yang meningkatkan pelepasan NO 

sehingga NO akan terus/.mengaktivasi pelepasan glutamat pada presinaps 

(Sherwood, 2016). /././. 
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(Guyton & Hall, 2016) 

Gambar 2.5 

Proses Long Term Potentiation  

 

Hipokampus/.merupakan lokasi utama pada/.penyimpanan dan proses LTP. 

Hipokampus kemungkinan merupakan/.tempat/.untuk meniympan memori jangka 

panjang untuk/.sementara yang nantinya akan/.ditransfer ke bagian kortikal lain 

untuk penyimpanan/.permanen. Peran hipokampus/.adalah memori yang spesifik 

seperti memori tentang/.orang secara spesifik, tempat, objek, fakta, dan kejadian 

yang telah dialami hanya satu kali, lebih/.tepatnya mengingat/.sebagai gambaran 

pada pikiran. Bentuk memori/.biasanya dibagi/.lagi menjadi 2 yaitu memori 

deklaratif/.dan/.memori non-deklaratif.  
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Memori/.deklaratif dibagi lagi menjadi/.2 yaitu memori semantik, memori 

temtang pengalaman/.personal yang/.bersifat spesifik pada waktu/.dan tempat 

tertentu dan memori episodik/.berupa memori mengenai pengetahuan umum, 

objek, bahasa, dan konsepsual. /Sedangkan pada memori non-deklaratif dibagi 

menjadi/.4/.sub yaitu memori prosedural, /.sistem/.representasi persepsual, 

pengetahuan nonasosiatif, dan/.kondisional klasik.  

 

2.2 Penurunan Memori pada Hipertensitygvf 

Otak merupakan organ yang mudah”terdampak’pada penderita hipertensi 

karena meningkatnya faktor resiko’ke penyakit serebrovaskular seperti dementia 

dan stroke. Efek hipertensi pada penurunan”fungsi” kognitif telah diketahui sejak 

sekitar tahun 1960 (Iadecola, Yaffe & Biller., 2016). ”Pada penelitian sebelumnya, 

obesitas dan hipertensi menunjukkan”efek”yang menunjukkan bahwa adanya 

kemungkinan persamaan mekanisme”patofisiologi yang mempengaruhi skor 

memori pada keduanya (Elias, et al., 2013). ”Pada penelitian lainnya menyebutkan 

adanya keterkaitan yang terlihat pada pasien”dengan peningkatan tekanan darah 

mengalami penurunan dalam kecepatan”berpikir daripada pasien dengan tekanan 

darah normal. Pada penelitain oleh”Goldstein pasien yang mengalami peningkatan 

tekanan darah setiap kali melakukan”pemeriksaan”mengalami penurunan yang 

semakin signifikan”dalam 2 tahun” (Goldstein, Levey & Steenland., 2013). Pada 

penelitian”tikus”dengan hipertensi akut didapatkan tikus jantan mengalami 

penurunan skor memori setelah diinduksi”dengan Deoxy Corticosterone Acetate 

(DOCA) selama 1 minggu pemberian”(Ghavipanjeh, et al., 2010). Pada penelitian 

lainnya yang menggunakan”perbandingan antara tikus strain”wistar, Sprague-
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dawley, dan”Spontaneous Hypertensive Rats, ”ditemukan adanya penurunan 

memori dalam waktu 2”minggu setelah munculnya hipertensi yang”ditunjukkan 

dengan tes”memori”menggunakan water maze (Gattu, et al., 1997).  

Penurunan fungsi memori”yang signifikan dapat dilihat pada area 

hipokampus. Sebanyak 75% kasus, ”terjadi perubahan histologi berupa penurunan 

jumlah sel piramidal pada area hipokampus. Perubahan khas histologi pada otak 

lainnya banyak”terjadi pada bagian lobus medial”temporal dan lobus parietal. Pada 

lobus oksipital”dan korteks motorik biasanya”tidak terlalu terdampak (Osborn, 

Hedlund & Salzman., 2018).  

2.2.1 Patofisiologi kju 

Penurunan memori”yang berhubungan dengan hipertensi dapat disebabkan 

oleh banyak hal seperti peningkatan ketebalan arteri, adanya gangguan fungsi, dan 

elastisitas. Dampak dari gangguan”tersebut dapat dilihat dengan peningkatan 

tekanan pada karotid dilihat dari level vWF”dalam plasma darah yang merupakan 

biomarker dari rusaknya endotelial”(Kearney-Schwartz, et al., 2009). Pada 

hipertensi, perubahan”vaskular terjadi karena penigkatan”ROS (O2
- dan H2O2) 

dapat menyebabkan degradasi”NO”dan penurunan aktivasi endothelial NO 

synthase (e-NOS) sehingga menginhibisi”pembentukan Nitric Oxide (NO) yang 

merupakan”vasodilator (James, Oparil & Carter., 2013; Xiao, et al., 2015). 

 Penurunan ini perlahan akan mengubah”struktur vaskular sehingga aliran 

darah ke serebral menurun”dan meningkatkan permeabilitas pada Blood Brain 

Barrier. Penurunan perfusi serebral ini”akan menyebabkan penurunan O2 dan 

menurunkan klirens protein Amiloid β”sehingga terjadi penumpukan protein Aβ 

(Iadecola, Yaffe & Biller., 2016; Obisesan., 2009). ”Akumulasi dari protein Aβ 
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merupakan patogenik ke neuron”sehingga terjadi proses amiloidosis. Efek dari 

amiloidosis ini akan menyebabkan”penumpukan dari fibril dan plak dari 

neuropatogenik sehingga menyebabkan”inflamasi atau arteriosklerosis (Maltsev, 

Bystyrak & Galzitskaya., 2011). ”  

 Akumulasi dari protein”Aβ”juga akan mensupresi sintesis dan pelepasan 

dari ACh sehingga mengganggu”sinyal ke reseptor kolinergik. Disfungsi dari 

kolinergik ini sangat”mempengaruhi area hipokampus dan nantinya akan 

mempengaruhi proses RNA”sehingga hilangnya dendrit di neuron kortikal. Fungsi 

ACh di hipokampus pada area”CA3 akan mengaktivasi reseptor”muskarinik 

terutama reseptor M1 akan mempertahankan”sinyal memori. Pada area CA1 

diketahui asetilkolin”akan meningkatkan”potensial pada jalur kolateral Schaffer 

dengan cara aktivasi”reseptor ACh nikotinik yaitu”α7 atau non-α7 di neuron 

piramidal dan interneuron”GABAergik sehingga aktivitas dari ACh akan 

menyebabkan”fungsi”memori”yang lebih baik (Haam & Yakel, 2017; Srinivasan, 

et al., 2005). 

