
 

6 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tuberkulosis  

2.1.1 Definisi Tuberkulosis 

TB adalah infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini ditransmisikan melalui inhalasi 

berupa droplet nuclei. TB menyerang paru-paru dan menginfeksi beberapa 

organ lain.Hampir semua antibiotik yang dapat digunakan untuk mengobati 

TB bekerja ketika bakteri membelah diri secara aktif. Pada tahap intensif 

pengobatan TB, antibiotik terutama membunuh bakteri yang berkembang 

pesat. Namun, untuk membunuh terus-menerus atau strain Mycobacterium 

tuberculosisyang tumbuh  secara lambat, fase kelanjutan pengobatan 

merupakan hal yang  penting. TB dapat diobati secara efektif dengan 

menggunakan obatFirst Line Drug (FLD). Namun, terapi lini pertama ini 

sering gagal karena beberapa alasan. Penyebaran dan kekambuhan penyakit 

tersebut berkontribusi pada munculnya bakteri yang resisten terhadap obat 

dan kemudian muncul  MDR-TB sehingga kemudian dilanjutkan dengan 

pengobatan lini kedua atau Second Line drug (SLD) (Ryoo S and Jnawali HN, 

2013). 

2.1.2 Tuberkulosis Resisten Obat 

Berdasarkan Kemenkes RI, 2013 kasus TB diklasifikasikan dalam kategori 

berdasarkan uji resistensi obat dari isolateklinis yang dikonfirmasi 

M.tuberculosisyaitu:  
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1. Monoresisten: isolat M. tuberculosis kebal terhadap salah satu OAT 

lini pertama.  

2. Poliresisten: isolat M. tuberculosis kebal dua atau lebih OAT lini 

pertama selain kombinasi rifampisin dan isoniazid.  

3. Resisten obat ganda atau dikenal dengan MDR-TB: isolat M. 

tuberculosis resisten minimal terhadap isoniazid and rifampisin yaitu 

OAT yang paling kuat dengan atau tanpa disertai resisten terhadap 

OAT lainnya.  

4. Resisten berbagai OAT atau XDR-TB: TB resisten obat ganda yang 

disertai resisten terhadap salah satu fluorokuinolon dan salah satu dari 

tiga obat injeksi lini kedua (amikasin, kapreomisin, atau kanamisin).  

5. Resisten rifampisin: resisten terhadap rifampisin yang dideteksi 

menggunakan metode fenotipik dan genotipik, dengan atau tanpa 

resisten terhadap OAT lain. Apapun dengan resisten rifampisin 

termasuk dalam kategori ini, baik monoresisten, poliresisten, resisten 

obat ganda, atau resisten berbagai OAT. 

6. Resisten OAT total atau TDR-TB: TB resisten dengan semua OAT 

lini I dan lini II.  

Pasien TB resisten obat ganda diobati dengan OAT lini kedua atau obat 

cadangan. Obat lini kedua ini tidak seefektif OAT lini pertama dan 

menyebabkan lebih banyak efek samping (Kemenkes RI, 2013).  
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2.2 Pengobatan TB 

2.2.1 Panduan Pengobatan 

Paduan obat standar TB resisten obat ganda di Indonesia adalah minimal 6 

bulan fase intensif dengan paduan obat pirazinamid, etambutol, kanamisin, 

levoloksasin, etionamid, sikloserin dan dilanjutkan 18 bulan fase lanjutan 

dengan paduan obat pirazinamid, etambutol, levoloksasin, etionamid, 

sikloserin (6Z-(E)-Kn-Lfx-Eto-Cs/18Z-(E)-Lfx-Eto-Cs).Etambutol dan 

pirazinamid dapat diberikan namun tidak termasuk obat paduan standar, bila 

telah terbukti resisten maka etambutol tidak diberikan (KemenkesRI,2013). 

