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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dan dunia hingga saat ini masih dihadapkan dengan 

masalah kesehatan berupa penyakit infeksi kronis menular yaitu 

tuberkulosis (TB). Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang 

paling sering menyerang paru, dengan penyebabnya adalah kuman 

Mycobacterium tuberculosis (Leong dkk, 2011).  

Penyakit menular ini menjadi salah satu masalah kesehatan di dunia 

yang masih sangat memerlukan perhatian dari tenaga kesehatan dalam 

hal pengobatan maupun pencegahan. Pada tahun 2015 diperkirakan 

terdapat 10,4 juta kasus baru tuberkulosis atau 142 kasus/100.000 

populasi, dengan 480.000 kasus multidrug-resistant. Indonesia 

merupakan negara dengan jumlah kasus baru terbanyak kedua di dunia 

setelah India. Sebesar 60% kasus baru terjadi di 6 negara yaitu India, 

Indonesia, China, Nigeria, Pakistan dan Afrika Selatan. Kematian akibat 

tuberkulosis diperkirakan sebanyak 1,4 juta kematian ditambah 0,4 juta 

kematian akibat tuberkulosis pada orang dengan HIV.(WHO, Global 

Tuberculosis Report, 2017). Estimasi insiden TB menular (TB BTA 

positif) di Indonesia adalah 102 per 100.000 penduduk. (Depkes RI, 

2014).Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan 

jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa 
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Tengah. Kasus tuberkulosis di tiga provinsi tersebut sebesar 38% dari 

jumlah seluruh kasus baru di Indonesia. (Profil Kesehatan RI, 2016). 

Didapatkan pula data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian 

Kesehatan RI meningkatnya jumlah kasus Multi-drug resistance terhadap 

obat Isoniazid dan Rifampicin dari tahun 2009-2015. (Profil Kesehatan 

RI, 2016). 

Multiple-drug resistant tuberculosis (MDR-TB) adalah suatu 

keadaan pasien resisten terhadap obat tuberkulosis. TB-MDR dapat 

disebabkan karena orang tersebut sudah resisten pada obat-obat anti 

tuberkulosis atau dapat juga disebabkan oleh bakteri yang telah 

berkembang selama pengobatan berlangsung. (WHO, 2013). Penyebab 

dari banyaknya pasien yang mengalami resistensi ialah pasien yang tidak 

teratur dalam meminum obat, banyak yang putus minum obat/ tidak 

sesuai dalam batas waktu yang ditentukan dalam meminum obat. Obat 

yang digunakan dalam pengobatan TB-MDR meliputi obat lini pertama 

seperti Pirazinamid dan Etambutol. Selain itu terdapat obat lini kedua 

seperti Levofloksasin (Depkes RI, 2011). Obat lini kedua sendiri 

memiliki efek samping yang lebih besar daripada obat lini pertama. Efek 

samping yang biasa dirasakan pasien yang meminum obat antara lain 

seperti mual, muntah, nyeri sendi, gangguan penglihatan dan gangguan 

pendengaran. (Kemenkes RI, 2014). 

Pada keadaan pasien yang berulang kali meminum obat anti 

tuberkulosis akan menimbulkan efek samping berupa respon inflamasi 

dalam tubuh. Yang disebabkan karena antibiotik yang berasal dari obat 
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akan membentuk ikatan dengan antigen, yang nantinya jika ikatan 

tersebut berulang kali masuk dalam aliran darah maka akan menimbulkan 

respon inflamasi. Respon inflamasi tersebut berawal dari terstimulusnya 

sel limfosit B dan terjadi degranulasi sel mast. Hal tersebut yang akan 

berpengaruh pada kadar sitokin dalam tubuh yaitu interleukin-6. 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2010). Efek inflamasi yang ditimbulkan 

oleh IL-6 dalam tubuh dapat berupa peningkatan Acute Phase Protein 

(APP) yang diproduksi oleh sel hepatosit dan juga akan meningkatan 

stimulus mediator nyeri yang dilepaskan oleh hipotalamus pituitari-

adrenal di otak (Jun-Hua dkk.,2006). 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan sebuah penelitian 

terkait dengan pemberian obat anti tuberkulosis (etambutol, pirazinamid 

dan levofloksasin) terhadap kadar sitokin Interleukin-6 yang dilakukan 

pada hewan coba tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar). Hal 

ini bertujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan kadar IL-6 dari 

pemberian etambutol, pirazinamid dan levofloksasin. Karena, IL-6 

terbukti memainkan peran penting dalam reaksi nerve injury. Seperti 

terjadinya aktivasi mikrogial dan astrositik serta regulasi pengeluaran 

saraf neuropeptida. IL-6 juga berperan dalam peningkatan rasa nyeri 

neuropatik dan hepatotoksik yang semua proses awalnya melalui reaksi 

inflamasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian etambutol, pirazinamid dan 

levofloksasin terhadap peningkatan kadar sitokin Interleukin-6 pada tikus 

putih (Rattus norvegicus strain wistar) pada kelompok perlakuan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui Adanya Pengaruh Pemberian Etambutol, Pirazinamid dan 

Levofloksasin Terhadap Kadar Sitokin Interleukin-6 Pada Tikus Putih 

Jantan (Rattus norvegicus strain wistar) pada kelompok perlakuan. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

Mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian etambutol, 

pirazinamid dan levofloksasin terhadap gambaran sitokin Interleukin 6 

pada tikus wistar (Rattus norvegicus) pada kelompok perlakuan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian ini antara 

lain:. 

A. Bagi Klinisi : 

Untuk meningkatkan pengembangan ilmu dan teori ilmiah 

mengenai pengaruh pemberian etambutol, pirazinamid dan 

levofloksasin terhadap gambaran sitokin Interleukin- 6 pada tikus putih 

jantan (Rattus norvegicus strain wistar). 

B. Bagi Akademik : 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 
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C. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi berupa efek yang ditimbulkan oleh obat 

anti tuberkulosis. 


