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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 
Tuberkulosis (TB) adalah suatu penyakit kronis menular yang disebabkan 

oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang dan 

tahan terhadap asam sehingga disebut basil tahan asam (BTA) (Suriadi,2001). 

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) sebanyak 9,6 juta 

penduduk di dunia terjangkit penyakit TB pada tahun 2014, dan 28% dari 

keseluruhan penduduk dunia yang terinfeksi adalah di Asia Tenggara 

(WHO,2015). Di Indonesia, penyakit TB paru menempati urutan ketiga 

setelah penyakit jantung dan saluran pernafasan pada semua kelompok usia 

serta nomor satu untuk golongan penyakit infeksi. Korban meninggal akibat 

penyakit TB paru pun sangat tinggi, yaitu diperkirakan sekitar 61.000 

kematian di setiap tahunnya (Depkes RI, 2011). 

Terapi TB yang ada saat ini yaitu dengan menggunakan obat anti 

tuberkulosis (OAT). First line drug tuberculosis meliputi isoniazid,  

rifampisin, etambutol, piranizamid dan streptomisin terbukti dapat 

menurunkan jumlah penderita penyakit TB. Penggunaan first line drug yang 

tidak adequat dapat menimbulkan resiko resistensi pada bakteri TB yang 

dikenal dengan multidrug resistance tuberculosis (MDR TB). MDR TB 

sendiri merupakan keadaan dimana Mycobacterium tuberculosis resisten 

terhadap rifampisin dan isoniazid. Resistensi ini yang menyebabkan pengguna 

first line drug beralih menuju Second Line Drugs (SLD) (Depkes RI, 2011). 

Salah satu efek samping tersering yang selalu dikeluhkan oleh pasien yang 

meminum second line drugs adalah gastritis. Gastritis merupakan penyakit 

yang sering diderita di Indonesia. Indonesia menempati urutan keempat dalam 

hal jumlah penderita gastritis dan menjadi yang terbanyak di dunia setelah 

Amerika, Inggris, dan Bangladesh (Kemenkes RI, 2014). Gastritis juga 

merupakan penyakit yang menduduki peringkat kelima dari sepuluh besar 
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penyakit rawat inap, dan menduduki peringkat keenam pada penyakit rawat 

jalan (Rahma et al., 2012). 

Gastritis adalah terjadinya reaksi inflammasi atau peradangan pada 

mukosa gaster. Beberapa penyebab terjadinya peradangan pada mukosa gaster 

adalah infeksi Helicobacter pylorii , refluks empedu, efek samping obat, 

autoimun, dan lain - lain. Penyebab terbesar terjadinya Gastritis disebabkan 

karena H. pylorii yang menempati prosentase 80% dari total angka kejadian 

gastritis (Darya dan Wibawa, 2009; Rahma et al., 2012). 

Terjadinya inflamasi sendiri disebabkan karena dilepasnya mediator 

inflamasi berupa sitokin proinflamasi yang menyebabkan terjadinya proses 

peradangan. Pelepasan sitokin proinflamasi maupun antiinflamasi pada 

kejadian gastritis, menyebabkan terlepasnya mediator sekunder. Beberapa 

contoh mediator sekunder adalah mediator vasoaktif dan Spesies Oksigen 

Reaktif (SOR) yang nantinya akan mengawali terjadinya proses 

imunoinflamasi (Paterson dan Webster, 2002). SOR merupakan oksidan kuat 

yang dihasilkan oleh karena terjadinya reduksi satu elektron oksigen. Apabila 

jumlah SOR yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan yang diredam oleh 

mekanisme pertahanan sel (antioksidan), maka akan terjadi stres oksidatif. 

Hadirnya SOR pada inflamasi seperti gastritis menimbulkan kerusakan 

oksidatif berupa lisisnya membran pada sel, maupun jaringan tubuh yang 

memiliki kandungan lipid. Peristiwa ini mengakibatkan dilepaskannya 

malondialdehyde (MDA) yang nantinya dapat menyebabkan kerusakan sel 

(Droge, 2003). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang 

pengaruh pemberian Etambutol, Pirazinamid, dan Levofloksasin terhadap 

kadar malondialdehyde (MDA) karena MDA dapat mempengaruhi terjadinya 

reaksi inflamasi. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh pemberian Etambutol, Pirazinamid, dan Levofloksasin 

terhadap perubahan kadar MDA? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui adanya pengaruh pemberian Etambutol, Pirazinamid, dan 

Levofloksasin terhadap kadar MDA. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui   jumlah   kadar   MDA   tikus   yang diberi Etambutol, 

Pirazinamid, dan Levofloksasin. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

Digunakan sebagai referensi penelitian lanjutan dengan subjek 

manusia sebagai upaya selanjutnya dalam mencari bahan yang dapat 

mengurangi efek samping dari Etambutol, Pirazinamid, dan 

Levofloksasin. 

 
1.4.2 Manfaat Masyarakat 

Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan OAT 

sehingga tidak gagal. 