Pengobatan TB resisten obat ganda dibagi menjadi dua fase yaitu fase 

intensif dan lanjutan. Lama fase intensif paduan standar Indonesia adalah 

berdasarkan konversi biakan. Obat suntik diberikan selama fase intensif 

diteruskan sekurang-kurangnya 6 bulan atau minimal 4 bulan setelah konversi 

biakan. Namun rekomendasi WHO tahun 2011 menyebutkan fase intensif 

yang direkomendasikan paling sedikit 8 bulan. Pendekatan individual 

termasuk hasil biakan, apusan dahak BTA, foto toraks dan keadaan klinis 

pasien juga dapat membantu memutuskan menghentikan pemakaian obat 

suntik. Sedangkan total lamanya pengobatan paduan standar yang berdasarkan 

konversi biakan adalah meneruskan pengobatan minimal 18 bulan setelah 

konversi biakan. Namun WHO tahun 2011 merekomendasikan total lamanya 

pengobatan adalah paling sedikit 20 bulan (Kemenkes RI, 2013). 

Ketaatan pasien pada pengobatan TB sangat penting untuk mencapai 

kesembuhan, mencegah penularan dan menghindari kasus resisten obat. Pada 

“Stop TB Strategy” mengawasi dan mendukung pasien untuk minum OAT 
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merupakan landasanDirectly Observed Treatment Short Course (DOTS) dan 

membantu mencapai target keberhasilan pengobatan 85%.17 Kesembuhan 

pasien dapat dicapai hanya bila pasien dan petugas pelayanan kesehatan 

berkerjasama dengan baik dan didukung oleh penyedia jasa kesehatan dan 

masyarakat. Pengobatan dengan pengawasan membantu pasien untuk minum 

OAT secara teratur dan lengkap. DOTSmerupakan metode pengawasan yang 

direkomendasikan oleh WHO dan merupakan paket pendukung yang dapat 

menjawab kebutuhan pasien. Pengawas menelan obat (PMO) harus 

mengamati setiap asupan obat bahwa OAT yang ditelan oleh pasien adalah 

tepat obat, tepat dosis dan tepat interval, di sampingitu PMO sebaiknya adalah 

orang telah dilatih, yang dapat diterima baik dan dipilih bersama dengan 

pasien. Pengawasan dan komunikasi antara pasien dan petugas kesehatan akan 

memberikan kesempatan lebih banyak untuk edukasi, identifikasi dan solusi 

masalah-masalah selama pengobatan TB (Kemenkes RI, 2013). 

Tabel 2.1 Definisi hasil pengobatan 

Hasil Definisi 

Sembuh Pasien TB paru dengan konfirmasi bakteriologis pada awal 

pengobatan dan biakan negatif pada akhir pengobatan. 

Pengobatan lengkap Pasien TB yang menyelesaikan Pengobatan tetapi tidak 

memiliki bukti yang menunjukkan biakan negatif positif 

pada akhir pengobatan. 

Pengobatan gagal Pasien TB dengan biakan positif pada bulan kelima atau 

setelahnya selama pengobatan. Termasuk juga dalam definisi 

ini adalah pasien dengan strain kuman resisten obat yang 

didapatkan selama pengobatan. 
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Meninggal Pasien TB yang meninggal dengan alasan apapun sebelum 

dan selama pengobatan. 

Putus obat (pada revisi 

WHO 2013 definisi ini 

direvisi menjadi “tidak 

dapat dilacak”) 

Pasien TB yang tidak memulai pengobatan atau 

menghentikan Pengobatan selama 2 bulan berturut-turut atau 

lebih 

Dipindahkan (pada revisi 

WHO 2013 definisi ini 

direvisi menjadi “tidak 

dapat dievaluasi”) 

Pasien yang dipindahkan ke rekam medis atau pelaporan lain 

dan hasil pengobatannya tidak diketahui 

Pengobatan sukses Jumlah pasien TB dengan status hasil pengobatan sembuh 

dan lengkap 

(Kemenkes RI, 2013). 

2.3  Obat Antituberkulosis 

2.3.1 Pirazinamid 

Pirazinamid adalah obat lini pertama dari antituberkulosis yang 

digunakan sebagai short-course chemotherapy dan juga digunakan sebagai 

salah satu obat untuk tatalaksana MDR-TB. Menkanisme kerja pirazinamid 

adalah menghambat bakteri untuk dormantsaat berada di lingkungan yang 

asam. Pirazinamid merupakan struktur analog dari nicotinamide dan 

merupakan pro-drug yang butuh dirubah menjadi bentuk aktif yaitu 

pyrazinoic acid oleh enzimpirazinamidase/nicotinamidase. Pirazinamidhanya 

aktif terhadap M. tuberculosis pada pH asam (Ryoo S and Jnawali HN, 2013). 

