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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hipertensi adalah suatu penyakit yang ditandai dengan meningkatnya 

tekanan darah secara terus menerus sampai melebihi tekanan darah normal          

(≥ 140/90 mmHg). Hipertensi merupakan salah satu faktor resiko penyakit 

kardiovaskuler sehingga sering mendapat perhatian dari dunia medis (Brunton, 

dkk., 2008). Penyakit ini sering dijumpai di masyarakat, dengan jumlah penderita 

yang terus meningkat setiap tahunnya. Faktor resiko tingginya prevalensi penyakit 

hipertensi adalah perilaku atau gaya hidup (life style) (Vitahealth, 2005). 

Gaya hidup modern membuat berkurangnya aktivitas fisik (olahraga), gaya 

hidup serba cepat menuntut segala sesuatunya serba instan. Kebiasaan menyantap 

makanan instan, cenderung menggunakan zat pengawet seperti natrium benzoat 

dan penyedap rasa seperti monosodium glutamat (MSG). Gaya hidup seperti ini 

mengakibatkan tingginya penderita penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes 

dan hiperlipidemia (Dalimartha dan Andrian, 2012). 

Selama ini tanaman jagung digunakan sebagai bahan pokok makanan oleh 

masyarakat Indonesia (Yuniarti, 2008). Selain sebagai makanan, tanaman jagung 

sudah mulai dikembangkan sebagai bahan baku obat tradisional. Beberapa 

penelitian telah melaporkan khasiat diuretik dari tanaman jagung. Menurut 

Panjaitan, dkk., (2007), infus rambut jagung terbukti memiliki efek diuretik pada 

tikus jantan (Rattus norvegicus) galur Sprague Dewley. Penelitian Kadir (2009) 



2 

 

juga telah membuktikan bahwa jus dan rebusan tongkol jagung muda memiliki 

efek diuretik pada kelinci (Oryctolagus cunicullus). 

Beberapa kandungan senyawa aktif telah ditemukan dalam ekstrak etanol 

rambut jagung, diantaranya adalah senyawa flavonoid dan alkaloid (Yosmar, dkk., 

2014). Sementara itu, kandungan senyawa aktif yang ditemukan pada biji jagung 

yaitu alkaloid, flavonoid dan polifenol (Hossain, dkk., 2006). Melalui berbagai 

penelitian, kandungan senyawa aktif ini telah digunakan dalam berbagai terapi, 

seperti sebagai diuretik, pengobatan sistitis, gout, batu ginjal, nefritis dan prostat 

(Bhaigyabati, dkk., 2011). Menurut Herman dan Bayu (2015), infus kombinasi 

rambut dan biji jagung (50:50) telah terbukti memberikan efek penurunan tekanan 

darah sistol dan diastol pada tikus jantan (Rattus norvegicus). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sediaan infus dan jus sebagai obat 

diuretik dinilai memiliki beberapa kekurangan, diantaranya tidak dapat disimpan 

dalam jangka waktu lama dan tidak praktis dalam penggunaanya. Oleh karena itu, 

diperlukan sediaan yang lebih stabil untuk kombinasi ekstrak etanol rambut dan 

biji jagung ini. Salah satu bentuk sediaan yang lebih stabil adalah ekstrak yang 

nantinya dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan kapsul atau tablet. 

Sebelum diformulasikan, maka efek antihipertensi dari ekstrak etanol kombinasi 

rambut dan biji jagung harus dibuktikan terlebih dahulu. 

Uji antihipertensi dapat dilakukan secara praklinik menggunakan tikus 

jantan galur Wistar yang diinduksi monosodium glutamat 100 mg/kgBB/hari 

selama 14 hari. Pemberian MSG ini mampu menaikkan tekanan darah sistol tikus 

mencapai ≥150mmHg (Wijayanti, 2012). Pemilihan MSG sebagai induksi 
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hipertensi pada tikus dikarenakan MSG sebagai penginduksi yang lebih cepat jika 

dibandingkan dengan NaCl selama 21 hari sedangkan DOCA selama 28 hari 

(Lailani, dkk., 2013; Maharia, dkk., 2015). 

