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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

     Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang dihadapi oleh 

berbagai negara di dunia dan juga merupakan faktor risiko mayor dari stroke, 

infark miokard, penyakit vaskular, dan penyakit ginjal kronis (Madhur, 2014), 

oleh karena itu, berbagai obat antihipertensi sintetik telah diproduksi untuk 

mengatasi penyakit ini (Madhur, 2014).  

     Pada saat ini hampir di seluruh dunia, kesadaran manusia akan pentingnya 

kembali ke alam untuk menyembuhkan berbagai penyakit sudah mulai timbul, 

oleh karena itu, berbagai riset ilmiah semakin banyak dilakukan untuk meneliti 

dan mengembangkan berbagai bahan dasar alami untuk digunakan sebagai obat 

(Dewi, 2013).    

     Obat yang bersifat alami (obat herbal) memiliki beberapa kelebihan dibanding 

obat kimia, yaitu memiliki efek samping lebih minim jika digunakan pada dosis 

normal, seringkali lebih efektif untuk beberapa penyakit, harga lebih murah, 

aplikasinya lebih sederhana, mudah didapatkan di mana saja dan dapat 

dikonsumsi siapa saja, serta memiliki banyak khasiat (Dewi, 2013).      

     Sambiloto merupakan salah satu tanaman obat yang memiliki banyak manfaat. 

Manfaat sambiloto antara lain adalah sebagai antiradang, antiinfeksi, 

imunostimulan, analgesik, antipiretik, antitrombosis, antiracun, koleretik, 

antihistamin, penurun kadar glukosa darah, hepatoprotektor, dan lain-lain  

(Marianto & Prapanza, 2003). Selain itu sambiloto juga merupakan salah satu 

tanaman obat yang dipercaya dapat menurunkan tekanan darah (Yuliatin, 2012). 

Hal ini didukung oleh kandungan yang dimiliki sambiloto, yaitu diterpenoid 

(Rakesh, Patil, & Mane, 2010), flavonoid (Chen, Qu, & Qiu, 2006), dan kalium  

(Marianto & Prapanza, 2003) yang memiliki efek menurunkan tekanan darah  

(Yuliatin, 2012). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 

     Berdasarkan alasan di atas, maka  identifikasi masalah pada penelitian ini : 

Apakah sambiloto menurunkan tekanan darah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

     Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah sambiloto menurunkan 

tekanan darah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Akademik 

     Melalui penelitian secara empiris ini diharapkan dapat diperoleh pengetahuan 

mengenai efek pemberian sambiloto terhadap penurunan tekanan darah, serta 

dapat menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya untuk menggali khasiat 

sambiloto lebih maksimal lagi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal bagi 

dunia kesehatan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

     Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai efek 

pemberian sambiloto terhadap penurunan tekanan darah sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai obat adjuvan untuk hipertensi.  

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

 

     Sambiloto mengandung dua diterpenoid sebagai antioksidan (Rakesh, Patil, & 

Mane, 2010), yaitu 14-deoxyandrographolide (DA) dan 14-deoxy-11,12-

didehydroandrographolide (DDA). DDA memiliki efek hipotensi lebih besar dari 

DA. Efek vasorelaksannya dimediasi melalui aktivasi enzim Nitric Oxide synthase 

(NOS) dan guanylyl cyclase. DA dan DDA menstimulasi pelepasan NO dari sel 
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endotelial (Zhang & Tan, 1999), dengan demikian, terjadi vasodilatasi pembuluh 

darah yang menyebabkan penurunan resistensi perifer total dari pembuluh darah 

sehingga dapat menurunkan tekanan darah (Sherwood, 2007).. 

     Selain mengandung diterpenoid, sambiloto juga mengandung flavonoid (Chen, 

Qu, & Qiu, 2006) yang juga merupakan antioksidan (Buhler & Miranda, 2000). 

Flavonoid akan meningkatkan sintesis NO melalui aktivasi eNOS (endothelial 

nitric oxide synthase) (Ramirez-Sanchez, Maya, Ceballos, & Villarreal, 2010). 

NO yang disintesis oleh eNOS dari L-arginin (dengan adanya kofaktor 

tetrahidrobiopterin), dilepaskan dari sel endotel. Setelah berdifusi dari endotel 

menuju sel-sel otot polos vaskular, NO akan meningkatkan konsentrasi cGMP 

intraselular  dan menginduksi relaksasi sel-sel otot polos vaskular (Corti, 

Flammer, Hollenberg, & Lüscher, 2009), dengan demikian, akan terjadi 

penurunan resistensi perifer total pada pembuluh darah sehingga tekanan darah 

akan menurun (Sherwood, 2007). 

     Sambiloto juga mengandung kalium yang tinggi (Marianto & Prapanza, 2003). 

Kalium yang tinggi ini dapat meningkatkan ekskresi natrium dan air, menurunkan 

respon terhadap angiotensin II dan norepinefrin, menurunkan frekuensi denyut 

jantung, serta bersifat vasodilator (Krishna, 1990), yang pada akhirnya akan 

menyebabkan penurunan tekanan darah (Sherwood, 2007). 
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Rangkuman : 

 

Gambar 1.1  Rangkuman Kerangka Pemikiran 

*Frekuensi Denyut Jantung 

**Total Peripheral Resistance (resistensi perifer total) 

 

1.6 Hipotesis 

 

     Hipotesis penelitian ini adalah sambiloto menurunkan tekanan darah. 


