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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mengkudu (Morinda citrifolia) 

2.1.2 Sinonim 

Morinda citrifolia memiliki sinonim Morinda bracteata Roxb (1814) 

dan Morinda litoralis Blanco (1845). Morinda citrifolia kadang dibedakan 

menjadi 2 varietas, M. citrifolia var Citrifolia dan M. citrifolia var Bracteata 

(Roxb) Hook.f. Varietas yang kedua memiliki 1-2 cuping yang mirip daun 

berbentuk lanset memanjang, panjang 1-1,5 cm, batang lebih lurus, dan daun 

lebih kecil daripada varietas Citrifolia (Rahmawati, 2009). 

2.1.2  Nama Lokal 

Mengkudu tergolong dalam famili Rubiaceae. Nama lain untuk 

tanaman ini adalah  Noni (bahasa Hawaii), Nono (bahasa Tahiti), Nonu 

(bahasa Tonga), ungcoikan (bahasa Myanmar), Ach (bahasa Hindi), Ba Ji Tian 

(cina), tambong-aso (filiphina), bangkuro (bidaya), apatot-nga-basit (ilokano), 

pace, bentis, kemudu, mengkudu (jawa), cangkudu (sunda), kondhuk 

(Madura). (Rahmawati, 2009). 

2.1.3 Klasifikasi Buah Mengkudu 

 

Kingdom   : Plantae  

Subkingdom  : Tracheobionta  

Super Divisi  : Spermatophyta  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Ordo   : Rubiales  
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Famili   : Rubiaceae  

Genus   : Morinda  

Spesies   : Morinda citrifolia L. 

 
(Djauhariya, Rahardjo, & Ma’mun,  2006) 

 

Gambar 2. 1 Mengkudu 

 

2.1.4 Morfologi 

Mengkudu (Morinda citrifolia), adalah tanaman asli Asia Tenggara. 

Pohon tersebut bisa tumbuh setinggi 6 m dengan warna cerah hijau, daun 

berbentuk oval dengan ukuran 10 sampai 30 cm. Buahnya berbentuk bulat 

telur dan bila sudah matang bau asam mentimun yang tidak enak. Benihnya 

memiliki kantung udara di salah satu ujungnya yang memungkinkannya untuk 

mengambang. Sebagian menjelaskan distribusi luas tumbuhan mengkudu di 

Kepulauan Indo-Pasifik (Torres et al, 2017).  

 

2.1.5 Senyawa Aktif Buah Mengkudu 

Senyawa aktif yang dimiliki buah mengkudu antara lain asam fenol, 

flavonoid, iridoids, lignin, kumarin, mineral, triterpenoid, dan vitamin. 

Kandungan yang paling banyak terdapat dalam buah mengkudu yaitu 
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flavonoid terutama catechin dan kumarin terutama scopoletin. Catechin 

berfungsi menghambat turunnya lipo protein lipase (LPL), suatu enzim yang 

digunakan untuk metabolisme lemak sehingga terjadi hidrolisis very low 

density lipoprotein (VLDL) menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan 

scopoletin merupakan komponen dari buah mengkudu yang mempunyai 

potensi mencegah inflamasi pada gastrointestinal. Selain itu scopoletin buah 

mengkudu juga bersifat protektif untuk hepar dan renal yang ditandai dengan 

menghambat produksi Reactive Oxigen Species ROS (Inada et al, 2016). 

2.1.6 Manfaat 

Tanaman tropis Morinda citrifolia atau mengkudu  yang biasa dikenal 

dengan nama noni secara luas didistribusikan di Mikronesia, Hawai, Australia, 

dan Asia Tenggara. Morinda citrifolia telah digunakan di Indonesia sebagai 

pengobatan tradisional dan dilaporkan memiliki jangkauan luas seperti 

memberikan efek terapeutik, termasuk antibakteri, antivirus, antijamur, 

antitumor, analgesik, hipotensi, antiinflamasi, dan efek peningkatan kekebalan 

tubuh. (Maroes et al, 2016). 

