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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hipertensi adalah suatu keadaan saat tekanan darah didalam pembuluh 

darah meningkat secara kronis, seseorang disebut hipertensi apabila telah 

didiagnosis menderita hipertensi oleh tenaga kesehatan (Riskesdas, 2013). 

Data dari The National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHNES) sejak tahun 1999-2000, insiden terjadinya hipertensi pada orang 

dewasa sekitar 29-31%, yang berarti terdapat 58-65 juta orang  hipertensi di 

Amerika, dan terjadi peningkatan 15 juta dari data NHANES III tahun 1988-

1991 (Sudoyo, et al., 2009). 

Indonesia tergolong tinggi untuk kasus hipertensi dimana prevalensi 

hipertensi yang didapat melalui pengukuran pada umur ≥18 tahun sebesar 25,8 

persen, tertinggi di Bangka Belitung (30,9%), diikuti Kalimantan Selatan 

(30,8%), Kalimantan Timur (29,6%) dan di Jawa tengah (26,4%). Prevalensi 

hipertensi di Indonesia yang didapat melalui kuisioner terdiagnosis tenaga 

kesehatan sebesar 9,4 persen, jadi ada 0,1 persen yang minum obat sendiri, 

responden yang mempunyai tekanan darah normal tetapi sedang 

mengkonsumsi obat hipertensi sebesar 0,7 persen. Jadi prevalensi di Indonesia 

sebesar 26,5 persen (25,8%+0,7%) (Riskesdas, 2013). 

Di negara-negara berkembang penyakit kardiovaskular berkontribusi lebih 

besar terhadap kedaruratan global pada tahun 1990, faktor resiko utama 

penyakit kardiovaskular adalah hipertensi dan diabetes, sebagai faktor resiko 

yang  penting, hipertensi meningkatkan  resiko penyakit jantung koroner 5 kali 

dan stroke 10 kali (Setiawan, 2006). Hipertensi sendiri dapat menyebabkan 

resiko serangan stroke, gangguan fungsi ginjal, penyakit arteri, penyempitan 

arteri koroner, serangan jantung (Syarif, et al., 2008). Selain itu dapat juga 

menyebabkan komplikasi pada 10% kehamilan dan meningkatkan risiko 

kelahiran prematur, gangguan pertumbuhan intra uterin, kematian perinatal, 
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gagal ginjal, hepar akut, perdarahan antepartum dan post partum, serta 

kematian maternal (Delima, et al., 2012). 

Sekarang dikenal 5 kelompok obat lini pertama (first line drug) yang lazim 

digunakan untuk pengobatan awal hipertensi, yaitu:  diuretik, penyekat 

reseptor beta adrenergik (β-blocker), penghambat angiotensin-converting 

enzyme (ACE-Inhibitor), penghambat reseptor angiotensin (Angiotensin-

receptor blocker, ARB), antagonis kalsium (Syarif, et al., 2008). 

Seperti yang kita ketahui obat- obat tersebut merupakan obat-obat yang 

dibuat dari bahan-bahan kimiawi, yang mana memiliki efek samping terhadap 

tubuh kita, sehingga perlu upaya untuk meminimalisir kerugian yang 

ditimbulkan dari efek samping tersebut. Banyak langkah alternatif yang telah 

dicoba melalui tanaman herbal, sebagai sumber penyembuhan hipertensi 

(Widyaningsih & Andi, 2014). 

Keunggulan dari pengobatan herbal sendiri yaitu bahan dasarnya yang 

bersifat alami, sehingga efek sampingnya dapat ditekan seminimal mungkin 

(Utami, 2008). Kelebihan obat tradisional, dibandingkan obat modern antara 

lain efek sampingnya relatif rendah, dalam suatu ramuan dengan komponen 

berbeda memiliki efek paling mendukung, pada satu tanaman memiliki lebih 

dari satu efek farmakologi serta lebih sesuai untuk penyaki-penyakit 

metabolik dan degeneratif (Katno, 2004).  

Pada beberapa penelitian tentang ekstrak daun tanaman kembang bulan 

menyebutkan adanya efek anti-inflamasi, analgesik, antimalaria, kegiatan 

antimikroba dan antidiabetes (Giacomo, et al., 2015; Zirconia, et al., 2015). 

Pada penelitian sebelumnya juga menunjukan bahwa daun tanaman kembang 

bulan kaya akan kandungan senyawa kimia golongan alkaloid, tanin, dan 

flavonoid (Zirconia, et al., 2015). 

Pada beberapa penelitian yang membahas tentang penurunan tekanan 

darah, terdapat banyak sekali cara untuk menurunkan tekanan darah salah 

satunya yaitu dengan memperbanyak volume urin yang di produksi atau kita 

sebut dengan diuresis, dalam perkembanganya, banyak sekali zat aktif dalam 

tanaman herbal yang ada di indonesia yang mempengaruhi pengeluaran urin 
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salah satunya senyawa fenolat, dalam dunia pengobatan senyawa fenolat yang 

terkenal adalah flavonoid dan tanin. Flavonoid dan tanin dapat bekerja sebagai 

antihipertensi, antivirus, antioksidan, mengurangi pembekuan darah, anti 

alergi dan anti mikroorganisme (Trubus, 2012; Septian & Widyaningsih, 

2014). Ada pula sumber yang menyatakan bahwa adanya efek antihipertensi 

yang telah diamati pada hewan uji tikus terhadap senyawa flavonoid dari 

astragalus companatus (Sashank & Abhay, 2013). 

Dari penjelasan diatas bahwa komplikasi dari hipertensi sendiri dapat 

menyebabkan kerusakan organ (target organ damage) pada jantung, otak, 

ginjal, mata dan pembuluh darah perifer dengan prevalensi di Indonesia cukup 

tinggi. Namun dapat kita modifikasi resiko komplikasi tersebut dengan 

penggunaan diuretik berbahan dari alam, masyarakat kini memiliki 

kecenderungan memilih pengobatan dengan bahan alam karena melihat dari 

efek sampingnya yang relatif rendah, karena tanaman kembang bulan 

diIndonesia sendiri banyak dijumpai disekitar kita, sehingga diharapkan 

tanaman kembang bulan dapat menjadi salah satu pilihan dalam menangani 

penyakit hipertensi, dalam hal ini kandungan flavonoid dalam daun kembang 

bulan diduga berefek sebagai diuresis, berdasarkan latar belakang tersebut 

kami akan melakukan penelitian apakah ekstrak daun kembang bulan 

(Tithonia diversifolia a. gray) memiliki efek diuresis pada tikus putih jantan 

galur wistar (rattus norvegicus). 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak daun kembang bulan (Tithonia diversifolia A. gray) 

memiliki efek diuresis pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus)? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui efek diuresis ekstrak daun kembang bulan (Tithonia 

diversifolia A. gray) terhadap tikus putih jantan galur wistar (Rattus 

norvegicus). 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoretis 

Penelitian ini dapat memberi informasi ilmiah mengenai efek diuresis 

ekstrak daun kembang bulan (Tithonia diversifolia A. gray) pada tikus 

putih jantan galur wistar (Rattus norvegicus). 

2. Aspek Aplikatif 

Penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya untuk 

menemukan dosis ekstrak daun kembang bulan (Tithonia diversifolia A. 

gray) yang tepat digunakan sebagai diuretik. 


