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NOVA RIZKI F. 115100807111008. Efek Terapi Teh Celup Berbasis Ampas 

Ekstrak Cincau Hitam (Mesona palustris) Dan Rosella Terhadap Tekanan 

Darah dan Aktivitas Antioksidan Superoksida Dismutase (SOD) Pada Tikus 

Hipertensi. TA. Pembimbing: Dr. Ir. Tri Dewanti W. M.Kes  

 

RINGKASAN 

 

Berdasarkan penelitian optimasi proses ekstraksi bahan baku pembuatan 

suplemen berbasis cincau hitam oleh Maslukhah (2015) dihasilkan hasil samping 

berupa ampas cincau hitam dan jahe merah pada tahap ekstraksi yang 

diperkirakan masih berpotensi antioksidan karena ekstraksi dilakukan dengan 

optimasi waktu yang singkat (2,5 jam) sehingga dilakukan pemanfaatan menjadi 

teh celup berbasis ampas cincau hitam dengan penambahan rosella dan kayu 

manis. Hipertensi menjadi masalah kesehatan penting diseluruh dunia dan stress 

oksidatif berperan penting dalam terjadinya hipertensi yang menyebabkan 

ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan antioksidan endogen SOD 

sehingga memicu disfungsi endotel dan dapat menyebabkan kematian sel 

seperti kerusakan pada ginjal. Teh celup ampas cincau dan rosella diharapkan 

dapat menjadi alternatif pengobatan hipertensi.  

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui aktivitas antioksidan 

dari teh celup ampas cincau hitam dan rosella terhadap penurunan tekanan 

darah dan peningkatan antioksidan endogen SOD pada kondisi hipertensi dan 

perbaikan kerusakan ginjal melalui gambaran histopatologi ginjal. 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rancangan 

tersarang (Nested Design) dengan 2 faktor. Faktor 1 adalah kelompok perlakuan 

tikus yaitu kelompok kontrol negatif, positif, kontrol obat, teh celup dosis 1 dan 

dosis 2. Faktor 2 adalah waktu pengukuran (tekanan darah dan aktivitas SOD). 

Hasil perhitungan ANOVA kemudian diuji lanjut menggunakan BNT dengan 

selang kepercayaan 99% untuk tekanan darah dan 95% untuk aktivitas SOD. 

Hasil analisis ampas ekstrak cincau hitam dan jahe merah hasil optimasi 

2,5 jam masih mempunyai aktivitas antioksidan dengan kandungan total fenol 

12,47 mgCAE/gr, IC50 sebesar 422,89 ppm serta kadar air 8,34%. Hasil analisa 

pada teh celup ampas cincau hitam dan rosella mempunyai kandungan total 

fenol 49,15 mgGAE/gr, antioksidan IC50 sebesar 48,96 ppm dan kadar air 

11,32%. Hasil pengujian in vivo menunjukkan pemberian teh celup berpengaruh 

sangat nyata (α=0,01) terhadap penurunan tekanan darah sistol dan diastol serta 

kenaikan aktivitas antioksidan SOD. Pada dosis 0,063gr/200grBB persentase 

penurunan tekanan darah sistol dan diastol adalah 36,44% dan 42,35% dengan 

kenaikan aktivitas SOD 16,2%. Sementara persen penurunan tekanan darah 

sistol dan diastol pada kelompok dosis 0,095gr/200grBB adalah 47,84% dan 

56,44 % dengan kenaikan aktivitas SOD sebesar 10%. Gambaran histopatologi 

ginjal menunjukkan pemberian teh celup dosis 0,063gr dan 0,095gr/200grBB 

mampu memperbaiki kerusakan sel ginjal. 

 

Kata kunci : Teh celup ampas cincau dan rosella, hipertensi, SOD, ginjal  
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NOVA RIZKI F. 115100807111008. Therapeutic Effects Teabag-Based Dregs 

Extract Of Black Cincau (Mesona palustris) and Rosella Flower on Blood 

Pressure and Antioxydant Activity of Superoxide Dismutase (SOD) in 

Hypertensive Rats. TA. Supervisor: Dr. Ir. Tri Dewanti W. M.Kes.  

 

SUMMARY 

 
 Based on the extraction process optimization studies raw material for 
making supplements based black cincau by Maslukhah (2015) produced 
byproduct in the form of black cincau and red ginger dregs at the extraction stage 
is estimated to potentially antioxidant because extraction is done with 
optimization short time (2.5 hours) so done utilization of teabag based waste 
black cincau with the addition rosella and cinnamon. Hypertension become an 
important health problem worldwide and oxidative stress plays an important role 
in the occurrence of hypertension which causes an imbalance between the 
production of free radicals and antioxidants endogenous SOD triggering 
endothelial dysfunction and can cause cell death such as damage to the kidneys. 
Teabag dregs black cincau and rosella is expected to be an alternative treatment 
of hypertension. 

The objective of this research was to determine the antioxidant activity of 

teabags-dregs black cincau and rosella to decrease blood pressure and increase 

in endogenous antioxidant SOD in the condition of hypertension and kidney 

damage repair through renal histopathology picture. 

The design used in this study using nested design by 2 factors. Factor 1 

is treated group of rats that are negative and positive control group, drugs control, 

teabag dose 1 and dose 2. Factor 2 is the time measurements (blood pressure 

and activity of SOD). ANOVA calculation result are then tested further using LSD 

with 99% confidence interval for blood pressure and 95% for SOD activity. 

The result showed that dregs extraction of black cincau optimization 

results 2,5 hours still have antioxidant activity with total phenol content of 12,47 

mgCAE/g, IC50 of 422,89 ppm and water content of 8,34%. An analysis of the 

teabag dregs of black cincau and rosella has total phenol content of 49,15 

mgGAE/g, antioxidant IC50 of 48,96 ppm and water content of 11,32%. The test 

results demonstrate in vivo administration of a teabag was highly significant (α= 

0.01) towards a decrease in systolic and diastolic blood pressure as well as 

increase in the antioxidant activity of endogenous SOD. At a dose 

0,063gr/200grBW percentage of reduction in systolic and diastolic blood pressure 

was 36,44% and 42,35% with a 16,2% increase in SOD activity. While the 

percentage of decrease in diastolic and systolic blood pressure at group dose 

0,095gr/200grBW was 47.84% and 56.44% with the increase in SOD activity by 

10%. Histopathologic features kidneys showed dose administration teabag 

0,063gr and 0,095gr/ 200grBB able to repair damage to kidney cells due to 

oxidative stress in hypertension. 

 

Keywords: teabag dregs black cincau and rosella, hypertension, SOD, kidney  
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I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Cincau hitam (Mesona palustris BL) atau yang disebut dengan janggelan 

biasanya digunakan sebagai bahan makanan atau minuman penyegar dan 

campuran teh, selain itu cincau hitam sejak zaman dahulu diyakini mempunyai 

khasiat sebagai obat (Miftakhurohmah dan Sitti, 2006). Banyak peneliti yang 

telah mengembangkan produk pangan berbasis cincau hitam berupa minuman 

instan, liang teh, tablet effervescent serta suplemen berbasis cincau hitam 

(Prasetyo, 2014; Maslukhah, 2015). Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

optimasi waktu ekstraksi bahan baku pembuatan suplemen berbasis cincau 

hitam berskala pilot plan di PT. Asimas Lawang yang dilakukan oleh Maslukhah, 

dkk (2016), dihasilkan hasil samping berupa ampas cincau hitam dan jahe merah 

pada tahap ekstraksi. Adanya ampas hasil samping ekstraksi tersebut 

diperkirakan masih berpotensi sebagai antioksidan karena ekstraksi dilakukan 

dengan optimasi waktu yang dihentikan pada 2,5 jam dengan hasil analisa 

aktivitas antoksidan dan total fenol ekstrak yang dilakukan oleh Maslukhah, dkk 

(2016) sebesar 56,87% dan 1,582 mgCAE/gr sementara hasil analisa 

antioksidan dan total fenol pada ekstraksi 5 jam adalah 64,65% dan 1,751 

mgCAE/gr, sehingga dari data tersebut diperkirakan ampas ekstraksi 2,5 jam 

masih berpotensi memiliki sifat antioksidan. 

 Untuk meminimalisir hasil samping dari proses ekstraksi yakni ampas 

cincau hitam telah dilakukan pemanfaatan menjadi suatu produk salah satunya 

adalah teh celup berbasis ampas ekstrak cincau hitam dengan penambahan 

rosella dan kayu manis (Maslukhah dkk, 2015). Rosella dan kayu manis 

berfungsi sebagai penambah rasa, warna, dan flavor. Selain itu rosella dan kayu 

manis telah diketahui memiliki kandungan senyawa antioksidan yang berperan 

sebagai radical scavenger. 

Herbal cincau hitam pada penelitian sebelumnya dapat mengobati 

hipertensi karena diketahui memiliki kandungan senyawa fenol yang tinggi. Dan 

diantara senyawa fenol tersebut asam kafeat mempunyai aktivitas antioksidan 

paling tinggi dan terbukti mempunyai efek antihipertensi dengan menurunkan 
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tekanan darah, stres oksidatif, dan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan 

endogen pada tikus hipertensi (Yeh et al., 2008; Prasetyo, 2014). 

Dewasa ini hipertensi menjadi masalah kesehatan penting diseluruh 

dunia karena prevalensi yang tinggi dan terus meningkat serta hubungannya 

dengan penyakit kardiovaskuler, gagal jantung, stroke dan penyakit ginjal, serta 

menjadi faktor resiko ketiga terbesar penyebab kematian dini (Kartikasari, 2012). 

Stress oksidatif diyakini memiliki peran penting dalam patofisiologi terjadinya 

hipertensi. Sumber stress oksidatif pada hipertensi disebabkan oleh Angiotensin 

II yang berpotensi menstimulasi NAD(P)H oksidase yang akan menstimulasi 

superoksida yang bersifat radikal bebas. Anion superoksida memicu 

perkembangan hipertensi dengan menonaktifkan nitrit oksida turunan 

endothelium sehingga menyebabkan disfungsi endotel yang menghambat 

mekanisme vasodilatasi (Puista, 2011).  

Ketika tubuh berada dalam kondisi patologi hipertensi akibat terbentuknya  

radikal bebas dalam jumlah berlebihan, enzim-enzim yang berfungsi sebagai 

antioksidan endogen seperti superoksida dismutase (SOD) yang melawan 

kerusakan oksidatif dapat menurun aktivitasnya. Sebagai antioksidan, SOD 

mengkatalisis pengubahan radikal superoksida menjadi hidrogen peroksida dan 

oksigen, melindungi sel dan melawan potensi toksik oksigen reaktif. 

Ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan antioksidan endogen 

(stres oksidatif) memicu disfungsi endotel yang dapat melukai jaringan dan DNA 

yang mengarah pada kerusakan dan kematian sel (Zhao et al, 2013; Tandon et 

al, 2005). Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi salah satunya berupa 

kerusakan ginjal. Kerusakan pada ginjal seperti glomerular sclerosis, nekrosis sel 

tubulus, fibrosis intersisial dan inflamasi menyebabkan penyakit ginjal kronik 

hingga gagal ginjal (Widyanti, 2012; Kandiikar & Fink, 2011). 

Oleh karena itu, jika terjadi peningkatan radikal bebas dalam tubuh, 

dibutuhkan antioksidan eksogen yang berasal dari bahan pangan yang 

dikonsumsi dalam jumlah yang lebih banyak untuk mengeliminir dan menetralisir 

efek radikal bebas. Sehingga untuk mengetahui aktivitas antioksidan teh celup 

ampas cincau tersebut terhadap penyakit hipertensi diperlukan penelitian secara 

in vivo mengenai pemberian teh celup ampas cincau hitam terhadap tekanan 

darah dan aktivitas antioksidan endogen superoksida dismutase serta gambaran 

histopatologi ginjal pada tikus hipertensi. Diharapkan dengan adanya 

pemanfaatan hasil samping tersebut dapat menambah diversifikasi produk 
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pangan lokal dan diharapkan dapat menjadi alternatif yang baik untuk 

pengobatan hipertensi. 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana aktivitas antioksidan ampas ekstraksi cincau hitam dan teh celup 

berbasis ampas cincau hitam yang dikombinasi rosella dan kayu manis? 

2. Bagaimana pengaruh produk teh celup dari ampas ekstraksi cincau hitam 

yang dikombinasi dengan rosella dan kayu manis terhadap peningkatan 

aktivitas antioksidan superoksida dismutase dan efek antihipertensi pada 

hewan coba dengan kondisi hipertensi serta gambaran histopatologi ginjal 

tikus? 

3. Berapakah dosis teh celup berbasis ampas ekstraksi cincau hitam dengan 

kombinasi rosella dan kayu manis yang dapat mengobati kondisi hipertensi 

pada hewan coba ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Mengetahui aktivitas antioksidan ampas ekstrak cincau hitam dan teh celup 

berbasis ampas cincau hitam dengan penambahan rosella dan kayu manis 

2. Mengetahui pengaruh produk teh celup dari ampas cincau hitam yang 

dikombinasi dengan rosella dan kayu manis terhadap peningkatan aktivitas 

antioksidan superoksida dismutase dan efek antihipertensi pada hewan coba 

kondisi hipertensi serta gambaran histopatologi ginjal tikus 

3. Mengetahui dosis teh celup berbasis ampas ekstraksi cincau hitam dengan 

kombinasi rosella dan kayu manis yang dapat mengobati kondisi hipertensi 

pada hewan coba 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Dapat memanfaatkan hasil samping ampas ekstraksi cincau hitam yang 

masih berpotensi memiliki aktivitas antioksidan sehingga dapat menambah 
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diversifikasi produk pangan fungsional serta dapat menambah nilai ekonomis 

dari hasil samping tersebut 

2. Memberikan alternatif pengobatan hipertensi dari bahan-bahan herbal 

sehingga tidak menimbulkan efek samping seperti pada obat-obatan farmasi 

 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

 

Diduga ampas hasil ekstraksi cincau hitam dengan optimasi waktu masih 

memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi sehingga kombinasinya dengan rosella 

dan kayu manis pada produk teh celup diharapkan dapat menurunkan atau 

mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi dengan menurunkan stress 

oksidatif sehingga meningkatkan aktivitas antioksidan endogen superoksida 

dismutase dan memperbaiki kerusakan sel ginjal.  
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tanaman Cincau Hitam (Mesona palustris BL) 

 

Tanaman cincau hitam (Mesona palustris BL) yang sering dikenal 

sebagai janggelan merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam suku 

Labiate. Cincau hitam merupakan tanaman perdu dengan ketinggian 30-60 cm 

dan tumbuh baik pada ketinggian 75-2300 m diatas permukaan laut, serta dapat 

tumbuh baik pada musim kemarau maupun penghujan. Di Indonesia tanaman 

cincau hitam banyak terdapat di Sumatera Utara, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, 

dan Sulawesi (Widyaningsih, 2007). 

Klasifikasi tanaman cincau hitam adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom  : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi  : Spermatophyta (menghasilkan biji) 

Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas   : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) 

Sub kelas  : Asteridae 

Ordo   : Lamiales 

Genus   : Mesona 

Species  : Mesona palustris BL 

 

Gambar  2.1. Daun Cincau Hitam (Priyatna, 2012) 

 

 
Ciri-ciri tanaman ini adalah berbatang kecil dan ramping beruas, berbulu 

halus dengan bentuk menyerupai segiempat, kebanyakan cabang pada bagian 

dasarnya, dan berwarna agak kemerahan. Daun tanaman cincau hitam berwarna 
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hijau, lonjong, tipis lemas, ujungnya runcing, pangkal tepi daun bergerigi, dan 

memliki bulu halus (Pitojo dan Sumiati, 2005). Bentuk bunganya mirip dengan 

kembang kemangi berwarna merah muda atau putih keunguan (Supriharso, 

1991 dalam Tasia, 2014). 

Bagian tanaman cincau hitam yang mempunyai kegunaan adalah bagian 

daun dan bagian batangnya yang dapat menghasilkan ekstrak gel cincau yang 

lebih banyak. Komponen pembentuk gel (KPG) cincau hitam diperoleh dari 

ekstraksi dan isolasi simplisia daun cincau hitam dengan menambahkan soda 

abu sebelum ditambahkan etanol 95% (Widyaningsih, 2007). Gel dihasilkan dari 

remasan daun yang ditambahkan air secukupnya sebagai pelarut pada suhu 

kamar antara 25oC sampai 30o C. Komponen pembentuk gel tanaman cincau 

hitam merupakan polisakarida alami yang dikategorikan sebagai suatu 

hidrokoloid larut air yaitu gum. Gum adalah bentuk serat diet yang larut dalam air 

dimana serat diet didefinisikan sebagai bahan tumbuhan yang tidak dapat 

diuraikan oleh sekresi endogen saluran cerna manusia (Ink, 1987 dalam 

Senditya, 2014). 

 

 

 

Gambar  2.2. Simplisia Cincau Hitam (Nanda, 2011) 

 

 

Cincau hitam mengandung air dan bahan-bahan selain air yang sering 

disebut bahan-bahan kering. Selain itu cincau hitam juga mengandung berbagai 

senyawa yang merupakan bahan aktif. Komponen gizi dalam daun cincau hitam 

dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Kandungan Gizi Daun Cincau Hitam per 100 gram Bahan 

Komponen Zat Gizi Satuan Jumlah 

Kalori Kal 122.0 

Protein gr 6.0 

Lemak gr 1.0 

Karbohidrat gr 26.0 

Kalsium mg 100.0 

Fosfor mg 100.0 

Besi Mg 3.3 

Vitamin A SI 107.5 

Vitamin B1 mg 80.0 

Vitamin C mg 17.0 

Air gr 66.0 

Bahan yang dapat dicerna % 40.0 

         Sumber : Pitojo, 2005 dalam Senditya, 2014 

 

 

Daun cincau hitam juga memiliki khasiat untuk kesehatan. Khasiat 

tersebut terkait erat dengan kandungan serat larut air yang terdapat didalamnya. 

Didalam tubuh, serat larut air dapat mengikat kadar gula dan lemak/kolesterol, 

sehingga bermanfaat untuk mencegah penyakit diabetes mellitus, jantung, stroke, 

dan penyakit kardiovaskuler lainnya (Ahfan, 2009 dalam Prasetyo, 2014). Dalam 

usus halus serat pangan akan menyerap dan mengikat asam-asam empedu dan 

selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh bersama-sama dengan tinja. 

Berkurangnya asam empedu tersebut akan menyebabkan hati mensintesis asam 

empedu lagi, sehingga kolesterol yang merupakan bahan dasar sintesis asam 

empedu tersebut jumlanya akan berkurang, baik kolesterol dalam plasma darah 

maupun dalam jaringan (Astawan, 2011 dalam Prasetyo, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ekstrak Hsian Tsao sejenis 

cincau hitam yang digunakan sebagai obat herbal dalam obat tradisional cina 

dapat mengobati panas-shock, hipertensi, diabetes, penyakit hati dan nyeri otot 

dan sendi. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan bahwa kandungan 

senyawa fenol yang ada pada cincau hitam yaitu sebesar 217,80 µg/ml yang 

berkontribusi pada aktivitas antioksidan dan efek scavenging pada radikal bebas. 

Penelitian aktivitas antioksidan dari senyawa fenol yang diisolasi dari cincau 

hitam jenis Mesona procumbens Hemsl. ditemukan beberapa senyawa fenol 

antara lain protocatechuic acid, o-hidroxybenzoic acid, vanilic acid, caffeic acid 

(CA) dan syringic acid yang bersifat antioksidan, antikanker, antimutagenik, 

antihipertensi, antidiabet dan imunomodulator. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa senyawa fenol berperan penting terhadap aktivitas antioksidan pada 

ekstrak cincau hitam dan senyawa CA dari ekstrak tersebut menunjukkan yield 

dan aktivitas antioksidan paling tinggi. Adanya senyawa aktif polifenol mampu 

melindungi kerusakan DNA pada limfosit manusia yang terkena hidrogen 

peroksida dan iradiasi sinar UV (Lai, 2001 dalam Tasia, 2014). 

Pada tahun sebelumnya, Hung dan Yen (2001) dalam Rochmawati 

(2014) juga telah mengidentifikasi senyawa yang bersifat antioksidan pada 

ekstrak hsian tsao yang difraksinasi dengan etil asetat. Senyawa tersebut antara 

lain stigmasterol, ᵝ-sitosterol, oleanolic acid dan ursolic acid. Selain komponen 

yang telah disebutkan sebelumnya, ekstrak hsian tsao juga mengandung 

chlorophyll a, chlorophyll b, pheophytin a, pheophytin b, asam askorbat, 

tocopherols (α-, ᵝ-, ɣ-, dan σ-) dan ᵝ-carotene. Kandungan asam askorbat ekstrak 

Hsian-tsao adalah 6,5 mg/g, ᵝ-caroten 0,29 mg/g dan α-tokoferol 51,5 µg/g. 

Senyawa golongan lain seperti alkaloid, flavonoid, polifenol, tannin, saponin, 

sterol, tepenoid dan steroid juga terdapat dalam ekstrak Hsian-tsao (Melodita, 

2011 dalam Rochmawati, 2014). 

Ekstrak cincau hitam telah diuji dalam penghambatan DPPH yaitu 

sebesar 16,4 µg/mL. Dilaporkan juga, pada ekstrak air cincau hitam 10 µg/mL 

dalam penghambatan peroksida, terdapat tiga senyawa fenolik yang berperan 

aktif 44% caffeic acid, 31% kaempferol, dan 22% protocatechuic acid, serta sisa 

senyawa fenolik lainnya masing-masing sebesar ± 20%. Caffeic acid (CA) 

merupakan antioksidan yang berperan dalam mereduksi tekanan darah dan 

stress oksidatif, sehingga dipercaya memiliki kontibusi penting sebagai 

pencegahan penyakit kardiovaskuler (Hung dan Yen, 2002 dalam Rochmawati, 

2014). Kandungan asam kafeat pada cincau hitam Mesona procumbens Hemsl 

adalah sebesar 17,2 mg/g sedangkan pada Mesona palustris BL sebesar 50,14 

ppm (Widyaningsih, 2007). 

Senyawa bioaktif dalam peranan sebagai antioksidan, yaitu menghambat 

dihasilkannya agen oksidatif seperti produksi Reactive Oxygen Species (ROS) 

oleh sel darah perifer, atau dengan menghambat paparan oksidatif dalam tubuh 

yang melindungi lipid dan protein agar tidak berubah menjadi lipid peroksida dan 

protein teroksidasi. Senyawa bioaktif membantu hormon endogen gluthahione 

yang berfungsi menghilangkan peroksida menjadi asam lemak hidroksil tidak 

beracun (Setyorini, 2012). 
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2.2 Jahe Merah (Zingiber officinale) 

 

Tanaman jahe (Zingiber officinale) termasuk dalam keluarga tumbuhan 

berbunga (temu-temuan). Tanaman ini sudah lama dikenal baik sebagai bumbu 

masak maupun untuk pengobatan. Rimpang dan batang tanaman jahe sejak 

tahun 1500 telah digunakan didalam dunia pengobatan dibeberapa negara di 

Asia (Kaitu, 2013). 

Jahe merah memiliki rimpang kecil, ramping, kurang mengandung air, 

berwarna merah atau jingga, dan rasanya pedas. Jahe ini juga dikenal dengan 

sebutan jahe sunti. Kadar minyak atsiri pada jahe pedas diatas 3 ml tiap 100 

gram rimpang. Jahe merupakan bahan penting dalam industri jamu tradisional. 

rimpang jahe ini berwarna merah hingga jingga muda. Aromanya tajam dan 

rasanya sangat pedas. Kandungan minyak atsirinya lebih tinggi dibandingkan 

klon jahe lainnya yakni 2,58%-3,72% dihitung atas dasar berat kering (Kaitu, 

2013). Penampakan jahe merah dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.3. Rimpang Jahe Merah (Wijaya, 2013) 

 

 

Minyak atsiri jahe termasuk jenis minyak yang mudah menguap dan 

merupakan suatu komponen yang memberi bau harum khas jahe. Minyak atsiri 

jahe terdiri dari zingiberol, zingiberen, n-nonyl aldehid, d-camphen, d-

bphellandren, methyl heptanon, sineol, stral, bomeol, linalool, asetat, kaprilat, 

phenol, dan chavicol. Jahe juga mengandung oleoresin yang lebih banyak 

mengandung komponen-komponen non-volatil yang merupakan zat pembentuk 

rasa pedas pada jahe. Umumnya oleoresin jahe tersusun oleh gingerol, singeron, 

shogaol, dan resin. Semakin tua umur rimpang jahe semakin besar pula 

kandungan oleoresinnya (Kaitu, 2013).  

Jahe merah pada umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-

obatan. Disebutkan bahwa rimpang jahe merah berefek pada peningkatan 
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kekuatan otot jantung, prevensi terhadap kondisi mabuk akibat perjalanan, 

kelancaran sirkulasi darah, penurun tekanan darah (Anindya, 2008). Jahe 

banyak digunakan didalam ramuan obat tradisional yang berfungsi sebagai obat 

pencernaan dan perut kembung, sakit kepala, kerongkongan, mulas dan batuk 

kering (Kaitu, 2013). 

Kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman 

jahe terutama golongan flavonoid, fenolik, terpenoid, dan minyak atsiri. Senyawa 

fenol jahe merupakan bagian dari komponen oleoresin, yang berpengaruh dalam 

sifat pedas jahe, sedangkan senyawa terpenoid merupakan komponen-

komponen tumbuhan yang mempunyai bau, dapat diisolasi dari bahan nabati 

dengan penyulingan minyak atsiri. Monoterpenoid merupakan biosintesa 

senyawa terpenoid, disebut juga senyawa “essence” dan memiliki bau spesifik. 

Senyawa monoterpenoid banyak dimanfaatkan sebagai antiseptik, ekspektoran, 

spasmolitik, sedative, dan bahan pemberi aroma makanan dan parfum. 

Senyawa-senyawa metabolit sekunder golongan fenolik, flavonoid, terpenoid dan 

minyak atsiri yang terdapat pada ekstrak jahe diduga merupakan golongan 

senyawa bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri (Bangun, 2011). 

Kemampuan jahe sebagai antioksidan alami tidak terlepas dari kadar 

komponen fenolik total yang terkandung didalamnya, dimana jahe memilki kadar 

fenol yang tinggi dibandingkan kadar fenol yang terdapat dalam tomat dan 

mengkudu. Gingerol dan shogaol telah diidentifikasi sebagai komponen 

antioksidan fenolik jahe. Rimpang jahe juga bersifat nefroprotektif terhadap 

mencit yang diinduksi oleh gentamisin, dimana gentamisin meningkatkan 

Reactive Oxygen Species (ROS) dan jahe yang mengandung flavonoid dapat 

menormalkan kadar serum kreatinin, urea dan asam urat (Bangun, 2011). 

 

 

2.3 Bahan Tambahan  

 

2.3.1 Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa) 

 

Rosella mempunyai nama ilmiah Hibiscus sabdariffa Linn. yang 

merupakan anggota family Malvaceae. Rosella dapat tumbuh baik didaerah 

beriklim tropis dan subtropis. Tanaman ini mempunyai habitat asli didaerah yang 

terbentang dari India hingga Malaysia. Tanaman ini telah tersebar luas didaerah 



11 
 

tropis dan subtropis diseluruh dunia sehingga tanaman ini mempunyai nama 

umum yang berbeda-beda diberbagai negara (Maryani dan Kristiana, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.4. Bunga Rosella (Rochadi, 2011). 

 

 

Meskipun rosella belum banyak dimanfaatkan di Indonesia, tetapi 

tanaman ini telah dimanfaatkan sejak dahulu di negara lain. Di India, Afrika, dan 

Meksiko, seluruh bagian tanaman rosella berfungsi sebagai obat tradisional. 

Bunga rosella, selain mempunyai rasa yang enak dan berkhasiat sebagai 

antioksidan, juga digunakan untuk penurun tekanan darah tinggi, anti kejang, 

obat cacingan, perangsang peristaltic usus, dan antieptik usus (Hasir dan Andy, 

2011). 

 Berbagai kandungan yang terdapat dalam tanaman rosella membuatnya 

populer sebagai tanaman obat tradisional. Kandungan vitamin dalam bunga 

rosella cukup lengkap, yaitu vitamin A, C, D, B1 dan B2. Bahkan kandungan 

vitamin C-nya (asam askorbat) diketahui 3 kali lebih banyak dari anggur hitam, 9 

kali dari jeruk sitrus, 10 kali dari buah belimbing, dan 2,5 kali dari jambu biji. 

Vitamin C merupakan salah satu antioksidan penting. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa kandungan antioksidan pada teh rosella sebanyak 1,7 

mmol/prolox. Jumlah tersebut lebih tinggi daripada jumlah pada kumis kucing 

(Widyanto dan Nelistya, 2008). 

Khasiat bunga rosella tidak terlepas dari komposisi kimia dalam kelopak 

bunga rosella. Komposisi kimia dalam kelopak bunga rosella adalah campuran 

asam sitrat dan asam malat 13%, antioksidan (gossipetin dan hibiscin) 2%, 

vitamin C 14 mg/100 g, beta-karoten 285 g/100gram, serat 2,5%, flavonoid, 

polisakarida dan asam-asam organik yang berperan dalam memberikan efek 

farmakologis tertentu. Hibiscin merupakan pigmen utama dalam kelopak bunga 
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rosella. Kandungan rosella lainnya adalah fenol, antosianin, flavonol, 

protacatechuic acid (PCA) (Winarti, 2006 ; Zuhrotun, 2009). 

Secara umum, komposisi kimia dari kelopak bunga rosella dapat dilihat 

pada tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 Komposisi Kimia Kelopak Bunga Rosella 

Komposisi Kimia Jumlah 

Kalori (kal) 44 

Air (g) 86,2 

Protein (g) 1,6 

Lemak (g) 0,1 

Karbohidrat (g) 11,1 

Serat (g) 2,5 

Abu (g) 1,0 

Kalsium (mg) 160 

Fosfor (mg) 60 

Besi (mg) 3,8 

Betakaroten (g) 285 

Vitamin C (mg) 214,68 

Thiamin (mg) 0,04 

Riboflavn (mg) 0,6 

Niasin (mg) 0,5 

Sumber : Hasibuan, 2010 

 

 
Bunga rosella (Hibiscuss sabdarifa linn) merupakan salah satu dari jenis 

terapi herbal untuk mengatasi hipertensi. Dari beberapa kandungan yang ada 

pada rosella, salah satu kandungan dalam rosella yang dikenal khasiatnya 

sebagai diuretik koleretik adalah anthocyanin, gossipetin, dan glucoside hibicin 

yang berperan dalam penurunan viskositas darah, memperlancar peredaran 

darah, serta mencegah tekanan darah tinggi (Adelia, 2012). Pemberian ekstrak 

kelopak bunga rosella yang telah distandarisasi sehingga mengandung 9,6 mg 

antosianin mampu menurunkan tekanan darah tinggi yang tidak berbeda nyata 

dengan pemberian kaptopril 50 mg/hari (Mu’nim, 2008). 