2.1.7 Bagi Hepar dan Ginjal 

Karbon tetraclorida (CCl4) merupakan polutan yang umum terdapat 

di lingkungan dan bersifat karsinogenik. Toksik dari senyawa (CCl4) memiliki 

organ target, yaitu hepar. Antioksidan dan antiinflmasi memiliki peranan yang 

penting dalam melindungi hepar dengan cara menangkap superoxide anion 

radicals (SAR) dan neutralizing lipid peroxides (LPO). Cara tersebut berperan 

dalam hal menekan proses inflamasi. Mengkudu telah terbukti  memiliki efek 

sebagai liver protective tanpa efek samping yang panjang karena mengkudu  
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berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi yang kua (Wang et al, 2018). 

Dari penelitian yang dilakukan Sousa, mengonsumsi buah mengkudu selama 9 

hari tidak terbukti dapat merubah fungsi organ hepar dan ginjal serta tidak 

mempengaruhi biochemical marker hepar dan ginjal. Konsumsi mengkudu  

dapat meningkatkan populasi leukosit dalam dosis tergantung cara (Sousa et 

al, 2017). 

2.1.8 Aktivitas Imunostimulator 

Beberapa tanaman memiliki kandungan senyawa yang dapat 

mengaktifkan aktivitas imunomodulator. Dengan kata lain, senyawa tersebut 

dapat  mempromosikan atau menekan respon imun dengan mempoduksi 

sitokin. Mengkudu merupakan tanaman yang memiliki aktivitas 

imunomodulator dan memiliki hubungan dengan respon imun humoral 

maupun selular. Berdasarkan penelitian Hirazumi dan Furusawa (1999) 

gabungan ekstrak mengkudu dan obat imunosupresan dapat menurunkan efek 

imunostimulator pada tikus. Ekstrak mengkudu dapat meningkatkan 

proliferasi splenocyte secara in vitro dan menstimulasi aktivitas sel B dan sel 

T (Torres et al, 2017). 

2.1.9 Aktivitas Anti Inflamatory 

Efek anti inflamasi pada buah mengkudu dilihat dari kadar 

prostaglandin E2 dan nitrit oksida yang diproduksi oleh makrofag. 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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2.2 Sistem Imun 

2.2.1 Sistem imun innate (Non Spesifik) 

System imun innate merupakan pertahanan utama terhadap infeksi. 

Innate bekerja sangat cepat dan membutuhkan waktu 4 jam. Namun, sistem 

imun innate tidak memiliki sel memori, jadi tidak cukup kuat untuk 

mengatasi infeksi. Sistem imun innate terdiri atas respon seluler yang 

diperantarai oleh sistem innate dan respon kimia yang diperantarai oleh 

sitokin. Hal ini merupakan respon awal dari respon inflamasi akut (Watson, 

2014). 

Fagosit merupakan bagian terpenting dari sistem imun innate. Mereka 

melawan infeksi baru dan antigen yang ada. Professional fagosit terdiri atas 

sel dendritik, monosit, makrofag, dan yang berperan penting yaitu neutrofil. 

Neutrofil hanya akan  muncul pada keadaan infeksi dan cedera sedangkan 

dalam keadaan sehat tidak akan muncul (Watson, 2014). 

Sitokin proinflamasi merupakan komponen kedua yang berperan 

dalam respon inflamasi innate. Sitokin ini dikeluarkan oleh sistem kekebalan  

tubuh sebagai respon adanya infeksi yang disebabkan oleh inflamasi akut. 

Berbagai jenis sitokin antara lain interleukin, nekrosis faktor, dan kemokin 

(Watson, 2014). 

 

 

Tabel 2. 1 Sitokin Sistem Imun Non Spesifik 

IL-1 Menyebabkan panas, dan aktifasi lymfosit 

IL-6 Menyebabkan panas, menstimulasi hepar 

untuk memproduksi protein fase akut seperti 

CRP, aktifasi lymfosit, dan promosi antibodi 

IL-8 Menyebabkan neutrophil khemotaksis 
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IL-12 Aktifasi NK cells and TH1 cells (penting untuk 

infeksi intraselular) 

 

TNF-α Meningkatkan permeabilitas vascular untuk 

mengikuti sel imun mencapai jaringan 

 

IL4,IL-5,IL-13 Mempromosikan produksi IgE dan reaksi 

eosinophilic pada pasien dengan alergi 

IFN-γ Penting dalam mengaktifkan imunitas yang 

dimediasi sel dalam virus 

IL-10 selain sebagai cytokine pro inflammatory, IL-

10 juga memiliki efek anti-inflamatory 

(Watson, 2014). 

