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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tuberculosis (TB) merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium 

tuberculosis dan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan hingga kini tetap 

menjadi masalah kesehatan global.  

Penyakit ini menyerang sekitar 10 juta manusia setiap tahun dan merupakan 

salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Berdasarkan data 

terbaru High Burden Country List TB pada bulan Oktober 2015, Indonesia 

menjadi salah satu dari 14 negara-negara dari seluruh dunia yang masuk dalam 

daftar negara-negara yang memiliki beban permasalahan besar dalam menangani 

penyakit TB, karena Indonesia memiliki angka kejadian TB, TB/HIV, dan Multi 

Drug Resistant-TB (MDR-TB atau TB-MDR) yang tinggi (WHO, 2017). 

Pengobatan Multidrug Resistance Tuberculosis (MDR-TB) diberikan kepada 

pasien yang resisten terhadap isoniazid maupun rifampisin. Pengobatan MDR-TB 

berlangsung selama 12 bulan dengan menggunakan 5 obat efektif. Yakni, 

pirazinamid, 1 obat golongan a (levofloksasin), 1 obat golongan b (kanamicyn), 

dan 2 obat golongan c (ethionamid, cycloserin). Dimana pemakaian ethambutol 

sangat dianjurkan pada kondisi MDR-TB (WHO, 2016). Pirazinamid dapat 

memberikan efek samping seperti hyperurisemia, athralgia, exanthema, dan 

pruritus pada individu. Ethambutol dapat memberikan efek samping berupa 

retrobulbar neuritis dan reaksi hipersensitivitas (Arbex et al, 2010). Levofloxacin



2 

 

 

 

dapat memberikan efek samping berupa urtikari, pruritus, angioedema, dan 

Steven Johnson Syndrome bagi anak-anak maupun dewasa (Schaaf et al, 

2016). 

Selain itu, obat TB merupakan obat yang bersifat toksik. Banyaknya kasus 

MDR-TB, obat lini kedua sekarang mulai sering dipergunakan. Kasus MDR-

TB merupakan kasus yang lebih rumit dibandingkan dengan TB sensitif 

(Reviono dkk, 2014). Penggunaan terapi OAT dengan menggunakan lini 

kedua didapatkan banyak sekali efek samping. Satu atau  lebih efek samping 

terjadi pada 95 dari 256 pasien.  

Efek samping yang paling sering terjadi yaitu, gangguan gastrointestinal 

gangguan psikiatri, arthralgia, hepatitis, peripheral neuropati, hipotiroid, 

epilepsi, kelainan pada kulit, ototoksik, dan nefrotoksik (Yang et al, 2017).  

Inflamasi yang terjadi terus-menerus bisa menyebabkan terjadinya 

kerusakan jaringan (Sherwood, 2012). Hal ini mempengaruhi diproduksinya 

sitokin pro-inflamasi seperti IL-6 pada respon imun non spesifik maupun 

spesifik (Yunarko, 2014). 

Senyawa aktif yang dimiliki buah mengkudu (Morinda citrifolia) adalah 

Scopoletin (6-methoxy-7-hydroxycoumarin). Scopoletin ditemukan pada 

banyak tanaman herbal. 

 Mengkudu telah terbukti  memiliki efek sebagai liver protective karena 

mengkudu  berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang kuat (Wang 

et al, 2018). Selain itu, mengkudu  mampu  memberikan efek anti inflamasi 

dengan cara menghambat enzim COX 1 dan COX 2, prostaglandin E2, serta 

menurunkan produkti nitrit oksida (Torres et al, 2017). 
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Morinda citrifolia L. (noni) telah terbukti mengobati gangguan peradangan 

usus. Efek ekstrak buah mengkudu dalam pengobatan tikus C57BL / 6, yang 

terus menerus terpapar dextran sulfate sodium selama 9 hari berturut-turut 

memberikan gambaran arsitektur usus tikus yang masih baik, disertai dengan 

pengurangan infiltrat inflamasi (Beatriz, 2017). 

Terlepas dari konsentrasi ekstrak mengkudu, penurunan aktivitas 

myeloperoxidase dan sitokin inflamasi TNF-α dan IFN-γ, juga diamati di 

usus. Selanjutnya, ketika ekstrak mengkudu diencerkan 1:10 dan 1:100, 

pengurangan dalam produksi oksida nitrat dan IL-17 terdeteksi pada 

homogenat usus (Beatriz, 2017). 

 Secara keseluruhan, pengobatan dengan ekstrak mengkudu efektif. Hasil 

ini dapat menunjuk buah mengkudu sebagai sumber penting molekul anti 

inflamasi dengan potensi besar untuk menghambat perkembangan penyakit 

radang, seperti penyakit radang usus (Beatriz, 2017). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh pemberian mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap 

kadar sitokin IL-6 yang diinduksi levofloxasin, ethambutol, pirazinamid? 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak buah 

mengkudu (Morinda citrifolia), terhadap kadar sitokin IL-6 pada tikus putih 

jantan strain wistar yang diinduksi dengan obat pirazinamid, ethambutol dan 

levofloksasin. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mendapatkan dosis optimal yang dapat memberikan efek dari ekstrak 

buah mengkudu (Morinda citrifolia), terhadap kadar sitokin IL- 6 pada tikus 

putih jantan strain wistar yang diinduksi dengan pirazinamid, etambutol dan 

levofloksasin. 

1.4 Manfaaat 

1.4.1 Manfaat Umum 

Menambah wawasan dan  khasanah  ilmu pengetahuan kedokteran  

serta dapat dijadikan  penelitian  selanjutnya yang berkaitan atau sejenis 

dengan penelitian ini. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Menambah wawasan bahwa ekstrak buah mengkudu (Morinda 

citrifolia)  berpotensi sebagai antiinflamasi pada organ akibat induksi obat 

levofloxasin, ethambutol, dan pirazinamid yang ditandai dengan penurunan 

kadar cytokine IL-6.  
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1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat 

Menambah wawasan bahwa ekstrak buah mengkudu (Morinda 

citrifolia)  berpotensi sebagai antiinflamasi akibat efek samping obat 

levofloxasin, ethambutol, dan pirazinamid dan bisa menambah minat 

masyarakat untuk membudidayakan  buah mengkudu. 