 

 

2.3.2 Kayu Manis (Cinnamomum burmanni) 

 

 Pohon kayu manis merupakan tumbuhan asli Asia Selatan, Asia 

Tenggara dan daratan Cina, Indonesia termasuk didalamnya. Tumbuhan ini 
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termasuk family Lauraceae yang memiliki nilai ekonomi dan merupakan tanaman 

tahunan yang memerlukan waktu lama untuk diambil hasilnya. Hasil utama kayu 

manis adalah kulit batang dan dahan, sedang hasil samping adalah ranting dan 

daun. Komoditas ini selain digunakan sebagai rempah, hasil olahannya seperti 

minyak atsiri dan oleoresin banyak dimanfaatkan dalam industri-industri farmasi, 

kosmetik, makanan, minuman, rokok, dan lain-lain (Aprianto, 2011). 

 

 

 
 

 

 

Gambar  2.5. Kayu Manis (Maxs, 2011) 

 

 

 Kayu manis mengandung minyak atsiri, eugenol, safrole, cinnamaldehyde, 

tannin, kalsium oksalat, dammar, zat penyamak, dimana cinnamaldehyde 

merupakan komponen yang terbesar yaitu sekitar 70% (Thomas, 2001 dalam 

Aprianto, 2011). Komposisi kimia Cinnamomum burmanni dapat dilihat pada 

Tabel 2.3 

 

  Tabel 2.3 Komposisi Kimia Kayu Manis 

Parameter Komposisi 

Kadar air 7,90% 
Minyak atsiri 2,40% 
Alkohol ekstrak 10-12% 
Abu 3,55% 
Serat kasar 20,30% 
Karbohidrat 59,55% 
Lemak 2,20% 

  Sumber : Thomas, 2001 dalam Aprianto, 2011 

  

 Kayu manis memiliki kapasitas antioksidan yang tinggi terutama senyawa 

antioksidan dan minyak esensialnya memiliki sifat antimikrobia. Sifat dari kayu 

manis ini dapat digunakan sebagai penangkal serangga dan berperan dalam 

membantu menurunkan penyakit tekanan darah tinggi. Minyak batang kayu 

manis memiliki kandungan aldehid terutama sinamaldehid sebesar 51,8-56% dan 

fenol sebesar 14-18% (Hastuti, 2008). Sifat dari kayu manis mengandung 
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sejumlah besar komponen volatile yang memberi sifat aroma dan flavor 

komponen itu adalah cinnamaldehyde dan eugenol (Fennema, 1996 dalam 

Yulianto, 2013). 

 Ekstrak kulit batang kayu manis (Cinnamomum burmanni Ness ex Blume) 

dengan kandungan kadar transsinamaldehid yang cukup tinggi (68,65%) menjadi 

sumber senyawa antioksidan dengan kemampuannya menangkap radikal bebas 

atau radical scavenger. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa minyak atsiri 

dan oleoresin kayu manis jenis C. burmanni mempunyai aktivitas antioksidan 

(Ekaprasada, 2009 dalam Prasetyaningrum dkk, 2012). Kayu manis 

mengandung protein, karbohidrat, vitamin (A, C, K, B3), mineral seperti kalsium, 

zat besi, magnesium, mangan, fosfor, sodium, zinc, dan kolin. Minyak atsiri kayu 

manis sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan beberapa bakteri antara 

lain B. cereus, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa dan Klebsiella sp. 

Penghambatan bakteri dengan minyak atsiri kayu manis ini disebabkan oleh 

senyawa aktif seperti sinamaldehid dan asam sinnamat. Penelitian tersebut 

memperlihatkan bahwa minyak atsiri dan oleoresin kayu manis mempunyai efek 

antibakteri pula (Gupta et al, 2008). 

 

 

2.4 Hipertensi 

 

2.4.1 Pengertian dan Klasifikasi Hipertensi 

 

 Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana tekanan 

sistoliknya diatas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya diatas 90 mmHg. Pada 

populasi lanjut usia, hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 160 mmHg 

dan tekanan diastolik 90 mmHg (Sagala, 2010). Tekanan sistolik adalah tekanan 

yang terjadi bila otot jantung berdenyut memompa untuk mendorong darah 

keluar dari arteri. Sementara tekanan diastolik adalah tekanan yang terjadi pada 

saat otot jantung beristirahat membiarkan darah kembali masuk ke jantung 

(Sustrani, 2005). 

Hipertensi merupakan suatu penyakit tanpa gejala sehingga sering 

disadari penderita setelah timbul akibat lanjut (komplikasi). Hipertensi adalah 

suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan 
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nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang 

membutuhkan (Sustrani, 2005). 

 Hipertensi diklasifikasikan atas hipertensi primer (esensial) (90-95%) dan 

hipertensi sekunder (5-10%). Dikatakan hipertensi primer bila tidak ditemukan 

penyebab pasti dari peningkatan tekanan darah tersebut misalnya stres, genetik, 

merokok dll. Salah satu contoh dari hipertensi esensial adalah adanya retensi 

garam yang masuk kedalam tubuh dengan jumlah yang berlebih. Larutan NaCl 

atau yang biasa dikenal dengan larutan garam merupakan larutan yang bersifat 

hipertonis sehingga dapat menarik air yang ada pada bahan. Penelitian tersebut 

diperkuat oleh sebuah penelitian, yang melaporkan bahwa natrium atau sodium 

merupakan senyawa penarik air, sehingga ketika natrium berada dalam 

pembuluh darah, air juga akan terserap dan menyebabkan peningkatan volume 

darah yang berakibat pada tinggginya viskositas dalam darah. Sedangkan 

hipertensi sekunder (non esensial) disebabkan oleh penyakit/keadaan yang 

sudah diketahui seperti gangguan hormonal, penyakit jantung, diabetes, ginjal 

serta akibat obat (Hanifa, 2011). 

 Menurut The Seventh Report of The Joint National Comitte on Prevention, 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure klasifikasi tekanan 

darah pada orang dewasa terbagi menjadi 4 kelompok seperti yang terlihat pada 

tabel 2.4 berikut. 

 

         Tabel 2.4 Klasifikasi Tekanan Darah 

Klasifikasi Tekanan 
Darah 

Tekanan Darah 
Sistolik (mmHg) 

Tekanan Darah 
Diastolik (mmHg) 

Normal <120 <80 

Prahipertensi 120-139 80-89 

Hipertensi derajat 1 140-159 90-99 

Hipertensi derajat 2 ≥160 ≥100 

        Sumber : JNC dalam Hanifa, 2011 

 

 

2.3.2  Faktor Penyebab Hipertensi 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hipertensi menurut Sustrani, 

2005 antara lain : 
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a. Usia 

   Hampir setiap survey yang dilakukan para ahli menemukan terjadinya 

kenaikan tekanan darah dengan naiknya umur diatas 45 tahun 

b. Jenis kelamin 

 Penelitian menunjukkan kejadian hipertensi lebih tinggi pada wanita 

dibandingkan pada pria karena pada wanita mengalami menopause sehingga 

terjadi penurunan jaringan perifer dan hormon 

c. Obesitas 

 Penelitian membuktikan bahwa curah jantung (kemampuan memompa 

darah oleh jantung) dan sirkulasi volume darah penderita hipertensi dengan 

obesitas lebih tinggi dibandingakan penderita hipertensi dengan barat badan 

normal. 

d. Keturunan  

 Suatu pendapat memperkirakan 3% dari anak yang lahir dari ayah-ibu 

normotensif (tekanan darah normal) mungkin akan menderita hipertensi, 

sedangkan kemungkinan ini akan naik menjadi 45% jika kedua orangtuanya 

menderita hipertensi. 

e. Macam Pekerjaan 

 Pekerjaan yang memiliki tekanan tinggi bisa menimbulkan stres. Stres 

melalui aktifasi saraf simpatik dapat meningkatkan tekanan darah 

f. Konsumsi garam 

 Mengkonsumsi garam kurang dari 3 gram perhari kemungkinan akan 

terjadi hipertensi beberapa persen saja, namun jika konsumsi garam antara 

5-15 gram perhari maka kemungkinan hipertensi menjadi 15-20% 

g. Lingkungan, gaya hidup, dan faktor geografi 

 Faktor kebiasaan, seperti merokok, makan makanan tinggi lemak, tidak 

senang makan buah dan sayur, peminum alkohol, dan tidak suka 

berolahraga disinyalir akan memicu terjadinya hipertensi.  

 

 

2.3.3 Mekanisme Hipertensi 

 

  Mekanisme naiknya tekanan darah terjadi dalam 2 bagian pengaturan, 

yaitu oleh sistem saraf (kontrol jangka pendek) dan ginjal (kontrol jangka 

panjang). Mekanisme patofisiologi yang berhubungan dengan peningkatan 



17 
 

hipertensi esesensial antara lain curah jantung dan tahanan perifer, sistem 

Renin-Angiotensin, sistem saraf otonom, disfungsi endothelium, substansi 

vasoaktif, hiperkoagulasi, dan disfungsi diastolik.  

1. Curah Jantung dan Tahanan Perifer 

  Sistem saraf simpatik mengontrol tekanan darah melalui mekanisme 

peningkatan curah jantung dan mempengaruhi tekanan pembuluh perifer. Pada 

tahap awal, hipertensi mempengaruhi curah jantung (primer) meninggi 

sedangkan tahanan perifer normal. Saraf simpatik mengeluarkan norepinefrin, 

sebuah vasokonstriktor (zat yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah) 

yang mempengaruhi pembuluh darah arteri dan arteriol sehingga resistensi 

perifer meningkat (Muttaqin, 2009). Keseimbangan curah jantung dan tahanan 

perifer sangat berpengaruh terhadap kenormalan tekanan darah. Tekanan darah 

ditentukan oleh konsentrasi sel otot halus yang terdapat pada arteriol kecil. 

Peningkatan konsentrasi sel otot halus akan berpengaruh pada peningkatan 

konsentrasi kalsium intraseluler. Peningkatan konsentrasi otot halus ini semakin 

lama akan mengakibatkan penebalan pembuluh darah arteriol yang mungkin 

dimediasi oleh angiotensin yang menjadi awal meningkatnya tahanan perifer 

yang irreversible. Hal tersebut dapat menyebabkan endotel mengalami disfungsi 

sehingga terjadi hypercoagulabilty penyebab hipertensi (Gray et al., 2005 dalam 

Munaf, 2012). 

2. Sistem Renin-Angiotensin Aldosteron System (RAAS) 

  Menurut Gray et al (2005) dalam Munaf (2012) mekanisme sistem Renin-

Angiotensin yaitu ginjal mengontrol tekanan darah melalui pengaturan volume 

cairan ekstraseluler dan sekresi rennin. Sistem renin-angiotensin merupakan 

sistem endokrin yang penting dalam pengontrolan tekanan darah. Apabila terjadi 

gangguan pada ginjal, maka ginjal akan banyak mensekresikan sejumlah besar 

rennin. Sagala (2010) menjelaskan bahwa pada saat bersamaan dimana sistem 

saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respon rangsang emosi, 

kelenjar adrenal juga terangsang mengakibatkan tambahan aktivitas 

vasokontriksi. Medula adrenal mensekresi epinefrin yang mengakibatkan 

vasokontriksi. Korteks adrenal mensekresi kortisol dan steroid lainnya yang 

dapat memperkuat respon vasokontriktor pembuluh darah. Vasokontriksi yang 

mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal menyebabkan pelepasan rennin. 

  Menurut Klabunde (2007) pengeluaran rennin dapat disebabkan aktivasi 

saraf simpatis (pengaktifannya melalui β1-adrenoreceptor), penurunan tekanan 
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arteri ginjal (disebabkan oleh penurunan tekanan sistemik atau stenosis arteri 

ginjal) dan penurunan asupan garam ke tubulus distal. Rennin disekresi oleh 

juxtaglomerulus aparantus di ginjal sebagai respon glomerulus underperfusion 

atau penurunan asupan garam, ataupun respon dari sistem saraf simpatetik. 

Rennin merupakan enzim dengan protein kecil yang dilepaskan oleh ginjal bila 

tekanan arteri turun sangat rendah (Puista, 2011). 

  Darah mengandung angiotensinogen (protein dalam aliran darah dalam 

bentuk tidak aktif) yang diproduksi hati. Rennin menetap dalam darah selama 30 

menit hingga 1 jam kemudian rennin mengkonversi angiotensinogen menjadi 

angiotensin I suatu metabolit tidak aktif selama sepanjang waktu tersebut, yang 

selanjutnya dikonversi menjadi angiotensin II (oktapeptida yang sangat aktif) 

dalam paru-paru (sel endotel, dan plasma) oleh angiotensin converting enzyme 

(ACE). ACE memegang peranan fisiologis penting dalam mengatur tekanan 

darah. ACE ini 90% ada dijaringan dan 10% ada diplasma. ACE diplasma 

berespon terhadap tekanan darah. ACE yang dijaringan akan mengkonversi 

angiotensin I menjadi angiotensin II yang berperan pada struktur pembuluh darah 

di sistem saraf pusat. Bila ACE jaringan berlebihan maka akan menyebabkan 

terjadinya mekanisme yang akan mempercepat aterosklerosis. Angiotensin II 

menetap dalam darah hanya selama 1 atau 2 menit karena angiotensin II secara 

cepat akan diinaktivaasi oleh berbagai enzim darah dan jaringan yang secara 

bersama-sama disebut angiotensinase (Puista, 2011). 

  Angiotensin II didalam tubuh akan berikatan dengan reseptor AT1, AT2 

dan AT4, dimana ketiganya mempunyai afinitas yang tinggi pada jaringan yang 

spesifik dan reseptor penyakit yang spesifik. AT1 akan memperantarai sebagian 

besar aktivitas angiotensin II, sedangkan AT2 memperantarai fungsi apoptosis 

dari angiotensin II di sel endhotelial dan vascular smooth muscle cells (VSMC). 

Reseptor AT1 terdapat di ginjal, jantung, sel otot polos, vascular otak, glandula 

adrenal, trombosit, adiposit dan plasenta. Resptor AT2 pada orang dewasa 

dalam kadar rendah terdapat diuterus, adrenal, sistem saraf sentral, jantung, dan 

ginjal. AT4 adalah reseptor spesifik endothelial yang penting untuk ekspresi 

molekul prokoagulan seperti plasminogen activating inhibitor-1 (Puista, 2011). 

  Ikatan angiotensin II dengan AT1 mendisosiasi subunit guanine-

nucleoted-binding protein (Gq/11), kemudian mengaktifkan fosfolipase G menjadi 

diacyl glycerol dan inositol trifosfat. Inositol trifosfat akan melepaskan Ca2+ ke 

dalam sel melalui membrane sel. Kalsium dan diacyl glycerol mengaktifkan 
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enzime protein kinase C dan calcium calmodulin kinase yang mengkatalisasi 

protein fosforilase dan akan menyebabkan regulasi fungsi sel. Hal ini secara 

klinis akan menyebabkan vasokontriksi, retensi natrium, retensi air, supresi 

rennin (negative feed back), stimulasi formasi superanokside, aktivasi sistem 

saraf simpatis, peningkatan sekresi endotelin dan proliferasi sel yang pada 

akhirnya menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah. Melalui ikatan 

dengan AT1, angiotensin juga menstimulasi transkripsi protein seperti Activator 

Protein I (AP-1) dan nuclear factor kappa B (NF-kB) yang terbentuk akibat stres 

oksidatif melepas oksigen radikal. Reaksi ini akan meningkatkan aktifitas 

monocyte chemoathractant protein-1 (MCP1), TNF-α dan IL6 yang merupakan 

sitokin penyebab inflamasi (Puista, 2011). 

  Campbell (2004) menjelaskan bahwa Angiotensin II berfungsi sebagai 

hormone yang meningkatkan tekanan darah dan volume darah dalam beberapa 

cara. Sebagai contoh, angiotensin II menaikkan tekanan dengan cara 

menyempitkan arteriola, menurunkan aliran darah ke banyak kapiler, termasuk 

kapiler ginjal. Selama Angiotensin II ada dalam darah berpotensi besar 

meningkatkan tekanan darah karena bersifat sebagai vasokonstriktor 

(menyempitkan pembuluh darah) melalui dua jalur, yaitu : 

a. Meningkatkan sekresi hormone antidiuretik (ADH) dan rasa haus. ADH 

diproduksi di hipotalamus (kelenjar pituitary) dan bekerja pada ginjal untuk 

mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat 

sedikit urin yang diekskresikan ke luar tubuh (antidiuresis) sehingga urin 

menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencerkan, volume 

cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari 

bagian intraseluler. Akibatnya volume darah meningkat sehingga 

meningkatkan tekanan darah. 

b. Menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan 

hormon steroid yang berperan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume 

cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl (garam) 

dengan cara mereabsorbsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl 

akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume dan tekanan 

darah. Selain peningkatan tekanan darah akibat reabsorbsi natrium pada 

ginjal, peningkatan tekanan darah terakait RAS (Renin-angiotensin System) 

juga diduga akibat RAS meningkatkan stress oksidatif yang dapat 
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menghasilkan senyawa penyebab vasokontriksi dan penurunan ketersediaan 

nitrit oksida. 

 

 

Gambar  2.6. Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron (Antranik, 2012) 

 

 

Hipertensi seperti halnya hiperlipidemia, menginduksi stress oksidatif 

pada dinding arteri. Superoxide anions memicu perkembangan hipertensi 

dengan menonaktifkan endhothelium derived nitric oxide sehingga menghambat 

mekanisme vasodilatasi. Angiotensin II yang terdapat pada monosit berpotensi 

menstimulasi NAD(P)H oksidase (enzim kompleks yang mengkatalisis reduksi 

oksigen molekuler menggunakan NADPH sebagai donor elektron) yang 

kemudian akan menstimulasi superoksida. Superoksida dan ROS lain dapat 

menginaktifkan Nitric oxide (NO), vasodilator yang diproduksi oleh endothelial 

NO synthase (enos) sehinggga bioavalibiltasnya turun. Hal ini menyebabkan 

terjadi disfungsi endotel. Angiotensin II mengurangi produksi NO endothelial dan 

menghambat pertumbuhan seluler, meningkatkan endothelial trombogenity dan 

adesi sel proinflamasi, MMP2 pada SMA yang menyebabkan progesi plak, dan 

menjadi rupture (Puista, 2011).  

Hipertensi dapat menyebabkan komplikasi berupa kerusakan organ pada 

jantung, otak, ginjal, dan pembuluh darah. Kerusakan pada ginjal menyebabkan 

penyakit ginjal kronik hingga gagal ginjal (Widyanti, 2012). Kerusakan organ 
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ginjal, misalnya adalah glomerular sclerosis, nekrosis sel tubulus, fibrosis 

intersisial dan inflamasi (kandiikar & Fink, 2011). Gagal ginjal dapat terjadi 

karena kerusakan progresif akibat tekanan tinggi pada kapiler-kapiler ginjal, 

glomerolus. Dengan rusaknya glomerolus, darah akan mengalir keunit-unit 

fungsional ginjal, nefron akan terganggu dan dapat berlanjut menjadi hipoksia 

dan kematian. Dengan rusaknya membrane glomerolus, protein akan keluar 

melalui urin sehingga tekanan osmotik koloid plasma berkurang, menyebabkan 

edema yang sering dijumpai pada hipertensi kronik (Corwin, 2000) 

 

3. Disfungsi Endotelium 

  Pembuluh darah sel endotel mempunyai peran yang penting dalam 

pengontrolan pembuluh darah jantung dengan memproduksi sejumlah vasoaktif 

lokal yaitu molekul nitrit dan peptide endothelium. Disfungsi endothelium banyak 

terjadi pada kasus hipertensi primer. Secara klinis pengobatan dengan 

antihipertensi menunjukkan ganggguan produksi dari oksida nitrit (Gray, et al., 

2005 dalam Munaf, 2012). 

 

 

2.5 Ginjal 

 

 Ginjal adalah organ yang berfungsi mengatur keseimbangan cairan tubuh 

dengan cara membuang sampah-sampah sisa metabolisme dan menahan zat-

zat yang dibutuhkan tubuh. Fungsi ini amat penting bagi tubuh untuk menjaga 

homeostasis karena sel-sel tubuh hanya bisa berfungsi pada keadaan cairan 

tertentu (Sherwood, 2004). 

Unit fungsional terkecil ginjal yang mampu menghasilkan urin disebut 

nefron. Tiap ginjal bisa tersusun atas 1 juta nefron yang saling disatukan oleh 

jaringan ikat. Susunan nefron-nefron ini membagi ginjal menjadi 2 bagian, yaitu 

korteks dan medulla. Nefron sendiri terdiri dari atas glomerolus dan tubulus. 

Glomerolus tersusun atas pembuluh darah-pembuluh darah yang membentuk 

suatu untaian di kapsula bowman. Glomerolus berasal dari arteri ginjal. Arteri ini 

awalnya terbagi menjadi banyak afferent arterioles yang masing-masing menuju 

1 nefron dan menjadi glomerolus. Glomerolus akan berakhir di efferent arterioles. 

Arteriol terakhir tersebut lalu menjadi kapiler yang berfungsi memberi pasokan 
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oksigen dan energi bagi ginjal. Kapiler ini sekaligus berfungsi menerima zat-zat 

reabsorbsi dan membuang zat-zat sekresi ginjal (Sherwood, 2004). 

 

 

Gambar  2. 7. Struktur Organ Ginjal (Sanjaya, 2011) 

 

 

 Tubulus ginjal tersusun atas sel-sel epitel kuboid selapis. Tubulus ini 

dimulai dari kapsula bowman lalu menjadi tubulus konturtus proksimal, lengkung 

henle, tubulus konturtus distal, dan berakhir di tubulus pengumpul. Seluruh 

bagian tubulus konturtus berada dikorteks, sementara lengkung henle ada 

dimedula. Jalur naik dari tubulus konturtus distal akan lewat diantara afferent dan 

efferent arterioles. Struktur ini disebut juxtaglomerolus apparatus (Sherwood, 

2004). 

Hipertensi (tekanan darah tinggi) merupakan faktor resiko utama bagi 

terjadinya serangan jantung dan penyakit pembuluh darah lainnya. Bagaikan 

siklus ayam-telur, hipertensi merupakan faktor pemicu utama terjadi penyakit 

ginjal dan gagal ginjal. Sebaliknya, saat fungsi ginjal mengalami gangguan maka 

tekanan darah pun akan meningkat dan dapat menimbulkan hipertensi. Ginjal 

juga berfungsi memproduksi hormon yang memengaruhi fungsi dari organ-organ 

lainnya, misalnya hormon yang menstimulasi produksi sel darah merah, dan 

hormon yang membantu menyeimbangkan tekanan darah serta mengontrol 
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metabolisme kalsium. Bila salah satu faktor pendukung kerja ginjal, misal aliran 

darah ke ginjal, jaringan ginjal, atau saluran pembuangan ginjal terganggu atau 

rusak, maka fungsi ginjal akan terganggu bahkan dapat berhenti sama sekali, 

yang dalam hal ini disebut gagal ginjal tahap akhir (Rahardjo, 2007). 

Hipertensi pada dasarnya merusak pembuluh darah. Jika pembuluh 

darahnya ada pada ginjal, maka ginjal yang mengalami kerusakan. Tekanan 

darah yang tinggi menyebabkan perlukaan pada arteriol aferen ginjal sehingga 

dapat terjadi penurunan filtrasi. Adanya kerusakan pada bagian ginjal tertentu 

terutama bagian korteks/lapisan luar akan merangsang produksi hormon renin 

yang akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin I. Selanjutnya diubah 

menjadi angiotensin II yang menyebabkan pembuluh darah mengkerut atau 

menjadi keras. Pada saat seperti inilah terjadi hipertensi. Disamping itu, saat 

ginjal rusak maka ekskresi air dan garam akan terganggu. Hal ini mengakibatkan 

isi rongga pembuluh darah meningkat hingga menyebabkan hipertensi. 

Gangguan fungsi ginjal akibat hipertensi bisa berupa penyakit ginjal akut, 

penyakit kronis, dan gagal ginjal dimana ginjal tidak dapat lagi menjalankan 

sebagian atau seluruh fungsinya. Beberapa gejala-gejala lainnya seperti 

berkurangnya jumlah urin atau sulit berkemih, edema (penimbunan cairan) dan 

meningkatnya frekuensi berkemih terutama pada malam hari (Rahardjo, 2007). 

Jika fungsi renal menurun, produk akhir metabolime protein (yang 

normalnya diekskresikan kedalam urin) tertimbun dalam darah sehingga terjadi 

uremia dan mempengaruhi sistem tubuh. Semakin banyak timbunan produk 

sampah, maka setiap gejala semakin meningkat. Sehingga menimbulkan 

gangguan kliren renal akibat dari penurunan jumlah glomerulus yang 

menyebabkan penurunan klirens substansi darah yang seharusnya dibersihkan 

oleh ginjal.  Selain itu juga menimbulkan penurunan laju filtrasi glomerolus (GFR), 

menurunnya filtrasi glomerolus (akibat tidak berfungsinya glomeroli) klirens 

kreatinin akan menurun dan kadar kreatinin serum akan meingkat selain itu, 

kadar nitrogen urea darah (BUN) biasanya meningkat. Kreatinin serum 

merupakan indikator paling sensitif dari fungsi renal karena substansi ini 

diproduksi secara konstan oleh tubuh. BUN tidak hanya dipengaruhi oleh 

penyakit renal tetapi juga oleh masukan protein diet, katabolisme dan medikasi 

seperti steroid. (Smelzer, 2001). 

Kerusakan ginjal yang terjadi lebih dari 3 bulan, berupa kelainan 

struktural atau fungsional, dengan atau tanpa penurunan laju filtrasi glomerolus 
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(LFG), dengan manifestasi kelainan patologis dapat menyebabkan penyakit 

ginjal kronik. Pada stadium paling dini penyakit ginjal kronik, terjadi kehilangan 

daya cadang ginjal pada keadaan dimana basal LFG masih normal atau malah 

meningkat. Kemudian secara perlahan tapi pasti, akan terjadi penurunan fungsi 

nefron yang progresif, yang ditandai dengan peningkatan kadar urea dan 

keratinin serum. Sampai pada LFG sebesar 60% pasien masih belum merasakan 

keluhan (asimtomatik), tapi sudah terjadi peningkatan kadar urea dan kreatinin 

serum. Sampai pada LFG sebesar 30% mulai terjadi keluhan pada pasien seperti 

nokturia, badan lemah mual nafsu makan kurang dan penurunan berat badan. 

Sampai pada LFG dibawah 30%, pasien memperlihatkan gejala dan tanda 

uremia yang nyata seperti anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan 

metabolisme fosfor dan kalsium, pruritus, muntah dan lain sebagainya. Pada 

LFG dibawah 15% akan terjadi gejala dan komplikasi yang lebih serius, dan 

pasien sudah memerlukan terapi pengganti ginjal (renal replacement therapy) 

antara lain dialysis atau trasnplantasi ginjal. Pada keadaan ini pasien dikatakan 

sampai pada stadium gagal ginjal (Suardjono, 1999). 

 

 

2.4 Radikal Bebas dan Stres Oksidatif 

   

  Radikal bebas (free radical) atau sering juga disebut senyawa oksigen 

reaktif (reactive oxygen species/ROS) adalah sebuah molekul atau atom yang 

mempunyai satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya. 

Radikal bebas bersifat tidak stabil, sangat reaktif dan dapat merebut elektron dari 

molekul lain dalam upaya mendapatkan pasangan elektronnya. Molekul yang 

kehilangan elektron ini dapat bersifat reaktif, terutama asam lemak tidak jenuh 

yang kemudian ditranformasikan menjadi radikal bebas yang sangat reaktif 

(Astuti, 2008). 

  Dalam upaya memenuhi keganjilan elektronnya, radikal bebas yang 

elektronnya tidak berpasangan secara cepat akan menarik elektron 

makromolekul biologis yang berada disekitarnya seperti protein, asam nukleat, 

dan asam deoksiribonukleat (DNA). Jika makromolekul yang teroksidasi dan 

terdegradasi tersebut merupakan bagian dari sel atau organel, maka dapat 

mengakibatkan kerusakan pada sel tersebut (Astuti, 2008). 
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 Radikal bebas terdiri dari Reactive Oxygen Species (ROS), Radical 

Nitrogen Species (RNS) dan radikal lainnya. ROS mencakup Oxygen Free 

Radicals (OFRs) atau radikal oksigen seperti anion superoksida (O2•
-), radikal 

hidroksil (OH•), radikal peroksil (ROO•), hidrogen peroksida (H2O2), dan oksigen 

singlet (1O2) (Sitin, 2007). Ros dapat terjadi melalui beberapa mekanisme yang 

berbeda, seperti reperfusi-iskemia, aktivasi neutrofil dan makrofag, kimia fenton, 

endothelial cell xantine oxidase, metabolisme asam lemak bebas dan 

prostaglandin, dan hipoksia. 

Reaksi selanjutnya adalah peroksidasi lipid membran dan sitosol yang 

mengakibatkan terjadinya serangkaian reduksi asam lemak sehingga terjadi 

kerusakan membrane dan organel sel. Perokidasi lipid merupakan reaksi 

berantai yang memberikan pasokan radikal bebas secara terus menerus yang 

menginisiasi peroksidasi lebih lanjut. Proses secara keseluruhan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Inisiasi  : RH R* + H+ (1) 

Propagasi : R* +O2 ROO* (2) 

Terminasi : ROO* + RH  ROOH + R* (3) 

Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal asam lemak, yaitu suatu 

senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat 

hilangnya satu atom hidrogen (reaksi I). selanjutnya proses propagasi terjadi, 

dimana radikal asam lemak akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal 

peroksi (reaksi II). Radikal peroksid tersebut selanjutnya akan menyerang asam 

lemak menghasilkan hidroperoksida dan radikal asam lemak baru (reaksi III) 

(Adilaras, 2012). 

  Pengaruh negatif radikal bebas terjadi jika jumlahnya melebihi 

kemampuan detoksifikasi oleh sistem pertahanan antioksidan tubuh sehingga 

menimbulkan kondisi stress oksidatif. Stress oksidatif adalah sebagai gangguan 

keseimbangan antara produksi radikal bebas dengan antioksidan yang 

menyebabkan kerusakan jaringan. Kerusakan sel terjadi akibat 

ketidakseimbangan antara pembentukan ROS dan aktivitas pertahanan enzim 

antioksidan (Astuti, 2008). Stres oksidatif dalam tubuh dapat diukur melalui kadar 

malondialdehid (MDA) yang merupakan metabolit peroksidasi lipid oleh radikal 

bebas (Widyanti dkk, 2012; Winarsi, 2007; Asni dkk., 2009). 
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2.5 Antioksidan 

 

  Antioksidan adalah senyawa yang dapat memberikan elektron (electron 

donors) atau reduktan. Antioksidan mampu menangkal atau meredam dampak 

negatif radikal bebas dalam tubuh. antioksidan bekerja dengan cara 

mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat radikal bebas, 

sehingga aktivitas senyawa tersebut bisa dihambat. Senyawa ini memiliki berat 

molekul kecil tetapi mampu menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi 

dengan cara mencegah terbentuknya radikal bebas. Antioksidan juga dapat 

menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang 

sangat reaktif, sehingga kerusakan sel akan dihambat (Winarsi, 2007). 