 
(Watson, 2014) 

 

Gambar 2. 2 Sitokin sistem imun innate 

 

2.2.2 Sistem Imun Adaptif (Spesifik) 

Sistem imun spesifik dibagi menjadi 2, yaitu respon imun humoral 

dan respon imun selular. Respon imun humoral diperantarai oleh limfosit B, 

sedangkan respon imun selular diperantarai oleh limfosit T. Limfosit T 

dibedakan menjadi limfosit T helper (CD 4+) atau sel T naive dan sitotoksik 
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(CD 8+), CD 3, atau berikatan dengan Major Histocompatibility Complex 

(MHC). Limfosit adalah sel yang cukup berperan dalam respon imun karena 

mempunyai kemampuan untuk mengenali antigen melalui reseptor permukaan 

khusus dan membelah diri menjadi sejumlah sel dengan spesifitas yang 

identik, dengan masa hidup limfosit yang panjang menjadikan sel yang ideal 

untuk respon adaptif. Berdasarkan sitokin yang dihasilkan dibedakan menjadi 

dua subset yaitu Th1 dan Th2. Th1 Menghasilkan IFN-γ dan TNF-α yang 

mengaktifkan komponen imunitas seluler seperti makrofag, monosit, serta sel 

NK, sedangkan subset yang kedua adalah Th-2 yang menghasilkan IL-4, IL-5, 

IL-6 dan IL-10. Sitokin berperan mengaktifkan imunitas humoral. CD 4+ 

berfungsi sebagai regulator dengan membantu produksi antibodi dan aktivasi 

fagosit-fagosit lain, sedangkan CD 8+ berperan sebagai efektor langsung 

untuk fagositosis parasit dan menghambat perkembangan parasit dengan 

menghasilkan IFN- γ (Yunarko, 2014). 

2.3Inflamasi 

2.3.1 Deskripsi Inflamasi  

     Inflamasi atau radang adalan respon protektif dari tubuh saat terjadi sebuah 

cedera atau kerusakan jaringan yang disebabkan oleh adanya trauma fisik, zat 

kimia ataupun invasi mikroorganisme patogen (Murningsih & Fathoni, 2016). 

Inflamasi bertujuan untuk menghilangkan penyebab awal jejas sel serta 

membuang sel dan jaringan nekrotik yang diakibatkan oleh kerusakan sel. 

Selain itu, inflamasi juga membantu penyembuhan luka serta berespon 

terhadap reaksi imunitas (Kumar et al, 2015) 
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      Ada dua fase inflamasi yaitu akut dan kronis. Inflamasi akut merupakan 

respon awal terhadap cedera jaringan yang memicu vasodilatasi lokal dan 

meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga terjadi akumulasi cairan di 

daerah cedera (Murningsih & Fathoni, 2016).  

2.3.2 Mekanisme Inflamasi  

      Dalam proses inflamasi, sel-sel imun non spesifik seperti neutrofil, sel 

mast, basofil, eosinofil dan makrofag jaringan ikut berperan. Neutrofil 

merupakan sel utama pada inflamasi dini, bermigrasi ke jaringan dan 

puncaknya terjadi pada 6 jam pertama (Baratawidjaja & Rengganis, 2014). 

      Proses inflamasi terjadi hingga antigen dapat disingkirkan. Umumnya 

terjadi cepat berupa inflamasi akut yang terjadi beberapa jam sampai hari dan 

akan pulih setelah mediator-mediator diinaktifkan. Bila penyebab inflamasi 

tidak dapat disingkirkan akan terjadi pajanan yang berulang-ulang, akan 

terjadi inflamasi kronis yang dapat merusak jaringan dan kehilangan fungsi 

sama sekali (Baratawidjaja & Rengganis, 2014). 

      Inflamasi akut merupakan respon segera dan  dini terhadap jejas yang 

dirancang untuk mengirimkan leukosit ke tempat jejas. Terdapat tiga proses 

utama pada proses ini:  

a.  Dilatasi pembuluh darah untuk meningkatkan aliran darah 

b. Meningkatkan permeabilitas mikrovaskuler darah sehingga protein 

plasma dan leukosit bisa keluar dari sirkulasi menuji area jejas atau 

tempat antigen berada 
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c. Emigrasi leukosit dan menggumpal didaerah luka untuk 

mengaktifkan sel-sel inflamasi lainnya untuk mengeliminasi 

offending agent. 

