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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Tuberkulosis (TB) termasuk sembilan masalah utama dunia yang disebabkan 

oleh agen infeksi. Tahun 2016 secara umum ditemukan 10,4 juta kematian di 

dunia karena TB (WHO, 2017). Indonesia termasuk dalam salah satu negara 

dengan jumlah penderita TB cukup besar, sekitar 5,8% dari total penderita TB 

dunia yang menduduki peringkat ke empat dunia (Nugrahaeni & Malik, 2015). 

Kasus kematian akibat TB di Indonesia tahun 2016, ditemukan 110.000 kematian 

dari 360.565 kasus yang terdeteksi (WHO, 2017). Jawa Barat, Papua, DKI 

Jakarta, Gorontalo, Banten, dan Papua Barat adalah lima provinsi di Indonesia 

dengan prevalensi TB paru tertinggi, yang berturut-turut nilainya adalah 0,7%, 

0,6%, 0,5%, 0,4%, dan 0,4%. Jawa Timur memiliki prevalensi 0,2% dengan 

diagnosis TB paru dan cenderung meningkat dengan bertambahnya umur dan 

pendidikan yang rendah (RISKESDAS, 2013). 

     Resistansi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) diantaranya adalah monoresistance, 

poliresistance, Multiple Drug Resistance (TB MDR), Extensively Drug Resistance 

(TB XDR), dan Total Drug Resistance (Total DR) (Asri, 2014). Resistansi OAT 

dapat disebabkan karena infeksi primer bakteri TB yang resistan atau karena tidak 

tuntas dan tidak adekuatnya pengobatan. TB MDR adalah resistan terhadap 

rifampisin, isoniazid, dan bisa disertai OAT lini pertama lainya atau tidak. TB 

XDR adalah resistan terhadap salah satu golongan fluorokuinolon dan satu obat 

injeksi lini-kedua (Kemenkes RI, 2014). Indonesia termasuk dalam 27 negara 
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dengan TB MDR terbanyak, sebesar 1,9% terjadi pada penderita baru, dan 12% 

pada kasus TB yang sudah diobati sebelumnya dengan insiden yang meningkat 

dua persen per tahun  (Nugrahaeni & Malik, 2015). Regimen OAT untuk TB 

MDR terdiri dari gabungan Second Line Drug (SLD) dan First Line Drug (FLD) 

yang dapat mengobati pasien dengan resistan (KEMENKES RI, 2013). 

     OAT etambutol, pirazinamid, dan levofloksasin termasuk dalam regimen 

pengobatan TB MDR. Efek samping dari masing-masing OAT tersebut yakni, 

etambutol dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan menyebabkan gangguan 

hati, pirazinamid dapat menyebabkan jaundice dan ruam dikulit, dan 

levofloksasin  dapat menyebabkan fototoksik, ruam, dan juga gangguan hati, 

sehingga sebagian besar OAT berefek pada gangguan hati (Kemenkes RI, 2014). 

Efek samping pada masing-masing obat adalah salah satu faktor lain dalam 

penyebab kegagalan pengobatan, bila muncul efek samping yang tidak 

diinginkan, kemungkinan pasien akan menghentikan pengobatan secara sepihak 

tanpa pemberitahuan (Nugrahaeni & Malik, 2015). Dilaporkan 41% pasien dari 39 

pasien TB dengan resistan OAT  yang mengalami efek samping, dengan 21,1%-

nya pasien harus menghentikan dan mengubah regimen (Asri, 2014). Efek 

samping berat yang diketahui, salah satunya adalah kegagalan fungsi hati 

sehingga penggunaan obat harus segera dihentikan sementara dan dilakukan 

evaluasi fungsi hati (Kemenkes RI, 2014).  

     Gangguan hati yang disebabkan oleh obat dikenal dengan hepatitis obat atau 

disebut juga dengan hepatitis toksik, karena kerusakan hati yang terjadi adalah 

akibat zat-zat yang bersifat toksik terhadap hati (Hamidy, et al, 2009). Hati 

merupakan organ terbesar pada tubuh yang memiliki peranan penting dalam tubuh 
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antara lain penyaringan dan penyimpanan darah, metabolisme, pembentukan 

empedu, penyimpanan vitamin, dan besi, dan pembentukan faktor koagulasi  

(Guyton & Hall, 2016). Respon sel terhadap perubahan lingkungan, ketika 

perubahannya hanya ringan atau sebentar, sel mungkin dapat bertahan dari 

perubahan yang terjadi  dan kembali normal, ketika perubahan yang lebih berat sel 

mungkin bisa bertahan tetapi dengan perubahan struktur atau fungsi sel, dan 

ketika perubahan sel terlalu berat atau lama, sel mungkin mengalami kematian sel, 

berupa nekrosis atau apoptosis (Copstead & Banasik, 2013). Gambaran 

histopatologi kerusakan sel hati akibat OAT, dapat muncul sebagai hydropic 

swelling, apoptosis, dan atau nekrosis  (Damjanov, 2009). Oleh karena itu, peneliti 

ingin mengetahui jumlah hydropic swelling dan tingkat nekrosis hepatosit yang di 

induksi OAT etambutol, pirazinamid, dan levofloksasin. 

1.2 Rumusan Masalah 

     Apakah induksi OAT etambutol, pirazinamid, dan levofloksasin berpengaruh 

terhadap jumlah hydropic swelling hepatosit pada tikus jantan putih (rattus 

norvegicus strain wistar)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

     Mengetahui adanya pengaruh induksi OAT etambutol, pirazinamid, dan 

levofloksasin  terhadap jumlah hydropic swelling hepatosit pada tikus jantan 

putih (rattus norvegicus strain wistar). 
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1.3.2 Tujuan Khusus  

     Mengetahui seberapa kuat pengaruh induksi OAT etambutol, pirazinamid, 

dan levofloksasin terhadap jumlah hydropic swelling hepatosit pada tikus 

jantan putih (rattus norvegicus strain wistar). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian 

     Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

     Dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan edukasi pada pasien 

tentang kerusakan hepar karena OAT etambutol, pirazinamid, dan 

levofloksasin. 

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat 

     Membantu mengurangi risiko putus obat dengan menambah pengetahuan 

masyarakat tentang pengaruh OAT etambutol, pirazinamid, dan levofloksasin 

terhadap hati. 


