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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Hipertensi atau  tekanan darah  tinggi adalah peningkatan tekanan darah 

sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg 

pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup 

istirahat atau tenang (Infodatin, 2014). Sekitar 90% sampai dengan 95% pasien 

didiagnosa dengan hipertensi primer, dan biasanya disebabkan oleh disfungsi 

endotel akibat dari defisiensi Nitrit Oksida (NO) (Nyadjeu et al, 2013).  

  Pada tahun 2010, sekitar 31,1% dari populasi diseluruh dunia memiliki 

hipertensi (Mills et al, 2016). Prevalensi hipertensi di Indonesia untuk umur >18 

sebesar 25,8% dan sebagian besar (63,2%) kasus hipertensi tidak terdiagnosis 

(RISKESDAS, 2013). Salah satu komplikasi yang diakibatkan oleh hipertensi 

adalah hipertrofi ventrikel kiri (Sulistyowati et al, 2017). Perubahan patologis dari 

ventrikel kiri terjadi saat adanya paparan jangka lama dari tekanan yang berlebih 

adalah peningkatan dari ukuran sel otot jantung, perubahan di matriks extraseluler 

dengan akumulasi dari fibrosis, dan abnormalitas dari pembuluh darah koroner, 

termasuk hipertrofi medial dan fibrosis perivaskular (Angeli dan Ambrosio, 

2015).  

Kaptopril adalah salah satu obat dari golongan Angiotensin Converting 

Enzym (ACE) inhibitor yakni obat antihipertensi yang bekerja dengan cara 

menghambat enzim tersebut. Enzim ACE adalah enzim yang berubah Angiotensin 

I menjadi Angiotensis II dan menginaktifkan bradikinin suatu vasodilator poten, 

yang bekerja paling tidak dengan merangsang pengeluaran nitrat oksida dan 

prostasiklin. Aktivitas hipotensif dari kaptopril dihasilkan dari efek inhibisi 
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terhadap sistem renin-angiotensin (Katzung, 2014). Meskipun dengan penggunaan 

banyak obat sintesis, mayoritas masyarakat di negara berkembang masih 

bergantung pada obat-obatan tradisional untuk menyelesaikan masalah kesehatan 

mereka. Sebagai tambahan, tanaman herbal atau tanaman obat dinilai sebagai 

sesuatu yang penting untuk pengembangan obat baru karena kesediaan yang 

melimpah dengan harga yang efektif (Mushtaq et al, 2016). 

 Tumbuhan bidara banyak mengandung alkaloid, sapogenin dan flavonoid. 

Tanaman ini juga mengandung triterpernoid dan senyawa fenolik (Gupta et al, 

2012). Didalamnya juga mengandung beberapa senyawa bioaktif seperti saponin, 

tanin, dan terpenoid (Abdallah et al, 2016). Pada penelitian terdahulu tentang 

flavonoid dengan hasil dapat menurunkan tekanan darah, karena flavonoid selain 

sebagai antioksidan juga berfungsi sebagai ACE inhibitor (Nadila, 2014). Dalam 

penelitian lain juga ditemukan bahwa tanin sebagai antioksidan (Cosan et al, 

2015) dan juga bisa sebagai ACE inhibitor (Jabeen dan Aslam, 2013 ). Saponin 

dapat menurunkan tekanan darah dan memblok  Renin Angiotensin Aldosteron 

System (RAAS) (Chen et al, 2013). Dan juga senyawa fenol yang memiliki 

aktivitas antioksidan (Sabilla dan Soleha, 2016). 

 Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk menggunakan 

ekstrak daun bidara (Ziziphus mauritiana) sebagai alternatif dalam menurunkan 

hipertensi dan mengobati hipertrofi ventrikel kiri karena mengandung zat aktif 

seperti flavonoid, fenol, tanin dan saponin. 
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1.2 Rumusan masalah 

 Dengan memperhatikan uraian latar belakang masalah diatas, maka 

dirumuskan suatau masalah yaitu bagaimana efektivitas pemberian ekstrak daun 

bidara (Ziziphus mauritiana Lam) terhadap penebalan ventrikel kiri tikus putih 

(Rattus novergicus strain wistar) model hipertensi. 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui efektivitas pemberian ekstrak daun bidara (Ziziphus mauritiana 

Lam) terhadap ketebalan ventrikel kiri  tikus putih (Rattus novergicus strain 

wistar) model hipertensi.  

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui ukuran ketebalan ventrikel kiri pada tikus putih (Rattus 

novergicus strain wistar) model hipertensi. 

2. Mengetahui dosis ekstrak daun bidara (Ziziphus mauritiana Lam) yang 

mulai memberikan efek terhadap ketebalan ventrikel kiri pada tikus putih 

(Rattus novergicus strain wistar) model hipertensi. 

3. Mengetahui besar pengaruh dosis obat kaptopril terhadap ketebalan 

ventrikel kiri pada tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) model 

hipertensi. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat ilmu pengetahuan 

 Dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian ilmu 

kedokteran tentang manfaat daun bidara dan dapat digunakan untuk 

referensi penelitian selanjutnya. 
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1.4.2 Manfaat Klinis 

 Sebagai bukti ilmiah yang menjelaskan pengaruh ekstrak daun bidara 

(Ziziphus mauritiana Lam)  terhadap penebalan ventrikel kiri tikus putih 

(Rattus novergicus strain wistar) model hipertensi. 

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat 

 Masyarakat dapat mengetahui manfaat ekstrak daun bidara (Ziziphus 

mauritiana Lam) sebagai terapi alami anti hipertensi. 

 


