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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang 

menjadi tantangan global. Indonesia merupakan salah satu diantara negara-negara 

dengan beban TB yang tinggi di wilayah Asia Tenggara. Saat ini peringkat 

Indonesia telah turun dari urutan ketiga menjadi kelima diantara negara dengan 

beban TB tertinggi di dunia. Meskipun demikian, berbagai tantangan baru yang 

perlu menjadi perhatian yaitu TB/HIV, Multi Drug Resistance Tuberculosis 

(MDR-TB), TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Hal ini memacu 

pengendalianTB nasional terus melakukan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi, 

dan inovasi program (Kementrian RI, 2011). 

Indonesia telah melakukan beberapa survei resistansi obat antituberkulosis 

(OAT) untuk mendapatkan data resistansi OAT. Survei tersebut diantaranya 

dilakukan di Kabupaten Timika Papua. Pada tahun 2004, menunjukkan data kasus 

MDR-TB diantara kasus baru TB adalah sebesar 2%, di Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2006, data kasus MDR-TB di antara kasus baru TB adalah 1,9% dan 

kasus MDR-TB pada TB yang pernah diobati sebelumnya adalah 17,1%, di Kota 

Makasar pada tahun 2007, data kasus MDR-TB diantara kasus baru TB adalah 

sebesar 4,1% dan pada TB yang pernah diobati sebelumnya adalah 19,2%. Hasil 

survei terbaru yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 

menunjukkan angka 2% untuk kasus baru dan 9,7% untuk kasus pengobatan 

ulang. Secara global, berdasarkan World HealthOrganization (WHO) pada tahun
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 2011 menggunakan angka 2% untuk kasus baru dan 12% untuk kasus 

pengobatan ulang untuk memperkirakan jumlah kasus TB MDR di Indonesia 

(Kementrian RI, 2010).  Insiden tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2016 

diperkirakan sebesar 391/100.000 penduduk dan angka kematian sebesar 

42/100.000 penduduk non TB/HIV dan 5,1/100.000 penduduk pada penderita 

HIV dengan tuberkulosis (WHO, 2017). 

Resistensi terhadap OAT erat hubungannya dengan pengobatan sebelumnya. 

Pasien TB yang sudah mendapatkan pengobatan memiliki kemungkinan empat 

kali lebih tinggi untuk terjadi resistensi dan sepuluh kali lipat lebih tinggi untuk 

terjadinya MDR-TB. Kasus MDR-TB merupakan kasus yang sulit untuk ditangani 

karena efek samping yang lebih banyak, biaya yang lebih besar dan hasil yang 

kurang memuaskan (WHO, 2008). Pengobatan TB yang tidak adekuat berdampak 

pada meningkatnya risiko resistensi OAT, diantaranya 

adalahmonoresistance,polyresistance, MDR-TB, Extensively-Drug Resistance 

(XDR-TB), dan Total Drug Resistance(Total DR). Pengobatan MDR-TB 

memerlukan waktu yang lama yaitu antara 18-24 bulan, dengan obat yang lebih 

toksik, lebih mahal dengan efek yang sangat besar (WHO, 2013). 

Pemberian OAT untuk pengobatan MDR-TB menurut PMDT dibagi atas 5 

kelompok berdasarkan potensi dan efikasi obat.Obat yang digunakan dalam 

kelompok tersebut untuk pengobatan TB-MDR meliputi obat lini pertama seperti 

pirazinamid dan etambutol kelompok obat yang paling efektif dan dapat 

ditoleransi oleh tubuh. Selain itu terdapat obat lini kedua seperti levofloxacin, 

cycloserine, ethionamide, capreomycin, dan canamisin (Kemenkes RI, 2011). 

Obat-obat tersebut memiliki toksisitas melebihi obat lini pertama yang 
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menyebabkan timbulnya efek samping pada penderita selama pengobatan. Efek 

samping tersebut antara lain tidak ada nafsu makan, sakit perut, pusing, sakit 

kepala, gatal-gatal, nyeri sendi, kesemutan, gangguan pendengaran, gangguan 

penglihatan, dan warna kemerahan pada air seni (Kemenkes RI, 2014). 

Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh, menyumbang sekitar 2 persen 

berat tubuh total atau sekitar 1,5kg (3,3pon) pada rata-rata manusia dewasa. Unit 

fungsional dasar hati adalah lobulus hati, yaitu struktur yang berbentuk silindris 

dengan panjang beberapa milimeter dan berdiameter 0,8-2mm. Hati manusia 

mengandung 50.000-100.000 lobulus. Hati juga merupakan sekumpulan sel yang 

bereaksi secara kimiawi dengan laju metabolisme yang tinggi, saling memberikan 

substrat dan energi dari satu sistem metabolisme ke sistem metabolisme yang lain, 

mengolah, dan menyintesis berbagai zat yang diangkut ke daerah tubuh lain, dan 

menyelenggarakan sejumlah besar fungsi metabolisme lain (Guyton and Hall, 

2016). Kerusakan hepar dapat meliputi perubahan struktur hepar yang dilihat dari 

segi histologi dan perubahan fisiologi hepar. Kerusakan sel hepatosit yang 

disebabkan oleh pajanan zat toksik yang bersifat hepatotoksik disebut dengan 

Drug Induced Liver Injury(DILI) (Kumar,et al, 2016). Gambaran histopatologi 

kerusakan sel hati dapat muncul sebagai hydropic swelling,apoptosis, dan 

nekrosis(Damjanov, 2009). 

Morinda citrifolia L. atau mengkudu memiliki berbagai efek terapeutik, 

termasuk antioksidan, antibakteri, antivirus, antijamur, antitumor, anticacing, 

analgesik, proteksi kardio, hipotensi, peningkatan kekebalan tubuh, antiinflamasi, 

antiosteoporosis, insulinotropik, efek antidislipidemia, dan hepatoprotektif. 

Mengkudu mencegah kejadian patologis oksidatif akibat radikal bebas di hepar 
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dengan cara menghambat respons inflamasi dan menekan aktivitas enzim hepar 

yang meningkat, sehingga mampu mencegah kerusakan yang terjadi pada 

membran sel (Rodriguez,et al, 2017). 

Berdasarkan keterangan diatas, akan diteliti pengaruh ekstrak mengkudu 

terhadap efek samping dari OAT pirazinamid, etambutol, dan levofloksasin, 

sehingga diharapkan akan menurunkan angka kejadian penyakit dan menurunkan 

angka kematian sel yang disebabkan oleh OAT ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak mengkudu berpengaruh terhadap jumlah hydropic swelling 

sel hepar pada  tikus putih jantan (Rattus novergicusstrain wistar) yang diinduksi 

obat antituberkulosis (pirazinamid, etambutol, dan levofloksasin)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

      Mengetahui adanya pengaruh ekstrak mengkudu terhadap jumlah 

hydropic swelling sel hepar pada tikus putih jantan (Rattus novergicus strain 

wistar) yang diinduksi obat antituberkulosis(pirazinamid, etambutol, dan 

levofloksasin)? 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui dosis efektif ekstrak buah mengkudu (Morinda 

citrifolia L.) yang dapat mencegah kerusakan sel hepar tikus yang 

diinduksi OAT (pirazinamid, etambutol, dan levofloksasin). 

2. Untuk mengetahui hubungan ekstrak buah mengkudu (Morinda 

citrifolia L.) dengan perubahan jumlah hydropic swelling hepatosit 

tikus yang di induksi OAT (pirazinamid, etambutol, dan levofloksasin). 



5 
 

 

3. Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dosisekstrak 

mengkudu terhadap perubahan jumlah hydropic swelling hepatosit tikus 

yang di induksi OAT (pirazinamid, etambutol, dan levofloksasin). 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Manfaat Akademis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai efek protektif ekstrak mengkudu terhadap gambaran jumlah 

hydropic swelling dan sel hepar tikus putih jantan (Rattus novergicus 

strain wistar). 

2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.3.2 Manfaat Klinis 

Dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan edukasi pada pasien 

tentang kerusakan hepar karena OAT. 

1.3.3 Manfaat BagiMasyarakat 

1. Memberi informasi dan pendidikan terhadap masyarakat tentang efek 

samping OAT pirazinamid, etambutol, dan levofloksasin pada hati. 

2. Membantu mengurangi risiko putus obat dengan menambah 

pengetahuan tentang efek samping OAT. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan juga terhadap 

kehidupan masyarakat dan sebagai alternatif untuk preventif sebelum 

meminum OAT pirazinamid, etambutol, dan levofloksasin.
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