Pada”hipertensi, kapiler serebral di korteks mengalami penurunan, serta 

pada membran basalis”pembuluh darah terjadi”penebalan dan fibrosis. Perubahan 

pada endotel pembuluh darah tersebut”dapat menyebabkan hipoksia jaringan dan 

iskemik karena darah”beserta oksigen”yang sampai kepada jaringan menjadi lebih 

sedikit sebagai akibat”dari penebalan tunika intima arteri pada pasien hipertensi 

(Udani, et al., 2011). ”Hipertensi yang terus menerus akan”terjadi iskemi di otak 

nantinya akan berhubungan dengan penurunan”fungsi”kognitif salah satunya 

adalah menurunnya proses memori terutama short term”memory atau working 

memory (Sherwood, 2016; Vorhees & Williams, 2014). Penyebab perubahan 
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dinding pembuluh darah kebanyakan disebabkan oleh”arteriosklerosis dan 

angiopati amiloid yang disebabkan olej hipertensi yang”terjadi (Osborn, Hedlund 

& Salzman., 2018). ” 

 
(Osborn, Hedlund & Salzman., 2018) 

Gambar 2.6 

Atrofi hipokampus.  

Gambaran atrofi pada hipokampus pada pasien dengan penyakit Alzheimer yang 

menunjukkan fungsi penurunan memori. 

 

Hipokampus merupakan bagian”yang paling rentan terhadap iskemia 

karena  dapat terjadi kerusakan. Kerusakan bilateral pada hipokampus akan 

mengakibatkan kurangnya kemampuan untuk memproses informasi baru ke 

menjadi jejak memori (Felten, et al., 2016). ”Pada penelitian sebelumnya 

ditemukan adanya penurunan jumlah neuron per 100μm2 dan perbedaan ketebalan 

area hipokampus pada tikus”dengan gangguan pelepasan NO. ditunjukkan seperti 

gambar 2. (b), pada”tikus dengan penurunan sintesa NO ditemukan jumlah neuron 

yang yang lebih”sedikit. Hal ini ditunjukkan juga dengan hasil”penelitian memori 

yang dilakukan”mengalami penurunan (Palumbo, et al., 2007). 
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(Palumbo, et al., 2007) 

Gambar 2.7 Perbedaan histologi hipokampus   

Histologi pada tikus kontrol dan tikus yang diinhibisi sintesa NO pada 

hipokampus. Gambar a menunjukkan perbedaan ketebalan dan gambar b 

menunjukkan jumlah neuron. 

 

2.3 Hipertensipoijkkn 

2.3.1 Definisiytvg 

 Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah abnormal yang paling 

sering pada pelayanan primer. Kondisi ini sering mengarah ke berbagai penyakit 

lanjutan seperti infark miokard, stroke, ”gagal ginjal, dan kematian bila tidak 

terdeteksi lebih dini serta”mendapatkan pengobatan yang adekuat (James, Oparil & 

Carter., 2013). Di Indonesia, hipertensi adalah salah satu penyebab utama 

mortalitas dan morbiditas di”Indonesia (Perhimpunan Dokter Spesialis 

Kardiovaskular Indonesia, 2015).  
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2.3.2 Klasifikasi Hipertensiughjgh 

Pasien hipertensi”diklasifikasikan berdasarkan”stadium tekanan darahnya 

meliputi prehipertensi, ”hipertensi stadium 1, dan hipertensi stadium 2 yang dapat 

dilihat pada tabel 2.1. ”  

Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensipoiun 

”Klasifikasi Hipertensi” 

”Klasifikasi tekanan darah” SBP(mmHg) DBP(mmHg) 

Normal” <120  <80 

Prehipertensi” 120-139  80-90 

Stadium 1” 140-159  90-99 

Stadium 2” >160 >100 

 (Suneja & Maliske, 2016) 

Klasifikasi Hipertensi pada perhimpunan dokter spesialis kardiovaskular 

Indonesia yang”diadaptasi dari American Society of Hypertension dan the 

International Society of Hypertension”2013 pada tabel 2.2, dibagi menjadi 

hipertensi derajat 1, ”hipertensi derajat 2, ”hipertensi derajat 3 dan hipertensi 

sistolik terisolasi. ” 

Tabel 2.2 Klasifikasi Hipertensi menurut PERKI 

Klasifikasi tekanan darah Sistolik  Diastolik 

Optimal <120 dan <80 

Normal 120 – 129 dan/atau  80 - 84 

Normal tinggi 130 – 139 dan/atau 84 – 89 

Hipertensi derajat 1 140 – 159 dan/atau  90 – 99 

Hipertensi derajat 2 160 - 179 dan/atau  100 – 109 

Hipertensi derajat 3 ≥ 180 dan/atau ≥ 110 

Hipertensi sistolik terisolasi ≥ 140 dan <90 

(Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, 2015) 

Fenomena White coat”hypertension atau office hypertension adalah 

peningkatan tekanan darah yang muncul saat sedang”melakukan pekerjaan tertentu 
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biasanya pada orang”yang bekerja”di kantor. Tekanan darah”dapat meningkat 

mencapai <140/90 mmHg, namun saat istirahat dari pekerjaan tersebut, tekanan 

darah <135/85 mmHg. Fenomeba Masked”hypertension adalah keadaan dimana 

tekanan darah saat dikantor <140/90mmHg namun saat diluar kantor meningkat 

yang dapat mencapai >135/85 mm”Hg (Suneja & Maliske, 2016). Penelitian-

penelitian sebelumnya”menunjukkan adanya keterkaitan white coat hypertension 

dengan”penurunan fungsi kognitif yang berlanjut ke”penurunan fungsi kerja pada 

populasi dewasa”muda”(Gąsecki, et al., 2013).   

2.3.3 Epidemiologioiujh 

Hipertensi dan segala macam”konsekuensinya telah menjadi”suatu kaitan 

yang berhubungan pada”negara dengan”ekonomi maju. Namun, studi”pada”dua 

dekade menunjukkan”bahwa mayoritas”orang di negara ekonomi berkembang 

mempunyai tekanan darah”diatas rata-rata dengan prevelansi hipertensi yang cukup 

tinggi (Bromfield & Muntner, 2013). ”Kemungkinan terjadinya hipertensi 

bertambah dengan usia. Prevelansi”terjadinya hipertensi pada usia diatas 60 tahun 

meningkat”menjadi 65,4% (Kotchen, 2015). ”Prevelansi penurunan memori yang 

terkena hipertensi pada penelitian”sebelumnya di Polandia, terdapat pada individu 

usia rata-rata 38,2 tahun”dengan”peningkatan tekanan darah sistolik (Gąsecki, et 

al., 2013). 