Efek samping dari pirazinamid yang paling umum dan serius adalah 

kelainan atau kerusakan hati. Bila pirazinamid diberikan dengan dosis 3g per 

hari, gejala penyakit hati muncul pada kira-kira 15%, dengan ikterus pada 2-
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3% pasien dan kematian pada hati pada beberapa kasus (Setiabudy R dan 

Istiantoro YH, 2007). 

 

 

 

 

 
(Horita N and Miyazawa N, 2015) 

Gambar 2.1 

Struktir pirazinamid 

2.3.2 Etambutol 

Etambutol efektif pada hampir semua galur dari M. tuberculosis dan M. 

kansasii. Etambutol tidak efektif untuk kuman lain. Obat ini menekan 

pertumbuhan kuman tuberkulosis yang resisten terhadap isoniazid dan 

streptomisin. Kerjanya menghambat sintesis metabolit sel sehingga 

metabolisme sel terhambat dan sel akan mati. Efek samping yang ditimbulkan 

adalah gangguan saluran cerna, nyeri sendi, sakit kepala, malaise, dan ruam 

kulit. Efek samping yang paling penting adalah gangguan penglihatan, 

biasanya bilateral, yang merupakan neuritis retrobulbar yaitu berupa turunnya 

tajam penglihatan, hilangnya kemampuan membedakan warna, mengecilnya 

lapang pandang, dan lain lain (Setiabudy R dan Istiantoro YH, 2007). 

 

 

 

 

 

(Markov,et al, 2007) 

Gambar 2.2 

Struktur Etambutol 
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2.3.3Fluorokuinolon 

Fluorokuinolon memiliki aktivitas antimikroba spektrum luas dan sangat 

luas. Fluorokuinolondigunakan sebagai pengobatan infeksi bakteri pada 

sistem repirasi, gastrointestinal, dan traktus urinari, serta penyakit menular 

seksual dan osteomielitis kronis. Berlawanan dengan banyak antibiotik lain 

yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri, fluorokuinolon memiliki 

aktivitas in vitro dan in vivoyang dapat melawan M. Tuberkulosis. Golongan 

fluorokuinolonmeliputi ciprofloksasin, ofloksasin, levofloksasin, dan 

moksifloksasin. Fluorokuinolon saat ini digunakan sebagai obat lini kedua 

dalam pengobatan TB. Efek sampingnya relatif jarang (0,5-10% pasien) dan 

efek samping yang sering terjadi adalah termasuk intoleransigastrointestinal, 

ruam, pusing, dan sakit kepala. Sebagian besar penelitian tentang efek 

samping fluorokuinolon ada telah didasarkan pada administrasi infeksi 

bakteri yang relatif singkat, namun ada uji coba sekarang menunjukkan 

keamanan dan tolerabilitas yang relatif dari fluoroquinolon yang diberikan 

selama berbulan-bulan selama pengobatan TB pada orang dewasa(Setiabudy 

R dan Istiantoro YH, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 
(Alshammari TM, et al, 2014) 

Gambar 2.3 

Struktur levofloksasin 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alshammari%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24352180
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2.4 Hepar 

2.4.1 Anatomi Hepar 

Hepar merupakan organ terbesar di tubuh manusia setelah kulit. Organ 

tunggal terbesar ini memiliki berat 1500gr dan menyumbang sekitar 2,5% 

dari berat badan orang dewasa. Hepar terletak di bagian kanan atas rongga 

perut yang dilindungi oleh costae 7–11 dan diagfragma. Sebagian besar hepar 

terletak pada regio hipokondrium dextra dan meluas melintasi regio 

epigastrika sampai ke hipokondrium sinistra. Permukaan atas hepar 

bersentuhan dengan bagian bawah diagfragma yang memisahkan hepar dari 

pleura, paru-paru, perikardium, dan jantung. Hepar difiksasi secara erat oleh 

tekanan intraabdominalis(Sneel dan Richard, 2012). Hepar secara anatomi 

dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus dextra yang besar dan lobus 

sinistra yang kecil dengan pelekatan ligamentum falciformis, serta lobus 

kaudatus dan lobus kuadratus (Moore,et al, 2010).  