Hubungan antara pola efek farmakologi bahan alam dan dosis yang 

diberikan kepada hewan uji biasanya berbanding lurus. Umumnya, semakin besar 

dosis maka semakin besar efek farmakologi yang ditimbulkan pada hewan uji. 

Beberapa penelitian telah melaporkan hubungan pola efek hipertensi dengan dosis 

ekstrak. Menurut Nurihardiyanti, dkk., (2015), aktivitas diuretik pada tikus jantan 

yang diberi perlakuan ekstrak kombinasi biji pepaya dan biji salak mengikuti pola 

tergantung dosis. Penelitian Hidayat, dkk., (2002) juga menyimpulkan bahwa 

ekstrak buah mengkudu yang diujikan pada marmut menghasilkan efek penurunan 

tekanan darah yang tergantung pada dosis. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukanan di atas, maka permasalahan 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah ekstrak etanol kombinasi rambut dan biji jagung mampu 

menurunkan tekanan darah sistol dan diastol tikus hipertensi yang diinduksi 

monosodium glutamat (MSG) ? 

2. Apakah efek antihipertensi ekstrak etanol kombinasi rambut dan biji jagung 

pada tikus hipertensi yang diinduksi monosodium glutamat (MSG) 

mengikuti pola tergantung dosis ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membuktikan efek antihipertensi ekstrak etanol kombinasi rambut dan biji 

jagung pada tikus hipertensi yang diinduksi monosodium glutamat (MSG). 

2. Menetapkan pola efek antihipertensi ekstrak etanol kombinasi rambut dan 

biji jagung pada tikus hipertensi yang diinduksi monosodium glutamat 

(MSG) berdasarkan dosis. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Data penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk 

menemukan kandungan kimia yang berpotensi sebagai antihipertensi dari 

rambut dan biji jagung. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

pengembangan obat antihipertensi yang berasal dari ekstrak bahan alam 

seperti tablet dan kapsul yang mengandung kombinasi rambut dan biji 

jagung. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Hipertensi 

Hipertensi adalah suatu penyakit yang ditandai dengan meningkatnya 

tekanan darah secara terus menerus sampai melebihi tekanan darah normal (≥ 

140/90 mmHg). Kasus hipertensi hampir di semua negara menunjukkan angka 

yang cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya (Armilawaty dan 

Amirudin, 2007). Data pada tahun 2009 menunjukkan bahwa prevalensi 
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hipertensi di Indonesia mencapai 31,7 % (Depkes RI, 2009). Prevalensi hipertensi 

secara nasional mencapai 25,8% pada populasi ≥ 18 tahun. 

Tingginya prevalensi ini menjadi permasalahan kesehatan yang perlu 

ditangani. Salah satu solusi dari permasalahan ini adalah penemuan obat baru. 

Obat baru dianggap penting sebagai pilihan untuk dokter atau praktisi kesehatan 

dalam pemilihan obat untuk pasien, dikarenakan pengobatan bersifat sangat 

individual (Depkes RI, 2009). 

Klasifikasi hipertensi menurut JNC VIII, WHO (World Health Organization) 

dan ISH (International Society of Hypertension) dapat dilihat pada tabel  1.  