2.3.4 Etiologi ijjuhy 

Mayoritas”pasien dengan”hipertensi biasanya tidak disertai dengan 

gangguan lain, maka dari itu, istilah “hipertensi”esensial, hipertensi primer dan 

hipertensi idiopatik” berbeda dengan hipertensi”sekunder yang menjadi istilah pada 

hipertensi yang terjadi karena penyakit”seperti pada penyakit ginjal atau kelenjar 
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adrenal (Krakoff, 2018). Disfungsi”endotelial yang menyebabkan kurangnya 

produksi”Nitrit Oksida (NO) merupakan kondisi yang terjadi pada pasien 

hipertensi. Disfungsi endotelial disebabkan oleh”beberapa hal yaitu kondisi gagal 

jantung, diabetes melitus, anemia hiperkrom dan merokok (Sozer, et al., 2013). 

Studi epidemiologi lainnya menunjukkan”bahwa pengaruh faktor genetik, stress, 

faktor lingkungan dan faktor diet (peningkatan konsumsi garam dan kurangnya 

konsumsi potasiumdan kalsium) menjadi kontribusi”besar terjadinya hipertensi 

(Benowitz, 2015). Obesitas dan peningkatan berat badan merupakan faktor terkuat 

penyebab hipertensi. Diperkirakan”pada pasien dengan hipertensi, lebih dari 20% 

mempunyai berat badan”lebih atau overweight (Kotchen, 2015). 

2.3.5 Patofisiologitgubj 

 Volume cairan”ekstraseluler dikontrol oleh beberapa macam”sistem yaitu 

sistem neural, hormonal, autakoid dan faktor fisik yang meregulasi eskresi pada 

garam dan air di ginjal.”Konsep sistem ini memprediksi bila kadar sodium yang 

tinggi dan intake cairan yang”lebih tinggi dari output akan terjadi kenaikan volume 

ekstraseluler dan tekanan pada arterial sehingga”menjadi hipertensi (Granger & 

Spradley, 2018).  

Penyebab hipertensi adalah”adanya kerusakan fungsi pada endotel yang 

disebabkan oleh defisiensi nitrit”oksida pada pasien hipertensi. NO diproduksi oleh 

sel endotelial vaskuler yang”mempunyai efek vasodilator kuat (Sung, et al., 2013). 

Nitrit oksida”merupakan regulator”pada sisitem kardiovaskular dan homeostasis 

metabolic yang bekerja dengan”menginhibisi oksidasi LDL, agregasi platelet, 

proliferasi otot halus vaskuler, dan adhesi monosit di endotelium. Menurunnya 
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produksi ataupun adanya inhibisi dari”nitrit oksida dapat menyebabkan hipertensi 

arterial, dislipidemi, dan”kerusakan struktur sel (Nyadjeu, et al., 2013).  

Hipertensi”merupakan faktor resiko utama pada stroke iskemik dan 

perdarahan intraserebral. Adanya sklerosis”dan vasokonstriksi pada arteri di regio 

subkortikal otak akan”mengakibatkan hipoperfusi, hilangnya autoregulasi aliran 

darah, dan rusaknya”blood-brain”barrier”(BBB). Hal ini nantinya akan 

menyebabkan demielinisasi pada basal ganglia subkortikal (Porth, 2009) 

2.3.6 Sistem”peningkatan”Angiotensinjhkun 

Sistem renin-angiotensin-aldosteron dan angiotensin II merupakan kunci 

utama pada hipertensi. Sistem renin-angiotensin-aldosteron menjadi dasar dalam 

proses pengobatan pada hipertensi primer atau hipertensi esensial (Iadecola, Yaffe 

& Biller., 2016). Enzim renin dikeluarkan”oleh korteks ginjal karena stimulus dari 

tekanan arterial ginjal yang menurun, stimulasi simpatetik, dan peningkatan 

konsentrasi sodium pada tubulus ginjal” (Benowitz, 2015).  Dalam aliran darah pro-

renin diaktifkan oleh mekanisme/;proteolitik dan non-proteolitik untuk 

menghasilkan bentuk aktif. renin/;yang aktif mengubah glikoprotein 

angiotensinogen menjadi angiotensin I. Angiotensin I diubah oleh angiotensin-

converting enzyme (ACE) untuk/;menghasilkan angiotensin II. ACE merupakan 

enzim yang terlibat dalam menjaga/;tekanan vaskuler dengan dua reaksi berbeda. 

Enzim ini mempunyai/;dua/;fungsi yaitu: konversi angiotensin I yang inaktif 

menjadi/;vasokonstriktor/;dan meningkatkan retensi sodium serta angiotensin II. 

Fungsi ACE lainnya yaitu untuk menginaktifkan/;bradikinin/;yang berfungsi untuk 

menurunkan/;tekanan;darah (DAS & DE, 2013).   



21 

 

Aktivasi/;angiotensin II menyebabkan peningkatan ROS, seperti O2
- dan 

H2O2 (Sausa, et al.2012).;Superoksida (O2
-) adalah komponen mayor yang 

menyebabkan degradasi NO.;Superoksida bereaksi dengan NO dan membentuk 

Peroksinitrit, lalu bereaksi/;dengan NO residu. Proses ini akan berlanjut kemudian 

akan menyebabkan/;pengurangan pada jumlah NO (Leung, 2012). Hidrogen 

peroksida (H2O2) dapat menyebabkan penurunan aktivasi dari Protein Kinase B 

(Akt/PKB) dan protein/;endothelial NO synthase (e-NOS) sehingga menginhibisi 

pembentukan NO yang/;merupakan vasodilator. Proses ini akan menyebabkan 

vasokonstriksi dan peningkatan tekanan perifer sehingga menyebabkan hipertensi 

(Xiao, et al., 2015). Peningkatan/;angiotensin II di sirkulasi terjadi pada gangguam 

renovaskular dan hipertensi yang disertai obesitas (Iadecola, Yaffe & Biller., 2016). 