Hepar menerima darah dari dua sumber yaitu arteri dan vena,pendarahan 

arterial dilakukan oleh arteri hepatika yang bercabang menjadi arteri hepatika 

dextra dan sinistra pada porta hepatika. Pendarahan vena dilakukan oleh vena 

porta hepatis yang membawa darah dari seluruh traktus gastroinstentinal 

yang berisi produk-produk digestive, kemudian darahakan masuk ke sinusoid 

hepar. Darah arteri dan vena kemudian bergabung dan masuk ke dalam 

sinusoid, kemudian masuk ke dalam vena sentral lalu ke vena hepatika dan 

berakhir di vena kava inferior (Netter, 2011). 
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(Snell dan Richard, 2012) 

Gambar 2.4 

Anatomi Hepar Manusia 

 

 

 

 

 

 

(Moore, 2010) 

Gambar 2.5 

Anatomi Hepar 

 

2.4.2 Fisiologi hepar 

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 millimeter dan berdiameter 0,8-

2mm. Hati manusia mengandung 50.000-100.000 lobulus. Hati juga 



15 
 

 
 

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Netter, 2011) 

Gambar 2.6 

 Vaskularisasi Hepar 

2.4.3 Histologi Hepar 

Hepar memiliki beragam fungsi yang kompleks, namun tidak banyak 

spesialisasi yang ditemukan diantara sel-sel hepatosit. Hepatosit melakukan 

beragam tugas metabolik dan sekretorik yang sama, satu-satunya fungsi hepar 

yang tidak dilakukan oleh hepatosit adalah aktivitas fagosit oleh sel kupffer 

yang melapisi bagian dalam sinusoid. Hepar tersusun atas unit-unit 

fungsional yang dikenal sebagai lobulus, yaitu susunan jaringan berbentuk 

heksagonal yang mengelilingi satu vena sentral dan dibatasi oleh vaskuler 

dan saluran empedu, serta di setiap enam sudut luar lobulus terdapat tiga 
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pembuluh: cabang arteri hepatika, cabang vena porta hepatika, dan duktus 

biliaris (Sherwood, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sherwood, 2014)  

Gambar 2.7 

Histologi Hepar 

 

Hepar memiliki sel yang tetap stabil pada kehidupan pasca-kelahiran 

dalam kondisi normal, karena apabila bagian dari hati diangkat secara operasi 

atau mengalami kerusakan, sel hepatosit dapat beregenerasi kembali dan 

mengganti sel yang hilang untuk menjaga fungsi normal organ.Gambaran 

histologi hepar terdapat sinusoid kapiler yaitu pembuluh darah yang tidak 

beraturan dan berliku-liku, dengan diameter yang jauh lebih lebar, sinusoid 

dapat memperlambat aliran darah. Hepar memiliki unit heksagonal yang 

disebut lobulus hati, ditengah setiap lobulus terdapat satu vena sentral,dan sel 

hepatosit di pinggirannya,jaringan ikat sekitarnya berisi kanal portal, juga 

disebut area portal atau triad portal yang terdiri dari cabang arteri hepatik, 

portal vena hepatik, saluran empedu, dan pembuluh getah bening.Hepar juga 



17 
 

 
 

mengandung makrofag yang disebut dengan sel kupffer yang ada di dinding 

sinusoid bertugas untuk fungsi fagositosis (Eroschenko, 2012). 

Hepar secara fungsional dapat dibagi menjadi tiga zona berdasarkan 

suplai oksigen yang diterima. Zona satu yang mengelilingi trias porta dimana 

darah teroksigenasi berasal dari arteri hepatik. Zona tiga terletak di sekeliling 

vena sentral, dimana daerah ini merupakan daerah yang minim suplai 

oksigen, sedangkan,  zona dua berada di antara zona satu dan tiga (Savannah, 

et al,2016). 