  Berkaitan dengan reaksi oksidasi didalam tubuh, status antioksidan 

merupakan parameter penting untuk memantau kesehatan seseorang. Tubuh 

memiliki sisitem antioksidan untuk menangkal reaktivitas radikal bebas yang 

secara kontinu dibentuk sendiri oleh tubuh. Bila jumlah ROS ini melebihi jumlah 

antioksidan dalam tubuh, kelebihannya akan menyerang komponen lipid, protein, 

maupun DNA, sehingga mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang disebut 

stress oksidatif. Reaktivitas radikal bebas dapat dihambat melalui 3 cara, yaitu 

mencegah atau menghambat pembentukan radikal bebas baru, menginaktivasi 

atau menangkap radikal bebas dan memotong propagasi (pemutusan rantai), 

dan memperbaiki kerusakan karena radikal bebas (Winarsi, 2007). 

  Secara umum antioksidan dikelompokkan menjadi 2, antioksidan 

enzimatis dan antioksidan nonenzimatis. Antioksidan enzimatik misalnya SOD, 

katalase, dan glutation peroksidase. Antioksidan nonenzimatik misalnya vitamin 

C, E, karotenoid, flavonoid, quinon, bilirubin, asam urat, dan lain-lain. 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan dikelompokkan menjadi 3 

kelompok, yaitu : 

1. Antioksidan primer (Endogen) 

Bekerja dengan cara mencegah pembentukan radikal bebas yang baru serta 

mengubah radikal bebas menjadi molekul yang tidak berbahaya. Termasuk 

didalamnya adalah SOD, glutation peroksidase, dan katalase. Antioksidan 

primer sering juga disebut antioksidan enzimatis. 

2. Antioksidan sekunder (Eksogen) 
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Berguna untuk menangkap radikal dan mencegah terjadinya reaksi berantai. 

Termasuk didalamnya adalah vitamin E (alfatokoferol), vitamin C, 

betakaroten, asam urat, bilirubin, dan albumin 

3. Antioksidan tersier 

Berguna untuk memperbaiki kerusakan biomolekuler yang disebabkan oleh 

radikal bebas. Termasuk didalamnya adalah DNA repair enzyme dan 

metionin sulfoksida reduktase (Winarsi, 2007). 

 

 

2.6 Superoksida Dismutase (SOD) 

 

Superoksida dismutase (SOD) adalah salah satu enzim antioksidan 

endogen yang dihasilkan tubuh untuk mengatasi bahaya yang timbul akibat 

radikal bebas. Enzim yang sebenarnya telah ada ada dalam tubuh tetapi 

memerlukan bantuan zat-zat gizi mineral, seperti mangan (Mn), seng (Zn), dan 

tembaga (Cu). Superoksida dismutase (SOD) mengkatalisis pengubahan 

superoksida menjadi hidrogen peroksia dengan cara mengubah radikal yang 

sangat reaktif yang menginaktifkan NO menjadi senyawa yang stabil yang 

fungsinya termasuk melepaskan faktor hiperpolarisasi turunan endothelium 

(EDHF), meningkatkan regulasi eNOS, hipertropik dan respon remodeling 

pembuluh darah (Wilcox, 2005).  

Sedikitnya terdapat empat jenis logam yang umumnya menjadi atom 

pusat pada enzim ini, yaitu tembaga (Cu) dan seng (Zn) pada Cu,Zn-SOD yang 

terdapat didalam sitosol terutama di lisosom dan nukleus, mangan (Mn) pada 

MN-SOD yang terdapat di mitokondria, ekstraseluler SOD (EC-SOD) dan besi 

(Fe-SOD) yang hanya ditemukan pada tumbuhan (Ariadini, 2007). 

Banyak penelitian dan percobaan pada hewan menunjukkan bahwa 

radikal oksigen bebas meningkat dan substansi antioksidan SOD secara 

signifikan menurun ketika tubuh berada dalam keadaan patologi hipertensi (Zhao 

et al., 2013). Baris pertama pertahanan melawan ROS dicapai oleh SOD yang 

aktif dalam mengkatalisis detoksofikasi dari superoksida. Radikal ini dapat 

diubah menjadi hidrogen peroksida oleh enzim SOD yang ada di sitosol dan 

organel (Cu,Zn-SOD atau SOD-1), mitokondria (Mn-SOD atau SOD-2) dan 

cairan ekstraseluler (EC-SOD atau SOD-3). Cu,Zn-SOD dipercaya memainkan 

peranan yang sangat penting pada garis depan pertahanan antioksidan. 
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Hidrogen peroksida yang dihasilkan dari reaksi ini dapat didekomposisi lebih 

lanjut menjadi air dan oksigen oleh katalase di peroksisom dan juga enzim GPx 

di sitosol dan mitokondria (Sousa et al, 2012; Ariadini, 2007).  

Enzim SOD memegang peranan penting sebagai antioksidan endogen. 

SOD berfek sangat kuat dan merupakan pertahanan tubuh pertama dalam 

menghadapi serangan radikal bebas. Berdasarkan mekanismenya, enzim ini 

digolongkan sebagai antioksidan primer yang berperan mengurangi 

pembentukan radikal bebas baru dengan memutus reaksi berantai dan 

mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil. Secara umum semua SOD, ion 

metal mengkatalisa dismutase O2
- melalui mekanisme oksidasi reduksi. 

Superoksida dismutase menetralisir O2
- menjadi oksigen dan hidrogen peroksida 

(H2O2). Selanjutnya H2O2 diubah menjadi molekul air (H2O) oleh enzim katalase 

dan glutation peroksidase  

2O2
- + 2H+   O2 + H2O2 (oleh superoksida dismutase) 

2H2O2  2H2O + O2 (oleh katalase) 

2GSH +H2O2   GSSG + 2H2 (oleh glutation peroksidase) 

Aktivitas SOD bervariasi pada beberapa organ tikus, terdapat dalam jumlah 

tertinggi dalam hati, kemudian berturut dalam kelenjar adrenal, ginjal, darah, 

limpa, pancreas, otak, paru-paru, lambung, usus, ovariumm, timus, dan lemak 

(Nurwati, 2002 dalam Ariadini, 2007; Winarsi, 2007). 

Aktivitas SOD diukur berdasarkan laju penghambatan reduksi ferisitokrom 

c oleh anion superoksida yang dihasilkan oleh xantin/xantin oksidase. Xantin 

teroksidasi menjadi asam urat, sedangkan anion superoksida yang terbentuk 

selanjutnya mereduksi ferisitokrom c. Reduksi ferisitokrom c diamati berdasarkan 

kenaikan absorbansi pada panjang gelombang 550 nm. Pengukuran aktivitas ini 

berlangsung pada suhu 25oC, larutan xantin oksidase harus tetap dalam 

keadaan dingin sebelum digunakan (Winarsi et al. 2012). 

 

 

2.7 Pengkondisian Hipertensi 

 

2.7.1 Garam (NaCl) 

 

Natrium adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler. Konsentrasi 

serum normal adalah 136 sampai 145 mEg/L. Natrium berfungsi menjaga 
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keseimbangan cairan dalam kompartemen tersebut dan keseimbangan asam 

basa tubuh serta berperan dalam transfusi saraf dan kontraksi otot (Munaf, 2012). 

Garam mengandung 40% sodium dan 60% klorida. Garam mempunyai sifat 

menahan air. Pengaruh asupan garam terhadap timbulnya hipertensi terjadi 

melalui peningkatan volume plasma, curah jantung, dan tekanan darah (Sagala, 

2010). Pemberian NaCl sebanyak 200 mg/200gr BB dengan penambahan 

prednisone selama 1 minggu dapat meningkatkan tekanan darah tikus hingga 

mencapai 209 ±3,77 mmHg (Prasetyo, 2014). 

 Natrium memegang peranan terpenting terhadap hipertensi. Konsumsi 

garam yang berlebih menyebabkan konsentrasi natrium didalam cairan 

ekstraseluler meningkat. Untuk menormalkannya, cairan intraseluler ditarik 

keluar sehingga volume cairan ekstraseluler tersebut menyebabkan 

meningkatnya volume darah, sehingga berdampak timbulnya hipertensi (Hana, 

2008). Perpindahan air diantara cairan ekstraseluler dan intraseluler ditentukan 

oleh kekuatan osmotik. Osmosis adalah perpindahan air menembus membran 

semipermeabel ke arah yang mempunyai konsentrasi partikel tak berdifusinya 

lebih tinggi. Natrium klorida pada cairan ekstraseluler dan kalium dengan zat-zat 

organik pada cairan intraseluler adalah zat-zat terlarut yang tidak dapat 

menembus dan sangat berperan dalam menentukan konsentrasi air pada kedua 

sisi membran (Munaf, 2012). 

Hampir seluruh natrium yang dikonsumsi (3-7 gram sehari) diarbsorbsi 

terutama di usus halus. Natrium diarbsorbsi secara aktif setelah itu dibawa oleh 

aliran darah ke ginjal, disini natrium disaring dan dikembalikan kealiran darah 

dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan taraf natrium darah. Kelebihan 

natrium yang jumlahnya mencapai 90-99% dari yang dikonsumsi, dikeluarkan 

melalui urin. Pengeluaran urin ini diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan 

kelenjar adrenal bila kadar Na darah menurun. Aldosteron merangsang ginjal 

untuk mengasorbsi Na kembali. Jumlah Na dalam urin tinggi bila konsumsi tinggi 

dan rendah bila konsumsi rendah (Munaf, 2012). 

 

 

2.7.2 Prednison 

 

Prednisone termasuk kedalam golongan obat kortikosteroid, bila 

dikonsumsi terlalu berlebih dapat menyebabkan efek samping yaitu peningkatan 
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tekanan dalam mata (glaucoma), retensi cairan, mood, deposit lemak, dan 

tekanan darah tinggi (Setyorini, 2012). Prednisone berbentuk serbuk hablur putih 

atau praktis putih, tidak berbau, melebur pada suhu 230oC disertai peruraian. 

Prednisone sangat sukar larut dalam air, sukar larut dalam etanol, dalam 

kloroform, dalam dioksan dan dalam methanol (Sitorus, 2010). Struktur 

prednisone dapat dilihat pada gambar 2.7. 

 

Gambar  2.8. Struktur Prednison 

 

 

Senyawa teroid adalah senyawa golongan lipid yang memilki struktur 

kimia tertentu yang memiliki tiga cincin sikloheksana dan satu cincin siklopentana. 

Suatu molekul steroid yang dihasilkan secara alami oleh korteks adrenal tubuh 

dikenal dengan nama senyawa kortikosteroid. Kortikosteroid sendiri digolongkan 

menjadi dua berdasarkan aktifitasnya, yaitu glukokortikoid dan mineralkortikoid. 

Glukokortikoid memiliki peranan pada metabolisme glukosa, sedangkan 

mineralkortikosteroid memiliki retensi garam. Pada manusia, glukortikoid alami 

yang utama adalah kortisol atau hidrokortison, sedangkan mineralkortikoid utama 

adalah aldosteron (Sitorus, 2010). 

Kortikosteroid bekerja dengan mempengaruhi kecepatan sintetis protein. 

Molekul hormon memasuki sel melewati membran plasma secara difusi pasif. 

Hanya di jaringan target hormon ini beraksi dengan reseptor protein yang spesifik 

dalam sitoplasma sel dan membentuk kompleks reseptor-steroid, kompleks ini 

mengalami perubahan konformasi, lalu bergerak menuju nucleus dan berikatan 

dengan kromatin. Ikatan ini menstimulasi transkripsi RNA dan sintetis protein 

spesifik. Induksi sintetis protein ini yang akan menghasilkan efek fisiologik steroid. 

Pemberian prednisone 1,5 mg/KgBB yang dikombinasikan dengan NaCl ini dapat 

meningkatkan tekanan darah pada tikus (Prasetyo, 2014). 
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2.8 Kaptropil 

 

Kaptropil merupakan salah satu jenis obat hipertensi yang termasuk 

dalam golongan ACE inhibitor. Kaptropil tidak hanya mampu mengobati penyakit 

hipertensi tetapi beberapa penyakit lainnya. Kaptropil berupa serbuk hablur putih 

atau hampir putih, bau khas seperti sulfide. Kaptropil mudah larut dalam air, 

dalam methanol, dalam etanol, dan dalam kloroform (Putri, 2012). 

 

Gambar  2. 9 Rumus Bangun Kaptropil 

 

 

Kaptropil merupakan obat antihipertensi dan efektif dalam penangan 

gagal jantung dengan cara supresi sistem Rennin Angiotensin Aldosteron. 

Rennin adalah enzim yang dihasilkan ginjal dan berkerja pada globulin plasma 

untuk memproduksi angiotensin I yang bersifat inaktif. Angiotensin Converting 

Enzyme (ACE) akan merubah angiotensin I menjadi angitensin II yang bersifat 

aktif dan merupakan vasokonstriktor endogen serta dapat menstimulasi sintesa 

dan sekresi aldosteron dalam korteks adrenal. Peningkatan sekresi aldosteron 

akan mengakibatkan ginjal meretensi natrium dan cairan, serta meretensi kalium. 

Dalam kerjanya, kaptropil akan menghambat kerja ACE akibatnya pembentukan 

angiotensin II terhambat, timbul vasodilatasi, penurunan sekresi aldosteron 

sehingga ginjal menskresi natrium dan cairan serta meretensi kalium. Keadaan 

ini akan menyebabkan penurunan tekanan darah dan mengurangi beban jantung 

baik afterload maupun preload sehingga terjadi peningkatan kerja jantung (Putri, 

2012).  

Dosis yang digunakan untuk pola konsumsi kaptropil adalah dosis awal 

6,25-12,5 mg melalui mulut (oral) 3 kali sehari, sesuaikan dosis secara bertahap 

berdasarkan reaksi yang muncul, dosis pengobatan 25-50 mg melalui mulut, 2-3 

kali sehari atau 75 mg melalui mulut 2 kali sehari, dosis maksimum 150 mg/hari. 

Penggunaan kaptropil sebagai obat penurun tekanan darah menimbulkan efek 
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samping berupa hipotensi, palpitasi, takikardia, batuk, dispne, bronkospasme, 

pusing, kelelahan, nyeri abdomen, disgeusia, tukak lambung, ruam, peningkatan 

kadar BUN dan kreatinin, proteinuria, gagal ginjal, neutropenia, trombositopenia, 

anemia hemolitik (Putri, 2012). Penggunaan dosis kaptopril untuk menurunkan 

tekanan darah tikus adalah sebesar 2,5 mg/KgBB (Siska dan Arifin, 2013). 

 

 

2.9 Peran Senyawa Bioaktif Dalam Menurunkan Tekanan Darah 

 

Senyawa bioaktif berperan dalam menurunkan hipertensi melalui 3 peran, 

yaitu sebagai Angiotensin Receptor Blocker (ARB), sebagai senyawa yang 

membantu mempercepat pembentukan urin (diuretik), dan juga menjadi 

antioksidan dalam proses stres oksidatif. 

 

2.9.1 Angiotensin Receptor Blocker (ARB) dan Pembentuk Diuretik 

 

Cara kerja senyawa bioaktif langsung menuju ke pusat jaringan, seperti 

jantung, vascular, dan sistem syaraf. Senyawa bioaktif (caffeic acid) langsung 

bekerja pada sistem syaraf melalui mekanisme simpatolitik dan atau 

parasimpatomimetik, yaitu relaksasi otot atau melalui syaraf pusat. Kerja 

simpatolitik yaitu dengan cara menurunkan tekanan darah melalui penurunan 

curah jantung melalui penghambatan reseptor ᵝ1, mendilatasi pembuluh darah 

melalui penghambatan reseptor α1 atau ᵝ2. Bisa juga dengan cara menghambat 

pelepasan neurotransmitter andregenik (Iraz et al, 2001 dalam Septian, 2014). 

Pada proses penurunan tekanan darah, senyawa bioaktif berperan 

sebagai penghambat reseptor α dan ᵝ serta membantu dalam proses diuretik. 

Senyawa bioaktif bekerja menuju pusat jaringan yaitu sebagai α1 blocker. Pada 

mekanisme hipertensi, angiotensin II menempel pada reseptor α1 yaitu reseptor 

yang mengatur kerja pembuluh darah sehingga akan menyebabkan vasokontriksi. 

Senyawa bioaktif akan menempel pada reseptor tersebut, sehingga angiotensin 

II tidak bisa menempel kembali yang mengakibatkan renggangnya kembali 

pembuluh darah (vasodilatasi) sehingga darah akan mudah mengalir ke jantung. 

Senyawa bioaktif juga menurunkan curah jantung yang menempel pada reseptor 

ᵝ1 yaitu berfungsi dalam  menurunkan tekanan perifer pada jantung sehingga otot-

otot pada jantung dapat memompa darah dengan mudah serta menurunkan 
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kemungkinan pecahnya arteri. Senyawa ini juga mempengaruhi reseptor ᵝ2 

(Septian, 2014). 

Senyawa bioaktif yang berperan dalam diuretik yaitu tannin. Tannin 

secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang membentuk 

kompleks dengan protein dan merupakan senyawa terbesar kedua yang 

menyusun fenol. Senyawa yang diduga berpengaruh pada aktivitas diuretik 

adalah flavonoid (Jouad et al, 2001 dalam Septian, 2014). 

Flavonoid dapat meningkatkan urinasi dan pengeluaran elektrolit melalui 

pengaruhnya terhadap kecepatan filtrasi glomerulus (GFR) dalam kapsula 

bowman. Flavonoid berfungsi layaknya kalium, yaitu meabsorbsi cairan ion-ion 

elektrolit seperti natrium yang ada didalam intraseluler darah untuk menuju 

ekstraseluler memasuki tubulus ginjal. Glomerular filtration rate (GFR) yang 

tinggi akibat adanya aktivitas flavonois tersebut menyebabkan ginjal (pada 

tubulus proksimal sebanyak 65% dan ansa henle sebanyak 25% mampu 

mengeluarkan produk buangan dari tubuh dengan cepat, selain itu dapat 

menyebabkan semua cairan tubuh dapat difiltrasi dan diproses oleh ginjal (pada 

tubulus kolingetes) sepanjang waktu setiap hari serta mampu mengatur volume 

dan komposisi cairan tubuh secara tepat dan cepat (Iraz, 2001 dalam Septian, 

2014). 

 

 

2.9.2  Menurunkan Stres Oksidatif 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa bioaktif dapat mencegah 

stress oksidatif vaskular dengan cara meningkatkan aktivitas serum SOD. Efek 

antihipertensif dari senyawa bioaktif yang terlibat muncul dengan mekanisme 

ganda yaitu yang pertama menurunkan stress oksidatif vaskular melalui 

peningkatan aktivitas serum SOD, yang kedua meningkatkan ekspresi protein 

penting dalam jalur NO yang dinamakan eNOS dan meningkatkan ketersediaan 

NO yang diduga merelaksasi dinding pembuluh darah untuk mengontrol tekanan 

darah (Zhao et al,. 2013). Senyawa bioaktif golongan alkaloid, fenol, glikosil 

flavonoid, cyanogenik memperbaiki oksidasi renal dengan menstimulasi enzim 

antioksidan endogen dan dengan demikian melemahkan hipertensi renovaskular 

(Patel et al., 2010). 
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Mekanisme yang mendasari mediasi senyawa bioaktif seperti vitamin C, 

tannin, flavonoid, dan senyawa fitokimia menurunkan stress oksidatif dan TBARS 

pada induksi hipertensi DOCA/HS dapat melalui antioksidan langsung dan 

penangkap radikal bebas dari senyawa bioaktif atau secara tidak langsung 

karena penambahan GSH, GSHPx, dan SOD dalam serum intraseluler, hati, dan 

jantung, yang menangkal superoksida, hidrogen peroksida, hidroksil, dan radikal 

peroksil lemak, dan melemahkan kerusakan jaringan. Mekanisme antioksidan 

senyawa bioaktif salah satunya karena adanya vitamin C, yang dilaporkan bahwa 

vitamin C menghambat aktivasi NADPH oksidase dan produksi ROS. 

Penambahan antioksidan endogen oleh senyawa bioaktif telah menyokong 

mekanisme utama aktivitas antioksidan yang lengkap karena kandungan tinggi 

vitamin C, tannin, dan flavonoid. Telah diindentifikasi bahwa senyawa bioaktif 

memodulasi aktivitas antioksidan endogen termasuk GSH, GSHPX dan SOD, 

yang dapat berkontribusi setidaknya menurunkan produksi ROS vaskular, 

kardiak dan renal dan memperbaiki hipertensi pada hipertropi kardiak dan renal 

(Bhatia et al, 2011). 

Senyawa fenolik yang umumnya ditemukan pada tumbuhan mempunyai 

peran penting sebagai antioksidan dalam mencegah kerusakan oksidatif dalam 

sistem hidup. Beberapa turunan flavonoid dan polifenol dari produk alami telah 

dilaporkan mempunyai efek vasodilatasi dan hipotensif. Senyawa bioaktif cincau 

hitam memilki efek antioksidan yang berperan dalam menurunkan tekanan darah 

tinggi. Antioksidan dari cincau hitam bekerja sebagai scavenger dalam 

mereduksi radikal bebas yang mampu mengurangi reaktivitas radikal bebas, 

sehingga dapat menurunkan akibat dari stress oksidatif yang dididuga dapat 

menurunkan tekanan darah. Salah satu kandungan terbesar dalam cincau hitam 

yang berfungsi sebagai antioksidan adalah flavonoid. Sedangkan yang berperan 

sebagai antihipertensi pada cincau hitam adalah caffeic acid (CA) atau asam 

kafeat (Yen, 2008).  

Aktivitas antioksidan dari flavonoid tergantung pada struktur molekul dan 

pola substitusi gugus hidroksil pada flavonoid tersebut. Mekanisme antioksidan 

dari flavonoid terdiri dari beberapa tahapan reaksi yaitu, aktivitas scavenger 

radikal, aktivitas anti-lipoperoksidasi dan aktivitas inhibitor enzim. Asam kafeat 

menghambat okidasi dari lipoprotein densitas rendah secara in vitro dan mungkin 

karena hal tersebut dapat melindungi melawan penyakit kardiovaskular salah 

satunya hipertensi (Prasetyo, 2014). Ekstrak air cincau hitam mampu 
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menghambat peroksidase dari asam linoleat dan memiliki aktivitas antioksidan 

yang sama dengan trolox dan butylated hydroxyanisole (BHA). Ekstrak air cincau 

hitam juga mempunyai aktivitas scavenger pada radikal bebas dan species 

radikal reaktif (ROS), seperti hydroxyl radical atau peroxyl/hydroperoxy radical. 

Asam kafeat berperan penting dalam menurunkan tekanan darah dan kerusakan 

oksidatif yang dipercaya berkontribusi dalam menurunkan pengaruh penyakit 

kardiovaskular (Yen et al., 2008). 

Yeh et al., (2008) melaporkan bahwa ketika ekstrak air cincau hitam 

diberikan pada tikus hipertensi yang mengalami penurunan aktivitas enzim 

antioksidan, terjadi peningkatan aktivitas enzim antioksidan mendekati kelompok 

normal. Ekstrak air cincau hitam atau asam kafeat yang diberikan pada tikus 

hipertensi dibandingkan dengan kelompok normal secara signifikan 

meningkatkan pertahanan antioksidan pada hati tikus. Secara umum, asam 

fenolik yang menginduksikan aktivitas enzim antioksidan yang telah ditemukan 

mempunyai kapasitas antioksidan yang lebih tinggi. Peningkatan ditandai dengan 

studi asam kafeat yang mengindikasikan bahwa komponen fenolik pada Hsian-

tsao lebih efektif untuk meningkatkan status antioksidan di hati. Ekstrak air 

cincau hitam juga mempunyai aktivitas penangkap radikal bebas dan ROS 

seperti radikal hidroksil atau radikal peroksil/hidroperoksil. Aktivitas antioksidan 

dan efek penangkap dari ekstrak cincau hitam mungkin dihubungkan ke efek 

antihipertensi pada tekanan darah di tikus hipertensi spontan (Yeh et al., 2008).  

Inkubasi tikus SHR (Spontaneously Hypertensive Rats) dan WKY (Wistar 

Kyoto rats) dengan vitamin C dan vitamin E dosis tinggi dapat memperbaiki 

fungsi endotel, menurunkan produksi superoksida, meningkatkan aktivitas eNOS 

dan regenerasi NO, efek vitamin C dan vitamin E karena kemampuan keduanya 

sebagai antioksidan dan meregulasi Superoksida Dismutase (SOD) (Sulastri dkk., 

2010). Selain itu, SOD meningkatkan respon vasodilatori dari endothelium pada 

tikus hipertensi yang diinduksi AII (angiotensin II). SOD mengkatalisis 

pengubahan superoksida menjadi H2O2 dengan merubah radikal sangat reaktif 

yang menginaktifkan NO menjadi senyawa yang lebih stabil, termasuk berfungsi 

melepaskan faktor hiperpolarisasi turunan endothelium (EDHF), meningkatkan 

regulasi eNOS, dan hipertropik dan respon remodeling pada pembuluh darah. 

Hal ini sangat menguatkan bahwa ROS terlibat pada peningkatan tekanan darah 

yang diinduksi AII atau kerusakan vaskular (Wilcox, 2005; Hirata & Hiroshi, 2001). 
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2.10 Hewan Coba (Rattus norvegicus) 

 

Lebih dari 90% dari semua hewan uji yang digunakan didalam berbagai 

penelitian adalah binatang pengerat, terutama mencit (Mus musculus L) dan 

tikus (Rattus norvegicus L). hal ini disebabkan karena secara genetik manusia 

dan kedua hewan uji tersebut mempunyai banyak sekali kemiripan. Jenis mencit 

dan tikus yang paling umum digunakan adalah jenis alino galur Sprague Dawley 

dan galur Wistar. Kedua jenis hewan tersebut sering digunakan sebagai hewan 

uji dalam penelitian dan pelatihan medis pada pengelolaan kesehatan gigi, 

obesitas, diabetes mellitus dan hipertensi serta digunakan dalam bidang gizi, 

terutama untuk mempelajari antara nutrisi dengan penuaan dini. Jika 

dibandingkan dengan tikus betina, tikus jantan lebih banyak digunakan sebab 

tikus jantan menunjukkan periode pertumbuhan yang lebih lama (Kamal, 2008). 

Tikus galur Wistar merupakan bagian dari spesies Norway Rat (Rattus 

norvegicus) adalah hewan yang sering dipergunakan dalam berbagai penelitian. 

Berat badan tikus galur wistar antara 200-400 gram, dengan lama waktu hidup 

2,5 sampai dengan 3 tahun (Nandari, 2006). 

Tikus wistar memerlukan asupan makanan sebanyak 5 gram/100 gram 

berat badan dan konsumsi cairan 8-11 ml/gram berat badan dalam 24 jam. 

Intensitas cahaya diperlukan adalah 75-125oC, dengan siklus siang malam 

sebanyak 12-12 jam atau 14-10 jam (Nandari, 2006). Volume lambung tikus 

maksimal adalah 5 ml, sehingga apabila diberikan dosis yang berlebih 

dikhawatirkan lambung tikus mengalami inflamasi. Pada umumnya pengambilan 

darah dilakukan sekitar 10% dari total volume darah dalam tubuh dan dalam 

selang waktu 2-4 minggu. Atau sekitar 1% dengan interval 24 jam (Utaminingrum, 

2011). Menurut Kusumawati (2004), faktor koversi dosis untuk tikus adalah 0,018 

kali dosis manusia. 

 

2.11  Metode Pengukuran Tekanan Darah pada Tikus 

 

  Metode pengukuran darah pada tikus dapat dilakukan dengan dua cara 

yakni pengukuran darah secara langsung (invasive blood pressure) dan 

pengukuran darah secara tidak langsung (non-invasive blood pressure). 

Pengukuran tekanan darah secara langsung merupakan standar emas untuk 

membandingkan akurasi dari teknologi mengukur tekanan darah secara tidak 
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langsung dan radiotelemetri merupakan prosedur bedah infasif tertinggi yang 

sangat akurat sebagai teknologi pengukuran tekanan darah. Telemetri dilakukan 

dengan implantasi radiotransmiter pada tubuh tikus. Teknik ini sangat valid dan 

memiliki korelasi yang sangat baik dalam mengukur tekanan darah secara 

langsung. Keutungannya adalah tikus dapat bergerak bebas namun tekanan 

darah terus dapat terukur. Kerugian dari penggunaan alat ini adalah morbiditas 

yang berhubungan dengan pembedahan implamantasi transmitter, morbiditas 

yang berhubungan dengan pembedahan penggantian batere, karena umur 

batere biasanya pendek sehingga menyebabkan strres pada hewan coba, hewan 

coba tidak dapat bersosialisasi karena diisolasi, memerlukan biaya tinggi untuk 

penggunaan alat ini, membutuhkan seorang ahli untuk memasang transmitter, 

dan kurang diterima di pasaran karena harga produk yang sangat tinggi (Kent 

Scientific Corporation, 2008). 

  Pengukuran darah tidak langsung (non-invasive blood pressure) adalah 

teknik yang menggunakan tempat khusus (cuff) dan detektor denyut, keduanya 

diletakkan pada ekor tikus dan dihubungkan dengan perekam tekanan darah. 

Pada permulaan, tikus harus dihangatkan dengan suhu 37oC pada papan yang 

hangat sekitar 15 menit (jika tidak hangat denyut tidak terdeteksi pada detektor). 

Pada cuff dipasang karet disposibel, yang dipasang pertama pada ekor tikus, 

kemudian diikuti dengan cuff sebagai detektor denyut. Pada permulaan denyut 

tikus dicoba dilihat dulu dan jika bagus, maka perekam dimulai dan denyut akan 

tercatat. Cuff akan otomatis mengembang menekan ekor tikus yang dialiri darah, 

dan denyut aliran darah akan terdeteksi walaupun tidak lama. Denyut yang 

terukur ini merupakan tekanan darah sistolik tikus. Biasanya dibutuhkan empat 

kali atau lebih pengukuran untuk masing-masing hewan coba, yang kemudian 

diambil rata-ratanya. Rata-rata denyut jantung juga terukur setelah perekaman 

tekanan darah dan tikus tampak tenang (Waynfort, 1980). 