 

(Kotchen, 2015)  

Gambar 2.8  

Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron 
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2.3.7 Gejala Klinisiuhk 

 Gejala klinis hipertensi primer biasanya bersifat/;asimtomatik. Namun pada 

beberapa kasus pasien mungkin akan merasakan gejala seperti sakit kepala pada 

kasus hipertensi sekunder dan/;hipertensi malignant. Karena hipertensi primer 

sering asimptomatis, maka/;gejala klinis akan muncul pada saat kerusakan organ 

mulai terjadi. Biasanya ditandai dengan adanya stroke, susah mengingat, sesak, 

sulit bernafas, dan palpitasi/;(Thomas, 2007). Gejala lain yang dapat muncul pada 

pasien dengan hipertensi kronis adalah muculnya emosi negatif yang dapat 

mengarah ke masalah kesehetan/;mental seperti ansietas dan depresi (Kretchy, 

Owusu-Daaku & Danquash., 2014).  

2.3.8 Komplikasioiujht 

Hipertensi menjadi salah/;satu kontributor komplikasi penyakit dan 

kematian. Berbagai macam komplikasi yang biasanya terjadi biasanya berupa 

kerusakan organ seperti gagal/;jantung, penyakit jantung koroner, stroke, peyakit 

ginjal, dan penyakit/;arterial/;perifer (Kotchen, 2015). Resiko komplikasi ini akan 

menigkat dua kali lipat setiap tekanan darah naik 20/10 mmHg (Benowitz, 2015). 

Insiden stroke meningkat/;pada penderita dengan peningkatan tekanan darah 

sistolik pada individu dengan/;usia >65 tahun. Komplikasi hipertensi berupa 

penurunan fungsi kognisi juga/;sering/;terjadi pada usia tua. Penelitian 

menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan pasien hipertensi dan penurunan 

fungsi kognitif serta demensia di usia/;tua. Hal ini disebabkan karena pada 

hipertensi, terdapat infark yang/;disebabkan oleh oklusi dari pembuluh darah atau 

infark terjadi pada beberapa/;lacunar yang menyebabkan iskemia pada basal 

ganglia/;subkortikal (Kotchen, 2015).  
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2.3.9 Terapi ygbh 

Terapi farmakologis/;hipertensi dibagi menjadi 4 berdasarkan 

mekanismenya yaitu: diuretics, sympathoplegic agents, direct vasodilators, 

Angotensin blocker. Obat diuretik/;menurunkan kadar sodium dalam tubuh dan 

mengurangi volume darah. /;Obat simpatoplegi menurunkan resisten vaskuler, 

menginhibisi fungsi jantung, dan menambah kapasitas venous pool yang nantinya 

akan mengurangi cardiac/;output jantung. Obat vasodilator bekerja dengan 

menurunkan tekanan pada/;otot halus pembuluh darah sehingga membuat 

pembuluh darah dilatasi. Obat/;angiotensin blocker memblok produksi 

angiontensin sehingga menurunkan resiten pembuluh darah perifer dan volume 

darah (Benowitz, 2015). Penelitian/;randomized controlled trials menunjukkan 

manfaat dari terapi menggunakan/;obat-obat antihipertensi dalam menurunkan 

resiko masalah kesehatan pada/;orang-orang yang mempunyai hipertensi (James, 

Oparil & Carter., 2013). Namun, meskipun/;pengobatan bersifat farmakologi yang 

sudah, tekanan darah masih sangat/;sulit;dikontrol. Di Amerika Serikat, hanya 53% 

populasi pasien yang diberi pengobatan/;antihipertensi mempunyai tekanan darah 

terkontrol (Go, et al., 2014).  
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(Benowitz, 2015)  

Gambar 2.9 

Mekanisme obat antihipertensi  
 

Penentuan dosis dilakukan berdasarkan/;beberapa prinsip. Prinsip 

digunakan untuk menjaga kepatuhan dan meminimalkan/;efek samping. Obat 

hiperensi yang diberikan sebaiknya diberikan/;dosis/;tunggal. Pada pasien usia 

lanjut perhatikan faktor komorbidnya. Prinsip/;terkahir/;yaitu jangan 

mengkombinasikan angiotensin converting/;enzyme inhibitor (ACE-i) dengan 

angiotensin II receptor blockers (ARBs) (Perhimpunan Dokter Spesialis 
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Kardiovaskular Indonesia, 2015) Pada tabel 2.3 dibawah ini merupakan obat 

hipertensi/;beserta/;dosis.  

Tabel 2.3 Macam Obat Hipertensi uh/;ki 

Obat Anti Hipertensi Initialy Daily 

Dose, mg 

Target Dose 

In RCTs Reviwed mg 

Dosis/hari 

ACE Inhibitor    

Captopril 50 150-200 2 

Enalapril/; 5 20 1-2 

Lisinopril 10 40 1 

Angiotensin receptor 

blockers/; 

   

Aposartan 400 600-800 1-2 

Candesartan 4 12-32 1 

Losartan/; 50 100 1-2 

Valsartan 40-80 160-320 1 

Irbesartan 75 300 1 

Beta Blocker    

Atenolol 25-50 100 1 

Metoprolol/; 50 100-200 1-2 

Calcium Channel 

Blocker 

   

Amlodipine/; 2,5 10 1 

Diltiazem extended 

release/; 

120-180 360 1 

Nitredipine 10 20 1 

Thiazide-type diuretics    

Bendroflumethiazide 5 10 1 

Chlorthallidone/; 12,5 12,5-25 1 

Hydrochlorothiazide 12,5-25 25-100 1-2 

Indapamide/; 1,25 1,25-2,5 1 
(James, Oparil & Carter., 2013) 

 

Beberapa studi penelitian, /epidemiologi, dan studi klinis menunjukkan 

olahraga dapat membantu mencegah/;resiko penyakit kardiovaskular dan juga 

menjadi salah satu manajemen penting/;dalam hipertensi (Peeri, et al., 2013). 

Terapi non-farmakologis lainnya dapat/;meliputi pengaturan diet atau pola makan 

terutama yang tidak sehat/;seperti/;pengurangan konsumsi sodium, meningkatkan 

konsumsi potassium dan/;magnesium, meningkatkan konsumsi buah, sayuran dan 

makana yang kaya akan/;antioksidan lainnya (Stone, Martyn & Weaver., 2016). 
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Selain itu terapi hipertensi/;juga meliputi penurunan berat badan mengurangi 

asupan garam terutama pada/;pasien hipertensi derajat 2, mengurangi konsumsi 

alkohol, dan berhenti merokok/;(Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular 

Indonesia, 2015).  

