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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 1.1  Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang di sebabkan oleh 

bekteri dari kelompok Mycobacterium, yaitu Mycobacterium tuberculosis, 

(Kementrian kesehatan, 2014). Multidrug-Resistance Tuberculosis merupakan 

resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap minimal dua jenis Obat anti 

tuberculosis lini pertama yaitu rifampisin dan isoniazid (Nofizar dkk, 2010). 

Berdasarkan data WHO tahun 2013 terdapat 450.000 kasus MDR-TB di 

dunia pada tahun 2012. Kasus MDR-TB diperkirakan terdapat 4.000 kasus setiap 

tahunnya. Indonesia termasuk dari beberapa negara yang memiliki tingkat beban 

MDR-TB tertinggi di dunia. Total kasus MDR-TB di Indonesia yang telah 

dilaporkan yaitu 6.900 kasus di tahun 2012 yaitu s ebanyak 5.900 merupakan 

kasus baru MDR-TB dan 1.000 diantaranya telah mendapatkan pengobatan. (World 

Health Organization, 2013). 

Obat yang digunakan untuk pengobatan MDR-TB yaitu Obat anti 

tuberkulosis lini kedua yang memiliki toksisitas melebihi obat lini pertama yang 

menyebabkan timbulnya efek samping pada penderita selama pengobatan 

(Kemenkes RI, 2014),  Penelitian yang dilakukan di Makassar oleh Munawwarah 

dkk mengatakan dari 15 pasien yang mendapatkan pengobatan MDR-TB, 100% 

pasien menyatakan adanya efek samping setelah mengkonsumsi obat MDR-TB. 

Efek samping yang dirasakan pasien adalah mual, pusing, nyeri sendi, gangguan 

penglihatan, gangguan pendengaran, dada panas dan sebagainya (Munawwarah 
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dkk, 2013). Pemberian OAT juga dapat menghasilkan berbagai Reactive Oxygen 

Species (ROS) seperti superoksida yang dapat terjadinya stress oksidatif dan 

menyebabkan kerusakan sel seperti DNA, protein, karbohidrat, dan lemak. 

(Dayaram et al,. 2006). 

Superoksida adalah suatu radikal bebas yakni molekul yang memilki 

elektron tak berpasangan. Oleh karena itu sangat reaktif dan reaktivitasnya dapat 

melukai molekul di dalam tubuh (Nurhayati, 2014). Sedangkan, Superoksida 

dismutase (SOD) merupakan antioksidan endogen yang biasa disebut antioksidan 

intrasel dalam bentuk enzim yang berperan penting dalam menghancurkan radikal 

bebas superoksida menjadi hidrogen peroksida dan oksigen (Wresdiyati, 2003). 

Buah mengkudu (Morinda citrifolia) mengandung senyawa iridoid, 

flavonoid, skopoletin, dan antraquinon untuk mengurangi senyawa radikal bebas 

yang meningkat akibat efek samping dari obat anti tuberkulosis (Potterat dan 

Hamburger, 2007). Buah mengkudu mengandung enzim proxeronase dan alkaloid 

proxeronine yang berfungsi membentuk zat aktif bernama xeronine di dalam tubuh 

yang akan dibawa aliran darah menuju sel-sel tubuh. Zat aktif ini merupakan salah 

satu antioksidan yang poten dalam menangkal radikal bebas (Rahmawati,2010). 

Efek yang dilaporkan oleh penelitian Schafer, buah mengkudu memiliki 

aktivitas antiinflamasi, antiangiogenik, antikanker, antibakteri dan antioksidan. 

Efek lainnya telah ditemukan yaitu meningkatkan respon imun adaptif dengan 

mengaktifkan sel T dan B (Schafer et al, 2008). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu peneliti ingin 

membuktikan dan mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh pemberian ekstrak 
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buah mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap  kadar SOD pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang diinduksi dengan etambutol, levofloksacin, pirazinamid. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian ekstrak buah mengkudu (Morinda 

citrifolia) terhadap kadar SOD pada tikus putih  (Rattus norvegicus) yang diinduksi 

dengan levofloksacin, pirazinamid, dan etambutol. 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

 

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah mengkudu (Morinda      

citrifolia) terhadap kadar SOD pada tikus putih  (Rattus norvegicus) yang diinduksi 

dengan levofloksacin, pirazinamid, dan etambutol. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.  Mengetahui dosis yang paling berpengaruh dari ekstrak buah 

mengkudu (Morinda citrifolia) yang memberikan efek terhadap perubahan 

kadar SOD pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi dengan 

levofloksacin, pirazinamid, dan etambutol. 

1.4    Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 

1. Menambah wawasan ilmu khususnya tentang pemanfaatan ekstrak buah 

mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap kadar SOD pada tikus putih  (Rattus 

norvegicus) yang diinduksi dengan levofloksacin, pirazinamid, dan etambutol. 

2. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap kadar SOD pada tikus 
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putih  (Rattus norvegicus) yang diinduksi dengan levofloksacin, pirazinamid, dan 

etambutol. 

1.4.2 Manfaat Masyarakat 

 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat buah 

mengkudu dalam mengatasi efek samping dari levofloksacin, pirazinamid, dan 

etambutol. 