  Salah satu metode pengukuran tekanan darah pada tikus adalah sensor 

perekam tekanan volume darah. Perekam tekanan volume darah menggunakan 

desain khusus yaitu tekanan diferensial yang ditransduksi menjadi pengukuran 

non-invasive volume darah pada ekor. Perekam tekanan volume darah secara 

actual menukur enam parameter tekana darah secara bersamaan yaitu tekanan 

darah sistolik, tekanan darah diastolik, rata-rata tekanan darah, rata-rata denyut 

jantung, volume darah dan aliran darah pada ekor (Kent Scientific Corporation, 

2008). 
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III METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian, Laboratorium Ilmu Faal, dan Laboratorium 

Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Penelitian 

dimulai bulan Juli 2015 hingga Oktober 2015. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1  Alat 

 

Alat yang digunakan untuk analisa antioksidan, total fenol dan kadar air 

pada ampas dan teh celup berbasis ampas ekstraksi cincau hitam adalah 

spectrophotometer merk Labo Med. inc, vortex merk turbo mixer, oven listrik 

merk WTB Binder, glassware, pipet volume merk iwaki pyrex, kompor listrik merk 

Maspion, dan timbangan analitik merk meter Toledo.  

Alat yang digunakan dalam pengukuran hipertensi dan aktivitas enzim 

SOD secara in vivo adalah kandang tikus individu, botol air minum, box pakan, 

alat sonde, timbangan digital, kuvet, sphygmomanometer merk Kent scientific 

model CODA, spectrophotometer, sentrifuce kecil merk hettich mikro 200, vortex 

merk velp, mikropipet merk eppendorf, eppendoft 1500 µl merk stardec, 

eppendoft 2000 µl merk axygen, yellow tip merk local, white tips 10 µl merk 

biologix, tube 15 ml merk BD. 

Alat yang digunakan dalam pembuatan preparat histopatologi ginjal 

adalah mikrotom, object glass, cover glass, dan mikroskop. 

 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan 

bahan baku utama ampas ekstrak cincau hitam dan jahe merah serta teh celup 
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berbasis ampas ekstrak cincau hitam yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, 

prednisone dan kaptropil yang diperoleh dari apotek, NaCl yang diperoleh dari 

toko kimia Makmur, kertas saring, dan etanol yang diperoleh dari toko kimia 

kridatama, pereaksi folin Ciolcalteu, Na2CO3, dan larutan DPPH yang diperoleh 

dari laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

Universitas Brawijaya, xanthine (MP), xanthine oksidase (sigma), NBT (Nitro 

Blue Tetrazolium) merk KPL 50-81-18, dan PBS (Phosphate Buffered Saline) 

yang diperoleh dari laboratorium Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Universitas 

Brawijaya.  Bahan untuk pembuatan preparat histopatologi yaitu Hematoxylin 

Eosin (HE), PFA 4%, aquades, alkohol 70%, 80%, 90%, dan 95%, larutan xylol, 

parafin cair, poly-L-lysin, entellan, PBS pH 7,4 yang diperoleh dari laboratorium 

Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

Hewan coba yang digunakan yaitu tikus putih jantan galur Wistar (Rattus 

novvergicus) berumur 2- 3 bulan dengan berat antara 150-200 gram, pakan yang 

diberikan adalah pakan susu-PAP yang diproduksi oleh PT. Japfa Comfeed 

Indonesia, Tbk. 

 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

3.3.1 Rancangan Percobaan 

 

Desain penelitian yang digunakan untuk pengujian efek teh celup 

berbasis ampas ekstraksi cincau hitam dengan penambahan rosella dan kayu 

manis terhadap penurunan tekanan darah dan aktivitas antioksidan superoksida 

dismutase dalam darah tikus adalah menggunakan True Experimental Design: 

Pre and Post Test Only Control Group Design. Sedangkan pemilihan objek 

penelitian untuk pengelompokan dan pemberian perlakuan menggunakan 

rancangan tersarang (Nested design) dengan 2 faktor. 

 Dengan digunakannya metode True Experimental Design: Pre and Post 

Test Only Control Group Design memungkinkan peneliti melihat dan mengukur 

pengaruh pemberian teh celup berbasis ampas ekstrak cincau hitam dengan 

penambahan rosella dan kayu manis sebelum dan sesudah tikus diberi teh celup 

saat kondisi hipertensi. Pemberian perlakuan teh celup berbasis ampas ekstrak 

cincau hitam dibagi menjadi 2 dosis. Besarnya dosis yang akan diberikan pada 
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hewan coba, dilakukan analogi atau konversi dosis dengan dosis terhadap 

manusia. Perhitungan dosis pada tikus adalah sebagai berikut : 

1. Dosis pemberian NaCl adalah 200mg/200grBB dan prednison 1,5 mg/kgBB 

(Prasetyo, 2014) yang dikonversi ke berat badan tikus menjadi 

0,3mg/200grBB dalam 2 ml aquades. 

2. Dosis pemberian obat kaptropil untuk hewan coba (tikus) adalah 2,5 

mg/kgBB (Prasetyo, 2014) yang dikonversi ke berat badan tikus menjadi 0,5 

mg/200grBB dalam 2 ml aquades. 

3. Untuk dosis pemberian teh celup pada tikus didapatkan dari hasil konversi 

per tea bag konsumsi manusia ke tikus dengan faktor konversi adalah 0,018 

dan berat rata-rata teh celup per tea bag adalah 1,75 gram. Dengan 

perhitungan : 

Dosis 1 = 2 tea bag x 0.018                  

        = 2 (1,75 gr) x 0,018 

        = 0,063 gr 

 

Dosis perlakuan akan diberikan pada tikus dengan cara sonde pada tiap tikus 

dengan perhitungan berdasarkan berat badan tikus dengan rumus (Darmansjah, 

1995) : 

Kadar pemberian : 
                      

   
          

Keterangan : 

Dosis: dosis tiap perlakuan 

200: perbandingan dengan per 200 gram berat badan tikus 

 

Untuk pemberian dosis teh tersebut pada tikus setiap dosis dilakukan 

penyeduhan dalam 2 ml aquades mendidih/200grBB tikus. Kemudian setelah 

dingin dilakukan pemberian teh celup pada tikus dengan cara sonde dengan 

kadar pemberian dosis dalam 2ml air/200grBB. 

 Jumlah sampel tikus yang akan digunakan ditentukan menggunakan 

rumus p (n-1) ≥ 15 dimana n merupakan jumlah sampel tiap perlakuan dan p 

sebagai jumlah perlakuan (Kemal, 2005). Penelitian ini menggunakan 3 jenis 

perlakuan dan 2 kontrol sehingga jumlah perlakuan adalah sebanyak 5 perlakuan. 

Jumlah hewan coba untuk masing-masing kelompok perlakuan ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut :   

 

Dosis 2 = 3 tea bag x 0.018  

        = 3 (1,75 gr) x 0,018 

        = 0,0945 gr 
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p (n-1) ≥ 15 

          5 (n-1) ≥ 15 

          5n-5 ≥ 15 

      5n ≥ 20 

      n ≥ 4 

sehingga berdasarkan perhitungan diatas diperoleh jumlah tikus percobaan 

untuk masing-masing kelompok sebanyak 4 ekor tikus. 

 Pada penelitian ini menggunakan dua parameter yakni tekanan darah 

dan aktivitas antioksidan superoksida dismutase. Data hasil pengukuran tekanan 

darah dan aktivitas antioksidan superoksida dismutase diolah dan kemudian 

dihitung menggunakan metode Nested Design (desain tersarang). Pada 

rancangan penelitian ini digunakan 2 faktor dengan 4 kali ulangan. Faktor 1 

adalah kelompok perlakuan tikus terdiri dari 5 level dan faktor 2 adalah waktu 

pengukuran (tekanan darah dan aktivitas SOD) yang terdiri dari 4 level untuk 

pengukuran tekanan darah dan 2 level untuk pengukuran aktivitas SOD. 

 

Faktor I : kelompok perlakuan  

KN : kelompok kontrol negatif 

KP : kelompok kontrol positif 

KO : kelompok kontrol obat kaptropil (0,5 mg/200grBB) 

D1 : kelompok teh celup dosis 1 (0,063 gr/200grBB) 

D2 : kelompok teh celup dosis 2 (0,095 gr/200grBB)  

 

Faktor II : waktu pengambilan sampel 

M1 = minggu ke 0 pengukuran tekanan darah awal hipertensi 

M2 =minggu ke-1 pengukuran tekanan darah 

M3 = minggu ke-2 pengukuran tekanan darah 

M4 = minggu ke-3 pengukuran tekanan darah 

 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4.1 Analisa Bahan Baku 

 

Analisa bahan baku dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa awal 

pada bahan baku sebelum dilakukan pengolahan menjadi produk teh celup. 
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Bahan baku yang dianalisa pada penelitian ini adalah ampas ekstrak cincau 

hitam dan jahe merah yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Maslukhah (2015) tentang optimasi proses ekstraksi cincau hitam dan jahe 

merah sebagai suplemen berskala pilot plant. Diagram alir proses optimasi lama 

ekstraksi cincau hitam dapat dilihat pada Gambar 3.1. Kemudian selain 

pengujian ampas cincau hitam juga dilakukan analisis terhadap bahan baku 

tambahan pada produk teh yakni rosella. Ampas ekstraksi cincau hitam dan 

rosella tersebut dilakukan analisis fisika dan kimia awal yang meliputi analisis 

kadar air (AOAC, 1999), analisis total fenol (George et al, 2005), dan analisis 

antioksidan IC50 (Hatano et al, 1989) 

 

3.4.2 Analisa Produk Teh Celup Ampas Cincau Hitam 

 

Ampas ekstrak cincau hitam yang telah diolah menjadi teh celup dengan 

penambahan rosella dan kayu manis yang dilakukan oleh Maslukhah dkk (2015) 

kemudian dilakukan analisis fisik dan kimia produk akhir untuk mengetahui 

kandungan senyawa produk setelah dilakukannya proses pengolahan menjadi 

teh celup yang meliputi analisa kadar air (AOAC, 1999), total fenol (George et al., 

2005), dan aktivitas antioksidan IC50 (Hatano et al., 1989). Diagram alir proses 

pembuatan teh celup berbasis cincau hitam dan jahe dapat dilihat ada Gambar 

3.2 

 

3.4.3 Pengujian In Vivo Produk Teh Celup Berbasis Ampas Cincau Hitam 

Terhadap Penurunan Tekanan Darah dan Aktivitas Antioksidan SOD 

 

Pengujian in vivo dilakukan untuk mengetahui efek pemberian teh celup 

berbasis ampas cincau hitam terhadap penurunan tekanan darah dan aktivitas  

antioksidan SOD pada darah tikus wistar. Pengujian in vivo ini terdiri dari dari tiga 

tahap yaitu masa adaptasi, masa pengkondisian hipertensi, dan masa terapi 

hipertensi. 

 

3.4.3.1 Masa Adaptasi Hewan Coba 

Sebelum tikus wistar dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan, tempat 

hewan coba dipersiapkan dan dibersihkan seperti kandang untuk tikus diberi 

sekam, peralatan makan dan minum dicuci dan dibersihkan. Kemudian 20 ekor 
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tikus dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan dan ditempatkan dalam kandang 

individu dengan sirkulasi udara yang baik dan bersuhu 20-25oC dengan 

pembagian kelompok kontrol negatif, kontrol positif, kontrol obat kaptropil, 

kelompok teh celup dosis 1, dan kelompok teh celup dosis 2. Sebelum tikus 

diadaptasikan dilakukan penimbangan berat badan awal tikus. Kemudian semua 

tikus diadaptasikan selama 1 minggu sebelum dilakukan perlakuan dengan 

diberikan makan dan minum secara ad libitum setiap hari, dan setiap 2-3 hari 

sekali kandang tikus dibersihkan dan diganti sekamnya. 

 

3.4.3.2 Masa Pengkondisian Hipertensi 

Setelah tikus diadaptasikan selama 1 minggu, kemudian memasuki 

minggu pengkondisian hipertensi. Pada awal minggu pengkondisian hipertensi 

berat badan tikus dilakukan penimbangan terlebih dahulu untuk menentukan 

besarnya dosis yang digunakan untuk pengkondisian hipertensi. Semua 

kelompok tikus kecuali kelompok kontrol negatif dikondisikan hipertensi dengan 

diberi perlakuan NaCl dengan dosis 200mg/200grBB dan prednison 

0,3mg/200grBB dalam 2 ml air. Pemberian perlakuan hipertensi ini dilakukan 

dengan cara disonde secara oral selama 14 hari untuk meningkatkan tekanan 

darah, sehingga mencapai kondisi hipertensi dengan parameter tekanan darah 

mencapai 170-200 mmHg sistolik dan diastolik (Malkoff, 2005). Sementara 

kelompok kontrol negatif diberi perlakuan sonde dengan 2 ml aquades. Selama 

pengkondisian hipertensi pemeliharaan tikus sama seperti masa adapasi yaitu 

diberi makan dan minum secara ad libitum dan dilakukan penggantian sekam 

antara 2-3 hari. Setelah akhir masa pengkondisian hipertensi pada hari ke-14 

dilakukan pengukuran tekanan darah sistol (TDS) dan tekanan darah diastol 

(TDD) untuk mengetahui peningkatan tekanan darah setelah pengkondisian 

hipertensi. Kemudian semua kelompok tikus diambil darahnya melalui mata 

untuk dilakukan analisa aktivitas antioksidan SOD setelah pengkondisian 

hipertensi. 

 

3.4.3.3 Masa Terapi Hipertensi 

Setelah masa pengkondisian hipertensi, tikus yang telah mengalami 

hipertensi diberikan perlakuan untuk menurunkan tekanan darah. Sebelum 

diberikan perlakuan, setiap awal minggu semua tikus ditimbang berat badannya 

untuk menentukan besarnya dosis yang diberikan setiap minggunya. Pada 
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kelompok kontrol obat tikus disonde dengan obat kaptropil dengan dosis 

0,5mg/200grB dalam 2 ml aquades, kelompok perlakuan teh celup dosis 1 

disonde dengan dosis 0,063 gr/200grBB dan kelompok perlakuan dosis 2 

disonde teh dengan dosis 0,095 gr/200 grBB yang diseduh dalam 2 ml aquades 

panas. Kemudian pada kelompok positif dan negatif hanya disonde dengan 2 ml 

aquades. Seluruh perlakuan diberikan secara oral dengan cara sonde selama 3 

minggu. Pada setiap akhir minggu dilakukan pengukuran tekanan darah sistol 

dan diastol sebagai minggu ke-1, ke-2 dan ke-3. Pada akhir masa terapi yakni 

pada minggu ke-3 dilakukan pembedahan tikus kemudian dilakukan 

pengambilan darah melalui jantung untuk analisa aktivitas antioksidan SOD 

darah tikus (Mahdi et al, 2008) untuk mengetahui peningkatan aktivitas SOD 

dalam tubuh tikus. Kemudian dilakukan pengambilan organ ginjal untuk 

pembuatan preparat dan pengamatan histopatologi organ ginjal untuk 

mengetahui gambaran perbaikan sel setelah pemberian teh celup berbasis 

cincau hitam dan rosella. 

 

 

3.5 Analisis Data 

 

 Data hasil pengamatan pengujian pengaruh pemberian teh celup 

berbasis cincau hitam dengan penambahan rosella dan kayu manis terhadap 

penurunan tekanan darah dan aktivitas enzim SOD pada penelitian ini dianalisa 

secara statistik menggunakan Analysis of Variance (ANOVA). Apabila pada uji 

penelitian tersebut pada tahap pertama terdapat perbedaan maka dilanjutkan 

dengan uji BNT menggunakan selang kepercayaan 1% (α=0,01) untuk pengujian 

penurunan tekanan darah dan selang kepercayaan 5% (α=0,05) untuk aktivitas 

enzim SOD dalam darah tikus wistar. 
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3.6 Diagram Alir Penelitian  

 

3.6.1 Proses Optimasi Lama Waktu Ekstraksi Suplemen Berbasis Cincau 

Hitam dan Jahe Merah pada Skala Pilot Plan 

  

 

 

  

 

                    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1 Proses Ekstraksi Simplisia Cincau Hitam dan Jahe Merah Skala 
Pilot Plant Dengan Optimasi Waktu (Maslukhah, 2015). 

 

 

 

Analisis awal: 

 Total Fenol (mg 

CAE/g) 

 Aktivits antioksidan 

IC50 (ppm) 

 Kadar air (%) 

Simplisia Cincau 

Hitam 

Simplisia Jahe Merah 

Simplisia Cincau Hitam: simplisia 

jahe merah (24:1) 

Air (1:20) 

b/v 

Dilakukan dengan infusa 400C (kondisi vakum, tekanan 

-46 hingga -45 cmHg) selama 2,5 jam 

Penyaringan 

Ampas 

Ekstrak cair cincau hitam dan 

jahe merah 

Pengecilan ukuran dengan penggiling Pengecilan ukuran dengan penggiling 

Ditimbang (24kg) Ditimbang (1 kg) 
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3.6.2 Proses Pembuatan Teh Celup Berbasis Ampas Ekstrak Cincau Hitam 

dengan Penambahan Rosella dan Kayu Manis 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Gambar  10 Proses Pembuatan Teh Celup Berbasis Ampas 

Ekstraksi Cincau Hitam dan Jahe Merah dan Rosela (Maslukhah dkk, 2015). 
  

Ampas Ekstrak Cincau Hitam 

dan jahe merah (50%) b/b 

Dicampur hingga merata 

Simplisia Rosella dan kayu 

manis (40%: 10%) b/b 

Dikeringkan dengan oven suhu 60oC selama 30 menit 

Didinginkan 

Digiling dan diayak ukuran 8 mesh 

Dimasukkan ke tea bag sebanyak 

1,77 ± 0,01 gram 

Teh celup berbasis ampas 

cincau hitam dan rosella 

Analisis produk: 

 Total Fenol (mg 

GAE/g) 

 Aktivitas 

antioksidan IC50 

(ppm) 

 Kadar Air (%) 
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3.6.3 Diagram Alir Pengujian Secara In Vivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Pengujian Teh Celup Berbasis Ampas Ektraksi Cincau Hitam dan 
Rosella Secara In Vivo 

Masa adaptasi selama 7 hari 

20 ekor tikus wistar jantan 

Pembagian random kedalam 5 kelompok @ 4 

ekor tikus (umur 2 bulan, BB 150-200gr) 

Perlakuan Hipertensi 200 mg/200gr BB NaCl & 

Prednison 0,3mg/200grBB (2 ml) selama 14 hari 

Tikus wistar 

jantan hipertensi 

Perlakuan 

aquades 

(kontrol negatif) 

Pakan susu-PAP & air 

minum ad libitum, 

penimbangan BB awal 

Perlakuan selama 21 hari 

Pengukuran tekanan darah 

sistol dan diastol pada hari 

ke14 dan pengambilan 

darah untuk analisa SOD 

Pengukuran tekanan sistol dan diastol tiap minggu 

Dilakukan pembedahan 

Analisis SOD 

Kelompok 

kontrol negatif  

(KN)+ aquades 

(2ml) 

Kelompok 

kontrol positif 

(KP) + 

aquades (2ml) 

Kelompok 

kontrol obat 

(KO) 0,5 

mg/200gr BB 

Kelompok 

hipertensi 

(D1) + teh 

celup dosis 1 

Kelompok 

hipertensi 

(D2) + teh 

celup dosis 2  

Pengambilan darah melalui jantung Pembuatan preparat organ ginjal 

Pengamatan histopatologi ginjal 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Analisis Bahan Baku 

 

 Bahan baku yang dianalisis pada penelitian ini adalah ampas ekstrak 

cincau hitam dan simplisia bunga rosella. Ampas cincau hitam dan jahe merah 

yang digunakan untuk membuat teh celup yang diperoleh dari hasil ekstraksi 

simplisia cincau hitam pada penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan 

analisis mengenai senyawa yang terkandung dalam ampas ekstraksi tersebut. 

Sehingga perlu dilakukan analisis bahan baku yang digunakan terutama ampas 

cincau dan jahe merah untuk membuat teh celup berbasis ampas cincau hitam. 

Bahan baku rosella yang dianalisis pada penelitian ini bukanlah rosella yang 

digunakan untuk pembuatan teh celup berbasis ampas cincau hitam sehingga 

bahan baku rosella yang dianalisa tidak sama dengan yang dibuat menjadi teh 

celup. Analisis bahan baku terutama pada ampas cincau hitam dan jahe merah 

ini bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa awal yang terdapat pada 

bahan baku sebelum ditambah dengan bahan lain pada pembuatan teh celup. 

Analisis yang dilakukan ini meliputi analisis kadar air, total fenol, dan aktivitas 

antioksidan IC50. Berikut ini adalah hasil analisis bahan baku yang digunakan 

sebagai teh celup yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Data Hasil Analisis Bahan Baku Ampas Cincau Hitam dan Simplisia 

Rosella. 

Komponen Ampas Cincau Hitam 
Simplisia Bunga Rosella 

Hasil Analisis Referensi 

Kadar Air (%) 8,34 ± 0,61 13,79±0,696 9,42
a
 

Total Fenol 
12,47 ± 0,0325 mgCAE/gr 

≈15,32 mgGAE/gr 

72,72 ±0,04 

mgGAE/gr 

21,2±0,05
b
 

mgGAE/gr 

IC50 (ppm) 422,89 ± 0,195 41,90± 0,0036 32,23
c
 

Sumber : a (Usman, 2010) 

    b (Alifian dan Hari, 2012) 

    c (Wenny dan Risma. 2009) 
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Dari hasil analisa bahan baku pada tabel diatas dapat diketahui 

kandungan awal yang ada pada bahan baku terutama pada ampas cincau hitam 

dan jahe merah. Analisis kadar air pada bahan baku dilakukan untuk mengetahui 

kandungan air yang terkandung dalam bahan. Ampas ekstraksi cincau hitam dan 

jahe merah mempunyai kadar air sebesar 8,34 ± 0,61 %. Kandungan air pada 

ampas cincau hitam tersebut terbilang cukup rendah, hal ini dikarenakan ampas 

cincau hitam tersebut sudah melalui tahap pengeringan terlebih dahulu sehingga 

ampas cincau tersebut berbentuk seperti simplisia yang dapat disimpan dalam 

waktu yang relatif lama untuk digunakan lebih lanjut. Menurut SNI 01-7084-2005 

dalam Herawati dkk (2012) kadar air maksimal pada simplisia adalah sebesar 

10%. Winarno (1997) menyatakan bila kadar air yang terkandung dalam suatu 

bahan kurang dari 10% maka kestabilan optimum bahan akan tercapai dan 

pertumbuhan mikroba dapat dikurangi. 

Sementara kadar air yang terkandung dalam simplisia rosella adalah 

13,79±0,696%. Usman (2010) menyatakan bahwa kadar air simplisia rosella 

adalah 9,42%. Kadar air hasil analisa dan literatur menunjukkan sedikit 

perbedaan, hal ini dapat dipengaruhi oleh jenis dan lama pengeringan bahan 

serta lama penyimpanan setelah pengeringan. Dikarenakan simplisia rosella 

yang dianalisa telah disimpan dalam waktu yang cukup lama sehingga semakin 

lama penyimpanan dapat meningkatkan kadar air produk karena adanya 

interaksi dengan lingkungan sekitar (Istanti, 2005). Menurut Usman (2010) cara 

pengeringan yang berbeda akan menghasilkan rosella kering dengan kadar air 

berbeda, seperti pada pengeringan dengan sinar matahari memiliki suhu yang 

tidak stabil, semakin lama waktu pengeringan memiliki kadar air yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pengeringan waktu yang lebih pendek. Hal tersebut diduga 

karena suhu matahari yang tidak stabil sehingga terjadi penyerapan air, karena 

kelopak rosella mudah menyerap air dari udara. 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil analisa total fenol 

ampas cincau hitam dan jahe merah adalah sebesar 12,47 ± 0,0325 mgCAE/gr 

atau setara dengan 15,32 mgGAE/gr yang artinya setiap gram ampas cincau 

hitam dan jahe merah setara dengan 12,47 ± 0,0325 mg asam kafeat atau setara 

dengan 15,32 mg asam galat. Apabila dibandingkan dengan total fenol pada 

simplisia cincau hitam dari literatur, simplisia cincau hitam mengandung total 

fenol sebesar 15,810+0,36 mgCAE/g (Maslukhah, 2015). Dari hasil analisis total 

fenol ini menunjukkan bahwa ampas ekstraksi cincau hitam masih mengandung 
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senyawa total fenol yang cukup tinggi yang tidak berbeda jauh dengan simplisia 

cincau hitam pada literatur sehingga ampas cincau hitam hasil ekstraksi masih 

berpotensi sebagai antioksidan karena kandungan total fenol berkontribusi 

terhadap aktivitas antioksidan (Samin dkk, 2013). 

Total fenol pada simplisia bunga rosella sebesar 72,72 ±0,04 mgGAE/gr 

yang artinya setiap gram simplisia rosella setara dengan 72,72 ±0,04 mg/gr 

asam galat. Menurut referensi, total fenol simplisia rosella adalah sebesar 

21,2±0,05 mgGAE/gr (Alifian dan Hari, 2012). Adanya perbedaan hasil analisa 

dengan literatur dapat disebabkan oleh kualitas, jenis dan varietas rosella yang 

digunakan. Selain itu suhu, lama waktu pengeringan, dan jenis pengeringan juga 

dapat mempengaruhi total fenol simplisia rosella. Suhu tinggi dan lama 

pengeringan menyebabkan banyaknya kerusakan senyawa fenol dan pigmen, 

hal inilah yang menyebabkan pada awal pengeringan terjadi penurunan senyawa 

fenol yang sangat cepat (Usman, 2010). 

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui hasil analisis antioksidan IC50 pada bahan 

ampas cincau dan simplisia rosella. Analisis IC50 dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas antioksidan bahan yang dapat meredam radikal bebas sebesar 50%. 

Semakin kecil nilai IC50, semakin aktif senyawa uji tersebut sebagai antioksidan 

(Rohman dkk, 2007). Menurut Jun et al., (2006) suatu bahan dikatakan sebagai 

antioksidan sangat kuat apabila nilai IC50 kurang dari 50 ppm, aktioksidan kuat 

apabila nilai IC50 antara 50-100 ppm, antioksidan sedang apabila nilai IC50 antara 

101-250 ppm, antioksidan lemah antara 250-500 ppm, dan tidak aktif apabila 

nilai IC50 lebih dari 500 ppm. Nilai IC50 pada ampas ektrak cincau hitam dan jahe 

merah dari hasil analisa yaitu 422,89±0,195 ppm. Dari hasil tersebut ampas 

ekstraksi cincau hitam dan jahe merah dapat dikatakan masih berpotensi 

sebagai antioksidan dan masih dapat dimanfaatkan lebih lanjut. 

Hasil analisis IC50 pada simpilisia rosella seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.1 adalah sebesar 41,90± 0,0036 ppm. Menurut referensi IC50 pada 

rosella adalah sebesar 32,23 ppm (Wenny dan Risma. 2009). Dari data tersebut 

dapat diketahui rosella mempunyai aktivitas antioksidan sangat kuat karena 

kurang dari 50 ppm. Hal ini tidak berbeda jauh antara IC50 hasil analisa dan 

referensi. Adanya perbedaan nilai IC50 hasil analisa dengan literatur dapat 

disebabkan oleh adanya perbedaan kualitas, varietas dan jenis bunga rosella 

yang digunakan sehingga memberikan perbedaan antara hasil analisa dengan 

literatur. 
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4.2 Analisis Teh Celup Berbasis Ampas Cincau Hitam dan Rosella 

  

 Bahan baku utama ampas cincau hitam dan jahe merah yang diperoleh 

dari penelitian sebelumnya oleh Maslukhah, 2015 dilakukan pemanfaatan ampas 

hasil ekstraksi tersebut menjadi teh celup berbasis cincau hitam seperti yang 

tertera pada diagram alir pada Gambar 4.4. Pemanfaatan ampas cincau hitam 

dan jahe merah menjadi teh celup ini dilakukan untuk meminimalisir hasil 

samping yang dihasilkan dari ekstraksi simplisia cincau hitam. Pembuatan teh 

celup berbasis ampas cincau ini dilakukan dengan penambahan rosella dan kayu 

manis yang berfungsi sebagai pemberi warna, rasa, serta aroma pada teh celup 

yang dihasilkan karena jika tidak dilakukan penambahan bahan lain dan teh 

celup murni terdiri dari ampas cincau hitam saja maka teh celup tersebut tidak 

akan berwarna, tidak beraroma dan berasa hambar.  

Rosella sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan baku 

makanan dan minuman karena nilai nutrisi yang terkandung dalam bunga rosella. 

Kandungan penting yang terdapat pada kelopak bunga rosella adalah pigmen 

antosianin yang membentuk flavonoid yang berperan sebagai antioksidan. 

Flavonoid rosella terdiri dari flavonols dan pigmen antosianin. Pigmen antosianin 

(Hibiscin) ini merupakan pigmen utama yang membentuk warna ungu 

kemerahan menarik dikelopak bunga maupun teh hasil seduhan rosella. Bunga 

rosella dapat memberi warna dan rasa masam pada teh celup karena 

mengandung komposisi kimia dari campuran asam sitrat dan asam malat 13%, 

antioksidan (gossipetin dan hibiscin) 2%, vitamin C 14 mg/100 g, beta-karoten 

285 g/100gram, serat 2,5%, flavonoid, polisakarida dan asam-asam organik yang 

berperan dalam memberikan efek farmakologis tertentu. (Winarti, 2006; Zuhrotun, 

2009). Sementara kayu manis memiliki kandungan aldehid terutama 

sinamaldehid sebesar 51,8-56% dan fenol sebesar 14-18% (Hastuti, 2008). Sifat 

dari kayu manis mengandung sejumlah besar komponen volatile yang memberi 

sifat aroma dan flavor, komponen itu adalah cinnamaldehyde dan eugenol 

(Fennema, 1996 dalam Yulianto, 2013). 

Ampas cincau dan jahe merah, rosella serta kayu manis yang telah dibuat 

menjadi teh celup oleh Malukhah dkk (2015) kemudian dilakukan analisis fisik 

dan kimia hal ini dikarenakan produk teh celup ini belum dilakukan analisis 

terhadap senyawa yang tekandung dalam teh celup tersebut. Analisa poduk teh 

celup ini bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa yang terkandung 
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dalam teh celup yang berasal dari ampas cincaudan jahe merah, rosella serta 

kayu manis setelah menjadi produk teh celup. Analisis produk teh celup ini 

meliputi analisa fisik dan kimia yaitu analisis kadar air, total fenol, dan aktivitas 

antioksidan IC50. Hasil analisis teh celup dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. 