 

2.4 Induksi NaCl dan Prednison/;dalam Hipertensi polij 

2.4.1 Mekanisme NaCl/;dalam Menginduksi Hipertensiuhyg 

Diet tinggi garam akan/;meningkatkan plasma Na+ dalam darah dan dalam 

cairan serebrospinal (CSF). Adanya/;plasma dan CSF yang meningkat akan 

memicu sekresi EO (Endogneous Ouabain) pada hipotalamus dan kelenjar adrenal 

yang menghambat/;Na+/K+-ATPase pada kanal ion Na+/K+ sehingga natrium dalam 

sel bertambah. EO/;di hipotalamus akan meningkatkan jalur simpatis simpatetik 

dan di perifer untuk/;meningkatkan augmentasi aktivasi Ca2+ arteri dan 

vasokonstriksi yang/;mengakibatkan efek berbeda pada miosit dan endothelium 

dalam pembuluh/;darah. EO yang diseksresikan/;hipotalamus merupakan 

komponen integral dari jalur/;aldosteron-EO-angiotensin II (Aldo-EO-ANG II). 

Nantinya, ketiga hormon ini/;terlibat dalam homeostasis Na+ dan berinteraksi 

langsung pada/;neuron,];ginjal, /adrenal, dan arteri hipotalamus. Peningkatan EO 

akan mengaktivasi/Angiotensin II yang nantinya akan berikatan dengan AT1R dan 

aktivasi aldosteron/;yang menyebabkan/;hipertensi dalam jangka waktu yang lama 

(Blaustein, et al., 2012). 
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(Blaustein, et al., 2012) 

Gambar 2.10 

Mekanisme Peningkatan NaCl di sentral dan perifer 

Peningkatan angiotensin II juga menyebabkan oksidasi NADPH di dalam 

pembuluh darah, ginjal, ;dan otak yang menyebabkan peningkatan ROS, seperti O2
- 

dan H2O2 (Sousa, et al., 2012). Superoksida (O2
-)/;adalah komponen mayor yang 

menyebabkan degradasi NO. Superoksida/;bereaksi dengan NO dan membentuk 

Peroksinitrate, lalu bereaksi/;dengan NO residu. Proses ini akan berlanjut kemudian 

akan menyebabkan/;penurunan jumlah NO (Leung, 2012). Ketika kadar NO 

menurun akan/;menyebabkan terjadinya peningkatan resitensi vaskular karena 

adanya penurunan kemampuan/;pembuluh darah untuk vasodilatasi yang akan 

menyebabkan/;peningkatan/;tekanan darah (Huisamen, et al., 2011) 
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(Blaustein, et al., 2012) 

Gambar 2.11 

Jalur Neurohormonal/Hipotalamus Na+-aldosteron-EO-Angiotensin II 

 

2.4.2 Mekanisme Prednison/dalam Menginduksi//Hipertensijnu 

Pada gambar 2.5, Glukokortikoid yang berinteraksi dengan glukokortikoid 

reseptor pada otot polos dan endotel pembuluh/;darah akan mengaktifkan reseptor 

angiotensin II tipe I (AT1R), menginduksi/influks Na+ dan Ca 2+ ke dalam sel serta 

menurunkan enzim Nitric Oxide Synthase/(eNOS) serta supresi dari prostasiklin dan 

nitrit oksida yang merupakan vasodilator/;serta peningkatan endotelin-1 yang 

merupakan vasokonstriktor kuat/;sehingga dapat menyebabkan peningkatan 

resistensi perifer dan menyebabkan/;hipertensi. Glukokortikoid pada ginjal dapat 

menginduksi isoform spesifik pada/ginjal yaitu WNK1 dan mengurangi ekspresi 
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WNK 4. Hal tersebut akan/;meningkatkan/;reabsorbsi sodium pada ginjal yang 

dapat menyebabkan hipertensi.  

 
(Goodwin & Geller, 2012) 

Gambar 2.12 

Mekanisme glukokortikoid dalam terjadinya hipertensi 

 

Glukokortikoid yang berinteraksi dengan glukokortikoid reseptor pada otot 

polos dan endotel pembuluh/;darah akan mengaktifkan reseptor angiotensin II tipe 

I (AT1R), menginduksi influks Na+ dan Ca 2+ ke dalam sel serta/;menurunkan 

enzim Nitric Oxide Synthase (eNOS), supresi dari prostasiklin, /;dan/;nitrit oksida 

merupakan vasodilator merupakan vasokonstriktor kuat/;sehingga dapat 

menyebabkan peningkatan resistensi perifer dan menyebabkan hipertensi. 

Gukokortikoid juga meningkatan ekspresi/;dari 11ß-HSD1 pada jaringan lemak 

yang akan meningkatkan regenerasi dari/;kortikosteroid inaktif, sehingga dapat 

mengubah kortison menjadi kortisol/;aktif pada manusia dan tikus. Selain itu, pada 



30 

 

saat terjadi overekspresi dari 11ß-HSD2 pada jaringan hepar juga dapat 

menginduksi terjadinya hipertensi (Goodwin & Geller, 2012). 

2.4.3 Perbandingan Induksi Hipertensi pada NaCl dan Prednison  

Pada penelitian mengenai/;efek/;antihipertensi tumbuhan tali putri pada 

tikus strain wistar yang di induksi prednison 1,5 mg /KgBB dan larutan NaCl 2% 

selama 2 minggu di dapatan peningkatan/;tekanan darah sistolik mencapai 192,3 

mmHg.  (Yuliandra & Armenia, 2013). /Pada penelitian yang meneliti tentang efek 

DLBS1033 terhadap penurunan/;tekanan darah tikus strain wistar dengan 

menggunakan prednison 1,5/;mg /KgBB dan larutan NaCl 2% selama 2 minggu 

didapatkan peningkatan/;tekanan darah sistolik hingga 185 mmHg (Suryono, 

2015). Sedangkan pada tentang tekanan darah tikus strain wistar jantan dan betina 

setelah diberi NaCl 8%/;sebanyak 3 ml / hari selama 4 minggu didapatkan kenaikan 

tekanan darah sistolik 168 mmHg (Lailani, Edward & Herman., 2013). 

Data tersebut/;menunjukkan bahwa dari beberapa penelitian mengenai 

induksi hipertensi, Prednison 1,5 mg/ kgBB + Nacl 2% merupakan induksi yang 

poten terhadap terjadinya hipertensi apabila dibandingkan dengan induksi 

hipertensi dengan/;NaCl saja. 

