
 
 
 

 

 
 

ABSTRAK 

 

Efektivitas Ekstrak Etanol Ubi Jalar Ungu Var. Ayamurasaki sebagai 

Antihipertensi Pada Hewan Model Hipertensi  

Tikus Wistar Induksi DOCA-salt 

 

Irma Sarita Rahmawati 

 

Latar Belakang: Hipertensi merupakan tantangan kesehatan dunia. Prevalensi 

hipertensi tinggi 26,4% pada populasi orang dewasa dan diperkirakan meningkat 

hingga 29% pada tahun 2025. Ubi jalar ungu merupakan sumber senyawa bioaktif 

yang memiliki efek menguntungkan bagi kesehatan, sehingga ubi jalar ungu, 

dianggap sebagai makanan fungsional. Senyawa fenolik seperti asam klorogenat 

dari ubi jalar ungu telah dilaporkan untuk mencegah tekanan darah melalui 

penghambatan aktivitas enzim pengubah angiotensin (ACE).  

Tujuan Penelitian: Untuk membuktikan adanya aktivitas antihipertensi (anti-

ACE) dalam pemberian ekstrak etanol ubi jalar ungu pada tikus Wistar (Rattus 

norvegicus) yang diinduksi DOCA-salt.  

Metode: Tahap pertama adalah identifikasi asam klorogenat dari ekstrak etanol 

ubi jalar ungu (EU) dengan LC-MS. Tahap kedua adalah uji in vivo dengan tikus 

wistar induksi DOCA-salt menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan yaitu normal (K-), hipertensi (K+), pemberian ekstrak etanol ubi jalar 

ungu (EU) 200 mg/kg BB(P1), EU 400 mg/kg BB(P2) dan asam klorogenat (AK) 

0,4 mg/kg BB (P3).  

Hasil dan Temuan: Hasil penelitian tahap pertama menunjukkan ekstrak etanol 

ubi jalar ungu (EU) mengandung asam klorogenat yang teridentifikasi dengan LC-

MS. Kandungan asam klorogenat (AK) adalah 3,341 µg/g EU. Hasil penelitian 

tahap kedua menunjukkan penurunan tekanan darah baik sistolik maupun 

diastolik. Pemberian EU dengan dosis 200 mg/kg BB dapat menurunkan tekanan 

darah sistolik (125±0,84 mmHg)  berbeda nyata (p<0,05) dengan EU dosis 400 

mg/kg BB (114±4,03 mmHg). Pemberian asam klorogenat (AK) 0,4 mg/kg BB 

juga terjadi penurunan TDS sebesar (114±4,15 mmHg) yang tidak berbeda nyata 

(p<0,05) dengan EU 400 mg/kg BB.  

Kesimpulan: Pada kondisi hipertensi terjadi peningkatan aktivitas renin, ACE, 

kadar Ang II dan MDA yang cukup tinggi dan menurun setelah diberi terapi EU 

dan AK. Penurunan kadar MDA serum adalah bukti adanya aktivitas antioksidan.  

Ada efek sinergis dari ACE inhibitor dan senyawa antioksidan dalam menurunkan 

tekanan darah dan stres oksidatif akibat hipertensi.  

 

Kata kunci: Ekstrak etanol ubi jalar ungu (EU), DOCA-salt, Asam 

klorogenat, Antihipertensi, Antioksidan. 
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