 

Tabel 4.2 Data Hasil Analisa Teh Celup Berbasis Cincau Hitam dan Rosella 

Komponen Teh Celup Ampas Cincau dan Rosella 

Kadar Air (%) 11,325 ± 0,699 

Total Fenol (mg/gr) 39,62 mgCAE/gr ≈ 49,15± 0,012 mgGAE/gr  

Antioksidan IC50 (ppm) 48,96 ± 0,063 

 

 

4.2.1 Analisis Kadar Air  

  

Analisis kadar air pada produk teh celup bertujuan untuk mengetahui 

kandungan air yang terdapat dalam produk teh yang berpengaruh terhadap daya 

simpan teh celup itu sendiri. Kadar air pada teh celup telah diatur dan ditetapkan 

oleh SNI 01-4324-1996, yaitu memiliki kadar air maksimal 10%. Apabila kadar air 

lebih dari 10%, pengaruhnya kurang baik terhadap daya simpan teh celup 

tersebut. Hasil analisis kadar air pada produk teh celup ampas cincau ini adalah 

sebesar 11,325 ± 0,699 %. Hasil analisis kadar air teh celup ini melebihi dari SNI 

yang sebesar 10%, hal ini dapat dikarenakan teh celup ampas cincau dan rosella 

telah disimpan dalam waktu yang lama dan dengan penyimpanan yang kurang 

optimal sehingga kadar air dapat mengalami peningkatan. Istanti (2005) 

menjelaskan bahwa semakin lama waktu penyimpanan dapat meningkatkan 

kadar air produk karena adanya interaksi dengan lingkungan sekitar. Kadar air 

suatu produk juga dapat ditentukan oleh faktor lain yaitu metode pengeringan, 

suhu, lama waktu pengeringan, luas permukaan, dan alat yang digunakan pada 

saat pengeringan.  

 

 

4.2.2 Analisis Total Fenol 

  

 Pengujian aktivitas total fenol merupakan dasar dilakukan pengujian 

aktivitas antioksidan, karena diketahui bahwa senyawa fenolik berperan dalam 
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mencegah terjadinya peristiwa oksidasi. Pengukuran total antioksidan bahan 

pangan asal tanaman dapat dilakukan dengan mengukur kadar total fenolik 

menggunakan reagen Folin-ciocalteau. Hal ini karena sebagian besar 

antioksidan dalam bahan asal tanaman merupakan senyawa polifenol. Pengujian 

total fenol bertujuan untuk menentukan total senyawa fenolik yang terkandung 

didalam sampel, sehingga diduga bila kandungan senyawa fenolik didalam 

sampel tinggi maka aktivitas antioksidannya akan tinggi (Djapiala dkk, 2012).  

Prinsip penetapan total fenol adalah oksidasi atau reduksi komponen 

polifenol menggunakan pereaksi Folin Ciolcalteu dalam media basa, 

menghasilkan komlplek molibdenum-tungsten yang berwarna biru (Quan et al., 

2007). Toripah (2014) menyatakan bahwa untuk membentuk suasana basa pada 

uji fenolik dengan ditambahkan Na2CO3 agar terjadi reaksi reduksi Folin-

Ciocalteu oleh gugus hidroksil dari fenolik didalam sampel ekstrak. Maka dapat 

dilihat semakin besar intensitas warna biru maka semakin besar juga kandungan 

fenolik yang terdapat pada sampel. 

Hasil analisa total fenol pada produk teh celup ampas cincau dan rosella 

disajikan pada Tabel 4.2. Berdasarkan hasil analisa teh celup ampas (cincau dan 

jahe merah) dan rosella memiliki kadungan total fenol sebesar 39,63 mg CAE/gr, 

yang artinya setiap gram teh celup ampas cincau dan rosella setara dengan 

39,63 mg asam kafeat. Atau setara dengan 49,1±0,012 mgGAE/gr apabila 

menggunakan standar asam galat, yang artinya setiap gram teh celup ampas 

cincau dan rosella setara dengan 39,63 mg asam galat. Senyawa fenol bisa 

berfungsi sebagai antioksidan karena kemampuannya meniadakan radikal-

radikal bebas dan radikal peroksida sehingga efektif dalam menghambat oksidasi 

lipid (Kinsella et al, 1993). 

Fenol adalah senyawa yang mempunyai sebuah cincin aromatik dengan 

satu atau lebih gugus hidroksil (OH-). Senyawa fenol pada bahan makanan 

dapat dikelompokkan menjadi fenol sederhana dan asam folat (P-kresol, 3-etil 

fenol, 3,4-dietil fenol, hidroksiquinon, vanillin, dan asam galat), turunan asam 

hidroksinamat (p-kumarat, kafeat, asam fenolat dan asam klorogenat) dan 

flavonoid (katekin, proantosianin, antosianidin, flvon, flavonol, dan glikosidanya). 

Fenol juga dapat menghambat oksidasi lipid dengan menyumbangkan atom 

hidrogen kepada radikal bebas. Fenol yang dibiarkan diudara terbuka cepat 

berubah warna karena pembentukan hasil-hasil oksidasi (Widiyanti, 2006). 

Senyawa-senyawa fenolik telah dilaporkan mempunyai aktivitas antioksidan 
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karena sifat-sifat redoksnya. Senyawa fenolik beraksi sebagai agen pereduksi, 

pemberi hidrogen, peredam oksigen singlet, dan juga sebagai pengkelat logam 

yang potensial (Kahkonen dkk, 1999). 

 

 

4.2.3 Analisis Antioksidan IC50 

  

 Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu 

atau lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut dapat 

diredam (Suhartono, 2002). Aktivitas antioksidan ditentukan dengan metode 

penangkapan radikal (radical scavenging) menggunakan radikal DPPH. 

Pengukuran aktivitas antioksidan dengan metode ini berdasarkan pada 

kemampuan suatu senyawa uji untuk mengurangi intensitas warna radikal DPPH 

pada 515 nm (Prior dkk, 2005). Adanya aktivitas antioksidan pada sampel 

mengakibatkan perubahan warna pada larutan DPPH yang direaksikan dengan 

sampel. Larutan yang semula berwarna ungu berubah menjadi kuning pucat. Hal 

tersebut terjadi karena semua radikal bebas DPPH menjadi berpasangan ketika 

terjadinya reaksi antara larutan DPPH dengan zat antioksidan dalam sampel 

yang dapat mendonorkan atom hidrogen, sehingga warna ungu pada larutan 

DPPH menjadi pudar. Penggunaan DPPH untuk metode penangkapan radikal 

mempunyai keuntungan yaitu mudah digunakan, mempunyai tingkat sensitivitas 

yang tinggi, dan dapat menganalisis sejumlah besar sampel dalam jangka waktu 

yang singkat (Kim dkk, 2002).  

Parameter yang digunakan untuk aktivitas antioksidan metode 

penangkapan radikal DPPH ini adalah IC50 yaitu konsentrasi antioksidan (µg/mL) 

senyawa (ekstrak/fraksi) uji yang dibutuhkan untuk mengurangi intensitas warna 

radikal DPPH sebesar 50% (Zou dkk, 2004). Nilai IC50 diperoleh dari suatu 

persaman regresi linier yang menyatakan hubungan antara konsentrasi ekstrak 

uji dengan persen penangkapan radikal. Semakin kecil nilai IC50 semakin aktif 

ekstrak/fraksi (senyawa uji) tersebut sebagai antioksidan. 

Hasil analisa aktivitas antioksidan IC50 teh celup ampas cincau dan 

rosella disajikan pada Tabel 4.2. Berdasarkan hasil analisa, teh celup ampas 

cincau hitam dan rosella memiliki aktivitaas antioksidan IC50 sebesar 48,96 ± 

0,063 ppm. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa teh celup dari ampas cincau 

hitam dan rosella mempunyai aktivitas yang sangat baik dalam menghambat 
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radikal bebas DPPH, karena hanya dibutuhkan konsentrasi 48,96 ± 0,063 ppm 

untuk menangkal 50% radikal bebas. Menurut Jun (2006) suatu bahan dikatakan 

sebagai antioksidan sangat kuat apabila nilai IC50 kurang dari 50 ppm, 

aktioksidan kuat apabila nilai IC50 antara 50-100 ppm, antioksidan sedang 

apabila nilai IC50 antara 101-250 ppm, antioksidan lemah antara 250-500 ppm, 

dan tidak aktif apabila nilai IC50 lebih dari 500 ppm. Berdasarkan hasil tersebut 

maka teh celup dari ampas cincau hitam dan rosella dapat digolongkan sebagai 

produk pangan yang memiliki aktivitas antioksidan sangat kuat, karena nilai 

IC50nya kurang dari 50 ppm. Aktivitas antioksidan yang berasal dari tanaman 

seringkali dihubungkan dengan kandungan fenolik dan flavonoid totalnya. 

Senyawa-senyawa fenolik telah dilaporkan mempunyai aktivitas antioksidan 

karena sifat-sifat redoksnya (Kahkonen dkk, 1999). 

Aktivitas antioksidan teh celup ampas cincau dan rosella yang cukup 

tinggi ini tidak terlepas dari bahan-bahan tambahan yang digunakan untuk 

pembuatan teh celup dari ampas cincau dan rosella. Pada bahan utama ampas 

cincau hitam mengandung total fenol 12,47 ± 0,0325 mgCAE/gr. Rosella seperti 

diketahui dari hasil analisa mempuyai aktivitas antioksidan yang tinggi dengan 

kandungan total fenol sebesar 72,7 ±0,67 mgGAE/g sehingga rosella merupakan 

penyumbang utama total fenol pada teh celup dengan jumlah yang tinggi. Selain 

cincau hitam dan rosella terdapat bahan tambahan lain dalam pembuatan teh 

celup berbasis ampas cincau dan rosella yakni kayu manis. Kayu manis 

mempunyai kandungan total fenol sebesar 63,78 ppm (Yulianto, 2013). Kayu 

manis mengandung minyak atsiri, eugenol, safrole, cinnamaldehyde, tannin, 

kalsium oksalat, dammar, zat penyamak, dimana cinnamaldehyde merupakan 

komponen yang terbesar yaitu sekitar 70% (Thomas, 2001 dalam Aprianto, 

2011). Senyawa sinamaldehid yang termasuk dalam golongan fenilpropanoid 

merupakan turunan senyawa fenol, dimana senyawa fenol tersebut juga 

berperan penting dalam aktivitas antioksidan (Prasetyaningrum dkk, 2012). 

Aktivitas antioksidan pada teh celup ini diduga berasal dari kontribusi 

senyawa fenol dari bahan baku yang digunakan yaitu ampas cincau hitam yang 

mengandung jahe merah, kemudian rosella, dan kayu manis. Kandungan total 

fenolik dan aktivitas antioksidan (IC50) pada beberapa penelitian mempunyai 

korelasi yang sangat kuat, diantaranya pada penelitian Samin dkk (2013) 

melaporkan bahwa korelasi total fenol dan aktivitas antioksidan pada rambut 

jagung sebesar 93%, hal ini diperkuat oleh penelitian Hadriyono dkk (2011) yang 
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melaporkan kandungan fenolik total pada buah mangggis memiliki korelasi yang 

sangat kuat terhadap aktivitas antioksidan dengan nilai korelasi 84%. Serta 

diperkuat oleh penelitian Angkasa dan Sulaeman (2012) yang menyatakan 

bahwa kandungan fenolik total memberikan kontribusi sebesar 77% terhadap 

aktivitas antioksidan pada tumbuhan suruhan. 

  

 

4.3  Pengujian Antihipertensi Teh Celup Ampas Cincau dan Rosella secara 

In Vivo 

 

4.3.1 Efek Induksi NaCL dan Prednison Terhadap Hipertensi 

  

 Pengujian efek pemberian terapi teh celup ampas cincau dan rosella 

terhadap hipertensi ini adalah pada parameter tekanan darah sistolik dan 

diastolik. Tekanan sistolik adalah tekanan yang terjadi bila otot jantung berdenyut 

memompa untuk mendorong darah keluar dari arteri. Sementara tekanan 

diastolik adalah tekanan yang terjadi pada saat otot jantung beristirahat 

membiarkan darah kembali masuk ke jantung (Sustrani, 2005).  

 Hewan coba yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus wistar jantan, 

karena tikus wistar termasuk hewan mamalia, oleh karena itu dampaknya 

terhadap suatu perlakuan mungkin tidak jauh berbeda dibanding dengan 

mamalia lainya. Selain itu tikus wistar lebih cepat dewasa, tidak memperlihatkan 

perkawinan musiman, dan umumnya lebih cepat berkembang biak, sangat 

mudah ditangani, berukuran cukup besar sehingga memudahkan pengamatan 

serta memiliki ukuran ekor yang sesuai dengan ukuran manset alat pengukur 

tekanan darah (Puspitaningrum dkk, 2013). Tikus yang dipilih adalah tikus 

dengan kelamin jantan karena memiliki sistem hormonal yang lebih stabil 

dibanding tikus betina sehingga dapat meninimalkan variasi biologi yang 

berkaitan dengan pengaruh hormonal yang berubah-ubah yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian (Felig, 2001).  

Pada penelitian ini 20 ekor tikus wistar jantan dibagi menjadi 5 kelompok 

perlakuan yang setiap kelompok terdiri dari 4 ekor tikus. Kelompok tikus yang 

pertama adalah kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, kelompok 

kontrol obat, kelompok dosis 1 (0,063 gr/200grBB) dan kelompok dosis 2 (0,095 

gr/200grBB). Semua kelompok tikus tersebut diadaptasikan terhadap lingkungan 
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selama 1 minggu kemudian pada minggu berikutnya semua kelompok tikus 

kecuali kelompok kontrol negatif dikondisikan hipertensi dengan cara hipertensi 

buatan dengan diberikan perlakuan penginduksian NaCl dan prednison. 

Penginduksian NaCl dan prednison ini bertujuan untuk mengkondisikan tekanan 

darah tikus menaik hingga mencapai kondisi hipertensi. 

 Semua kelompok perlakuan kecuali kontrol negatif diberikan perlakuan 

pengkondisian hipertensi dengan dosis induksi NaCl sebanyak 200 mg/200gr BB 

dan prednison 0,3mg/200grBB dalam 2 ml setiap hari selama 14 hari dengan 

cara sonde sehingga mencapai kondisi hipertensi, sementara kelompok kontrol 

negatif diberikan sonde aquades 2 ml. Tekanan darah sistolik dan diastolik tikus 

putih yang fisiologis adalah 100/80mmHg. Hipertensi buatan diharapkan tekanan 

darah tikus akan meningkat dari tekanan darah fisiologis 100/80mmHg menjadi 

170-200mmHg sistolik dan diastolik (Malkoff, 2005). Setelah 14 hari masa 

pengkondisian hipertensi, dilakukan pengukuran tekanan darah sistolik dan 

diastolik sebagai tekanan darah tikus minggu ke-0 dengan alat 

sphygmomanometer metode CODA, Non–Invasive Blood Pressure System 

analyzer. Hasil pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik tikus pada 

minggu ke-0 dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Rata-rata Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik Tikus Wistar Jantan 

Pada Minggu ke-0 

Kelompok Perlakuan 
Tekanan Darah 

Sistol (mmHg) Diastol (mmmHg) 

Kontrol Negatif 108,5 ±6,81 80,5 ±12,556 

Kontrol Positif 203,5±14,39 159 ± 26,65 

Kontrol Obat 202,5 ± 21,19 157 ± 26,7 

Dosis 1 (0,065 gr/200grBB) 198,25 ± 22,20 170 ± 28,89 

Dosis 2 (0,095 gr/200grBB) 202,75 ± 24,58 168,25 ± 24,58 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa tekanan darah sistolik 

maupun diastolik tikus pada semua kelompok perlakuan mengalami peningkatan 

tekanan darah dibandingkan pada kelompok normal yakni pada kisaran 

200mmHg. Hal ini dikarenakan pada kelompok hipertensi diberikan diet tinggi 

garam dan obat prednison dengan dosis berlebih selama 14 hari sehingga 

menyebabkan kenaikan tekanan darah sistolik dan diastolik tikus. Sedangkan 

kelompok kontrol negatif tidak mengalami peningkatan tekanan darah karena 

tidak diberikan diet tinggi garam dan prednison dengan tekanan darah 108,5/80,5 
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mmHg yang sesuai seperti yang disebutkan oleh Malkoff (2005) bahwa tekanan 

darah sistolik dan diastolik tikus putih yang fisiologis adalah 100/80mmHg. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsumsi garam berlebih dapat meningkatkan tekanan 

darah dan memicu terjadinya hipertensi. Proses induksi hipertensi dengan 

metode yang sama oleh penelitian terdahulu menyebabkan peningkatan tekanan 

darah rata-rata menjadi 177±4 mmHg (Gusmelia dkk, 2011), 177,7 ±2.86 mmHg 

(Yuliandra dkk, 2013), dan 191 mmHg (Charissa dkk, 2012). 

Pada penelitian sebelumnya juga ditemukan bahwa terdapat hubungan 

sebab-akibat antara kebiasaan tinggi garam dengan tekanan darah. Diet tinggi 

garam diduga dapat menyebabkan kenaikan tekan darah melalui beberapa 

mekanisme, diantaranya adalah meningkatkan aktivitas renin akibat mutasi gen 

exon 9 pada renin, menurunkan kemampuan vasodilatasi oleh endothelial 

pembuluh darah, meningkatkan aktivitas saraf simpatis, dan meningkatkan 

volume cairan ekstraseluler (He et al, 2009; Drenjancovic-Peric et al, 2011). 

Natrium memegang peranan penting terhadap hipertensi karena  

mempunyai sifat menahan air. Natrium dan klorida merupakan ion utama pada 

cairan ekstraseluler. Natrium diarbsorbsi secara aktif setelah itu dibawa oleh 

aliran darah ke ginjal, disini natrium disaring dan dikembalikan kealiran darah 

dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan taraf natrium darah. Konsumsi 

garam yang berlebih menyebabkan konsentrasi natrium didalam cairan 

ekstraseluler meningkat (Munaf, 2012). Untuk mengatur volume cairan 

ekstraseluler, aldosteron pada ginjal akan mengurangi ekskresi NaCl (garam) 

dengan cara mereabsorbsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl 

akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler 

dengan menarik keluar cairan intraseluler (osmosis) sehingga akan 

meningkatkan volume dan tekanan darah (Don and Lo, 2007).  

 

Gambar 4. 1 Mekanisme Garam Dalam Meningkatkan Tekanan Darah (Iwamoto, 2006) 
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Ginjal yang terganggu akan mensekresikan renin melalui mekansime 

RAAS (rennin angiotensin aldosteron system). Kemudian renin mengkonversi 

angiotensinogen menjadi angiotensin I, yang selanjutnya dikonversi menjadi 

angiotensin II oleh ACE (angiotensin converting enzyme). Angiotensin II 

berfungsi sebagai hormon yang meningkatkan tekanan darah dan volume darah 

karena bersifat vasokonstriktor (menyempitkan pembuluh darah) melalui dua 

jalur yaitu meningkatkan sekresi hormon antidiuretik (ADH) yang mengatur 

osmolalitas dan volume urin. Yang kedua menstimulasi sekresi aldosteron 

(hormone steroid) dari korteks adrenal ginjal untuk mengatur volume cairan 

ekstraseluler (Puista, 2011; Campbel 2004). 

 

 

Gambar 4.2 Mekanisme Renin Angiotensin Aldosteron System (Salam, 2015). 

   

  Selain peningkatan tekanan darah akibat reabsorbsi natrium pada ginjal, 

peningkatan tekanan darah terkait dengan RAAS (Renin-angiotensin Aldosteron 

System) akan meningkatkan stress oksidatif yang dapat menghasilkan senyawa 

penyebab vasokontriksi dan penurunan ketersediaan nitrit oksida. Hipertensi 

seperti halnya hiperlipidemia, menginduksi stres oksidatif pada dinding arteri. 

Angiotensin II yang terdapat pada monosit berpotensi menstimulasi NAD(P)H 

oksidase yang kemudian akan menstimulasi superoksida yang bersifat radikal 

bebas. Superoksida dan ROS lain dapat menginaktifkan Nitric oxide (NO), 

vasodilator yang diproduksi oleh endothelial NO synthase (enos) sehinggga 

bioavalibiltasnya menurun. Peningkatan radikal bebas mengakibatkan stress 

oksidatif yaitu ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan 
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endogen. Stress oksidatif menyerang komponen berbagai tubuh termasuk lipid 

sehingga menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid. Hal ini menyebabkan terjadi 

disfungsi endotel yang menghambat mekanisme vasodilatasi (Puista, 2011). 

Selain pemberian diet tinggi garam, tikus juga diinduksi dengan prednison 

dengan dosis berlebih. Prednisone termasuk kedalam golongan obat 

kortikosteroid, yang bila dikonsumsi berlebih dapat menyebabkan efek samping 

yaitu peningkatan tekanan dalam mata (glaucoma), retensi cairan, mood, deposit 

lemak, dan tekanan darah tinggi (Setyorini, 2012). Kortikosteroid sendiri 

digolongkan menjadi dua berdasarkan aktifitasnya, yaitu glukokortikoid dan 

mineralkortikoid. Mineralkortikoid berfungsi untuk retensi garam. Pada manusia 

mineralkortikoid utama adalah aldosteron (Sitorus, 2010). Dalam efek 

sampingnya meningkatkan tekanan darah, obat ini bekerja sebagai mineral 

kortikotiroid yang mempengaruhi retensi garam dalam darah dan berfungsi 

membantu hormon aldosteron dalam peningkatan tekanan darah (Mantyo, 2010). 

 

 

4.3.2 Efek Terapi Teh Celup Ampas Cincau Hitam dan Rosella Terhadap 

Penurunan Tekanan Darah 

   

 Setelah tikus mengalami kondisi hipertensi, semua kelompok tikus diberi 

perlakuan terapi penurunan tekanan darah kecuali kelompok kontrol negatif dan 

kelompok kontrol positif yang diberikan perlakuan sonde aquades. Pada 

kelompok kontrol obat diberikan perlakuan penurunan tekanan darah dengan 

menggunakan obat kaptropil dengan dosis 0,5 mg/200grBB tikus dalam 2 ml 

aquades. Kemudian untuk tikus kelompok perlakuan diberikan terapi penurunan 

tekanan darah dengan teh celup ampas cincau dan rosella dengan dosis 1 yaitu 

0,063 mg/200grBB dan dosis 2 yaitu 0,095 mg/200grBB dalam 2 ml aquades. 

 Teh celup ampas cincau dan rosella diberikan terhadap tikus dalam 

bentuk larutan untuk masing-masing dosis. Untuk membuat larutan dari teh celup 

tersebut harus dilakukan penyeduhan. Pada penelitian ini teh celup ampas 

cincau dan rosella dosis 1 dan dosis 2 diseduh dengan menggunakan aquades 

mendidih dengan suhu titik didih air yakni 100OC. Kemudian dilakukan 

pencelupan teh celup kedalam aquades panas seperti pada pembuatan teh 

celup pada umumnya. Penyeduhan teh celup dengan air panas pada penelitian 

ini dilakukan selama 10 menit agar senyawa yang terkandung dalam teh tersebut 
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terlarut dengan baik karena semakin lama proses penyeduhan maka senyawa-

senyawa yang terkandung akan terekstraks dengan sempurna. Larutan teh celup 

dosis 2 (0,095 mg) mempunyai konsentrasi yang lebih pekat dibandingkan 

dengan dosis 1 (0,063mg) karena pada dosis 2 mengandung jumlah materi yang 

lebih banyak dibandingkan dosis 1 dengan jumlah volume pelarut yang sama. 

Perbedaan penampakan kepekatan konsentrasi pada dosis 1 dan 2 dapat dilihat 

pada Lampiran 21.  

 Rohdiana (2008) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses penyeduhan adalah suhu air atau kondisi penyeduhan dan lama 

penyeduhan. Semakin tinggi suhu air atau proses penyeduhan, kemampuan air 

dalam mengekstrak kandungan kimia yang terdapat dalam teh akan semakin 

tinggi. Air mendidih mampu melarutkan bahan seperti garam, vitamin yang larut 

air, mineral dan senyawa-senyawa cita rasa seperti yang terkandung dalam teh 

dan kopi. Demikian juga halnya dengan lama penyeduhan. Lama penyeduhan 

akan mempengaruhi kadar bahan terlarut, intensitas warna, serta aroma. 

Bertambahnya lama penyeduhan maka kesempatan kontak antara air penyeduh 

dengan teh semakin lama sehingga proses ekstraksi menjadi lebih sempurna. 

 Pemberian perlakuan terapi penurunan tekanan darah pada tikus ini 

dilakukan dengan cara sonde setiap hari selama 3 minggu dan setiap akhir 

minggu dilakukan pengukuran tekanan darah tikus untuk mengetahui perubahan 

tekanan darah tikus setelah diberikan terapi penurunanan tekanan darah dengan 

obat kaptropil dan teh celup berbasis ampas cincau dan rosella. Berdasarkan 

analisis ragam (Lampiran 12 dan 14) pemberian terapi teh celup ampas cincau 

hitam dan rosella memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap tekanan 

darah sistolik dan diastolik tikus wistar jantan. Kemudian setelah diuji lanjut 

dengan BNT pada taraf 1% (α=0.01) pemberian terapi teh celup ampas cincau 

dan rosella memberikan perbedaan yang sangat nyata antara tekanan darah 

sistol dan diastol pada kelompok perlakuan yang dikondisikan hipertensi dari 

minggu ke-0 hingga minggu ke-3 dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan 

penurunan tekanan darah. Grafik rerata penurunan tekanan darah sisolik dan 

diastol dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2. 
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Gambar 4.1 Penurunan Tekanan Darah Sistol Tikus dari Minggu 0 hingga Minggu 3 

Keterangan :  KN : Kontrol negatif 

  KP : Kontrol Positif 

  KO : Kontrol Obat 

  D1: Kelompok Perlakuan Dosis 1 (0.063mg/200grBB) 

  D2 : Kelompok Perlakuan Dosis 2 (0.095mg/200grBB) 
 

 

Gambar 4.2  Grafik Tekanan Darah Diastol Tikus dari Minggu ke-0 hingga ke-3 

Keterangan :  KN : Kontrol negatif 

  KP : Kontrol Positif 

  KO : Kontrol Obat 

  D1: Kelompok Perlakuan Dosis 1 (0.063mg/200grBB) 

  D2 : Kelompok Perlakuan Dosis 2 (0.095mg/200grBB) 

  

  

 Pada kelompok kontrol negatif tidak terjadi penurunan tekanan darah 

sistol dan diastol dari minggu ke-0 hingga minggu ke 3 dengan rerata tekanan 

darah sistolik 112,75 mmHg dan diastolik 78 mmHg. Hal ini dikarenakan pada 
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kelompok kontrol negatif tidak diberi perlakuan apapun yang dapat menaikkan 

atau menurunkan tekanan darah sistol dan diastol yang dalam hal ini hanya 

diberikan penyondean aquades saja sehingga tidak memberikan pengaruh 

apapun. Kemudian pada kelompok kontrol positif juga tidak terjadi penurunan 

tekanan darah dari minggu ke-0 hingga minggu ke-3 seperti pada kelompok 

perlakuan dengan rerata tekanan darah sistol 198,75 mmHg dan diastol 165,3 

mmHg, karena kelompok kontrol positif seperti halnya dengan kontrol negatif 

tidak diberikan perlakuan penurunan tekanan darah dan hanya diberikan 

penyondean aquades saja sehingga tekanan darah tidak terjadi penurunan. 

 Pada kelompok kontrol obat kaptropil dengan dosis 0,5 mg/200grBB 

penurunan tekanan darah sistol terjadi sangat signifikan dari minggu ke-0 

hipertensi ke minggu ke-1 terapi yaitu dari 202,5 mmHg menjadi 150,75 mmHg 

dan kemudian pada minggu ke-2 juga terjadi penurunan yang signifikan namun 

pada minggu ke-3 terapi penurunan tekanan darah tidak signifikan dari minggu 

ke-2 dengan rerata tekanan darah sistol pada minggu ke-3 adalah 110,5 mmHg. 

Sementara pada tekanan diastol terjadi penurunan yang sangat signifikan pada 

minggu ke-1 terapi dari 157 mmHg menjadi 117,5 mmHg dan pada minggu ke-2 

dan 3 terjadi penurunan yang tidak signifikan dari minggu ke-1 dengan rerata 

tekanan darah diastol 65 mmHg . 

 Pada kelompok perlakuan dosis 1 dan dosis 2 terjadi penurunan tekanan 

darah sistol dan diastol yang tidak berbeda dengan kelompok kontrol obat dari 

minggu ke-0 hingga minggu ke-3. Hal ini dapat diartikan bahwa kelompok 

perlakuan teh celup dosis 1 dan 2 dapat menurunkan tekanan darah sama 

seperti obat kaptropil yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada 

kelompok kontrol obat. Pada kelompok perlakuan dosis 1 (0,065 g/200grBB) 

terjadi penurunan tekanan darah sistol yang sangat signifikan dari minggu ke-0 

ke minggu ke-1 dan ke-2 terapi yaitu dari 198,25 mmHg menjadi 162,25 mmHg, 

dan pada minggu ke-3 terapi terjadi penurunan tekanan darah yang tidak 

signifikan dengan minggu ke-2 terapi dengan rerata tekanan darah sistol pada 

minggu ke-3 adalah 126 mmHg. Sementara pada tekanan darah diastol terjadi 

penurunan yang sangat signifkan pada minggu ke-1 terapi dari minggu ke-0 yaitu 

dari 170 mmHg menjadi 125,25 mmHg dan pada minggu ke-2 dan 3 penurunan 

tekanan darah tidak signifikan dari minggu ke-1 dengan rerata tekanan darah 

diastol akhir adalah 98 mmHg.  
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 Sementara pada kelompok perlakuan dosis 2 terjadi penurunan tekanan 

darah sistol yang sangat signifikan pada minggu ke-1 (163,25 mmHg) dari 

minggu ke-0 (202,75 mmHg). Kemudian pada minggu ke-2 terjadi penurunan 

tekanan darah yang tidak signifikan dari minggu ke-1 namun pada minggu ke-3 

terapi terjadi penurunan yang sangat signifikan dari minggu ke-2 terapi dengan 

rerata tekanan darah sistol pada minggu ke-3 adalah 105.75 mmHg. Sementara 

pada tekanan darah diastol penurunan tekanan darah sangat siginifikan pada 

minggu ke-1 terapi (117,5 mmHg) hingga minggu ke-2 dari minggu ke-0 (168,75 

mmHg), dan pada minggu ke-3 penurunan tekanan darah diastol signifikan dari 

minggu ke-1 dan ke-2 dengan rerata tekanan darah diastol akhir minggu ke-3 

adalah 73.5 mmHg.  

