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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 
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 Diet tinggi garam menstimulasi pengeluaran renin pada Juxtaglomerular 

sel (Tsioufis et al, 2011). Renin akan menyebabkan aktivasi system renin 

angiotensin .Ketika system RAAS teraktivasi, Renin yang aktif akan mengubah 

glikoprotein angiotensinogen menjadi angiotensin I. Angiotensin I akan diubah 

oleh angiotensin-converting enzyme (ACE) untuk menghasilkan angiotensin II 

(Durango et al, 2016). Angiotensin II dapat berikatan dengan reseptor AT1 yang 

kemudian akan menyebabkan peningkatan ROS (Dikalov & Narazewicz, 2012).  

Ini akan menyebabkan pengurangan pada jumlah NO (Leung, 2012). Ketika kadar 

NO menurun, menyebabkan peningkatan resitensi vascular karena terjadi 

penurunan kemampuan pembuluh darah untuk vasodilatasi lalu menyebabkan 

peningkatan tekanan darah (Huisamen, 2010). Angiotensin II  yang berikatan 

dengan AT1 dan AT2 akan menginduksi sintesis aldosteron yang akan 

meningkatkan reabsorbsi natrium dan air. Hal tersebut menyebabkan peningkatan 

volume plasma yang akan menyebabkan peningkatan tekanan darah (Deckers et 

al, 2014).  

 Diet tinggi garam juga dapat meningkatkan ACTH (AdenoCortikoTropin 

Hormon) yang akan memicu sekresi EO pada kelenjar adrenal dan akan 

meningkatkan aktivitas dari AT1R (Angiotensin II Tipe 1 Reseptor) (Blaustein et 

al, 2012). Prednison merupakan kortikosteroid oral yang memiliki efek 

glukokortikoid, glukokortikoid reseptor tersebar luas pada ginjal, otot polos 

pembuluh darah dan pada endotel pembuluh darah. Glukokortikoid yang 

berinteraksi dengan glukokortikoid reseptor pada otot polos dan endotel 

pembuluh darah akan mengaktivasi AT1R. (Goodwin & Galler, 2012).  
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Adanya tekanan berlebih dalam keadaan akut akan mendorong otot 

jantung untuk beralih dari asam lemak ke glukosa sebagai sumber utama untuk 

produksi energi oksidatif. Respon adaptasi ini berguna untuk fungsi jantung 

dalam jangka yang pendek (Hamirani et al, 2016). 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. (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.  Aktivitas hipotensif dari kaptopril dihasilkan dari 

efek inhibisi terhadap sistem renin-angiotensin. Kaptopril juga menurunkan 

angiotensin II yang merupakan vasokonstriktor kuat, menurunkan aldosteron, dan 

meningkatkan kadar bradikinin yang merupakan suatu vasodilator poten, yang 

bekerja dengan merangsang pengeluaran nitrat oksida dan prostasiklin.(Kaya et 

al., 2016 dan Katzung, Susan& Anthony, 2012)  

Dalam penelitian ini digunakan ekstrak daun bidara yang mengandung 

senyawa saponin, tannin, alkaloid, flavonoid dan fenol. Saponin dapat membantu 

menurunkan tekanan dengan cara menghambat aktivitas renin (Chen, 2012), 

alkaloid, tannin, flavonoid dapat menghambat aktivitas ACE, sehingga dapat 

menurunkan kadar angiotensin II sehingga menurunkan resistensi vaskuler 

kemudian dapat menurunkan tekanan darah. (Jabeen, 2012) serta senyawa fenol 

yang memiliki aktivitas antioksidan (Sabilla dan Soleha 2016) dan dapat 
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meregulasi NOS untuk meningkatkan produksi NO yang nantinya akan membuat 

vasodilatasi pembuluh darah (Mutmainah et al, 2016). 

3.2 Hipotesis 

 Terdapat penurunan ketebalan ventrikel kiri pada tikus putih (Rattus 

norvegicus strain wistar) model hipertensi akibat pemberian ekstrak daun bidara 

(Ziziphus mauritiana Lam). 