 

2.5  Daun Bidara (Ziziphus mauritiana Lam)okjnm 

2.5.1 Taksonomi Bidara you 

Taksonomi pada bidara dibagi menjadi berikut (Interagency Taxonomic 

Information System, 2017) : 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Viridiplantae 
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Infrakingdom : Streptophyta 

Superdivisi : Embryophyta 

Divisi  : Tracheophyta 

Subdivisi : Spermatophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Superorder : Rosanae 

Order  : Rosales 

Famili  : Rhamnaceae 

Genus  : Ziziphus 

Spesies : Ziziphus mauritiana  

2.5.2 Morfologi Bidara 

Bidara mempunyai ukuran yang beragam. Tinggi pohon bidara dapat 

mencapai 3-16 meter. Dahan dan ranting pada bidara tidak terdapat adanya duri dan 

ukuran daun bidara/;bervariasi. Pohonnya paling banyak/;ditemukan di daerah 

tropis dan sub tropis, banyak di budidayakan di China &/;India. Ziziphus 

mauritiana berasal dari India dan sekarang sudah banyak di/;dapatkan di wilayah 

tropis dari Afrika sampai Afghanistan, China, Malaysia, Australia dan di beberapa 

wilayah/;pasifik (Kalinganire & Koné, 2011). Di Indonesia, tanaman bidara dapat 

ditemukan di Sumbawa, Bali, /Jawa Timur dan telah dibudidaya di Jawa Tengah. 

Tanaman bidara masih banyak/;digunakan sebagai obat-obatan tradisional di 

Sumbawa dan Bali. Sedangkan di Jawa, selain menjadi obat tradisional, bidara 

banyak digunakan dalam/;upacara-upacara tradisional (Kusriani, et al., 2015; 

Rahayu, et al., 2018; Samirana, et al., 2017). 
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Buah bidara atau jujube dikatakan/;sebagai buah kehidupan di Cina sejak 

masa lampau. Kandungan-kandungan unik/;dari buah bidara telah dipelajari sejak 

lebih dari seribu tahun yang lalu. Buah/bidara kebanyakan dikonsumsi dalam 

bentuk segar, dikeringkan,/;diawetkan,/;atau dikonsumsi dalam bentuk lainnya. 

Selain rasa buah yang Jujube sangat/;disukai dan merupakan terapi herbal yang 

efektif dalam meningkatkan berat/;badan, menambah kekuatan otot dan 

meningkatkan stamina. Di pengobatan Cina, buah ini biasa dikonsumsi dalam 

bentuk tonik untuk menjaga fungsi liver. /Sedangkan penelitian di Jepang, jujube 

atau buah/bidara menunjukkan/;bahwa buah ini dapat/;meningkatkan resisten 

sistem imun (Golmohammadi, 2013). Buah bidara atau/;jujube megandung 

beberapa komponen yang mempunyai peran penting/;dalam antiproliferasi kanker, 

gangguan saraf otak, regulasi fungsi imun, /;dan reduksi trigliserida darah (Koley, 

et al., 2016). Buah ini memiliki berbagai/;macam bentuk dan ukuran, oval, bulat, 

lonjong dan memiliki panjang sekitar 2,6- 6,25 cm tergantung jenisnya. Daging 

buah berwarna putih dan renyah saat akan matang serta mengandung banyak cairan 

dan mengeluarkan aroma yang manis. /Kulit buah halus, mengkilat, dan tipis 

(Palejkar, et al., 2012) 

 
(Golmohammadi, 2013)  

Gambar 2.13 

Buah Ziziphus mauritiana.  
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Daun genus ziziphus mempunyai panjang daun sekitar 4,9-12 cm dengan 

lebar 3,6 -6,5 cm. luas daun mencapai 15-60 cm2. Warna daun Ziziphus bervariai 

dari hijau muda ke hijau tua dengan bentuk/;bermacam dari menyerupai persegi 

panjang, oval-ellips, bulat (Razi, et al., 2013). Daun banyak digunakan sebagai 

pupuk dan obat-obatan untuk mengatasi masalah pada liver, asma, dan demam.  

 
 (Abalaka, Mann &Adeymo., 2011) 

Gambar 2.14 

Gambar daun bidara   

2.5.3 Kandungan Kimia Bidaraolki 

Kulit kayu, akar, daun, /maupun buah dari bidara dikonsumsi karena 

dipercaya adanya manfaat bagi/;kesehatan (Khrisna & Parashar, 2013). Ekstrak 

daun bidara mempunyai kandungan antioksidan seperti saponin, tannin, alkaloid 

dan flavonoid. Kandungan/;antioksidan ini berfungsi sebagai penghambat 

pembentukan Angiotensin II atau ACE Inhibitor (Jabeen & Aslam, 2013). Saponin 

pada daun bidara dapat menekan ekspresi dari reseptor renin yaitu PRR (Pro-Renin 

Receptor) menghambat pelepasan renin/;dari granula, menurunkan ekspresi gen 

TGF-β (Transforming Growth Factor-β) (Chen, et al., 2013).  Sedangkan 

flavonoid, dapat meningkatkan aktivitas dari/;eNOS pada sel endotel, menginhibisi 

Nfκβ yang menyebabkan peningkatan/;dari sitokin pro-inflamasi serta mencegah 
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ekspresi berlebihan dari ROS sehingga mencegah ROS dalam inhibisi NO (Duarte, 

Francisco & Perez-Viscaino., 2014). /;Kandungan flavonoid tertinggi didapatkan 

pada ekstrak bidara dengan metanol dengan analisis/;fitokimia seperti yang 

ditunjukkan pada tabel 2.4 (Ashraf, et al., 2015; Abdallah, Eman & Abdelaziz., 

2016). 

Tabel 2.4 Analisis Fitokimia dari/Ekstrak Metanol 80% Daun Ziziphus mauritiana 

Fitokimia/; Ekstrak Metanol 

Saponin +++ 

Tanin/; ++ 

Alkaloid ++ 

Flavonoid/; + 

Terpenoid + 

Senyawa Fenolik ++ 

Antraquinon/; - 

(Abdallah, Eman & Abdelaziz., 2016) 

Menurut penelitian, kandungan daun bidara yang diekstrak menggunakan 

metanol dan heksana, mempunyai komponen utama yang terdiri dari methyl 

stearate (15.59%) dan α-linolenic acid (26.45%). Beberapa komponen lain yang 

ditemukan di ekstrak metanol/;dan/;heksana meliputi: palmitic acid (13.57%), 

squalene (12.09%), phytol (9.78%), methyl palmitate (7.81%), linoleic acid methyl 

ester (5.98%) dan vitamin E (2.35%)./;Pada ekstrak hexane, terdeteksi adanya 

kandungan palmitic acid (16.26%), squalene (12.83%), α-tochopherol (3.92%), γ-

sitosterol (2.72%), phytol (2.52%), transgeranylgeraniol (2.34%), octacosane 

(2.04%), methyl palmitate (1.01%) dan myristic acid (0.73%) (Ashraf, et al., 2015). 