      Rentetan bertingkat (kaskade) kejadian pada inflamasi akut diintegrasikan 

oleh pelepasan lokal mediator kimiawi. Perubahan vaskular dan rekrutmen sel 

menentukan tiga dari lima tanda lokal klasik inflamasi akut: panas (kalor), 

merah (rubor), dan pembengkakan (tumor). Dua tanda kardinal tambahan, 

yaitu nyeri (dolor) dan hilangnya fungsi (fungsiolesa), terjadi akibat perluasan 

mediator dan kerusakan yang diperantarai leukosit (Kumar et al, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumar et al., 2015). 
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Ketika ada bakteri yang masuk melalui kerusakan di sawar eksternal ataupun 

jalan lainnya, makrofag yang sudah ada di daerah tersebut segera memfagosit 

mikroba asing sebelum mekanisme lain diaktifkan. Makrofag juga mensekresi 

bahan-bahan kimia seperti kemotaksin dan sitokin (Baratawidjaja & 

Rengganis, 2014) 

2.4 Interleukin- 6 

2.4.1 Definisi  

Interleukin 6 (IL-6) merupakan mediator pleiotropik yang 

memberikan efek inflamasi, respon imun, dan hematopoiesis. IL-6 terbentuk 

dari 212 asam amino termasuk 28 asam amino sinyal peptida yang gennya 

telah dipetakan kedalam kromosom 7p21. IL-6 disintesis oleh lesi lokal pada 

tahap awal peradangan. Setelah itu IL-6 akan bergerak ke arah hepar melalui 

aliran darah dan diikuti oleh induksi cepat seperti protein-C reaktif (CRP), 

serum amyloid (SAA), fibrinogen, haptoglobin, dan a1-antichymotrypsin. IL-6 

juga dapat mengurangi produksi fibronektin, albumin, dan transferin. Ketika 

konsentrasi SAA tinggi dan bertahan lama, dapat menyebabkan komplikasi 

serius dan radang kronis (Tanaka, Narazaki, & Kishimoto, 2017). 

2.4.2 Peran Interleukin 6 

IL-6 terlibat dalam regulasi serum besi dan zinc. Pada serum besi, IL-

6 menginduksi hepcidin yang diproduksi oleh hepar untuk memblokade 

transportasi besi oleh ferroportin sehingga dapat mengurangi kadar besi di 

Gambar 2. 3 Gambar proses terjadinya inflamasi  
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dalam eritrosit (hypoferemia) maka akan terjadi anemia oleh karena 

peradangan kronis. IL-6 juga meningkatkan seng ekspresi ZIP14 pada 

hepatosit untuk menginduksi hypozincemia yang terlihat dalam peradangan. 

Saat IL-6 mencapai sumsum tulang belakang, akan mempromosikan 

pematangan megakaryocyte, dengan demikian menyebabkan pelepasan 

platelet. Karena adanya perubahan jumlah sel darah merah dan trombosit 

maka dapat digunakan sebagai  evaluasi tingkat keparahan inflamasi dalam 

pemeriksaan laboratorium klinis rutin (Tanaka, Narazaki, & Kishimoto, 2017). 

IL-6 dipromosikan sebagai respon imun yang spesifik  dengan 

diferensisasi CD4. IL-6 dengan TGF dapat mengubah CD4 matur menjadi 

T17, namun IL-6 juga menghambat TGF Treg diferensisasi sehingga tubuh 

kehilangan kekebalan dan menyebabkan penyakit autoimun maupun inflamasi 

kronis. IL-6 juga mempromosikan sel T folikuler untuk mensintesis IL-21 agar 

terbentuk IgG. Saat IL-6 dihasilkan di stroma sumsum tulang maka IL-6 

merangsang yang sangat diperlukan untuk diferensiasi dan aktivasi osteoklas 

sehingga menyebabkan resorpsi tulang dan osteoporosis. IL-6 juga 

menginduksi kelebihan produksi VEGF, yang menyebabkan peningkatan 

angiogenesis dan peningkatan permeabilitas vaskular, yang merupakan ciri 

patologis inflamasi seperti rheumatoid arthritis (Tanaka, Narazaki, & 

Kishimoto, 2017). 
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(Tanaka, Narazaki, & Kishimoto, 2017). 

