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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tahap atau kondisi di mana Mycobacterium tuberculosis menjadi resisten 

minimal terhadap pemberian rifampisin dan juga isoniazid dengan atau tanpa obat 

anti tuberkulosis lainnya disebut dengan Multidrug-Resistance (MDR) (Bijawati 

E, Amansyah M, Nurbiah, 2018). Berdasarkan World Health Organization 

(WHO) tahun 2016 terdapat 490.000 juta penderita MDR-TB dan 110.000 juta 

diantaranya merupakan kasus yang resisten terhadap pengobatan dengan 

Rifampisin (WHO,2016). Total kasus MDR–TB di Indonesia yang sudah 

dilaporkan 2.800 kasus baru pada tahun 2015 (WHO,2016). Negara dengan 

jumlah terbanyak kasus MDR-TB (47%) adalah China, India dan Rusia 

(WHO,2016). Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2016, sebanyak 

10,4 juta orang menderita penyakit TB dan 1,3 juta orang meninggal karena 

penyakit tersebut (WHO, 2016). WHO menempatkan Indonesia di peringkat ke 2 

setelah India sebagai Negara dengan penderita TB terbanyak di dunia pada tahun 

2016 (WHO,2016). 

Pirazinamid adalah obat antimikroba golongan nikotiamid, obat ini aktif 

terhadap organisme intrasel sisa yang dapat menyebabkan kekambuhan (Deck D 

H, PharmD, Winston L G, 2016). Pirazinamid memiliki efek samping utama yaitu 

hepatotoksik yang terjadi pada 1-5% pasien, mual, muntah, demam, dan 

hiperurisemia (Deck D H, PharmD, Winston L G, 2016). Hiperurisemia 

merupakan efek samping yang dapat terjadi kepada seluruh pasien dan bukan 
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suatu  alasan untuk memutus suatu pengobatan, hiperurisemia juga bisa 

menyebabkan timbulnya gout artritis akut (Deck D H, PharmD, Winston L G, 

2016). 

Levofloksasin merupakan antibiotik golongan flurokuinolon, yang bekerja 

dengan menghambat pembentukan DNA bakteri (Deck D H, PharmD, Winston L 

G, 2016). Levofloksasin memiliki aktivitas yang lebih baik terhadap bakteri gram 

positif, obat ini juga digunakan untuk pengobatan tuberkulosis dan mikobakterium 

atipikal (Deck D H, PharmD, Winston L G, 2016). Efek samping levofloksasin 

umumnya dapat diatasi dengan baik, efek samping yang tersering timbul adalah 

mual, muntah, dan diare, terkadang juga timbul nyeri kepala, pusing bergoyang, 

insomnia, ruam kulit, atau gangguan fungsi hati (Deck D H, PharmD, Winston L 

G, 2016). 

Etambutol merupakan suatu senyawa sintetik, larut air, stabil panas, 

bekerja dengan cara menghambat arabinosil transferase mikobakteria, termasuk 

antimikroba yang digunakan pada pengobatan tuberkulosis (Deck D H, PharmD, 

Winston L G, 2016). Efek samping yang timbul adalah hipersensitivitas, 

sedangkan efek samping yang berbahaya adalah neuritis retrobulbar, yaitu 

hilangnya ketajaman penglihatan dan buta warna hijau – merah (Deck D H, 

PharmD, Winston L G, 2016). 

Pada penelitian menggunakan 3 jenis obat Pirazinamid, Levofloksasin, dan 

Etambutol karena merupakan pengobatan MDR TB lini pertama yang di berikan 

secara oral (WHO,2016).Kasus MDR-TB merupakan penyakit yang sulit diatasi 

karena lebih banyaknya efek samping yang timbul, salah satu efek samping yang 
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sering muncul adalah reaksi hipersensitivitas (reaksi alergi), efek samping tersebut 

dialami penderita selama proses pengobatan (Aini Q, Yovi I, Hamidy M Y, 2015).  

IL – 4 ( Interleukin – 4 ) merupakan stimulus produksi Ig – E 

(immunoglobulin – E) dan merupakan faktor pertumbuhan dari sel mast serta 

eoshinophil, yang akan menyebabkan suatu reaksi hipersensitivitas (alergi) 

(Baratawidjaja K.G, Rengganis I, 2018). 

Mengkudu (Morinda citrifolia) merupakan suatu pengobatan tradisional 

yang sering digunakan di Kawasan Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik dan Karibia 

(Fattah,2016). Mengkudu mempunyai senyawa skopoletin yang berguna sebagai 

antialergi, antiradang, membunuh berbagai jenis bakteri, dan antitumor (Aldi Y, 

Amdani, Bakhtiar A, 2016). 

Berdasarkan latar belakang di atas,peneliti ingin meneliti tentang pengaruh 

ekstrak mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap kadar IL – 4 (Interleukin – 4) 

pada tikus putih strain wistar galur jantan yang diinduksi dengan pirazinamid, 

levofloksasin, dan etambutol. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ekstrak mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap 

kadar IL – 4 tikus putih strain wistar galur jantan yang diinduksi dengan 

pirazinamid, levofloksasin, dan etambutol ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia) 

terhadap kadar IL – 4 tikus putih strain wistar galur jantan yang diinduksi 

dengan pirazinamid, levofloksasin, dan etambutol. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Mengetahui kekuatan pengaruh ekstrak buah mengkudu terhadap 

kadar IL-4 tikus putih strain wistar galur jantan yang diinduksi 

pirazinamid, levofloksasin, dan etambutol. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademis  

1. Memberikan wacana tentang kadar IL – 4 pada pemberian 

ekstrak buah mengkudu pada tikus putih strain wistar galur jantan 

yang diinduksi pirazinamid, levofloksasin, dan etambutol. 

2. Dapat menjadi dasar pertimbangan dan masukan bagi penelitian 

berikutnya tentang gambaran imunologis pada penderita MDR - 

TB. 

 1.4.2 Klinis 

1. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sarana untuk lebih 

meningkatkan kemampuan dan peran dokter di masyarakat, guna 
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membantu pelayanan khususnya konseling dan peran dalam 

masalah efek samping yang berkaitan dengan pengobatan MDR - 

TB. 

2. Diharapkan kepatuhan minum obat pada penderita MDR - TB 

naik karena efek samping dari pirazinamid, levofloksasin, dan 

etambutol menurun dengan diberi ekstrak buah mengkudu. 

 1.4.3 Masyarakat 

Sebagai wacana untuk mengetahui tentang penyakit MDR – TB, 

sekaligus memberikan pengetahuan kepada keluarga penderita tentang 

efek ekstrak buah mengkudu pada MDR – TB terhadap second line drug 

(Pirazinamid, Levofloksasin Dan Etambutol). 

 