 Pemberian terapi teh celup ampas cincau dan rosella memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap penurunan tekanan darah tikus wistar 

yang dikondisikan hipertensi. Penurunan tekanan darah tersebut dapat 

dinyatakan sebagai persentase (%) penurunan tekanan darah sehingga dapat 

diketahui efektivitas penurunan tekanan darah dari pemberian teh celup terhadap 

kondisi hipertensi pada tikus wistar. Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 13 

dan 15) pemberian teh celup ampas cincau dan rosella pada taraf 1% (α=0.01) 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap persentase (%) penurunan 

tekanan darah sistol dan diastol pada kelompok tikus. Rerata persentase 

penurunan tekanan darah sistol dan diastol tikus dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.4 Rata-rata Persen Penurunan Tekanan Darah Tikus 

Kelompok 

Tekanan Darah Sistolik Tekanan Darah Diastolik 

Minggu 0 Minggu 3 
Persentase 
Penurunan 

(%) 
Minggu 0 Minggu 3 

Persentase 
Penurunan 

(%) 

K. Negatif 108 ±6.8 112.75±6.3 -3.92 a 80.5±12.6 78±15.1 3.11 a 

K. Positif 203.5±14.4 198.75±14.1 2.33 a 159±26.7 165.3±17.9 18.80 a 

K. Obat 202±21.2 110.5±1.3 45.43  c 157±26.7 65±23.1 58.60  c 

Dosis 1 198.25±22.2 126±9.6 36.44 b 170±28.9 98±31.4 42.35  b 

Dosis 2 202.75±24.6 105.75±22 47.84  c 168.75±27 73.5±32.2 56.44  c 

Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama mengindikasikan 

perbedaan yang sangat nyata pada level α=0.01 

 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan jenis perlakuan yang 

diberikan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap tekanan darah 

sistol dan diastol tikus. Pada tikus kelompok kontrol negatif dan postif 



65 
 

menunjukkan hasil rerata penurunan yang tidak berbeda nyata, yang artinya 

kedua kelompok tikus perlakuan kontrol negatif dan positif ini tidak mengalami 

perubahan tekananan darah sistol maupun diastol. Hal ini disebabkan karena 

pada kedua kelompok perlakuan ini tidak menerima perlakuan pemberian produk 

teh celup sehingga tidak terjadi perubahan tekanan darah yang signifikan. 

Pada tikus kelompok kontrol obat yang diberikan obat penurun tekanan 

darah kaptropil dengan dosis 0,5 mg/200gBB memiliki kemampuan menurunkan 

tekanan darah sistol dan diastol tikus yang sangat nyata (α=0.01). Persentase 

penurunan tekanan darah pada kelompok ini adalah sebesar 45,43% pada 

tekanan darah sistol dan 58,59% pada tekanan darah diastolik. Dengan 

persentase penurunan sebesar 45,43% dan 58,59% tersebut dapat dikatakan 

bahwa obat kaptropil dapat menurunkan tekanan darah tikus yang semula 

mencapai kondisi hipertensi pada 200 mmHg menjadi 110 mmHg yang dikatakan 

dapat menurunkan tekanan darah menyamai tekanan darah tikus normal. 

Kaptropil yang digunakan sebagai pembanding dapat menurunkan tekanan 

darah karena merupakan obat hipertensi golongan ACE (Angiotensin Converting 

Enzyme) inhibitor yang bekerja menghambat enzim pengubah angiotensin I 

menjadi angiotensin II (ACE-I).  

Kaptropil merupakan obat antihipertensi dan efektif dalam penanganan 

gagal jantung dengan cara supresi sistem Rennin Angiotensin Aldosteron. Renin 

adalah enzim yang dihasilkan ginjal dan berkerja pada globulin plasma untuk 

memproduksi angiotensin I yang bersifat inaktif. Angiotensin Converting Enzyme 

(ACE) akan merubah angiotensin I menjadi angiotensin II yang bersifat aktif dan 

merupakan vasokonstriktor endogen serta dapat menstimulasi sintesa dan 

sekresi aldosteron dalam korteks adrenal. Peningkatan sekresi aldosteron akan 

mengakibatkan ginjal meretensi natrium dan cairan, serta mensekresi kalium. 

Dalam kerjanya, kaptropil akan menghambat kerja ACE akibatnya pembentukan 

angiotensin II terhambat, timbul vasodilatasi, penurunan sekresi aldosteron 

sehingga ginjal menskresi natrium dan cairan serta meretensi kalium. Keadaan 

ini akan menyebabkan penurunan tekanan darah dan mengurangi beban jantung 

baik afterload maupun preload sehingga terjadi peningkatan kerja jantung (Putri, 

2012).  

 Pada kelompok perlakuan pemberian produk teh celup dosis 1 (0,065 

g/200grBB) memberikan penurunan tekanan darah yang sangat signifikan 

(α=0.01) dengan persentase penurunan tekanan darah sistolik sebesar 36,44% 
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dan 42,35% pada tekanan darah diastolik. Dengan persentase penurunan 

tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian teh celup ampas cincau dan rosella 

mempunyai efek antihipertensi dengan menurunkan tekanan darah secara 

signifkan dari tekanan darah awal 198 mmHg menjadi 126 mmHg. Namun 

persentase penurunan tersebut masih lebih rendah dibandingkan persentase 

penurunan dengan obat kaptropil. Menurut Thompson dalam puspitaningrum 

(2013), suatu zat uji dikatakan mempunyai efek antihipertensi jika mampu 

menurunkan tekanan darah sistolik ≥ 20mmHg. 

 Kemudian pada kelompok perlakuan pemberian teh celup dosis 2 mampu 

menurunkan tekanan darah yang sangat signifikan (α=0.01) terhadap tekanan 

darah sistolik dan diastolik yang tidak berbeda dengan penurunan tekanan darah 

pada tikus kelompok pemberian obat kaptropil. Persentase penurunan tekanan 

darah sistolik pada kelompok dosis 2 yaitu 47,84% dan 56,44% pada tekanan 

diastolik. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian produk teh celup mampu 

memberikan efek antihipertensi yang sama dengan pemberian obat hipertensi 

kaptropil dengan tekanan darah awal 202 mmHg menjadi 105mmHg yang sama 

dengan tekanan darah tikus kelompok normal. Pada kelompok dosis 1 dan 2 

menunjukkan bahwa kedua dosis sama-sama dapat menurunkan tekanan darah 

tinggi, namun dosis 2 dapat memberikan persentase penurunan tekanan darah 

yang lebih baik dari kelompok dosis 1 sehingga tekanan darah tinggi menjadi 

normal seperti kelompok kontrol negatif yang tidak diperlakukan hipertensi. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemberian dosis teh celup semakin tinggi 

pula persentase efektivitas penurunan tekanan darah tinggi pada tikus. 

Kelompok perlakuan teh celup dosis 1 dan dosis 2 menunjukkan 

terjadinya penurunan tekanan darah pada tikus. Hal ini terjadi karena teh celup 

ampas cincau hitam dan rosella memiliki memiliki senyawa bioaktif yang bersifat 

antioksidan yang berasal dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan 

teh celup, yang diantaranya terdiri dari ampas cincau hitam dan jahe merah, 

rosella serta kayu manis. Ampas cincau hitam berkontribusi terhadap antioksidan 

karena masih mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid serta asam kafeat 

yang berperan sebagai antihipertensi. Yen et al (2008) menjelaskan bahwa 

cincau hitam memiliki efek antioksidan yang berperan dalam menurunkan 

tekanan darah tinggi. Salah satu kandungan terbesar dalam cincau hitam yang 

berfungsi sebagai antioksidan adalah flavonoid. Sedangkan yang berperan 

sebagai antihipertensi pada cincau hitam adalah caffeic acid (CA) atau asam 
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kafeat. Menurut Yeh et al (2008) asam kafeat (Caffeic acid) pada cincau hitam 

mempunyai aktivitas antioksidan paling tinggi dan terbukti mempunyai efek 

antihipertensi dengan menurunkan tekanan darah, stress oksidatif, dan 

meningkatkan aktivitas enzim antioksidan endogen pada tikus hipertensi. 

Kandungan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman 

jahe terutama adalah golongan flavonoid, fenolik, terpenoid, dan minyak atsiri. 

Gingerol dan shogaol telah diidentifikasi sebagai komponen antioksidan fenolik 

jahe (Bangun, 2011). Disebutkan bahwa rimpang jahe merah berefek pada 

peningkatan kekuatan otot jantung, kelancaran sirkulasi darah, dan penurun 

tekanan darah (Anindya, 2008).  

Bunga rosella merupakan salah satu jenis terapi herbal untuk mengatasi 

hipertensi. Salah satu kandungan dalam rosella yang dikenal khasiatnya sebagai 

diuretik koleretik adalah anthocyanin, gossipetin, dan glucoside hibicin yang 

berperan dalam penurunan viskositas darah, memperlancar peredaran darah, 

serta mencegah tekanan darah tinggi (Adelia, 2012). Kandungan rosella lainnya 

adalah vitamin C, fenol, antosianin, flavonol, protacatechuic acid (PCA) 

(Zuhrotun, 2009). Kayu manis memiliki kapasitas antioksidan yang tinggi 

terutama senyawa antioksidan dan minyak esensialnya memiliki sifat 

antimikrobia. Sifat dari kayu manis ini dapat digunakan sebagai penangkal 

serangga dan berperan dalam membantu menurunkan penyakit tekanan darah 

tinggi. Minyak batang kayu manis memiliki kandungan aldehid terutama 

sinamaldehid sebesar 51,8-56% dan fenol sebesar 14-18% (Hastuti, 2008). 

Adanya kandungan senyawa bioaktif pada produk teh celup menjadikan 

teh celup dapat menurunkan tekanan darah dengan mekanisme simpatolitik dan 

parasimpatomimetik, pembentuk diuretik, serta menurunkan stres oksidatif. Iraz 

(2001) dalam Septian (2014) menjelakan bahwa senyawa bioaktif langsung 

bekerja pada sistem syaraf melalui mekanisme simpatolitik dan atau 

parasimpatomimetik, yaitu relaksasi otot atau melalui syaraf pusat. Kerja 

simpatolitik yaitu dengan cara menurunkan tekanan darah melalui penurunan 

curah jantung melalui penghambatan reseptor ᵝ1, mendilatasi pembuluh darah 

melalui penghambatan reseptor α1 atau ᵝ2. 

Menurut Iraz (2001) dalam Septian (2014) senyawa bioaktif yang diduga 

berpengaruh pada aktivitas diuretik adalah flavonoid. Flavonoid dapat 

meningkatkan urinasi dan pengeluaran elektrolit melalui pengaruhnya terhadap 

kecepatan filtrasi glomerulus (GFR) dalam kapsula bowman. Flavonoid berfungsi 
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layaknya kalium, yaitu meabsorbsi cairan ion-ion elektrolit seperti natrium yang 

ada didalam intraseluler darah untuk menuju ekstraseluler memasuki tubulus 

ginjal sehingga menyebabkan ginjal mampu mengeluarkan produk buangan dari 

tubuh dengan cepat. 

Senyawa fenolik yang ditemukan pada tumbuhan mempunyai peran 

penting sebagai antioksidan dalam mencegah kerusakan oksidatif dalam sistem 

hidup. Beberapa turunan flavonoid dan polifenol dari produk alami telah 

dilaporkan mempunyai efek vasodilatasi dan hipotensif. Bhatia et al (2011) 

menjelaskan bahwa mekanisme yang mendasari senyawa bioaktif seperti fenol, 

vitamin C, tannin, flavonoid, dan senyawa fitokimia lainnya menurunkan stress 

oksidatif dan TBARS pada induksi hipertensi dapat melalui antioksidan langsung 

dan penangkap radikal bebas (radical scavenger) dari senyawa bioaktif atau 

secara tidak langsung karena penambahan antioksidan endogen (GSH, GSHPx, 

dan SOD) dalam serum intraseluler, hati, dan jantung, yang menangkal 

superoksida, hidrogen peroksida, hidroksil, dan radikal peroksil lemak, dan 

melemahkan kerusakan jaringan.  

Mekanisme antioksidan dari senyawa bioaktif salah satunya karena 

adanya vitamin C, yang dilaporkan bahwa vitamin C menghambat aktivasi 

NADPH oksidase dan produksi ROS. Penambahan antioksidan endogen oleh 

senyawa bioaktif telah membantu mekanisme utama aktivitas antioksidan yang 

lengkap. Telah diindentifikasi bahwa senyawa bioaktif memodulasi aktivitas 

antioksidan endogen termasuk GSH, GSHPX dan SOD, yang dapat berkontribusi 

setidaknya menurunkan produksi ROS vaskular, kardiak dan renal dan 

memperbaiki hipertensi pada hipertropi kardiak dan renal (Bhatia et al, 2011). 

 

 

4.3.3 Efek Terapi Teh Celup Ampas Cincau Hitam Terhadap Aktivitas 

Antioksidan Superoksida Dismutase (SOD) 

 

  Hipertensi seperti halnya hiperlipidemia, menginduksi stres oksidatif pada 

dinding arteri. Peningkatan tekanan darah akibat stress oksidatif diduga akibat 

dari mekanisme RAAS. Angiotensin II yang diubah dari angiotensin I oleh ACE 

akan berikatan dengan reseptor AT1. Kemudian Angiotensin II yang terdapat 

pada monosit berpotensi menstimulasi NAD(P)H oksidase (enzim kompleks yang 

mengkatalisis reduksi oksigen molekuler menggunakan NADPH sebagai donor 
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elektron) yang kemudian akan menstimulasi superoksida yang bersifat radikal 

bebas (Puista, 2011). 

  Peningkatan radikal bebas (superoksida dan ROS lain) dalam tubuh akan 

menyebabkan tingginya penggunaan enzim antioksidan intrasel sehingga 

menyebabkan penurunan aktivitas enzim SOD sebagai salah satu sistem 

antioksidan endogen dalam tubuh sehingga mengakibatkan stres oksidatif, yaitu 

ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan endogen seperti 

superoksida dismutase (SOD) (Astuti, 2008). Stress oksidatif menyerang 

berbagai komponen tubuh termasuk lipid sehingga menyebabkan terjadinya 

peroksidasi lipid. Hal ini menyebabkan terjadinya disfungsi endotel sehingga 

menginaktifkan Nitric oxide (NO), vasodilator yang diproduksi oleh endothelial 

NO synthase (enos) sehinggga bioavalibiltasnya turun dan menghambat 

mekanisme vasodilatasi (Puista, 2011).  

  Pada keadaan patologik diantaranya akibat terbentuknya radikal bebas 

dalam jumlah berlebihan, enzim-enzim yang berfungsi sebagai antioksidan 

endogen seperti SOD dapat menurun aktivitasnya. Oleh karena itu, jika terjadi 

peningkatan radikal bebas dalam tubuh, dibutuhkan antioksidan eksogen (yang 

berasal dari bahan pangan pangan yang dikonsumsi) dalam jumlah yang lebih 

banyak untuk mengeliminir dan menetralisir efek radikal bebas (Astuti, 2008). 

Maka dari itu untuk mempertinggi status antioksidan dalam tubuh dapat 

dilakukan dengan mengonsumsi bahan pangan yang mengandung antioksidan 

sehingga kadar antioksidan endogen dalam tubuh dapat dipertahankan tetap 

tinggi. Superoksida dismutase (SOD) dalam tubuh bekerja dengan cara 

mencegah pembentukan radikal bebas baru dan merupakan enzim antioksidan 

alami yang paling kuat sehingga menjadi pertahanan sel yang terpapar oksigen 

dalam mencegah kerusakan akibat radikal bebas (Elchuri et al., 2005). Aktivitas 

enzim antioksidan yang dalam hal ini adalah SOD merupakan salah satu 

parameter pengukuran stress oksidatif selain kadar malondialdehid (MDA). 

Pengujian aktivitas antioksidan superoksida dismutase (SOD) bertujuan 

untuk mengetahui aktivitas antioksidan teh celup ampas cincau dan rosella 

terhadap peningkatan aktivitas antioksidan endogen SOD sebelum dan setelah 

pemberian teh celup pada tikus akibat stress oksidatif yang ditimbulkan oleh 

hipertensi. Pengujian teh celup ampas cincau hitam dan rosella terhadap 

aktivitas antioksidan endogen superoksida dismutase dilakukan pada awal 

hewan coba mengalami kondisi hipertensi yaitu pada minggu ke-0 dengan rata-
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rata tekanan darah sistolik 200mmHg dan pada akhir minggu perlakuan terapi 

hipertensi yaitu pada minggu ke-3 dengan tekanan darah rata-rata sudah 

mencapai kondisi normal sekitar 100mmHg.  

 Widowati (2005) menjelaskan prinsip dasar pengukuran SOD yaitu reaksi 

antara xantin dan xantin oksidase yang digunakan menghasilkan radikal 

superoksida. Radikal superoksida yang dihasilkan akan bereaksi dengan NBT 

(Nitro Blue Tetrazolium) sehingga menghasilkan pewarna formazan biru ungu. 

SOD yang terdapat dalam serum berlomba dengan NBT untuk bereaksi dengan 

radikal superoksida sehingga menghambat pembentukan zat warna. Aktivitas 

enzim SOD dapat dinilai berdasarkan kemampuannya menghambat reaksi yang 

dikatalisis oleh radikal superoksida. Hasil pengukuran aktivitas antioksidan 

superoksida dismutase pada tikus setelah mengalami hipertensi dan setelah 

pemberian terapi ditunjukkan pada Gambar 4.3. 

  

 

Gambar 4.3 Perubahan Aktivitas SOD pada Minggu Ke-0 dan ke-3 

Keterangan  :  KN : Kontrol Negatif  D1: kelompok dosis 1 (0,063gr/200grBB) 

KP: kontrol positif  D2: kelompok dosis 2 (0,095gr/200grBB) 

KO : kontrol obat 

 

 

Berdasarkan analisa ragam (Lampiran 17 dan 18) perbedaan pemberian 

perlakuan berpengaruh nyata terhadap persentase perubahan aktivitas 

antioksidan superoksida dismutase (SOD). Kemudian setelah di uji lanjut dengan 

BNT pada taraf 5% (α= 0.05) pemberian teh celup memberikan perbedaan yang 

nyata terhadap aktivitas superoksida dismutase (SOD) antar kelompok perlakuan 
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pada minggu ke-0 dan minggu k-3 serta berpengaruh nyata terhadap persentase 

perubahan aktivitas SOD antar perlakuan. Perubahan aktivitas tersebut ditandai 

dengan kenaikan aktivitas SOD pada minggu ke-3 setelah pemberian terapi dari 

minggu ke-0. Rata-rata persentase kenaikan SOD akibat pemberian perlakuan  

ditunjukkan  Tabel 4.4.  

 

Tabel 4.5  Persentase Kenaikan Aktivitas Antioksidan Superoksida Dismutase 

(SOD) Dari Minggu Ke-0 dan Minggu ke-3 

Sampel 
Aktivitas SOD (U/ml) Persentase 

Kenaikan (%) Minggu 0 Minggu-3 

Kontrol Negatif 6.261 6.428 2.59 b 

Kontrol Positif 5.872 4.844 -21.22 a 

Kontrol Obat 6.289 5.331 -17.98 a 

Dosis 1 (0,063 gr/200grBB) 5.747 6.858 16.2 c 

Dosis 2 (0,095 gr/200grBB) 6.622 7.358 10 c 

Keterangan : notasi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

pada level α=0.01 

 

Pada kelompok kontrol negatif pada minggu ke-0 aktivitas SOD tikus 

adalah sebesar 6,261 U/ml kemudian setelah 3 minggu masa terapi yaitu pada 

minggu ke-3 aktivitas SOD tidak mengalami perubahan yakni sekitar 6,428 U/ml 

sehingga tidak terjadi peningkatan aktivitas yang signifikan dengan persentase 

kenaikan sebesar 2,59%. Tidak adanya persentase kenaikan SOD yang 

signifikan pada kontrol negatif ini disebabkan kelompok kontrol negatif tidak 

diberikan perlakuan apapun yang dapat meningkatkan aktivitas SOD, hanya 

pemberian pakan dan aquades saja sehingga aktivitas SOD tidak mengalami 

perubahan yang signifikan. Kurangnya asupan nutrisi dalam pakan yang 

dikonsumsi dapat mempengaruhi aktivitas enzim antioksidan tubuh, dimana 

nutrisi dalam pakan berperan penting terhadap suplai antioksidan dalam tubuh. 

Menurut Gutterdge dan Barry (1996) pertahanan antioksidan alami dalam tubuh 

sangat dipengaruhi oleh tingkat pemenuhan nutrisi sehingga stress oksidatif 

dapat ditimbulkan oleh kurangnya asupan antioksidan dari luar. Beberapa 

mineral seperti Mn, Cu, Zn dan Se terlibat dalam aktivitas katalitik enzim 

antioksidan tersebut dan diperlukan untuk mengendalikan radikal bebas yang 

terbentuk pada tahap awal. Keempat mineral tersebut diperlukan dalam jumlah 

yang cukup dalam makanan.   
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Pada kelompok kontrol positif yang mendapatkan perlakuan hipertensi 

pada minggu ke-0 aktivitas SOD tikus adalah sebesar 5,872 U/ml. Kemudian  

pada akhir minggu terapi yakni minggu ke-3 aktivitas SOD tikus mengalami 

perubahan yakni penurunan aktivitas yang signifikan menjadi 4,844 U/ml. 

Kelompok kontrol positif mengalami penurunan aktivitas SOD yang signifikan 

dibandingkan dengan kontrol negatif dengan persentase penurunan aktivitas 

SOD sebesar 21,22%. Hal ini menandakan bahwa pada kontrol positif 

mengalami stress oksidatif yang ditandai dengan rendahnya status antioksidan 

seluler SOD. Winarsi (2007) menjelaskan bahwa tingginya stres oksidatif 

ditunjukkan oleh rendahnya status antioksidan seluler dan didukung oleh 

tingginya produk peroksidasi lipid yang menyebabkan kerusakan sel.  

Pada penelitian Yeh et al., (2009) dan Zhao et al., (2013) telah 

membuktikan bahwa tikus kelompok kontrol positif yang dikondisikan hipertensi 

dan tidak diberikan perlakuan penurunan tekanan darah mengalami stress 

oksidatif yang ditunjukkan oleh rendahnya status antioksidan seluler pada kontrol 

positif dibandingkan kelompok kontrol negatif. Terjadinya penurunan aktivitas 

SOD pada kontrol positif penelitian ini dikarenakan kelompok tikus ini mengalami 

kondisi hipertensi derajat tinggi akibat induksi dengan NaCl dan prednison dan 

tidak mendapatkan perlakuan penurunan tekanan darah sehingga pada kondisi 

hipertensi tersebut tikus mengalami stress oksidatif yang mengakibatkan enzim 

antioksidan endogen menurun aktivitasnya.  

Kondisi hipertensi dapat menstimulasi NADPH oksidase untuk 

meningkatkan produksi superoksida (O2
-) yang bersifat radikal bebas. 

Peningkatan radikal bebas mengakibatkan stress oksidatif yaitu 

ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan endogen (Puista, 

2011; Widyanti dkk, 2012). Dengan tingginya stress oksidatif, enzim SOD yang 

menetralisir radikal bebas tersebut tidak mencukupi jumlahnya untuk melawan 

radikal bebas dan tidak adanya asupan antioksidan eksogen sehingga 

menyebabkan aktivitas SOD menurun signifikan dan berakibat tidak dapat 

menurunnya tekanan darah tikus. Puista (2011) menjelaskan bahwa 

meningkatnya produksi radikal bebas didalam tubuh dapat menurunkan enzim-

enzim antioksidan intrasel dan menyebabkan kerusakan sel. Hal ini 

menyebabkan terjadinya disfungsi endotel yang menghambat mekanisme 

vasodilatasi sehingga tidak terjadinya penurunan tekanan darah.  



73 
 

 Pada kelompok kontrol obat aktivitas SOD tidak berbeda nyata dengan 

aktivitas SOD pada kelompok kontrol postif. Hal ini dapat diartikan bahwa 

aktivitas SOD pada kontrol positif dan kontrol obat mempunyai rata-rata aktivitas 

yang sama. Pada minggu ke-0 aktivitas SOD kelompok obat adalah 6,289 U/ml. 

Kemudian pada akhir minggu ke-3 terjadi perubahan aktivitas yakni penurunan 

aktivitas yang sigifikan menjadi 5,331 U/ml. Kelompok kontrol obat dengan 

pemberian obat kaptropil 0,5 mg/200grBB menunjukkan persentase penurunan 

aktivitas SOD yang nyata (-17.98%) dibandingkan dengan kontrol negatif dan 

tidak berbeda nyata dengan kelompok kontrol positif.  Adanya penurunan 

aktivitas antioksidan pada kelompok kontrol obat ini menandakan bahwa 

kelompok obat juga mengalami kondisi stress oksidatif sehingga menyebabkan 

terjadinya penurunan aktivitas antioksidan endogen superoksida dismutase sama 

seperti pada kelompok kontrol positif. 

Terjadinya penurunan aktivitas antioksidan SOD pada kontrol obat ini 

dikarenakan kaptropil kurang efektif sebagai antioksidan pada hipertensi, 

dimungkinkan karena tingkat stress oksidatif yang ditimbulkan oleh induksi 

garam dan prednison dan penggunaan dosis terapi kaptropil yang rendah yaitu 

0,5mg/200grBB. Hasil penelitian Pechanova (2007) menunjukkan bahwa 

kaptropil baru dapat memberikan efek antioksidan pada tikus dengan dosis 

pemberian 50 mg/kg/hari. Walaupun kaptropil dengan dosis rendah tidak 

memberikan efek antioksidan yang dapat menurunkan stress oksidatif pada 

hipertensi, namun kaptropil dapat menurunkan hipertensi melalui mekanisme 

ACE inhibitor yang menghambat ACE dalam pembentukan angiotensin II 

sehingga tekanan darah dapat kembali normal. 

Aktivitas SOD pada kelompok dosis 1 dan 2 menunjukkan aktivitas yang 

berbeda nyata terhadap aktivitas SOD pada kelompok kontrol negatif, kontrol 

positif dan kontrol obat, yakni kelompok dosis 1 dan 2 mempunyai aktivitas SOD 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kelompok dosis 1 dan 

2 mengalami kenaikan aktivitas SOD yang lebih baik dari pada kontrol negatif. 

Pada kelompok perlakuan dosis 1 mengalami perubahan aktivitas SOD pada 

minggu ke-3 dari minggu ke-0 dengan perubahan kenaikan aktivitas SOD yang 

signifikan. Pada minggu ke-0 aktivitas SOD dosis 1 adalah 5,747 U/ml yang lebih 

rendah dibandingkan dengan kontrol positif (5,872 U/ml) karena kelompok 

perlakuan dosis 1 mengalami stress oksidatif pada minggu ke-0 hipertensi yang 

mengakibatkan menurunnya aktivitas antioksidan SOD dan mengalami 
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peningkatan yang signifikan setelah pemberian teh celup dosis 1 selama 3 

minggu menjadi 6,858 U/ml. 

Sementara pada kelompok dosis 2 mengalami kenaikan aktivitas SOD 

yang tidak berbeda nyata dari minggu ke-0 dengan minggu ke-3 yaitu dari 6,622 

U/ml menjadi 7,358 U/ml setelah pemberian teh celup selama 3 minggu. Hal ini 

dikarenakan pada minggu ke-0 tikus kelompok dosis 2 tidak mengalami 

penurunan aktivitas SOD yang signifikan saat kondisi hipertensi dibandingkan 

dengan kelompok normal. Hal ini dapat disebabkan kondisi fisiologis masing-

masing tikus berbeda dan tikus kelompok dosis 2 mempunyai sistem pertahanan 

yang baik sehingga aktivitas SOD tidak terlalu rendah pada kondisi hipertensi. 

Adanya kenaikan aktivitas SOD pada kelompok dosis 2 setelah pemberian teh 

celup menunjukkan bahwa teh celup mempunyai kandungan antioksidan yang 

dapat meningkatkan aktivitas antioksidan endogen SOD pada tikus hipertensi 

dibandingkan dengan kontrol negatif yang hanya diberikan perlakuan aquades. 

Kelompok perlakuan pemberian teh celup dosis 1 dan 2 menunjukkan 

persentase kenaikan aktivitas SOD yang signifikan dibandingkan dengan 

kelompok kontrol negatif. Pada kelompok dosis 1 persentase kenaikan aktivitas 

SOD tidak berbeda nyata dengan kelompok dosis 2 yakni sebesar 16,2 % pada 

dosis 1 sementara pada dosis 2 sebesar 10%. Pada kedua kelompok perlakuan 

dosis 1 dan 2 menunjukkan bahwa pemberian teh celup ampas cincau dan 

rosella mampu meningkatkan aktivitas antioksidan endogen SOD dibandingkan 

dengan kontrol negatif dan obat. Hal ini dapat dikatakan bahwa teh celup 

mengandung senyawa antioksidan yang dapat mempertahankan status 

pertahanan antioksidan alami dalam tubuh sehingga menurunkan stres okisdatif 

pada tikus.  

Pada keadaan patologik diantaranya akibat terbentuknya radikal bebas 

dalam jumlah berlebihan, enzim-enzim yang berfungsi sebagai antioksidan 

endogen seperti SOD dapat menurun aktivitasnya. Menurut Astuti (2008) jika 

terjadi peningkatan radikal bebas dalam tubuh, dibutuhkan antioksidan eksogen 

(yang berasal dari bahan pangan pangan yang dikonsumsi) dalam jumlah yang 

lebih banyak untuk mengeliminir dan menetrlisir efek radikal bebas. Maka dari itu 

untuk mempertinggi status antioksidan dalam tubuh dapat dilakukan dengan 

mengonsumsi bahan pangan yang mengandung antioksidan sehingga kadar 

antioksidan endogen dalam tubuh dapat dipertahankan tetap tinggi. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian teh celup dosis 1 dan 2 

pada tikus dapat meningkatkan aktivitas antioksidan endogen SOD pada tikus 

sehingga menurunkan stress oksidatif yang berdampak pada penurunan tekanan 

darah pada tikus. Hal ini disebabkan teh celup ampas cincau hitam dan rosella 

mengandung senyawa bioaktif seperti asam kafeat, fenolik, flavonoid, vitamin C, 

serta antosianin yang bersifat sebagai antioksidan. Pada penelitian Bhatia et al 

(2011) telah diidentifikasi bahwa senyawa bioaktif memodulasi aktivitas 

antioksidan endogen termasuk GSH, GSHPX, dan SOD yang dapat berkontribusi 

menurunkan produksi ROS vaskular, kardiak, dan renal dan memperbaiki 

hipertensi. Salah satu senyawa bioaktif yakni vitamin C dilaporkan bahwa vitamin 

C menghambat aktivasi NADPH oksidase dan produksi ROS sehingga 

menurunkan stress oksidatif. Penambahan antioksidan endogen oleh senyawa 

bioaktif telah menyokong mekanisme utama aktivitas antioksidan yang lengkap. 

 Mekanisme yang mendasari senyawa bioaktif seperti fenolik, flavonoid, 

vitamin C, tannin menurunkan stress oksidatif dan TBARS pada induksi 

hipertensi dapat melalui mekanisme ganda yaitu bertindak sebagai antioksidan 

langsung dan secara tidak langsung. Mekanisme senyawa bioaktif sebagai 

antioksidan secara langsung adalah penangkap radikal bebas dengan 

mendonorkan ion hidrogen agar tidak menjadi reaktif sehingga dapat menetralisir 

efek toksik dari radikal bebas. Senyawa bioaktif sebagai antioksidan secara tidak 

langsung yaitu dengan meningkatkan ekspresi gen antioksidan endogen melalui 

beberapa mekanisme. Salah satu mekanisme peningkatan ekspresi gen 

antioksidan adalah melalui aktivasi nuclear related faktor 2 (Nrf2) sehingga 

terjadi peningkatan gen yang berperan dalam sintesis enzim antioksidan 

endogen seperti misalnya gen SOD sehingga terjadi peningkatan aktivitas serum 

SOD (Bhatia et al., 2011).  