Tabel 1. Klasifikasi Hipertensi Menurut JNC-8 (National Heart, Lung and Blood Institute 

(NHLBI) 2013) ; ISH-WHO (Suparto, 2010) 
 

Berdasarkan etiologinya, hipertensi dibedakan menjadi 2, yaitu hipertensi 

sekunder dan primer. Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang terjadi karena 

adanya penyakit lain seperti gagal ginjal, kelainan hormonal, atau penyebab lain 

yaitu obesitas, mengkonsumsi minuman beralkohol, merokok, aterosklerosis dan 

pemakaian obat-obatan tertentu yang menyebabkan hipertensi. Hipertensi primer 

adalah hipertensi yang tidak jelas penyebabnya, seperti faktor genetik, bertambahnya 

JNC VIII ISH-WHO 

Klasifikasi 

tekanan 

darah 

Sistolik 

(mmHg) 

Diastolik 

(mmHg) 

Klasifikasi 

tekanan 

darah 

Sistolik 

(mmHg) 

Diastolik 

(mmHg) 

Normal < 120  < 80   Optimal < 120 < 80 

Prahipertensi 120-139  80-89  Normal < 130 < 85 

Hipertensi 

stage 1 

140-159  90-99  Prahipertensi 130 – 139 85 – 89 

Hipertensi 

stage 2 

> 160  > 100  Hipertensi 

derajat I 

140 – 159 90 – 99 

   Hipertensi 

derajat II 

160 – 179 100 – 109 

   Hipertensi 

derajat III 

≥ 180 ≥ 110 
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umur dan jenis kelamin. Kasus hipertensi yang sering ditemui adalah hipertensi 

primer dengan angka kejadian mencapai lebih dari 90% (Klabunde, 2007). 

Penatalaksanaan terapi hipertensi terdiri dari terapi non farmakologi dan 

farmakologi. Langkah awal yang harus dilakukan dalam penanganan hipertensi 

dengan terapi non farmakologi diantaranya mengubah gaya hidup, termasuk 

dalam menghadapi stres dan kecemasan (Sudoyo, dkk., 2006). Mengubah gaya 

hidup ini berguna untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi resiko 

penyakit kardiovaskuler (Katzung, 2001). 

Terapi farmakologi adalah terapi menggunakan obat-obatan antihipertensi. 

Terapi farmakologi diberikan untuk penanganan hipertensi setelah modifikasi 

gaya hidup. Terapi farmakologi yang digunakan untuk mengontrol tekanan darah 

pasien hipertensi adalah diuretic, beta-blocker, Angiotensin Converting Enzyme 

Inhibitor (ACEI), calcium channel blocker, Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

(Sudoyo, dkk, 2006). 

a. Diuretik  

Obat golongan diuretik adalah obat pilihan pertama pada penanganan 

hipertensi tanpa penyakit penyerta, karena aman dan efektif (Fitrianto, dkk., 

2014). Mekanisme aksi diuretik dalam menurunkan tekanan darah adalah 

menekan reabsorbsi natrium di tubulus ginjal sehingga meningkatkan ekskresi 

natrium dan air. Menurut Nugroho (2012), diuretik dibagi menjadi lima golongan 

obat seperti loop diuretics, distal tubule diuretics, diuretik hemat kalium, diuretik 

osmosis dan carbonic anhydrase inhibitor. 
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Loop diuretics disebut juga diuretik kuat karena bekerja di lengkung henle, 

bagian asenden pada nefron ginjal. Golongan obat ini bekerja dengan cara 

menghambat reabsorpsi (penyerapan kembali) ion ,  dan  di tubulus 

distal dan lengkung henle, yang menyebabkan meningkatnya pengeluaran air. 

Obat-obat yang termasuk diuretik kuat adalah furosemid, asam etakrinat dan 

bumetamid (Nugroho, 2012). 

Distal tubule diuretics yaitu obat lini pertama untuk mengobati hipertensi 

tanpa penyakit penyerta. Diuretik ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi 

ion  dan di tubulus distal. Obat-obat yang termasuk diuretik tiazid adalah 

hidroklorotiazid, politiazid, indapamid, klortaridon dan siklotiazid (Nugroho, 

2012). 

Diuretik hemat kalium dibagi menjadi dua, yaitu diuretik penghambat 

aldosteron dan penghambat saluran ion natrium dan menurunkan sekresi kalium. 