 

 

 

 

 

 

 
(Kumar, 2016) 

Gambar 2.8 

Histologi Hepar. Zona 1 (1),  Zona 2 (2), dan Zona 3 (3). 

Pewarnaan HE, 30x 

 

Hepatosit jika dilihat di bawah mikroskopakan berbentuk polyhedral dan 

berdiameter 20-30µm. Permukaan dari setiap hepatositakan bersentuhan 

dengan dinding sinusoid, space of disse, dan dengan permukaan hepatosit 

lain, lalu antar hepatosit satu dengan yang lain dibatasi oleh ruang tubulus 

(duktus canaliculi). Hepatosit jika dilihat dengan menggunakan mikroskop 

cahaya, maka akan tampak bahwa hepatosit-hepatosit tersebut membentuk 

suatu unit struktural yang disebut lobulus hepar, dikatakan satu lobulus hepar 
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adalah satu bentukan polyhedral ukuran 0,7 x 2 mm dengan triad porta di 

bagian tepi, serta sebuah vena sentralis(Eroschenko, 2012). 

 

 

 

 

 

 
(Meseher, 2011) 

Gambar 2.9 

Histologi Triad Porta 

 

 

 

 

 

 

 

(Eroschenko, 2012) 

Gambar 2.10 

Histologi Lobulus Hepar 

 

2.5 Histopatologi Hepar 

Hepatosit adalah target utama ketika terjadi kerusakan pada hepar, karena hepar 

tersusun atas hepatosit yang memiliki fungsi utama untuk metabolisme obat 

(Boyer,et al, 2012). Secara morfologis luka hati dapat terwujud dalam beberapa 

bentuk: 

2.5.1 Hydropic swelling 

Pembesaran sel biasanya terlihat pada cell injury. Hal ini terkait dengan 

peningkatan permeabilitas membran plasma. Cell injury disebut hydropic 
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swelling atau degenerasi vakuol. Pada hydropic swelling penampakannya 

menjadi pucat dan bengkak karena penumpukan cairan. Hydropic swelling ini 

umumnya disebabkan karena gangguan metabolisme seperti hipoksia atau 

toksisitas(Rojko, 1996).  

Membran pompa ion bertanggung jawab terhadap pemeliharaan 

homeostasis intraseluler, misal, kalsium, kalium, dan konsentrasi natrium 

dalam sel tersebut bergantung pada persediaan Adenosine Triphosphate (ATP) 

yang cukup. Setiap antigen kimia yang menghabiskan ATP, baik dengan 

mengganggu oksidatif mitokondria dan fosforilasi, hal tersebut akan 

membahayakan integritas dari pompa membran dan berisiko ke pecahnya sel. 

Na/K ATPase dalam sel membrane dapat langsung dihambat oleh racun secara 

alami.Kegagalan pompa ion membrane sering menyebabkan terjadinya 

pembengkakan sel yang disebut oncosis atau hydroping swelling yang nantinya 

akan berkembang menjadi kematian sel(Rojko, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rubin, 2012) 

Gambar 2.11 

Gambaran hydropic swellingpada sel hepar  
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(Kumar, 2016) 

Gambar 2.12 

Gambaran proses adaptasi sel  pada sel hepar 
 

2.6Kerusakan Sel Hepar 

Kerusakan sel hepar atau  hepatosit merupakan kerusakan awal dari hepar. 

Kerusakan hepar dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya infeksi, trauma, 

atau terkena pajanan zat toksik yang berbahaya seperti konsumsi obat-obatan yang 

bersifat hepatotoksik. 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 DILI (Kumar,et al, 2016). DILI disebabkan oleh hepatotoksik 

melalui dua mekanisme yaitu hepatotoksisitas intrinsik dan hepatotoksisitas 

idiosinkratik. Hepatotoksisitas intrinsik dapat menyebabkan kerusakan hepatosit 

yang bergantung pada tinggi rendahnya dosis obat, baik langsung karena obat atau 

metabolit dari obat itu sendiri, misalnya saja bahan-bahan toksik industri, rumah 
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tangga, ataupun lingkungan lainnya, sebagai contoh adalah Carbon 