Sedangkan menurut penelitian/;menggunakan ekstrak metanol, ditemukan 

kandungan saponin/;yang paling banyak, diikuti oleh/;kandungan tannin, alkaloid, 
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dan fenolik, dan/;sedikit kandungan/flavonoid dan terpenoid (Abdallah, Eman & 

Abdelaziz., 2016). 

Tabel 2.5 Hasil Perbandingan Pengujian Ekstrak Daun, Buah, dan Biji Bidara/; 

Ekstrak/; IC50(ppm) /; 

Daun/; 127,87 

Buah/; 315,09 

Biji/; 205,85 

(Kusriani, et al., 2015) 

 

 

Pada tabel 2.5, ditunjukkan/;pada ekstrak daun bidara mempunyai IC50 

yang lebih rendah daripada ekstrak buah dan biji. Maka, potensi pemberantasan 

radikal bebas DPPH oleh ekstrak daun bidara secara signifikan lebih tinggi daripada 

ekstrak buah dan biji. Hal/;ini menunjukkan bahwa kandungan bahan aktif dalam 

daun bidara lebih poten daripada buah dan biji (Ashraf, et al., 2015). Komponen 

fenolik merupakan komponen terpenting yang mempunyai peran dalam 

meminimalisasikan kerusakan molekular/;dengan cara bekerja mencegah Reactive 

Oxygen Species (ROS) (Koley, et al., 2016). Daun Ziziphus mauritiana lebih poten 

daripada Ziziphus spina-christi dalam/;menghilangkan DPPH (2,2-diphenyl-1- 

picrylhydrazyl), yaitu senyawa/;radikal yang dapat mengikat radikal lain (Abalaka, 

Mann & Adeymo., 2011).  

2.5.4 Daun Bidara dalam Kajian Islam ij/; 

Diriwayatkan oleh Muslim R.A. /;bahwa Rasullulah bersabda setiap 

penyakit yang diturunkan oleh Allah swt. ada obatnya, dan tumbuhan telah menjadi 

rezeki bagi makhluk hidup/;tidak hanya sebagai bahan makanan, namun dapat 

menjadi obat-obatan. Beberapa tumbuhan seperti kunyit, /;mengkudu, kayu manis 

dan sebagainya/;telah menjadi obat tradisional/;atau/;alternatif/;di masyarakatpolok   
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Obat tradisional/;yang berasal dari tumbuhan ataupun tanaman biasanya 

banyak digunakan untuk/;menjaga kesehatan, menyembuhkan penyakit, dan juga 

produk-produk kosmetik/;sejak dahulu dan/;masih banyak menjadi pengobatan 

alternative sampai sekarang. Salah satunya/;adalah tanaman bidara yang telah 

tercantum dalam/;Al-Quran di surah/;Al-Waqiah ayat 27-28 yang/;berbunyi : ijn 

 

 

Terjemahan: 

“27. Dan golongan kanan, /;Alangkah bahagianya/;golongan kanan itu. 28. Berada 

diantara pohon bidara/;yang tak/;berduri “ (Kementerian Agama RI Direktorat 

Jenderal Bimbingan MasyarakatIslam Direktorat Urusan Agama Islam dan 

Pembinaan Syariah, 2011). igjhg 

Dalam hadits oleh HR. /Hakim dan Al Baihaqi dikatakan seorang Badui 

berkata: “Ya Rasulallah, Allah/;menyebutkan di dalam surga ada sebuah pohon 

yang menyakiti pemiliknya, /yakni pohon bidara”. Nabi pun menjawab: “Allah 

memotong durinya, lalu/;menjadikan/buah pada tiap tempat durinya. Dan satu buah 

menjadi terbelah 72/;macam makanan, tidak ada padanya macam yang menyerupai 

yang/;lain.”jhbjhg 

 

2.6 Tikus putih nbvnbv 

2.6.1 Taksonomi Tikus Putih jhbjhb 

Taksonomi Tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar menurut (Myers, 

et al., 2018)  

Kingdom : Animalia 

Filum  : Chordata 

 َمْخض ود   ِسْدر   فِ ي   اْليَِمينِ  أَْصَحاب   َما اْليَِمينِ  َوأَْصَحاب  
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Subfilum : Vertebrates 

Kelas  : Mammalia 

Order  : Rodentia 

Famili  : Muridae 

Genus  : Rattus 

Spesies : Rattus norvegicus  

2.6.2 Tikus Putih Strain Wistarjhgy 

Hewan percobaan yang digunakan untuk keperluan penelitian 80% 

merupakan hewan pengerat termasuk mencit, tikus, marmut, dan lainnya. Alasan 

utama penggunaan hewan pengerat sebagai hewan coba adalah hewan tersebut 

mendekati manusia sebagai objek eksperimen untuk penelitian ilmiah seperti yang 

ditunjukkan pada tabel 2.6 mengenai fisiologi tikus. Hewan pengerat terbanyak 

yang sering dipakai untuk penelitian adalah tikus dan telah dimulai sejak abad ke 

16. Tikus banyak digunakan sebagai percobaan pada eksperimen toksikologi, 

teratologi, onkologi gerontologi, kardiovaskular, imunologi, penelitian dental dan 

penelitian parasit. Spesies Rattus norvegicus paling banyak digunakan terutama 

tikus wistar dan Sprague-Dawley merupakan tikus yang paling sering digunakan 

sebagai tikus percobaan di laboratorium seluruh dunia. Model tikus wistar 

dikembangkan pada tahun 1906 oleh institut wistar. Perbedaan tikus wistar dari 

tikus liar lainnya pada tikus percobaan mempunyai kelenjar dan preputial lebih 

kecil, maturitas seksual lebih dini, tidak ada siklus reproduktif, kesuburan yang 

lebih baik, dan masa hidup yang lebih singkat daripada tikus liar (Sengupta, 2013) 

Pemilihan tikus strain wistar untuk penelitian yang menyangkut masalah 

vaskular seperti stroke dan iskemia dikarenakan pada tikus strain wistar memiliki 
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vaskular yang baik serta cenderung lebih jinak daripada tikus Sprague-Dawley yang 

memiliki/;keberagaman perilaku dan/;fisiologi. Selain itu pemilihan tikus jantan 

strain wistar karena/;keagresifannya muncul lebih lambat dibandingkan dengan 

tikus strain wistar betina/; (Cavigelli, Michael & Ragan., 2013; Koolhas., 2010). 