Enzim SOD memegang peranan penting sebagai antioksidan endogen. 

SOD berefek sangat kuat dan merupakan pertahanan tubuh pertama dalam 

menghadapi serangan radikal bebas. Berdasarkan mekanismenya, enzim ini 

digolongkan sebagai antioksidan primer yang berperan mengurangi 

pembentukan radikal bebas baru dengan memutus reaksi berantai dan 

mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil. Secara umum semua SOD, ion 

metal mengkatalisa dismutase O2
- melalui mekanisme oksidasi reduksi. 

Superoksida dismutase menetralisir superoksida (O2
-) menjadi oksigen dan 

hidrogen peroksida (H2O2). Selanjutnya H2O2 diubah menjadi molekul air (H2O) 



76 
 

oleh enzim katalase dan glutation peroksidase (Nurwati, 2002 dalam Ariadini, 

2007; Winarsi, 2007). 

2O2
- + 2H+   O2 + H2O2 (oleh superoksida dismutase) 

2H2O2  2H2O + O2 (oleh katalase) 

2GSH +H2O2   GSSG + 2H2 (oleh glutation peroksidase) 

 

Dengan meningkatnnya SOD, maka SOD berperan meningkatkan respon 

vasodilatori dari endothelium pada tikus hipertensi. SOD dapat menurunkan 

produksi superoksida yang bersifat radikal bebas dengan mengkatalisis 

pengubahan superoksida menjadi H2O2 dengan merubah radikal sangat reaktif 

yang menginaktifkan NO menjadi senyawa yang lebih stabil, termasuk berfungsi 

melepaskan faktor hiperpolarisasi turunan endothelium (EDHF), respon 

remodeling pada pembuluh darah, dan memperbaiki fungsi endotel dengan 

meningkatkan ekspresi protein penting dalam jalur NO yang dinamakan eNOS 

serta meningkatkan ketersediaan NO yang diduga merelaksasi dinding pembuluh 

darah untuk mengontrol tekanan darah (Wilcox, 2005; Hirata & Hiroshi, 2001). 

 

 

4.3.4 Gambaran Histopatologi Ginjal Tikus 

 

 Pengamatan histopatologi ginjal pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efek terapi dari teh celup berbasis ampas cincau hitam dan rosella 

terhadap hipertensi dengan melihat perbaikan kerusakan ginjal akibat hipertensi. 

Gambaran histopatologi ginjal dari tikus wistar jantan dengan kondisi hipertensi 

dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Histopatologi organ ginjal tikus (HE, 40X). (A) Tikus Normal; (B) tikus 

hipertensi; (C) tikus hipertensi terapi kaptropil 0,5mg/200grBB; (D) tikus hipertensi 

terapi teh celup dosis 0,063gr/200grBB; (E) tikus hipertensi terapi teh celup dosis 

0,095gr/200grBB. Gambar insert merupakan hasil perbesaran gambar histopatologi. 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan gambaran histopatologi jaringan ginjal 

tikus (Gambar 4.4) menunjukkan bahwa induksi garam dan prednison dengan 

dosis berlebih pada hewan model tikus mengakibatkan terjadinya kerusakan 

pada bagian glomerolus dan tubulus. Histopatologi kelompok tikus normal yang 

tidak mendapat induksi garam dan prednison (Gambar 4.4 A) menunjukkan 

gambaran histologi ginjal normal. Pada gambar tersebut menunjukkan jaringan 

A B 

C D 

E 

G 

G 

G 

G 

G 

Keterangan: 

 : Inti sel normal 

 : glomerolus normal 

 : capsular space normal 

 : Tubulus normal 

 : inti sel piknotik 

 : Glomerolus rusak 

 : capsular space menyempit 

 : tubulus mengalami nekrosis 

  (kematian sel) 

G 

G 
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ginjal tikus lebih rapat dan teratur, dimana pada bagian glomerolus terlihat 

capsular space dalam keadaan normal dan tubulus tampak normal. Struktur 

glomerolus ginjal yang meliputi kapsula bowman dan capsular space memiliki  

struktur yang masih kompak dengan kapsula bowman disekitar glomerlus masih 

terlihat jelas dan tidak rusak. Kapsula bowman yang tersusun atas sel epitel 

selapis pipih, terlihat jelas dengan susunan yang masih utuh tubulus ginjal masih 

memiliki inti sel yang berada didalam sitoplasma dengan epitel berbentuk kubus 

selapis. 

 Junquiera (2007) menjelaskan bahwa glomerolus normal ditandai dengan 

struktur yang lengkap dan kapsula bowman yang utuh. Dinding kapiler 

glomerolus yang terdiri dari sel epitel, membran basal glomerolus dan sel sel 

endotel nampak utuh. Sel epitel tubulus terlihat normal dengan bentuk epitel 

selapis kubus, tersusun rapat dan teratur dengan inti sel terlihat jelas. 

 Pada kelompok tikus hipertensi (Gambar 4.4 B) pemberian NaCl dan 

prednison berlebih mengakibatkan terjadinya perubahan histopatologi jaringan 

ginjal tikus baik pada glomerolus maupun tubulus. Perubahan yang terjadi terlihat 

adanya kerusakan pada glomerolus dan tubulus. Struktur glomerolus terlihat 

tidak beraturan dimana capsular space tampak menyempit. Penyempitan 

capsular space diduga karena hipertrofi sel-sel glomerolus yang mengakibatkan 

terjadinya penyempitan pada capsular space dan pada tubulus berupa 

kerusakan sel epitel tubulus sehingga batas antar tubulus yang tampak tidak 

jelas, serta adanya nekrosis pada inti sel tubulus yang ditandai dengan inti sel 

piknotik dengan ciri-ciri inti sel mengecil dan tampak lebih padat serta berwarna 

hitam gelap. Rachmawati dkk (2013) menyebutkan bahwa kerusakan pada 

glomerolus dan tubulus disebabkan karena adanya peningkatan stres oksidatif 

akibat tingginya tekanan darah. 

 Pemberian NaCl  200mg/200grBB dan prednison 0,3mg/200grBB dapat 

menyebabkan terjadinya hipertensi sehingga produksi ROS meningkat. 

Meningkatnya kadar ROS menginduksi terjadinya nekrosis sel. Winarsih (2007) 

menjelaskan bahwa peningkatan ROS memicu terjadinya kerusakan komponen-

komponen sel, meliputi terjadinya peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid ini akan 

beraksi dengan hidrogen dari asam lemak tak jenuh membentuk radikal peroksil 

lipid dan selanjutnya bereaksi membentuk hidroperoksida lipid serta radikal 

bebas lipid. Reaksi ini dapat berlangsung terus menerus membentuk reaksi 

rantai dan menyebabkan membran sel kehilangan asam lemak tak jenuh 
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sehingga dengan hilangnya asam lemak tak jenuh akan menyebabkan 

kerusakan struktur membran sel yang akan mempengaruhi permeabilias dan 

fungsi membran sel. Reaksi rantai peroksidasi lipid yang berlangsung terus 

menerus akan menyebabkan membran sel kehilangan integritas sehingga 

akhirnya pecah atau mengalami nekrosis. 

 Nekrosis merupakan kematian sel akibat kerusakan berat yang ditandai 

oleh kerusakan struktural seluler secara menyeluruh yang diikuti dengan lisisnya 

sel dan peradangan jaringan. Kematian sel (nekrosis) umumnya paling jelas 

ditunjukkan pada perubahan inti sel. Perubahan inti diantaranya ialah hilangnya 

gambaran kromatin, inti menjadi keriput, batasnya tidak teratur, inti tampak lebih 

padat dan warnanya gelap hitam yang disebut inti sel piknotik, inti terbagi atas 

fragmen-fragmen atau robek yang disebut karioreksis, dan inti tidak lagi 

mengambil banyak zat warna hematoxylin sehingga menjadi pucat atau tidak 

nyata (kariolilis) (Puspawati, 2009; Lumongga, 2008). 

 Pada kelompok hipertensi terapi obat kaptropil dosis 0,5mg/200grBB 

(Gambar 4.4 C) menunjukkan gambaran organ ginjal yang masih mengalami 

kerusakan seperti pada kelompok kontrol positif yang ditandai dengan 

glomerolus mengalami kerusakan, struktur glomerolus terlihat tidak beraturan 

dimana capsular space tampak menyempit. Pada tubulus mengalami kerusakan 

berupa kerusakan sel epitel tubulus sehingga batas antar tubulus tampak tidak 

jelas, serta adanya nekrosis pada inti sel tubulus yang ditandai dengan inti sel 

piknotik dengan ciri-ciri inti sel mengecil dan tampak lebih padat serta berwarna 

hitam gelap. Adanya kerusakan pada jaringan ginjal yang tidak mengalami 

perbaikan seperti pada kontrol positf dan kontrol obat ini seiring berjalannya 

waktu akan menimbulkan kerusakan ginjal yang mengarah pada penyakit ginjal 

dan gagal ginjal kronik. Rahardjo (2007) menyatakan bahwa gangguan fungsi 

ginjal akibat hipertensi bisa berupa penyakit ginjal akut, penyakit kronis, dan 

gagal ginjal dimana ginjal tidak dapat lagi menjalankan sebagian atau seluruh 

fungsinya. 

Masih adanya kerusakan pada histopatologi ginjal tikus hipertensi yang 

diberikan terapi obat kaptropil dikarenakan kaptropil kurang efektif sebagai 

antioksidan dan penggunaan dosis terapi kaptropil yang rendah yaitu 

0,5mg/200grBB sehingga dapat menimbulkan efek samping dan tidak 

memberikan efek antioksidan yang dapat memperbaiki fungsi ginjal. Hasil 

penelitian Pechanova (2007) menunjukkan bahwa kaptropil baru dapat 
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memberikan efek antioksidan pada tikus dengan dosis pemberian 50 

mg/kgBB/hari. Selain itu seringnya penggunaan obat kaptropil sebagai obat 

penurun tekanan darah dapat menimbulkan berbagai efek samping pada tubuh 

seperti penyakit ginjal yang ditunjukkan dengan masih adanya kerusakan 

jaringan ginjal seperti pada penelitian ini. Menurut Putri (2012) penggunaan 

kaptropil sebagai obat penurun tekanan darah menimbulkan efek samping 

berupa hipotensi, palpitasi, takikardia, batuk, bronkospasme, pusing, kelelahan, 

nyeri abdomen, disgeusia, tukak lambung, ruam, peningkatan kadar BUN dan 

kreatinin, proteinuria, gagal ginjal, neutropenia, trombositopenia, dan anemia 

hemolitik. 

 Pada kelompok tikus hipertensi terapi teh celup dosis 1 

(0,063gr/200grBB ) (Gambar 4.4 D) menunjukkan adanya perbaikan gambaran 

histopatologi ginjal tikus jika dibandingkan dengan histopatologi organ ginjal 

kelompok hipertensi (Gambar 4.4 B). Pada Gambar 4.4 D menunjukkan capsular 

space pada glomerolus tampak mengalami perbaikan meskipun belum 

mendekati gambaran capsular space normal, batas antar tubulus tampak 

mengalami perbaikan meskipun masih terdapat beberapa tubulus yang 

mengalami kerusakan serta inti sel tubulus yang mengalami perbaikan yang 

nampak jelas pada inti sel namun masih ada juga inti sel yang mengalami 

nekrosis. 

 Pada kelompok hipertensi yang diterapi teh celup dosis 0,095 gr/200grBB 

(Gambar 4.4E) menunjukkan adanya perbaikan histopatologi jaringan ginjal jika 

dibandingkan dengan histopatologi organ kelompok hipertensi. Gambar 4.4E 

tampak adanya perbaikan glomerolus dimana capsular space tampak dengan 

jelas yang menunjukkan capsular space kembali normal serta semakin 

berkurangnya sel nekrosis pada inti tubulus serta batas antar sel yang tampak 

jelas. Jika dibandingkan dengan kelompok D (kelompok dosis 0,063gr/200grBB), 

nekrosis tubulus pada kelompok E lebih sedikit. Pada gambar 4.4 E 

menunjukkan histopatologi ginjal semakin mendekati normal. Nekrosis tubulus 

tampak berkurang dibandingkan ginjal kelompok D. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pemberian dosis 2 (0,095gr/200grBB) dapat memperbaiki kerusakan 

ginjal yang lebih baik dari dosis 1 (0,063gr/200grBB) sehingga mendekati 

kelompok normal. 

Terapi  teh celup ampas cincau hitam dan rosella memberikan pengaruh 

yang baik terhadap gambaran histopatologi ginjal tikus. Terlihat adanya 
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perbaikan struktur glomerolus dan berkurangnya nekrosis sel tubulus. Adanya 

perbaikan histopatologi ginjal tikus hipertensi dikarenakan teh celup ampas 

cincau hitam dan rosella memiliki kemampuan sebagai antioksidan yang dapat 

menangkap radikal bebas dan mampu menghambat peroksidaasi lipid. Senyawa 

bioaktif yang terdapat pada teh celup akan menangkap kerusakan jaringan 

dengan menyumbangkan satu elektron pada radikal bebas sehingga radikal 

bebas menjadi stabil. Pemberian antioksidan akan mengurangi stress oksidatif 

dan meminimalkan kerusakan pada ginjal (Silva et al, 2006; Prahalatan et al, 

2012). 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ampas ekstrak cincau hitam hasil 

optimasi waktu 2,5 jam masih mempunyai aktivitas antioksidan dengan hasil 

analisa total fenol adalah 12,47 mgCAE/gr dan aktivitas antioksidan IC50 sebesar 

422,89 ppm serta kadar air yang tergolong rendah yakni 8,34%. Kemudian hasil 

penelitian pada teh celup ampas cincau yang dikombinasi denga rosella dan kayu 

manis mempunyai aktivitas antioksidan yang tinggi dengan nilai IC50 sebesar 48,96 

ppm yang tergolong kedalam antioksidan kuat dengan kandungan total fenol sebesar 

49,15 mgGAE/gr dan kadar air 11,32%. 

 Hasil pengujian teh celup ampas cincau hitam dan rosella secara in vivo 

terhadap tikus hipertensi menunjukkan bahwa pemberian teh celup berpengaruh 

sangat nyata (α=0,01) terhadap penurunan tekanan darah sistol dan diastol serta 

kenaikan aktivitas antioksidan endogen SOD. Persentase penurunan tekanan 

darah sistol dan diastol pada kelompok dosis 1 adalah 36,44% dan 42,35% 

dengan kenaikan aktivitas SOD sebesar 16,2 %. Sementara persentase 

penurunan tekanan darah sistol dan diastol pada kelompok dosis 2 adalah 

47,84% dan 56,44% dengan kenaikan aktivitas SOD sebesar 10%. Pemberian 

teh celup ampas cincau dan rosella dosis 0,063gr dan 0,095gr/200grBB dapat 

memperbaiki kerusakan ginjal yang ditunjukkan pada gambaran histopatologi 

ginjal yang mengalami nekrosis (kerusakan). 

 

 

5.2 Saran 

 

1.  Diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap parameter kerusakan oksidatif 

lainnya seperti kadar MDA (malondialdehid), NO (Nitrit Oxide), dan uji eNOS 

(endhotelium Nitric Oxide Synthase). 

2.  Diperlukan pengujian teh celup ampas cincau dan rosella terhadap penyakit 

lain selain hipertensi seperti misalnya pada penyakit diabetes, hiperglikemia 

dan hiperkolesterol untuk mengetahui efek lain teh celup terhadap kesehatan.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Analisa Kadar Air (AOAC, 1999) 

1. Cawan petri dikeringkan dalam oven pada suhu 100oC selama 24 jam 

2. Kemudia didinginkan dalam desikator 30 menit 

3. Kemudian ditimbang 

4. Neraca dinolkan lalu 2-3 gram sampel dimasukkan kedalam cawan dalam 

oven bersuhu 100oC selama 5 jam 

5. Lalu cawan berisi sampel dikeluarkan dari oven dan didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit. Setelah itu dilakukan penimbangan akhir hingga 

bobotnya konstan 

6. Kadar air dihitung dengan rumus : 

 

Ka = 
         

 
       

Keterangan : 

W = bobot sampel segar (gr) 

W2 = berat cawan (gr) 

W3 = bobot sampel kering (gr) 

 

 

Lampiran 2. Analisa Total Fenol (George et al, 2005)) 

Prinsip penetapan total fenol adalah oksidasi atau reduksi komponen 

polifenol menggunakan pereaksi Folin Ciolcalteu dalam media basa, 

menghasilkan komlplek biru molibdenum-tungsten yang dibaca pada panjang 

gelombang 765 nm. 

1. Sebanyak 10 mg sampel ditambahkan aquades hingga 10 ml 

2. Kemudian divortex dan disaring 

3. Sampel diambil 200µl atau 0,2 ml 

4. Selanjutnya ditambahkan 1 ml Folin CIolcalteau 10% dan 0,8 ml larutan 

NA2CO3 jenuh 7,5% 

5. Sampel kemudian di vortex dan didiamkan selama 30 menit dalam ruang 

tertutup (gelap) 

6. Sampel selanjutnya dimasukkan kedalam kuvet dan absorbansi diukur 

menggunakan spektrofotometer dengan λ= 765 nm 

7. Blanko dilakukan seperti prosedur diatas dengan mengganti sampel dengan 

aquades. Total fenol diukur berdasarkan nilai absorbansi dan persamaan 

regresi linear menggunakan kurva standar asam galat. Hasil yang diperoleh 

berupa satuan ppm (GAE =  Galic Acid Equivalent) 
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Pembuatan Kurva Standar Asam Kafeat 

1. Larutan asam kafeat dibuat dengan berbagai pengenceran misalnya 0, 10, 

20, 30, 40, 50 ppm dalam aquades. 

2. Masing-masing pengenceran dilakukan prosedur kerja seperti butir diatas 

untuk membuat kurva standar.  

Total Fenol (%) = 
 onsentrasi fenol  ppm 

ekstrak yang diambil  mg 
   

volume campuran yang dibuat  ml 

volume yang diambil untuk analisa  ml 
   100% 

Total Fenol (ppm) = Total Fenol (%) x 104 ppm 

Total Fenol (mg/g) = 
Total  enol  ppm   rendemen (gr)

Berat sampel  gr -kadar air (gr)
 

 

Lampiran 3. Aktivitas Antioksidan metode IC50 (Inhibitor Concentration 50%) 

1. Sebanyak 0,1 gram sampel ditimbang 

2. Sampel ditambah etanol 96% hingga 50 ml 

3. Dikocok hingga homogen 

4. Dibuat seri pengenceran sebanyak 4 kali 

5. Sebanyak 1 ml 0,2 mM larutan 1,1-diphenyl-2-pyorihidrazil (DPPH) dalam 

etanol dipersiapkan, kemudian ditambahkan dengan 4 ml ekstrak antioksidan 

sesuai pengenceran masing – masing 

6. Diinkubasi selama 30 menit dalam ruang gelap, kemudian diukur 

absorbansinya  λ = 517 nm 

7. Dihitung kapasitas antioksidan menggunakan persamaan: 

     Aktivitas penangkapan = absorbansi kontrol – absorbansi sampel    x 100% 

       radikal bebas   absorbansi kontrol 

8. Nilai absorbansi sampel dari masing masing larutan serta hambatan radikal 

bebas (% inhibisi) diplot masing – masing pada sumbu x dan sumbu y pada 

persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear yang diperoleh dalam 

bentuk persamaan y = ax +b digunakan untuk menghitung nilai IC50 (inhibitor 

concentration 50%) dengan y sebesar 50 dan x menyatakan nilai IC50. Nilai 

IC50 menyatakan bahwa konsentrasi larutan yang dibutuhkan untuk mereduksi 

radikal bebas DPPH sebesar 50%. 
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Lampiran 4. Analisa Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik 

  

Analisa tekanan darah sistolik dan diastolik dilakukan dengan alat 

sypmomanometer dengan metode CODA, Non –Invasive Blood Pressure System. 

Mekanisme pengukuran tekanan darah menggunakan metode CODA adalah 

manset penghambat ekor dipompa untuk menghambat aliran darah ke ekor. 

Manset mengempis secara perlahan dan manset ekor kedua menggabungkan 

sensor VPR (Volume Pressure Recording), mengukur karakteristik fisiologis dari 

kembalinya aliran darah. Ketika darah kembali ke ekor, sensor manset VPR 

mengukur pembengkakan ekor yang dihasilkan dari denyutan arterial dari aliran 

darah. Tekanan darah sistolik secara otomatis diukur pada penggembungan ekor 

yang pertama. Tekanan darah diastolik secara otomatis diukur ketika tingkat 

pengingkatan penggembungan berhenti di ekor. Berikut adalah langkah-langkah 

pengukuran tekanan darah dengan spymomanometer metode CODA, non-

invasive Blood Pressure System : 

1. Pastikan sistem CODA terhubung dengan baik pada komputer yang sesuai 

2. Set animal warming platform ke level 3 dengan menekan tombol UP untuk 

menaikkan level dari default level 2 

3. Untuk sementara tutupi warming platform dengan penutup CODA untuk 

mempertahankan kehangatan suhu 

4. Kemudian penutup tabung khusus untuk tempat tikus (animal holder) bagian 

belakang dilepas 

5. Pasang contong hidung (nose cone) dekat dengan bagian depan animal 

holder dan kencangkan penjepitnya 

6. Masukkan tikus kedalam animal holder 

7. Pastikan ekor tikus mengulur panjang keluar dari bagian belakang holder 

8. Pasang kembali tutup bagian belakang holder dan kencangkan penjepitnya 

9. Lepas penutup dari animal warming platform dan tempatkan animal holder 

pada lekuk-lekuk V diatas platform 

10. Setel contong hidung sehingga pergerakan tikus terbatas dan tikus menjadi 

nyaman. Pastikan tikus tidak dapat berputar dalam holder dan kunci contong 

hidung dengan menempatkan penguncinya pada lekuk-lekukan 

11. Kemudian letakkan manset pada hewan. Pasang manset penjepit (occlusion 

cuff) naik mendekati pangkal ekor tikus tanpa penekanan.  
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Geser manset VPR (volume pressure recording) naik ke ekor dengan ujung 

berdiameter yang lebih besar terlebih dahulu, sampai mencapai manset 

penjepit. 

 

12. Kunci tabung manset penjepit didalam lekuk-lekuk yang terdapat dibagian 

belakang pengunci hitam dibagian atas dari holder. Hal ini akan membantu 

menjaga manset berada di posisinya. 

13. Set up CODA software untuk menunjukkan 5 siklus penyesuaian diri dan 20 

siklus regular dengan penurunan waktu diset 20 detik.  

14. Sebelum memulai pengukuran, angkat penutup CODA dan ukur suhu ekor 

tikus dengan menunjuk termometer inframerah pada dasar ekor. Suhu ekor 

harus diantara 32-35oC 

15. Ketika suhu sudah diantara 32-35oC pengukuran dapat dimulai dengan 

mengklik tombol yang ada pada komputer. 

 

Lampiran 5. Analisa Aktivitas SOD (Mahdi et al., 2008) 

1. Darah diambil dari mata secara orbital plexus 

2. Darah disentrifuge 6000rpm 10 menit selanjutnya diambil serumnya 

3. Sebanyak 100 µl xanthine, 100 µl xanthine oksidase, 100 µl NBT, PBS 

dicampurkan 

4. Kemudian ditambahkan dengan 100 µl sampel 

5. Campuran tersebut diinkubasi pada suhu 30oC selama 30 menit hingga 

terjadi perubahan warna menjadi ungu 

6. Kemudian disentrifuge kecepatan 3500 rpm selama 10 menit  

7. Diambil supernatannya 

8. Selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi pada λ=580 nm 
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Lampiran 6. Pembuatan preparat Histopatologi Organ Ginjal 

 

 Kerusakan sel pada ginjal akibat stress oksidatif yang ditimbulkan oleh 

hipertensi dikonfirmasi dengan pengamatan preparat histopatologi ginjal dengan 

metode pewarnaan Hematoxylin Eosin (HE). Pembuatan preparat ginjal 

dilakukan dengan organ difiksasi dengan PFA 4% selama 18-24 jam, 

dimasukkan kedalam aquades selama 1 jam, kemudian didehidrasi dengan 

alkohol bertingkat 70%,80%, 90% dan 95%, dan dimasukkan kelarutan xylol 

selama 1 jam. Tahap selanjutnya adalah proses infiltrasi yang dilakukan dalam 

paraffin cair dan diembedding kedalam blok. Jaringan pada blok paraffin 

dipotong dengan mikrotom setebal 4-5 mikron. Irisan diletakkan pada object 

glass yang sebelumnya direndam dalam poly-L-lysin. Setelah itu, dilakukan 

inkubasi 24 jam. Selanjutnya dilakukan proses deparafinasi dengan 

menggunakan xylol (5 menit), dilanjutkan dengan proses rehidrasi menggunakan 

alkohol absolute 95%, 90%, 80%, dan 70% secara berurutan masing-masing 

selama 5 menit. Jaringan kemudian dicuci dengan aquades sekali dilanjutkan 

dengan PBS pH 7,4 sebanyak 15 menit. Jaringan kemudian diwarnai dengan 

Hematoxylin-Eosin selama 10 menit pada suhu ruang dan dicuci dengan 

aquades 15 menit. Preparat dikeringkan dan dilakukan mounting menggunakan 

entellan kemudian ditutup dengan cover glass. Preparat yang telah jadi 

selanjutnya diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 400x. 

 

Lampiran 7. Kandungan Pakan Konsentrat susu-PAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dias (2012).

Komposisi pakan Jumlah (%) 

Bahan kering  87,64 

Bahan organik 91,42 

Protein kasar 15,85 

Serat kasar 8,32 

Lemak kasar 4,15 

Bahan ekstrak tanpa nitrogen - 

Neutral detergent fibre - 

Acid detergent fibre - 
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Lampiran 8.  Hasil Analisa Kadar Air 

a. Ampas Cincau Hitam 

Ampas 
berat 

wadah (g) 

sampel 

awal (g) 

wadah + 

sampel awal 

berat ws 

+5jam 

berat +1 

jam 

berat + 1 

jam 
Ka (%) 

Standar 

Deviasi 

U1 49.7865 2.0004 51.7869 51.634 51.6322 51.5925 7.733453309 0.613326 

U2 0.5355 2.0001 2.5356 2.3693 2.3693 2.3609 8.314584271 
 

U3 48.6371 2.0001 50.6372 50.4769 50.4781 50.458 8.959552022 
 

rata-rata 8.335863201 
 

 

b. Simplisia Rosella 

 

 

 

 

 

 

c. Teh Celup Ampas Cincau 

Tehh 

celup 

berat 

wadah (g) 

sampel 

awal (g) 

wadah + 

sampel awal 

berat ws 

+5jam 

berat +1 

jam 
Ka (%) 

Standar 

Deviasi 

U1 2.7647 2.0003 4.765 4.5689 4.5546 10.51842224 0.699221492 

U2 2.7473 2.0001 4.7474 4.5157 4.5121 11.76441178 
 

U3 2.7725 2.0032 4.7757 4.5423 4.5415 11.69129393 
 

rata-rata 11.32470932 
 

Rosella 
berat wadah 

(g) 

sampel 

awal (g) 

wadah + 

sampel awal 

berat ws 

+5jam 

berat +1 

jam 

berat +1 

jam 

berat + 

1 jam 
Ka (%) 

Standar 

Deviasi 

U1 42.7006 2.0004 44.701 44.4058 44.4168 44.41 44.4091 14.59208 0.696008 

U2 48.6455 2.0004 50.6459 50.3813 50.38929 50.3785 50.3769 13.44731 
 

U3 39.30779 2.0001 41.308 41.0431 41.0502 41.0425 41.0412 13.33383 
 

rata-rata 
 

13.79108 
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Lampiran 9. Hasil Analisa Total Fenol  

 

Kurva Standar Asam Kafeat                                       

   Kurva Standar 

Asam Galat 

  

  

Konsentrasi 
(ppm) Absorbansi 

0 0.034 
25 0.203 
50 0.368 
75 0.515 

100 0.675 
125 0.785 

Konsentrasi 
(ppm) 

Absorbansi 

0 0.048 
10 0.128 
20 0.196 
30 0.274 
40 0.347 
50 0.434 

Sampel  
Konsentr
asi (ppm) 

berat 
sampel 

(mg) 

Absorbansi 
Rata-
rata 

y 
X (ppm) 
(dalam 
0,2 ml) 

dlm 10 ml 
(ppm) 

per 1 gr 
bahan(pp

m) 

total 
fenol 

(mg/gr) 
STDEV Satuan 

1 2 3 

Ampas 10000 100 0.25 0.2 0.261 0.237 y = 0.0076x + 0.0475 24.934 1246.7105 12467.105 12.46711 0.0325 mgCAE/gr 
Rosela 5000 50 0.447 0.512 0.522 0.49367 y = 0.0061x + 0.0501 72.7158 3635.7923 72715.847 72.71585 0.0407 mgGAE/gr 
Tehh 10000 100 0.661 0.637 0.651 0.64967 y = 0.0061x + 0.0501 98.2896 4914.4808 49144.808 49.14481 0.0120 mgGAE/gr 

y = 0.0076x + 0.0475 
R² = 0.9991 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0 50 100 

A
b

so
rb

an
si

 

Konsentrasi 

Kurva Standar Asam Kafeat 

Series1 

Linear 
(Series1) 

y = 0.0061x + 0.0501 
R² = 0.9964 

0 

0.5 

1 

0 50 100 150 

A
b

so
rb

an
si

 

Konsentrasi 

Kurva Standar Asam Galat 

Absorbansi 

Linear 
(Absorbansi) 
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Lampiran 10. Hasil Analisa IC50 

 

a. Ampas Cincau Hitam 

Sampel 
Konsentra
si (ppm) 

ulangan Absorbansi Rata-rata 
absorbansi 

% Inhibisi IC50 
Standar 
Deviasi 1 2 3 

Ampas  

0 0.75 0.377 0.465 0.530666667 0 422.8957 0.19498 

10 0.741 0.372 0.458 0.523666667 1.3190961 
  

20 0.733 0.367 0.45 0.516666667 2.63819157 
  

30 0.725 0.365 0.442 0.510666667 3.76884483 
  

40 0.72 0.361 0.432 0.504333333 4.96231215 
  

50 0.714 0.359 0.426 0.499666667 5.84170913 
 

  

b. Simplisia Rosella

Sampel 
Konsen

trasi 
(ppm) 

ulangan Absorbansi Rata-rata 
abs 

% Inhibisi IC50 
Standar 
Deviasi 1 2 3 

Rosella 

0 0.332 0.334 0.327 0.331 0 41.90 0.00361 

2 0.322 0.328 0.322 0.324 2.11480363 
  

4 0.31 0.315 0.317 0.314 5.13595166 
  

6 0.304 0.308 0.305 0.30567 7.65357503 
  

8 0.294 0.3 0.302 0.29867 9.76837865 
  

10 0.283 0.297 0.298 0.29267 11.5810675 
  

y = 0.1179x + 
0.1406 

R² = 0.9961 

0 

2 

4 

6 

8 

0 50 100 

%
 In

h
ib

is
i 

Konsentrasi 

% Inhibisi Ampas  

% PI 

y = 1.1912x + 
0.0863 

R² = 0.9941 

0 

5 

10 

15 

0 10 20 

%
 In

h
ib

is
i 

Konsentrasi 

% Inhibisi Rosella 

% PI 

Linear (% PI) 
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c. Teh Celup Ampas Cincau dan Rosela

  

Samp
el 

Konse
ntrasi 
(ppm) 

ulangan Absorbansi Rata-
rata 
abs 

% Inhibisi IC50 
Standar 
Deviasi 1 2 3 

Teh 
 

0 0.27 0.38 0.379 0.343 0 48.962 0.06322 
1 0.265 0.374 0.374 0.338 1.5549077     
2 0.259 0.373 0.373 0.335 2.3323615     
3 0.256 0.37 0.37 0.332 3.2069971     
4 0.254 0.365 0.365 0.328 4.3731778     
5 0.252 0.363 0.36 0.325 5.2478134     

y = 1.0162x + 0.2453 
R² = 0.9908 

0 

2 

4 

6 

0 2 4 6 

%
 In

h
ib

is
i 

Konsentrasi 

% Inhibisi tehh 

% PI 

Linear (% PI) 
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Lampiran 11. Sertifikat Kelaikan Etik 
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Lampiran 12. Hasil Pengukuran Tekanan Darah Tikus 

Kelompok 
Tikus 

No. 