Tetracloride(CCl4). Hepatotoksisitas idiosinkratik mayoritas merupakan obat-

obatan. Mekanisme hepatotoksisitas idiosinkratik dapat diklasifikasikan menjadi 

kategori metabolik dan imunologik(Ramachandran, 2009). Kategori Metabolik 

yaitu obat dimetabolisme menjadi produk metabolit yang dapat berpotensi 

menjadi zat toksik, sedangkan kategori imunologik adalah mekanisme yang 

melalui proses hipersensitivitas. Hepatotoksisitas intrinsik dapat menyebabkan 

kematian sel hepatoseluler dengan sedikit inflamasi, sedangkan hepatotoksisitas 

idiosinkratik dapat menyebabkan dominansi sel inflamasi (Kleiner, 2014).  

2.7 Patofisiologi DILI 

DILI diawali dengan bioaktivitas obat yang dimetabolisme menjadi metabolit 

reaktif yang mampu berinteraksi dengan makromolekul seluler, seperti protein, 

lemak, dan asam nukleat. Hal ini dapat menyebabkan disfungsi protein, 

peroksidasi lipid, kerusakan Deoxyribose Nucleic Acid (DNA), reaksi imunologi, 

stres oksidatif, disfungsi mitokondria, dan gangguan pembentukan ATP. 

Gangguan fungsi seluler ini pada akhirnya dapat menyebabkan kematian sel dan 

gagal hati (Loho, 2014). Obat yang dapat menyebabkan DILI adalah beberapa 

obat antituberkulosis, mekanisme kerusakan sel hepar yang diakibatkan 

penggunaan  obat antituberkulosis diawali dari proses metabolisme obat tersebut. 

Pirazinamid, etambutol, dan levofloxacin dimetabolisme oleh enzim sitokrom 

P450 di hepar memicu peningkatan aktivitas enzim sitokrom P450, sehingga 

metabolismenya meningkat dan menyebabkan hasil metabolit meningkat (Singh, 

2011). 
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Peningkatan dari kadar hydrazine akan memicu produksi Reactive Oxygen 

Species (ROS) yang berlebihan, sehingga dapat menyebabkan homeostasis sel 

hepar terganggu, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada hepar seperti 

nekrosis dan inflamasi(Li,etal, 2015). Hydrazine yang berlebihan dapat 

mengaktifkan mediator inflamasi,sepertisitokinTumor Necrosis Factor Alpha 

(TNF-α) oleh sel kupfferyang menginduksi reaksi inflamasi di hepar (Legoh,etal, 

2017). 

2.8 BuahMengkudu 

2.8.1 Sinonim 

 Mengkudu umumnya disebut dengan “indian mulberry” atau “noni”. 

Sebuah pohon kecil yang distribusinya di daerah tropis. Di Negara Jepang 

disebut “yaeyama aoki”.Tumbuhan ini memiliki sejarah pada zaman itu yaitu 

digunakan sebagai makanan dan sebagai proosi kesehatan di pulau pasifik, 

asia tenggara dan daerah tropis di belahan barat (West BJ, et al, 2009).  

2.8.2 Nama Lokal 

 Mengkudu tergolong dalam family Rubiaceae. Nama lain untuk tanaman 

ini adalah Noni (bahasa Hawaii), Indian mulberry atau Nuna (bahasa India), 

Mengkudu (Malaysian), Nhaut (Asia bagian utara)(Reem, et al,2015). 

2.8.3 KlasifikasiBuahMengkudu 

Kingdom :Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 
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Ordo  : Rubiales  

Famili : Rubiaceae 

Genus  : Morinda 

Spesies : MorindacitrifoliaL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(LIPI, 2009) 

Gambar 2.13 

Buah mengkudu 
 

2.8.4 Uraian Tanaman 

Mengkudu (Morinda citrifoliaL.) termasuk jenis kopi-kopian. Mengkudu 

dapat tumbuh di dataran rendah sampai pada ketinggian tanah 1500 meter 

diatas permukaan laut. Mengkudu merupakan tumbuhan asli dari Indonesi. 