Mekanisme kerja dari penghambatan aldosteron adalah penurunan resistensi 

vaskuler yang menyebabkan penurunan tekanan darah (Nugroho, 2012). Contoh 

obat penghambat aldosteron adalah spironolakton. Ketika direabsorpsi, natrium 

akan masuk melalui kanal natrium tetapi hal ini dihambat oleh mekanisme kerja 

obat golongan penghambat kanal natrium, yaitu triamteren dan amilorid (Depkes 

RI, 2006). 

Diuretik osmosis yaitu obat yang bekerja pada tiga tempat di nefron ginjal, 

yakni tubulus proksimal, lengkung henle dan tubulus kolektivus. Golongan obat 

menghambat reabsorpsi air pada bagian tubulus proksimal, lengkung henle dan 

tubulus kolektivus sehingga menghasilkan efek diuretik (Nugroho, 2012). Obat-
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obat golongan diuretik osmotik adalah mannitol, sorbitol, gliserin, dan isosorbid 

(Depkes RI, 2006). 

Carbonic anhydrase inhibitors merupakan golongan obat yang bekerja pada 

tubulus proksimal dengan cara menghambat reabsopsi bikarbonat melalui 

penghambatan enzim karbonat anhidrase. Enzim ini berfungsi meningkatkan ion 

hidrogen pada tubulus proksimal yang akan bertukar dengan ion natrium di 

lumen. Penghambatan enzim ini akan menghambat natrium, kalium, dan air 

sehingga meningkatkan sekresi urin (Nugroho, 2012). Obat-obat dari golongan ini 

adalah asetazolamid dan diklorofenamid (Depkes RI, 2006). 

b. Penghambat Reseptor Beta Adrenergik (beta-blocker) 

Mekanisme kerja golongan obat ini adalah menghambat reseptor beta 

adrenergik (antagonis reseptor) sehingga terjadi penurunan curah jantung dan 

penghambatan pelepasan renin, frekuensi dan kontraksi otot jantung (Wells, dkk, 

2009). Contoh antihipertensi dari golongan beta-blocker adalah propanolol, 

metoprolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, pindolol, acebutolol, penbutolol, 

labetalol (Depkes RI, 2006). 

c. Angiotensin Coverting Enzyme Inhibitor (ACEI) 

Mekanisme kerja golongan obat ACEI dalam menurunkan tekanan darah 

adalah menghambat enzim yang mengkonversi perubahan angiotensin I menjadi 

angiotensin II, yaitu ACE ( Angiiotensin Converting Enzim ) (Wells, dkk, 2009). 

Angiotensin II ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. 

Mekanisme kerja ACEI dengan menghambat produksi angiotensin II sehingga 

menurunkan volume darah dan menurunkan tekanan darah (Nugroho, 2012). 
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ACEI dikontraindikasikan untuk ibu hamil dan gagal ginjal. Contoh antihipertensi 

dari golongan ini adalah kaptopril, enalapril, benazepril, fosinopril, moexipril, 

quianapril dan lisinopril (Depkes RI, 2006).  

d. Penghambat Kanal Ion Kalsium (Calcium Channel Blocker) 

Mekanisme obat ini adalah dengan merelaksasi otot jantung dan otot polos 

melalui penghambatan masuknya ion kalsium masuk ke dalam intrasel. Pada 

pembuluh darah, penurunan ion kalsium intrasel menyebabkan meningkatkan 

diameter pembuluh darah arteri (vasodilatasi), penurunan kekuatan  kontraksi sel 

otot jantung, menurunkan curah jantung dan menyebabkan penurunan tekanan 

darah. Contoh antihipertensi dari golongan ini adalah amlodipin, diltiazem, 

verapamil, nifedipin (Nugroho, 2012). 

e. Angiotensin Receptor Blocker (ARB) 