Gambar 2. 4 Peran IL-6 Untuk Organ Lain 

 

 

2.5 Tuberkulosis 

2.5.1 Definisi 

Tuberculosis (TB) adalah penyakit menular yang penularannya terjadi 

melalui udara, disebabkan oleh bakteri gram positif, Mycobacterium. Bakteri 

ini biasanya menyerang paru-paru (TB paru) tetapi, juga dapat mempengaruhi 

bagian tubuh yang lain (TB ekstrapulmoner). Penyakit ini menyebar saat 

orang yang sakit TB paru mengeluarkan bakteri ke udara, misalnya saat batuk. 

Secara keseluruhan, proporsi yang relatif kecil (5-15%) dari perkiraan 1,7 

miliar orang yang terinfeksi M. tuberculosis akan mengembangkan penyakit 

TBC seumur hidup. Namun, probabilitas pengembangan penyakit TB jauh 

lebih tinggi pada orang-orang yang terinfeksi HIV, dan juga lebih tinggi pada 

orang-orang yang mempunyai faktor risiko seperti gizi rendah, diabetes, 

merokok, dan konsumsi alkohol (Kantarjian & Wolff, 2017). 
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2.5.2 Etiologi dan Epidemiologi 

Selama 15 tahun terakhir sebagai hasil pendekatan pengobatan yang 

ketat yang didukung oleh WHO, hampir 36 juta orang sudah sembuh dari 

tuberkulosis (TBC). Namun, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk 

menangani pandemik TBC di seluruh dunia, masih ada 1,8 juta orang yang 

meninggal akibat TBC setiap tahun. Ada banyak factor yang terlibat yaitu, 

Mycobacterium tuberculosis yang merupakanetiologi agen dari TBC, 

termasuk sifat penyebaran infeksi Mycobacterium tuberculosis yang sulit 

mendapatkan pengobatan yang tepat dan kompleks. Terapi tuberculosis masih 

menjadi tantangan di dunia kesehatan (Sansindran & Torrelles, 2011). 

2.5.3  Taksonomi Mycobacterium tuberculosis 

Kingdom  : Bacteria 

Filum  : Actinobacteria 

Ordo  : Actinomycetales 

Subordo   : Corynebacterineciae 

Famili  : Mycobactericiae 

Genus  : Mycobacterium 

Spesies  : Mycobacterium tuberculosis 

2.5.4 Patogenesis Tuberculosis 

Mycobacterium tuberculosis merupakan suatu bakteri yang 

menyebabkan penyakit tuberculosis. Bakteri ini menyebar melalui udara atau 

droplet infection. Proses infeksi Mycobacterium tuberculosis dapat dibagi 

menjadi tiga tahapan yang saling berkaitan (Sansindran & Torrelles, 2011). 
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Tahap pertama adalah transmisi aerosol tetesan yang mengandung 

Mycobacterium tuberculosis dari individu yang terinfeksi ke individu yang 

sehat. Begitu berada di dalam paru-paru, Mycobacterium tuberculosis masuk 

dan berada dalam makrofag alveolar dan sel dendritik. Makrofag alveolar 

sering membunuh bakteri, namun kapasitas bakterisida makrofag alveolar 

masih belum begitu baik. Dalam infeksi Mycobacterium tuberculosis, paru-

paru mengalami peradangan ringan. Meskipun makrofag alveolar dianggap 

sebagai penghalang yang efektif, Mycobacterium tuberculosis telah 

mengembangkan berbagai mekanisme untuk menghindari respon imun host 

dan bertahan di sel. Sehingga mekanisme tersebut memicu respons anti-

inflamasi (Sansindran & Torrelles, 2011). 