Tumbuhan ini mempunyai batang tidak terlalu besar dengan tinggi pohon 3-

8m. Daunnya bersusun berhadapan, panjang daun 20-40cm dan lebar 7-15cm. 

Bunganya berbentuk bungan bongkol yang kecil-kecil dan berwarna putih. 

Buahnya berwarna hijau mengkilap dan berwujud buah buni berbentuk 

lonjong dengan variasi bintik-bintik. Bijinya banyak dan kecil-kecil terdapat 

dalam daging buah. Pada umumnya tumbuhan mengkudu berkembang 
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biaksecara liar di hutan-hutan atau dipelihara orang pinggiran-pinggiran 

kebun rumah(LIPI, 2009).   

1.8.5 Kandungan NutrisiBuah Mengkudu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nagalingam, Sasikumar, dan Cherian, 2012) 

Gambar 2.14 

Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Mengkudu 

(+) Terdeteksi ,  (-) Tidak terdeteksi 

1.8.6 Kandungan Antioksidan EkstrakMengkudu 

a. Fenolik 

Kandungan fenolik ekstrak ekstrak mengkudu sebanyak 77 mg/100g 

(Puspitasari dan Ririn, 2017). Fenolik tersebut dapat melengkapi 

kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas sehingga dapat stabil 

dan menghambat terbentuknya Reactive Oxygen Species (ROS) 

(Hattenschwiler dan Vitousek,2000). 
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Kandungan fenolik yang terdapat dalam ekstrak mengkudu yaitu asam 

galatdan asam sinamat (Triswaningsih, Sri, Wignyanto,et al, 2017). 

Ekstrak mengkudu kaya akan fenolik yang sifatnya antioksidan kuat. 

Asam galat memiliki efek yang tinggi untuk menghambat ROS (Lin, 

Yi, Yan, et al, 2017). Beberapa peneliti telah membuktikan bahwa asam 

galat dapat menghambat kerusakan Deoxyribonucleic Acid(DNA) sel. 

Selain itu, dapat mencegah peningkatan peroksidasi lipid pada 

membran sel (Locatelli, Fabiola, Ariana,et al, 2013). Fenolik dan 

flavonoid mampu menghambat terbentuknya ROS akibat peningkatan 

jumlah  radikal bebas (Martantiningtyas, Anni dan Rusmiat, 2015). 

b. Flavonoid 

Flavonoid yang terkandung dalam ekstrak ekstrak mengkudu yaitu 

katekin, kaemferol dan quercetin dengan kandungan total seluruhnya 

sebesar 9,9 mg/100g (Puspitasari dan Ririn, 2017). Flavonoid 

mempunyai mempunyai kandungan 20% lebih besar dari vitamin E 

dan 50 % lebih besar dari vitamin C sebagai antioksidan (Sayuti dan 

Yenrina, 2015). Selain itu, kombinasi flavonoid dan fenolik yang 

terkandung secara bersama-sama membantu mencegah terjadinya 

peroksidasi lipid oleh radikal bebas (Saryono dan Santoso, 2015). 

Flavonoid bekerja melawan radikal bebas dengan mengikat zat 

peroksidan sehingga mampu mencegah kerusakan lebih lanjut dari 

radikal bebas  (Maulita, Ria, Imada, dkk,  2016). Senyawa flavonoid 

telah terbukti memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai antioksidan, 
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antikarsinogenik, antimikroba, antiinflamasi dan mengurangi risiko 

penyakit kardiovaskular (Saryono dan Santoso, 2015).  

c. Tannin 

Tanin adalah senyawa polifenol yang ditemukan di sebagian besar 

tumbuhan dan umumnya dianggap berfungsi sebagai pertahanan kimia 

terhadap patogen dan herbivora. Tannin berfungsi sebagai antioksidan 

dan antimikroba (Sung, et al, 2012) 

Tannin merupakan antioksidan paling kuat. Aktifitas antioksidan 

terkuat terdapat pada M. glabra and M. Citrifoliamengandung 

senyawa bioaktif seperti polyphenols, anthocyanins, carotenoids dan 

tannins yang memiliki korelasi kuat sebagai antioksidan (Mishra et al. 

2010). 
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