Tabel 2.6 Nilai Fisiologis pada tikus putih ijnh 

Nilai Fisiologis Kadar 

Berat tikus dewasa Jantan 450-520 gr/; 

 Betina 250-300 gr/; 

Kebutuhan makan/;/; 5-10gr/100gr BB/;/; 

Kebutuhan minum 10 ml/100gr berat badan/; 

Jangka hidup/; 3-4 tahun/; 

Temperatur rektal 36
o
C – 40

o
C 

Detak jantung/; 250 – 450 kali / menit/; 

Tekanan darah Sistolik/; 84 – 134 mmHg/; 

Tekanan darah Diastolik/; 60 mmHg/; 

Laju pernafasan 70 – 115 kali / menit 

Serum protein 5,6 – 7,6/; 

Albumin/; 3,8 – 4,8/; 

Globulin/; 1,8 – 3/; 

Glukosa/; 50 – 135/; 

Nitrogen urea darah 15 – 21/; 

Kreatinin/; 0,2 – 0,8/; 

Total;bilirubin 0,2 – 0,55/; 

Kolesterol/;/; 40 - 130/;/; 

(Koolhaas , 2010; Wolfensohn & Lloyd, 2013) 

2.7 Radial Arm Maze hjjgjygn 

2.7.1 Definisi Radial Arm Mazeiuhjn 

 Memori kerja atau working memory adalah memori yang digunakan dalam 

percobaan ini karena merupakan representasi dari perilaku untuk memenuhi tujuan 

pada objek atau lokasi sedangkan memori referensi atau reference memory 

merupakan memori yang berhubungan dengan ciri objek atau lokasi (Vorhees & 

Williams, 2014). Tes Radial Arm Maze telah digunakan karena sensitif dalam 
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menguji proses pembelajaran dan memori pada berbagai macam spesies terutama 

pada tikus dan mencit. Tes ini mudah untuk digunakan karena menggunakan insting 

tikus dalam mengeksplor lingkungan sehingga tidak dibutuhkan pelatihan khusus 

ke hewan coba untuk menjalankan tes (Levin, 2015). 

 

(Tarragon, et al., 2012) 

Gambar 2.15 

Gambaran skematik Radial Arm Maze 

Radial Arm Maze (RAM) dilakukan dengan alat berupa 8 lengan yang 

terbuat dari akrilik. Tiap lengan memiliki panjang 76,2 cm, lebar 8,9 cm, dan tinggi 

17,5 cm yang dihubungkan dengan satu ruangan di tengah berbentuk octagonal 

dengan diameter 28,6 cm, sisi 11,4 cm, dan tinggi 33,3 cm. pada tiap lengan diberi 

pintu yang bias dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan dan pada bagian distal  di beri 

bait atau umpan secukupnya (Crystal & Babb, 2008). Standar jumlah lengan Radial 

Arm Maze adalah 8, namun beberapa literatur menyebutkan variasi lengan mulai 

dari 4-8, hingga 12-17 lengan apabila untuk mengukur menggunakan dua metode 

memori referensi dan memori kerja (Vorhees & Williams, 2014).  
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2.7.2 Prosedur Radial Arm Mazeuhkjn 

Proses pengujian memori Radial Arm Maze dilakukan secara dua tahap 

yaitu proses habituasi dan dilanjutkan proses tes memori. Pada tahap pertama, 

hewan coba dihabituasi dengan lingkungan di labirin dengan membuka semua 

lengan dan diberi umpan. Habituasi dilakukan selama 5 menit per hari atau tikus 

telah memasuki semua lengan labirin. Pada hari terakhir habituasi atau hari ke 3, 

jumlah umpan dikurangi namun tikus tetap harus memasuki semua lengan 

(Tarragon, et al., 2012). 

 Tes pengukuran memori terdiri dari 3 fase yaitu fase training, fase delay, 

dan fase tes. Ketiga fase ini disesuaikan dengan 3 stadium pada fisiologi working 

memory yaitu fase encoding, retensi, dan retrieval. Fase training dilakukan dengan 

membuka 4 lengan dari Radial Arm Maze dan diberi umpan pada bagian distal 

sedangkan 4 pintu lainnya ditutup. Selanjutnya, setelah tikus mengambil semua 

umpan, tikus diletakkan kembali di tengah/;ruangan untuk fase delay selama 30 

detik hingga 15 menit. Fase tes dilakukan/;dengan/;membuka/;8/;lengan dan hanya 

hanya 4 yang diberi umpan ditempat yang sama dengan/;saat fase training. Tikus 

harus mengingat lengan mana/;yang/;sebelumnya ditutup dan memasuki lengan 

yang terdapat umpan. Tes/;diberhentikan/;apabila tikus sudah mengambil semua 

umpanatau/;mencapai/;300/;detik (Richter, et al., 2013; Vorhees & Williams, 

2014). 

2.7.3  Perhitungan Skor Memori iuhj 

Tikus yang masuk ke salah satu lengan ditandai dengan masuknya keempat 

kaki tikus berada di dalam tiap lengan. Kesalahan dicatat dengan masuknya kembali 

tikus lengan yang telah dikunjungi sebelumnya. Hasil yang diharapkan adalah 
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tikus/tidak/ kembali/;mengeksplor;lengan yang sama dan dapat mengambil seluruh 

umpan. Untuk menghitung skor memori, hasil dimasukkan ke dalam rumus : 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖 =
(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟) − (𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ)

(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟) + (𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ)
 

Hasil pengukuran skor memori yang didapat berada di kisaran nilai -1 hingga 1 

dengan skor 1 yang berarti sempurna’[dan’[skor -1 bermakana semua lengan yang 

dimasuki tikus salah. Pada setiap fase’[dan’[setiap pergantian tikus bersihkan 

Radial’[Arm’[Maze’[menggunakan’[alkohol’[70% (Richter, et al., 2013; Schimidt, 

et al., 2014) 