ARB bekerja dengan cara menghambat secara langsung ikatan antara 

angiotensin II dengan reseptor angiotensin II tipe 1 (AT1). Angiotensin II adalah 

suatu vasokontriktor dan pemacu pengeluaran aldesteron. Aldesteron ini yang 

menyebabkan peningkatan volume darah sehingga meningkatkan resistensi 

vaskuler. Mekanisme kerja dari golongan obat ini adalah menyebabkan 

vasodilatasi lalu menurunkan tekanan darah, dan menurunkan pengeluaran 

aldesteron lalu menurunkan volume darah sehingga menurunkan beban akhir 

jantung (afterload) (Nugroho, 2012). Contoh antihipertensi dari golongan ini 

adalah valsartan, losartan, kandesartan dan aliskiren (Wells, dkk., 2009). 

f. Penghambat Reseptor Alfa (α blocker)  
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Reseptor α terdiri dari reseptor α1 dan α2. Reseptor α1 terdapat di jantung 

sedangkan reseptor α2 terdapat di otak. Kedua reseptor ini memiliki peran yang 

berlawanan. Reseptor yang berperan dalam pembuluh darah adalah reseptor α1. 

Aktivasi dari reseptor α1 akan meningkatkan peningkatan vasokontriksi, resistensi 

perifer sehingga mengakibatkan naiknya tekanan darah (Nugroho, 2012). Contoh 

obat golongan penghambat adalah reseptor α1 adalah prazosin, terazosin, dan 

doxazosin. Obat-obat ini bekerja pada pembuluh darah perifer dan menghambat 

pelepasan katekolamin pada sel otot jantung, menyebabkan vasodilatasi dan 

menurunkan tekanan darah (Depkes RI, 2006). 

2. Furosemid 

Furosemid adalah obat antihipertensi termasuk dalam golongan diuretik. 

Furosemid bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi ion ,  dan  di 

tubulus ginjal, yang menyebabkan meningkatnya pengeluaran air (Depkes RI, 

2006). Pada penggunaan oral, sebagian furosemid diabsorpsi secara cepat dan 

diekskresikan bersama urin dan feses (Lukmanto, 2003). Furosemid termasuk 

golongan kelas 4, yaitu obat yang memiliki kelarutan rendah dan permeabilitas 

rendah (Depkes RI, 2002). Struktur kimia furosemid dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur kimia furosemid (Sweetman, 2009) 
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3. Tanaman Jagung (Zea mays L.) 

Tanaman jagung (gambar 2) merupakan tanaman semusim, dimana siklus 

hidupnya berlangsung dalam kurun waktu 80-150 hari. Siklus pertumbuhan 

tanaman jagung terdiri dari pertumbuhan vegetatif dan generatif (Kusandar, 

2010). Tinggi tanaman jagung antara 100-300 cm dan umur panen 70 hari (Falah, 

2009).   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 . Tanaman Jagung (Zea mays L.) (Dokumentasi Pribadi) 

a. Klasifikasi Tanaman 

Menurut Tjitrosoepomo (2002), tanaman jagung dalam tata nama atau 

sistematika (taksonomi) diklasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Poales  

Famili      : Poaceae 

Genus : Zea 

Spesies      : Zea mays L. 
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b. Morfologi 

Morfologi tanaman jagung terdiri atas akar, batang, daun, bunga dan buah. 

Jagung termasuk golongan rumput-rumputan Graminae, memiliki batang yang 

kasar. Helaian daun berbentuk pita memiliki panjang 35-100 cm, dan lebar          

3-12 cm. Bunga jantan terletak pada ujung batang, sedangkan bunga betina 

sebagai tongkol yang terletak kira-kira dipertengahan batang. Rambut jagung 

terdapat di kepala putik dan tangkai kepala putik buah Zea mays L., buahnya 

berbentuk bulat dengan diameter 4-6 cm dan panjang mencapai 40 cm (Dahlan 

dan Slamet, 1992). 