TD minggu ke- 
% Penurunan TD 2 hipertensi 

(16/9/2015) 
3 terapi (23/9/2015) 4 terapi (30/9/15) 5 terapi (7/10/2015) 

sistol Diastol Sistol Diastol Sistol Diastol Sistol Diastol sistol Diastol 

KN 

1 106 91 103 83 119 101 104 73 

-3.917 3.1056 
2 100 74 120 61 125 52 119 79 

3 114 91 110 85 105 91 115 62 

4 114 66 117 98 105 87 113 98 

Rata-rata 108.5 80.5 112.5 81.75 113.5 82.75 112.75 78 

KP 

1 189 123 182 144 186 157 185 155 

2.3342 18.796 

2 223 187 226 186 221 193 218 187 

3 204 166 201 169 199 168 199 172 

4 198 160 199 168 194 138 193 147 

Rata-rata 203.5 159 202 166.75 200 164 198.75 165.25 

KO 

1 226 187 161 128 144 115 111 48 

45.432 58.599 

2 190 127 160 140 149 108 109 48 

3 214 170 140 110 130 99 112 97 

4 180 144 142 92 135 100 110 67 

Rata-rata 
 

202.5 157 150.75 117.5 139.5 105.5 110.5 65 

D1 

1 223 200 172 112 165 121 136 130 

36.444 42.353 
2 180 138 168 121 146 112 123 95 

3 211 188 165 126 154 110 131 56 

4 179 154 144 142 139 139 114 111 

Rata-rata 
 

198.25 170 162.25 125.25 151 120.5 126 98 

D2 

1 205 171 161 128 144 115 138 118 

47.842 56.44 

2 171 132 139 59 126 92 87 67 

3 231 197 176 137 133 116 99 68 

4 204 175 177 146 144 70 99 41 

Rata-rata 202.75 168.75 163.25 117.5 136.75 98.25 105.75 73.5 
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Lampiran 13.   Analisa Ragam Nested Design Tekanan Darah Sistol 

 

A B 
Ulangan 

Total 
rata-

rata B 
rata-

rata A 1 2 3 4 
Total 

B 
Total 

A 

A1 
(KN1) 

B0 106 100 114 114 434.00 1789 12403 108.5 111.81 
B1 103 120 110 117 450.00 

  
112.5 

 
B2 119 125 105 105 454.00 

  
113.5 

 
B3 104 119 115 113 451.00 

  
112.75 

 

A2 
(KP) 

B0 189 223 204 198 814.00 3217 
 

203.5 201.06 
B1 182 226 201 199 808.00 

  
202 

 
B2 186 221 199 194 800.00 

  
200 

 
B3 185 218 199 193 795.00 

  
198.75 

 

A3 
(KO) 

B0 226 190 214 180 810.00 2413 
 

202.5 150.81 
B1 161 160 140 142 603.00 

  
150.75 

 
B2 144 149 130 135 558.00 

  
139.5 

 
B3 111 109 112 110 442.00 

  
110.5 

 

A4 
(D1) 

B0 223 180 211 179 793.00 2550 
 

198.25 159.37 
B1 172 168 165 144 649.00 

  
162.25 

 
B2 165 146 154 139 604.00 

  
151 

 
B3 136 123 131 114 504.00 

  
126 

 

A5 
(D2) 

B0 205 171 231 204 811.00 2434 
 

202.75 152.13 

B1 161 139 176 177 653.00 
  

163.25 
 

B2 144 126 133 144 547.00 
  

136.75 
 

B3 138 87 99 99 423.00 
  

105.75 
 

 

Sumber 
Variasi 

db JK RK F hit 
F Tabel 

Keterangan 
5% 1% 

A 4 64509.57 16127.39 76.53 2.49 3.65 ** 

B (A) 15 48921.56 3261.44 15.48 1.84 2.35 ** 

Error 60 12643.75 210.73 
 

  

 Total 79 126074.89 
  

  

  

Uji Lanjut BNT Faktor A (Antar Kelompok Perlakuan) α=0.01 

A Pengurutan sampel ta sd notasi 

A1 111.813 A1 111.813 

2.66 5.132 

a 

A2 201.0625 A3 149.125 b 

A3 150.8125 A5 152.125 b 

A4 159.375 A4 159.375 b 

A5 152.125 A2 201.063 c 

BNT 13.65208451 
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Uji Lanjut BNT Faktor B (A) α=0.01 

 

 

  

  B (A) urutan B (A) ta sd notasi 

A1 
(KN) 

B0 108.500 B1 108.5 2.66 10.26473 a 
B1 112.500 B2 112.5     a 
B2 113.500 B4 112.75     a 
B3 112.75 B3 113.5     a 

A2 
(KP) 

B0 203.500 B4 198.75     a 
B1 202.000 B3 200     a 
B2 200.000 B2 202     a 
B3 198.750 B1 203.5     a 

A3 
(KO) 

B0 202.500 B4 110.500     a 
B1 150.750 B3 131.75     a 
B2 139.500 B2 151     b 
B3 110.500 B1 203.25     c 

A4 
(D1) 

B0 198.250 B4 126     a 
B1 162.250 B3 151     a 
B2 151.000 B2 162.25     b 
B3 126.000 B1 198.25     c 

A5 
(D2) 

B0 202.750 B4 105.75     a 
B1 163.250 B3 136.75     b 
B2 136.750 B2 163.25     b 
B3 105.750 B1 202.75     c 

  BNT 27.304       
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Lampiran 14.  Analisa Ragam % Penurunan Tekanan Darah Sistol 

 

%penurunan TD = 
                                      

                  
x 100% 

 

A 
 

B 
 

Ulangan 
Total 

1 2 3 4 Total B Total A 

A1 
B1 (0-1) 2.830188679 -20 3.50877193 -2.63158 -16.29 -54.88 1072.76 

B2 (0-2) -12.26415094 -25 7.894736842 7.894737 -21.47 
  

B3 (0-3) 1.886792453 -19 -0.87719298 0.877193 -17.11 
  

A2 
B1 (0-1) 3.703703704 -1.34529148 1.470588235 -0.50505 3.32 19.61 

 
B2 (0-2) 1.587301587 0.896860987 2.450980392 2.020202 6.96 

  
B3 (0-3) 2.116402116 2.242152466 2.450980392 2.525253 9.33 

  
A3 

 
 

B1 (0-1) 28.76106195 15.78947368 34.57943925 21.1111 100.24 402.42 
 

B2 (0-2) 36.28318584 21.57894737 39.25233645 25 122.11 
  

B3 (0-3) 50.88495575 42.63157895 47.6635514 38.8889 180.07 
  

A4 
 
 

B1 (0-1) 22.86995516 6.666666667 21.80094787 19.5531 70.89 310.06 
 

B2 (0-2) 26.00896861 18.88888889 27.01421801 22.3464 94.26 
  

B3 (0-3) 39.01345291 31.66666667 37.91469194 36.3128 144.91 
  

A5 
B1 (0-1) 21.46341463 18.71345029 23.80952381 13.2353 77.22 395.55 

 
B2 (0-2) 29.75609756 26.31578947 42.42424242 29.4118 127.91 

  
B3 (0-3) 32.68292683 49.12280702 57.14285714 51.4706 190.42 
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Sumber 
Variasi 

db JK RK F hit 
F Tabel 

Keterangan 
5% 1% 

A 4 15647.64 3911.91 63.95 2.58 3.77 ** 

B (A) 10 3182.63 318.26 5.20 2.05 2.74 ** 

Error 45 2752.65 61.17 
    

Total 59 21582.92 
     

 

    Uji Lanjut BNT Faktor A α=0.01 

A pengurutan sampel ta sd notasi 

A1 -4.573 A1 -4.573 

2.704 3.193 

a 

A2 1.6345 A2 1.635 a 

A3 33.535 A4 25.838 b 

A4 25.838 A5 32.96239635 c 

A5 32.962 A3 33.53537755 c 

BNT 8.633761289 
   

 

Uji lanjut BNT Faktor B(A) α=0.01 

 
B (A) urutan B (A) ta sd notasi 

A1 

B1 -4.073 B2 -5.369 2.704 5.53 a 

B2 -5.369 B3 -4.278 
  

a 

B3 -4.278 B1 -4.073 
  

a 

A2 

B1 0.831 B1 0.831 
  

a 

B2 1.739 B2 1.739 
  

a 

B3 2.334 B3 2.334 
  

a 

A3 

B1 25.060 B1 25.060 
  

a 

B2 30.529 B2 30.529 
  

a 

B3 45.017 B3 45.017 
  

b 

A4 

B1 17.723 B1 17.723 
  

a 

B2 23.565 B2 23.565 
  

a 

B3 36.227 B3 36.227 
  

b 

A5 

B1 19.305 B1 19.305 
  

a 

B2 31.977 B2 31.977 
  

b 

B3 47.605 B3 47.605 
  

c 

BNT 14.954 
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Lampiran 15.  Analisa Ragam Tekanan Diastol 

 

 

Uji lanjut BNT Faktor A α=0.01 

 

A B 
Ulangan 

Total 
  

1 2 3 4 
Total 

B 
Total 

A 
rata-

rata B 
rata-

rata A 

A1 

B0 91 74 91 66 322 1292 9579.00 80.5 80.75 
B1 83 61 85 98 327 

  
81.75 

 
B2 101 52 91 87 331 

  
82.75 

 
B3 73 79 62 98 312 

  
78 

 

A2 

B0 123 187 166 160 636 2620 
 

159 163.75 
B1 144 186 169 168 667 

  
166.75 

 
B2 157 193 168 138 656 

  
164 

 
B3 155 187 172 147 661 

  
165.25 

 

A3 

B0 187 127 170 144 628 1780 
 

157 111.25 
B1 128 140 110 92 470 

  
117.5 

 
B2 115 108 99 100 422 

  
105.5 

 
B3 48 48 97 67 260 

  
65 

 

A4 

B0 200 138 188 154 680 2055 
 

170 128.44 
B1 112 121 126 142 501 

  
125.25 

 
B2 121 112 110 139 482 

  
120.5 

 
B3 130 95 56 111 392 

  
98 

 

A5 

B0 171 132 197 175 675 1832 
 

168.75 114.5 
B1 128 59 137 146 470 

  
117.5 

 
B2 115 92 116 70 393 

  
98.25 

 
B3 118 67 68 41 294 

  
73.5 

 

Sumber 
Variasi 

db JK RK F hit 
F Tabel 

Keterangan 
5% 1% 

A 4 58116.55 14529.14 27.28 2.49 3.65 ** 

B (A) 15 47899.69 3193.31 6.00 1.84 2.35 ** 

Error 60 31955.25 532.59 
    

Total 79 137971.49 
     

A Pengurutan Sampel ta sd notasi 

A1 80.750 A1 80.75 2.660 8.15925 a 

A2 163.75 A3 109.750 
  

b 

A3 111.25 A5 114.500 
  

b 

A4 128.44 A4 128.44 
  

b 

A5 114.5 A2 163.75 
  

c 

BNT 21.70361754 
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Uji Lanjut BNT Faktor B(A) α=0.01 

 
B (A) urutan B(A) ta sd notasi 

A1 

B0 80.500 B4 78.000 2.66 16.32 a 

B1 81.750 B1 80.500 
  

a 

B2 82.750 B2 81.750 
  

a 

B3 78 B3 82.750 
  

a 

A2 

B0 159.000 B1 159.000 
  

a 

B1 166.750 B3 164.000 
  

a 

B2 164.000 B4 165.250 
  

a 

B3 165.250 B2 166.750 
  

a 

A3 

B0 157.000 B4 65.000 
  

a 

B1 117.500 B3 98.000 
  

a 

B2 105.500 B2 113.750 
  

a 

B3 65.000 B1 162.25 
  

b 

A4 

B0 170.000 B4 98.000 
  

a 

B1 125.250 B3 120.500 
  

a 

B2 120.500 B2 125.250 
  

a 

B3 98.000 B1 170.000 
  

b 

A5 

B0 168.750 B4 73.500 
  

a 

B1 117.500 B3 98.250 
  

a 

B2 98.250 B2 117.500 
  

a 

B3 73.500 B1 168.750 
  

b 

 
BNT 43.407 
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Lampiran 16.  Analisa Ragam % Penurunan Tekanan Diastol 

            

Uji lanjut BNT Faktor A α=0.01 

A B 
Ulangan 

Total 
Rata-rata 

B 
Rata-rata 

A 1 2 3 4 Total B Total A 

A1 

B1 (0-1) 8.791208 17.5675675 6.593407 -48.4848 -15.53 -32.20 1240.98 -3.88317 -2.68362 
B2 (0-2) -10.98901 29.7297297 0 -31.8182 -13.08 

  
-3.26937 

 
B3 (0-3) 19.780219 -6.7567567 31.86813 -48.4848 -3.59 

  
-0.89831 

 

A2 
B1 (0-1) -17.073170 0.53475935 -1.80723 -5 -23.35 -63.16 

 
-5.83641 -5.26308 

B2 (0-2) -27.642276 -3.2085561 -1.20482 13.75 -18.31 
  

-4.57641 
 

B3 (0-3) -26.016260 0 -3.61446 8.125 -21.51 
  

-5.37643 
 

A3 
B1 (0-1) 31.550802 -10.23622 35.2941 36.1111 92.72 451.45 

 
23.17995 37.62109 

B2 (0-2) 38.502673 14.960629 41.7647 30.5556 125.78 
  

31.44589 
 

B3 (0-3) 74.331550 62.204724 42.9412 53.4722 232.95 
  

58.23742 
 

A4 
B1 (0-1) 44 12.318840 32.9787 7.79221 97.09 370.95 

 
24.27244 30.91285 

B2 (0-2) 39.5 18.840579 41.4894 9.74026 109.57 
  

27.39255 
 

B3 (0-3) 35 31.159420 70.2128 27.9221 164.29 
  

41.07357 
 

A5 
B1 (0-1) 25.146198 55.303030 30.4569 16.5714 127.48 513.94 

 
31.86938 42.82801 

B2 (0-2) 32.748538 30.3030303 41.1168 60 164.17 
  

41.04208 
 

B3 (0-3) 30.994152 49.2424242 65.4822 76.5714 222.29 
  

55.57256 
 

Sumber 
Variasi 

db JK RK F hit 
F Tabel 

Keterangan 
5% 1% 

A 4 25213.78 6303.44 15.77 2.58 3.77 ** 

B (A) 10 4491.71 449.17 1.12 2.05 2.74 tn 

Error 45 17984.26 399.65 
    

Total 59 47689.75 
     

A pengurutan sampel ta sd notasi 

A1 -2.684 A1 -2.684 

2.704 8.161 

a 

A2 -5.263 A2 -5.263 a 

A3 37.62 A4 30.913 b 

A4 30.91 A5 42.8280057 c 

A5 42.83 A3 37.6210875 c 

BNT 22.0684152 
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Lampiran 17. Hasil Analisa Aktivitas SOD tikus 

 

Kurva Standar SOD 

NO 
Aktivitas 
(U/Ml) Abs 

 1 10              0.284  

2 20              0.450  

3 40              0.839  

4 80              1.560  

5 100              1.887  

 

 

Hasil Analisa SOD pre (minggu 0) dan Post (minggu 3) 

NO Sampel 
Pre Post % 

Kenaikan 
SOD 

Abs 
Aktivitas 
(U/Ml) Abs 

Aktivitas 
(U/Ml) 

1 KN 1 0.213 6.011 0.214 6.067 

2.59 

2 KN 2 0.214 6.067 0.216 6.178 

3 KN 3 0.215 6.122 0.218 6.289 

4 KN 4 0.228 6.844 0.234 7.178 

Rata-rata 6.261 
 

6.428 

5 KP 1 0.205 5.567 0.193 4.900 

-21.216 

6 KP 2 0.214 6.067 0.201 5.344 

7 KP 3 0.218 6.289 0.183 4.344 

8 KP 4 0.205 5.567 0.191 4.789 

Rata-rata 5.872 
 

4.844 

9 KO 1 0.202 5.400 0.197 5.122 

-17.98 

10 KO 2 0.238 7.400 0.214 6.067 

11 KO 3 0.212 5.956 0.199 5.233 

12 KO 4 0.220 6.400 0.193 4.900 

Rata-rata 6.289 
 

5.331 

13 D1.1 0.210 5.844 0.227 6.789 

16.2 
 

14 D1.2 0.222 6.511 0.230 6.956 

15 D1.3 0.198 5.178 0.231 7.011 

16 D1.4 0.203 5.456 0.225 6.678 

Rata-rata 5.747 

 

6.858 

17 D2.1 0.212 5.956 0.239 7.456 

10 

18 D2.2 0.235 7.233 0.227 6.789 

19 D2.3 0.231 7.011 0.234 7.178 

20 D 2.4 0.218 6.289 0.249 8.011 

Rata-rata 6.622   7.358 

 

  

y = 0.0180x + 0.1048 
R² = 0.9995 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

0 50 100 150 
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Lampiran 18.  Analisa Ragam SOD 

 

 

Uji Lanjut BNT faktor A (antar kelompok perlakuan) α= 0.05 
 

 A pengurutan sampel tα sd notasi 

A1 6.344 A2 5.358333 2.042 0.258 a 

A2 5.358 A3 5.810     a 
A3 5.810 A4 6.303     b 

A4 6.303 A1 6.344     c 

A5 6.990 A5 6.990278     d 

BNT 0.527648799       
 

Uji Lanjut BNT faktor B(A) (kenaikan SOD) α= 0.05 
   

        

 
B (A) Urutan B(A) tα sd notasi 

A1 
B1 6.261 B1 6.261 2.042 0.3654 a 

B2 6.428 B2 6.428 
  

a 

A2 
B1 5.872 B2 4.844 

  
a 

B2 4.844 B1 5.872 
  

b 

A3 
B1 6.289 B2 5.331 

  
a 

B2 5.331 B1 6.289 
  

b 

A4 
B1 5.747 B1 5.747 

  
a 

B2 6.858 B2 6.858 
  

b 

A5 
B1 6.622 B1 6.622 

  
a 

B2 7.358 B2 7.358 
  

a 
BNT 0.746 

   
 

 

A B 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata B 

Rata-
rata A 1 2 3 4 Total B Total A 

A1 
B1 6.011 6.067 6.122 6.844 25.04 50.76 246.44 6.26 6.3444 
B2 6.067 6.178 6.289 7.178 25.71 

  
6.43 

 
A2 

B1 5.567 6.067 6.289 5.567 23.49 42.87 
 

5.87 5.3583 
B2 4.900 5.344 4.344 4.789 19.38 

  
4.84 

 
A3 

B1 5.400 7.400 5.956 6.400 25.16 46.48 
 

6.29 5.8097 
B2 5.122 6.067 5.233 4.900 21.32 

  
5.33 

 
A4 

B1 5.844 6.511 5.178 5.456 22.99 50.42 
 

5.75 6.3028 
B2 6.789 6.956 7.011 6.678 27.43 

  
6.86 

 
A5 

B1 5.956 7.233 7.011 6.289 26.49 55.92 
 

6.62 6.9903 
B2 7.456 6.789 7.178 8.011 29.43 

  
7.36 

 

Sb. Var. db JK RK F hit 
F Tabel 

Keterangan  
5% 1% 

A 4 12.07 3.02 11.30 2.69 4.02 ** 

B (A) 5 7.56 1.51 5.66 2.53 3.7 ** 

Error 30 8.01 0.27         

Total 39 27.64           
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Lampiran 19.  Analisa Ragam Persentase Kenaikan SOD 

 

%kenaikan SOD = 
                                      

                   
x 100% 

 

A B 
Ulangan 

Total 
1 2 3 4 

Total 
B 

Total 
A 

A1 B(1-2) 0.916 1.799 2.650 4.644 10.01 10.01 -47.78 

A2 B1 (1-2) -13.605 -13.514 -44.757 -16.241 -88.12 -88.12 
 

A3 B1 (1-2) -5.423 -21.978 -13.800 -30.612 -71.81 -71.81 
 

A4 B1 (1-2) 13.912 6.390 26.149 18.303 64.75 64.75 
 

A5 B1 (1-2) 20.119 -6.547 2.322 21.498 37.39 37.39 
 

 

Uji Lanjut BNT Faktor A (Antar kelompok Perlakuan) α= 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

Sb. 
Var. 

db JK RK F hit 
F Tabel 

Keterangan 
5% 1% 

A 4 4539.17 1134.79 9.34 3.06 4.89 ** 

B (A) 0 0.00 0.00 0.00 
   

Error 15 1822.38 121.49 
    

Total 19 6361.55 
     

A 
pengurutan 

sampel 
tα sd notasi 

A1 2.502 A2 -22.029 2.947 7.79397 a 
A2 -22.029 A3 -17.953 

  
a 

A3 -17.953 A1 2.502 
  

b 
A4 16.188 A5 9.348 

  
c 

A5 9.348 A4 16.188 
  

c 
BNT 22.96882946 
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Lampiran 20.   Rata-rata Berat Badan Tikus dan Konsumsi Pakan per Minggu 

kelompok 
tikus 

Tgl
l 

26/8/15 (adaptasi) 
2/9/15 

 (hipertensi 1) 
9/9/15 (Hipertensi 2) 16/9/15 (Terapi 1) 23/9/15 (Terapi 2) 30/9/15 (terapi 3) 

7/10/15 
(akhir) 

No. BB 
Konsums
i Pakan 

BB 
Konsum
si Pakan 

BB 
Konsums
i Pakan 

BB 
Konsums
i Pakan 

BB 
Konsums
i Pakan 

BB 
Konsums
i Pakan 

BB 

KN 1 168.15 36.74 188.42 37.15 201.98 37.06 208.57 38.95 199.34 36.28 204.48 36.41 218.53 

 
2 159.31 40 209.18 40 229.53 40 242.42 40 247.33 40 245.64 40 264.24 

 
3 156.18 32.71 172.67 33.35 178.86 35.33 182.32 36.44 179.55 35.63 177.71 34.46 183.83 

 
4 176.09 39.79 198.66 39.30 202.18 38.38 204.35 37.73 199.09 38.84 205.15 39.75 208.7 

rata-rata 164.93 37.311 192.23 39.30 203.14 37.69 209.42 38.27 206.33 37.68 208.25 37.65 218.83 

KP 1 175.57 38.27 200.57 32.81 193.97 38.61 200.26 39.63 201.4 37.73 215.61 40 214.42 

 
2 177.25 40 199.49 36.17 200.1 31.8 198.04 33.51 196.92 37.58 210.58 36.35 217.94 

 
3 187.82 40 209.52 39.95 218.59 40 218.73 40 230.86 40 235.61 39.67 247.19 

 
4 179.3 39.92 210.95 35.73 213.71 39.27 224.87 38.12 227.55 40 234.35 40 242.04 

rata -rata 179.99 39.55 205.13 36.16 206.59 37.42 210.48 37.81 214.18 38.83 224.04 39.00 230.39 

KO 1 186.37 40 207.08 37.17 218.54 34.23 206.93 33.37 217.54 37.66 217.54 36.59 221.35 

 
2 182.19 40 200.29 39.85 212.95 40 208.1 38.31 220.35 39.74 222.28 38.38 224.8 

 
3 178.66 40 198.89 39.78 208.75 40 212.43 40 221.77 39.44 211.97 40 221.49 

 
4 178.55 39.55 195.65 40 222.18 39.90 224.31 38.45 230.97 39.21 238.65 38.02 244.98 

rata-rata 181.44 39.89 200.48 39.17 215.60 38.53 212.94 37.53 222.66 39.01 222.61 38.25 228.15 

D1 1 183.13 40 205.77 36.19 218.73 34.69 223.96 36.55 223.94 38.48 230.28 39.55 240.18 

 
2 176 40 185.8 40 196.68 40 205.04 38.99 198.81 39.95 212.87 39.93 227.63 

 
3 174.14 31.36 178.67 24.46 171.99 20.07 173.32 29.28 176.3 33.42 181.43 32.55 190.7 

 
4 164.95 40 178.9 21.27 176.57 24.12 174.6 34.75 171.86 35.27 176.52 26.28 185.25 

rata-rata 174.55 37.84 187.29 30.48 190.99 29.72 194.23 34.89 192.73 36.78 200.27 34.58 254.27 

D2 1 168.72 40 197.29 36.19 215.29 34.69 219.57 38.58 235.82 39.38 247.52 38.06 254.27 

 
2 181.73 40 207.19 40 211.78 37.01 223.05 35.92 215.49 39.95 228.36 40 232.05 

 
3 185.95 39.78 206.54 37.95 213.44 38.89 211.22 38.86 227.29 39.19 238.52 39.92 237.17 

 
4 204.22 38.80 218.45 33.86 211.5 34.68 210.05 36.17 219.23 39.65 234.64 39.51 235.2 

rata-rata 185.15 39.65 207.37 36.99 213.00 36.32 215.97 37.38 224.46 39.54 237.26 39.37 239.67 
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Lampiran 21.  Perhitungan Dosis Tikus 

minggu 

kelompok 
tikus 

Hipertensi Terapi I Terapi II Terapi III 

tgl 9-Sep 
NaCL prednison aquades 

16-
Sep tehh kaptropil aquades 

23-
Sep tehh kaptropil aquades 

30-
Sep tehh kaptropil aquades 

KN 

No. BB BB BB BB 

1 201.98 201.98 0.20198 2.0198 208.57     2.0857 199.3     1.9934 204.5     2.045 

2 229.53 229.53 0.22953 2.2953 242.42     2.4242 247.3     2.4733 245.6     2.456 

3 178.86 178.86 0.17886 1.7886 182.32     1.8232 179.6     1.7955 177.7     1.777 

4 202.18 202.18 0.20218 2.0218 204.35     2.0435 199.1     1.9909 205.2     2.052 

Jumlah   812.55 0.81255 8.1255       8.3766       8.2531       8.33 
rata-rata   203.138 0.20314 2.03138       2.0942       2.0633       2.082 

KP 

1 193.97 193.97 0.29096 1.9397 200.26     2.0026 201.4     2.014 215.6     2.156 
2 200.1 200.1 0.30015 2.001 198.04     1.9804 196.9     1.9692 210.6     2.106 
3 218.59 218.59 0.32789 2.1859 218.73     2.1873 230.9     2.3086 235.6     2.356 
4 213.71 213.71 0.32057 2.1371 224.87     2.2487 227.6     2.2755 234.4     2.344 

Jumlah   826.37 1.23956 8.2637       8.419       8.5673       8.962 
rata -rata   206.593 0.30989 2.06593       2.1048       2.1418       2.24 

KO 

1 218.54 218.54 0.32781 2.1854 206.93   0.51733 2.0693 217.5   0.5439 2.1754 217.5   0.544 2.175 
2 212.95 212.95 0.31943 2.1295 208.1   0.52025 2.081 220.4   0.52025 2.2035 222.3   0.556 2.223 
3 208.75 208.75 0.31313 2.0875 212.43   0.53108 2.1243 221.8   0.53108 2.2177 212   0.53 2.12 
4 222.18 222.18 0.33327 2.2218 224.31   0.56078 2.2431 231   0.56078 2.3097 238.7   0.597 2.387 

jumlah   862.42 1.29363 8.6242     2.12943 8.5177     2.12943 8.9063     2.226 8.904 

rata-rata   215.605 0.32341 2.15605     0.53236 2.1294     0.53236 2.2266     4.452 17.81 

D1 

1 218.73 218.73 0.3281 2.1873 223.96 0.071   2.2396 223.9 0.0705   2.2394 230.3 0.073   2.303 
2 196.68 196.68 0.29502 1.9668 205.04 0.065   2.0504 198.8 0.0626   1.9881 212.9 0.067   2.129 
3 171.99 171.99 0.25799 1.7199 173.32 0.055   1.7332 176.3 0.0555   1.763 181.4 0.057   1.814 
4 176.57 176.57 0.26486 1.7657 174.6 0.055   1.746 171.9 0.0541   1.7186 176.5 0.056   1.765 

Jumlah   763.97 1.14596 7.6397   0.245   7.7692   0.2428   7.7091   0.252   8.011 
rata-rata   190.993 0.28649 1.90993   0.061   1.9423   0.0607   1.9273   0.063   2.003 

D2 

1 215.29 215.29 0.32294 2.1529 219.57 0.104   2.1957 235.8 0.112   2.3582 247.5 0.118   2.475 
2 211.78 211.78 0.31767 2.1178 223.05 0.106   2.2305 215.5 0.1024   2.1549 228.4 0.108   2.284 
3 213.44 213.44 0.32016 2.1344 211.22 0.1   2.1122 227.3 0.108   2.2729 238.5 0.113   2.385 
4 211.5 211.5 0.31725 2.115 210.05 0.1   2.1005 219.2 0.1041   2.1923 234.6 0.111   2.346 

Jumlah   852.01 1.27802 8.5201   0.41   8.6389   0.4265   8.9783   0.451   9.49 
rata-rata   213.003 0.3195 2.13003   0.103   2.1597   0.1066   2.2446   0.113   2.373 
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Lampiran 22.  Dokumentasi 

 
Ampas cincau hitam dan 

jahe merah  
Simplisia Rosella 

 
 Teh celup ampas 

cincau dan rosella 

 
Pengujian total fenol 

 

Sampel analisa total fenol 

 

Pengujian IC50 

 
Sampel analisa IC50 

 
Kandang hewan coba 

 
Kandang individu tikus 

 
Teh celup dosis 1 dan 2 

 
Penyondean tikus Seperangkat alat 

spygmomanometer 

 
Tikus dalam animal holder 

 
Pengukuran tekanan  
darah tikus 

 
Pembedahan tikus 

 