c. Kandungan Kimia 

Jagung mempunyai kandungan kimia yang bermanfaat dalam penemuan 

obat baru. Rambut jagung sudah terbukti mengandung saponin, zat samak, 

flavonoid, minyak atsiri, minyak lemak, alkaloid (Yuniarti, 2008). Selain itu, 

rambut jagung juga mengandung protein, vitamin, karbohidrat, garam-garam 

kalsium, kalium, magnesium, natrium, alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid 

(Guo, dkk., 2009). Menurut Hutapea (2000), selain pada rambut jagung, beberapa 

senyawa aktif juga terdapat pada biji jagung, yaitu alkaloid, flavonoid dan 

polifenol.  

Kandungan kalium dalam rambut jagung diduga berfungsi sebagai diuretik,  

sehingga dapat memicu peningkatkan pengeluaran air dan natrium. Penurunan 

jumlah natrium di dalam tubuh mengakibatkan tekanan darah menurun (Fitriani, 

2009). Salah satu kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam daun belimbing 

wuluh yang diduga memiliki efek diuretik adalah kalium.  Hal ini juga dibuktikan 
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oleh hasil penelitian Prasetya (2007) yang menyatakan bahwa ekstrak daun 

belimbing wuluh mengandung kalium mempunyai efek diuretik pada tikus jantan.  

Alkaloid sebagai antihipertensi juga memiliki efek sebagai diuretik. 

Alkaloid bekerja langsung pada tubulus dengan cara meningkatkan ekskresi  

dan  sehingga meningkatkan ekskresi air dan menyebabkan volume urin 

bertambah (Nessa, dkk., 2013). Sementara itu, bahan alam lainnya yang diduga 

kuat memiliki efek antihipertensi adalah senyawa tannin, bekerja dengan cara 

menghambat vasokontriksi pembuluh darah sehingga peredaran darah lancar dan 

kerja jantung tidak terlalu berat (Diennazola, 2012). 

Kuersetin adalah salah satu senyawa golongan flavonoid yang telah terbukti 

dapat menurunkan tekanan darah sistol dan penghambatan radikal bebas pada 

tikus (Larson, dkk., 2010). Flavonoid lain juga mampu memperbaiki fungsi 

endotel dan menghambat agregasi platelet. Efek ini merupakan keuntungan 

flavonoid sebagai antihipertensi pada pasien dengan resiko penyakit 

kardiovaskuler (Gross, 2004). 

Flavonoid juga mampu menurunkan tekanan darah dengan mekanisme aksi 

lainnya, yaitu meningkatkan volume urin dengan cara meningkatkan laju 

kecepatan glomerulus. Selain itu, flavonoid dapat menghambat reabsorbsi  

dan  yang menyebabkan peningkatan  dan air dalam tubulus terjadi 

peningkatan volume air dalam tubulus dan terjadi peningkatan volume urin (efek 

diuretik) (Jouad, dkk., 2001). 
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d. Khasiat 

Rambut dan biji jagung memiliki beberapa khasiat, yaitu digunakan untuk 

menurunkan kadar kolesterol, peluruh air seni, menurunkan tekanan darah tinggi 

(Ren, dkk., 2009). Menurut Panjaitan, dkk., (2007), infus rambut jagung terbukti 

memiliki efek diuretik pada tikus jantan (Rattus norvegicus) galur Sprague 

Dewley. Infus kombinasi rambut dan biji jagung juga telah terbukti memberikan 

efek antihipertensi pada tikus jantan (Rattus norvegicus) (Herman dan Bayu, 

2015). Rambut jagung mengandung flavonoid, alkaloid dan kalium yang memiliki 

potensi diuretik (Nessa, dkk., 2013). Menurut Hutapea (2000), biji jagung 

mengandung alkaloid, flavonoid dan polifenol yang berkhasiat untuk peluruh air 

seni (diuretik). 

4. Monosodium Glutamat (MSG) 

Monosodium glutamat (MSG) adalah garam natrium yang berikatan dengan 

asam amino berupa asam glutamat. Asam glutamat merupakan bentuk asam 

amino yang di dalam tubuh akan dikonversikan menjadi glutamat. Glutamat 

berperan sebagai neurotransmiter yang menyebabkan sel-sel neuron yang terdapat 

di otak dapat berkomunikasi antara sel yang satu dengan sel lainnya (Anurogo dan 

Ikrar, 2014). 

Masyarakat menggunakan MSG sebagai penyedap masakan. Garam dari 

MSG mampu memenuhi kebutuhan garam sebanyak 20-30%, sehingga konsumsi 

MSG yang berlebih akan menyebabkan kenaikan kadar garam dalam darah. 

Garam yang berlebih akan menaikan tekanan darah karena sifat dari garam 
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mampu menahan air (Widyalita, dkk., 2014). Meningkatnya volume cairan 

ekstraseluler berpengaruh terhadap peningkatan volume darah dan berdampak 

pada terjadinya hipertensi (Nuraini, 2015).  

Pemberian MSG pada tikus dapat memicu terjadinya hipertensi melalui 

kenaikan kadar total kolesterol, trigliserid, VLDL, LDL dan mengalami 

penurunan kadar HDL sehingga tekanan darah meningkat karena adanya 

penyempitan pembuluh darah (Singh, dkk., 2011). Menurut Hidayati, dkk., (2015) 

pemberian monosodium glutamat (MSG) 100 mg/kgBB/hari pada tikus jantan 

galur Wistar selama 14 hari mampu meningkatkan tekanan darah sistol tikus 

sebesar 159,23 mmHg dan tekanan darah diastol sebesar 123,43 mmHg. 

5. Hewan Percobaan  

Salah satu hewan percobaan yang umum digunakan dalam penelitian 

farmakologi adalah tikus. Secara garis besar, fungsi, bentuk organ, proses 

biokimia dan biofisik antara tikus dan manusia memiliki banyak kemiripan, 

sehingga data yang dihasilkan dari penelitian menggunakan tikus dapat 

diinterpolasikan pada manusia (Hedrich, 2006). Tikus adalah hewan percobaan 

yang paling umum digunakan dalam skrining obat antihipertensi. Jenis tikus yang 

digunakan seperti Wistar, Sprague Dawley, Fawnhooded, Fisher dan Lewis 

(Badyal, dkk., 2013 ). 

Tikus galur Wistar (Rattus norvegicus) dipilih sebagai hewan uji untuk 

khasiat antihipertensi karena diketahui memiliki fisiologis tubuh yang mirip 

dengan fisiologis manusia sehingga tepat digunakan sebagai subyek uji. 
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Penelitian menggunakan tikus galur Wistar jantan telah banyak dilakukan. 

Secara seksual, semua jenis mamalia jantan mempunyai tekanan darah yang lebih 

tinggi dan lebih mudah mengalami peningkatan tekanan darah dari pada betina. 

Hormon testosteron yang dimiliki oleh tikus jantan juga mempercepat terjadinya 

hipertensi dengan mengurangi eksresi natrium, meningkatkan norepinefrin dalam 

plasma, dan mempercepat terjadinya glomerulosklerosis. Tikus dengan usia yang 

lebih muda lebih sering digunakan karena serangan hipertensi akan berkembang 

cepat (Badyal, dkk., 2013). 

6. Metode Non-Invasive Blood Pressure untuk Pengukuran Tekanan Darah 

Metode non invasive blood pressure merupakan metode pengukuran 

tekanan darah yang dilakukan dengan menggunakan manset pada ekor hewan 

untuk menutup jalan darah yang mengalir. Setelah deflasi, salah satu dari 

beberapa jenis non-invasif sensor tekanan darah, ditempatkan dalam distal manset 

okulasi, sehingga dapat digunakan untuk memantau tekanan darah. Ada tiga jenis 

pengukuran tekanan darah non-invasif, yaitu photoplethysmography, 

piezoplethysmography dan Volume Pressure Recording (Mallkof, 2011). 

Salah satu metode pengukuran tekanan darah non-invasif adalah Volume 

Pressure Recording, dengan alat yang bernama CODA. VPR menggunakan 

tekanan diferensial yang dirancang khusus untuk mengukur volume darah di 

bagian ekor. VPR benar-benar akan mengukur enam parameter secara simultan, 

yaitu tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, tekanan darah rata-rata, 

denyut nadi jantung, volume darah ekor, dan aliran darah ekor. VPR adalah 

metode yang paling dapat diandalkan, konsisten, dan akurat untuk mengukur 
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tekanan darah non-invasif pada hewan pengerat, mulai dari tikus sekecil 8 gram 

hingga tikus yang lebih dari 950 gram. Sejak VPR menggunakan metode 

volumetrik untuk mengukur aliran darah dan volume darah di bagian ekor, tidak 

ada artefak pengukuran yang berkaitan dengan cahaya lingkungan. VPR tidak 

tergantung pada pigmentasi kulit hewan, sehingga kulit gelap tidak memberikan 

pengaruh negatif pada pengukuran VPR (Mallkof, 2011). 

Alat CODA merupakan alat yang menggunakan manset pompa khusus dan 

detektor denyut nadi. Keduanya dipasangkan pada ekor tikus dan dihubungkan 

dengan rekorder tekanan darah. Tikus dipanaskan pada alas panas 37°C (tanpa 

pemanasan denyut nadi tikus tidak dapat dideteksi oleh rekorder). Manset pompa 

ditekan pada ekor tikus dan diikuti dengan pemanasan detektor dengan tepat. 

Denyut nadi pertama diperiksa dan denyut nadi tersebut direkam. Pompa akan 

memompa secara otomatis sampai aliran darah tikus berhenti dan tidak dapat 

dideteksi lagi. Tekanan yang diperoleh sebanding dengan tekanan darah sistolik 

dan diastolik (Waynforth, 1980). 

F. Landasan Teori 

Tanaman jagung (Zea mays L.), selain sebagai bahan makanan juga 

berpotensi untuk pengobatan antihipertensi (Ren, dkk.. 2009). Hasil penelitian 

Panjaitan, dkk., (2007) menyimpulkan bahwa infus rambut jagung memiliki efek 

diuretik pada tikus jantan galur Sprague Dewtey. Rambut dan biji jagung memiliki 

beberapa khasiat, yaitu digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol, peluruh air 

seni, menurunkan tekanan darah tinggi (Ren, dkk., 2009). Infus kombinasi rambut 
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dan biji jagung juga telah terbukti memberikan efek penurunan tekanan darah 

sistol dan diastol pada tikus jantan (Herman dan Bayu, 2015). 

Hubungan pola dosis ekstrak suatu tanaman dengan efek antihipertensi 

adalah berbanding lurus. Menurut Nurihardiyanti, dkk., (2015) bahwa semakin 

meningkatnya dosis ekstrak kombinasi biji pepaya dan biji salak menyebabkan 

meningkatnya aktivitas diuretik terhadap tikus putih jantan. Penelitian Hidayat, 

dkk., (2004) menunjukkan bahwa ekstrak buah mengkudu menghasilkan efek 

penurunan tekanan darah yang semakin besar seiring dengan meningkatnya dosis 

ekstrak buah mengkudu yang diberikan pada marmut. 

G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori diatas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 

1. Ekstrak etanol kombinasi rambut dan biji jagung dapat menurunkan tekanan 

darah sistol dan diastol tikus hipertensi yang diinduksi monosodium 

glutamat (MSG). 

2. Pola efek antihipertensi ekstrak etanol kombinasi rambut dan biji jagung 

pada tikus hipertensi yang diinduksi monosodium glutamat (MSG) adalah 

tergantung pada dosis. 

 

 

 