Tahap selanjutnya dari infeksi ditandai dengan kemunculannya 

imunitas yang dimediasi sel dan pembentukan granuloma. Mycobacterium 

tuberculosis  yang lolos dari efek bakterisida dari makrofag alveolar, akan 

berkembang biak dan mengakibatkan kehancuran makrofag alveolar. Ini akan 

menarik monosit darah dan sel-sel inflamasi lainnya (neutrofil) ke tempat 

infeksi. Monosit dewasa mempresentasikan makrofag alveolar dan sel 

dendritik untuk memfagosit  tapi tidak membunuh bakteri secara efektif. Pada 

tahap ini, Mycobacterium tuberculosis  tumbuh di bawah kerusakan jaringan. 

Dengan 6-8 minggu pasca infeksi, antigen yang hadir sel dendritik telah 

melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening dimana limfosit T diaktifkan. 

Namun, aktivasi sel T terus mengarah pada pembentukan granuloma yang 

menandakan infeksi laten. Pada tahap ini lebih dari 90% orang yang terinfeksi 
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menunjukkan tanpa gejala (asimtomatik) tapi Mycobacterium tuberculosis  

mungkin bertahan dalam AMs (Sansindran & Torrelles, 2011). 

Tahap akhir yaitu ketika infeksi laten berubah menjadi aktif. Terdapat 

dua alasan yang dapat mengaktifkan infeksi laten yaitu karena penolakan 

imunitas host dikarenakan genetic atau lingkungan dan gagal mengembangkan 

dan memelihara respon imun. Sehingga keadaan ini mengakibatkan struktur 

granuloma mengganggu dan menyebabkan cavitas pada paru (Sansindran & 

Torrelles, 2011). 

2.5.5 Definisi TB Resisten Obat 

a. Mono resistance adalah Micobacterium tuberculosis yang 

resisten terhadap salah satu jenis OAT lini pertama, misalnya 

isoniazid (Kemenkes, 2014). 

b. Polydrug resistance adalah Micobacterium tuberculosis yang 

resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT lini pertama selain 

isoniazid (H) dan rifampisin (R), misalnya Isoniazid (H) dan 

ethambutol (E), rifampisin (R) dan ethambutol (E), 

isoniazid,ethambutol, streptomycin (HES), atau rifampisin, 

etambuthol, dan streptomycin (RES) (Kemenkes, 2014). 

c. Multi drug resistance (MDR) adalah Micobacterium 

tuberculosis yang resisten terhadap isoniazid (H) dan 

rifampisin (R) dengan atau tanpa OAT lini pertama lainnya, 

misalnya resisten HR, HRE, HRES (Kemenkes, 2014). 

d. Extensive drug resistance (XDR) adalah MDR disertasi dengan 

resistensi terhadap salah satu golongan OAT forokuinolon, dan 
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minimal salah satu dari OAT lini kedua jenis suntikan yaitu 

kanamisin, kapreomisin, dan amikasin (Kemenkes, 2014). 

e. Rifampicin resistance adalah Micobacterium tuberculosis yang 

resisten terhadap rifampisin (mono,poli, TB-MDR, TB-XDR) 

yang terdeteksi menggunkan metode fenotip atau genotip 

dengan atau tanpa resisten OAT lainnya (Kemenkes, 2014). 

2.6 TB-MDR 

2.6.1 Definisi 

 Resistensi ganda adalah M. tuberculosis yang resisten minimal 

terhadap rifampisin dan INH (isoniazid) dengan atau tanpa OAT lainnya. 

Rifampisin dan INH merupakan 2 obat yang sangat penting pada pengobatan 

TB yang diterapkan pada strategi Directly Observed Treatment Short-course 

(DOTS). Secara umum resistensi terhadap obat anti tuberkulosis dibagi 

menjadi : 

a. Resistensi primer ialah apabila pasien sebelumnya tidak pernah 

mendapat pengobatan OAT atau telah mendapat pengobatan OAT 

kurang dari 1 bulan. 

b. Resistensi initial ialah apabila tidak diketahui pasti apakah pasien 

belum atau sudah pernah menjalani pengobatan OAT sebelumnya. 

c. Resistensi sekunder ialah apabila pasien telah mempunyai riwayat 

pengobatan OAT minimal 1 bulan (Soepandi, 2010). 

Tujuannya diciptakannya strategi DOTS yaitu, mencapai angka 

kesembuhan yang tinggi, mencegah putus berobat, mengatasi efek samping 

obat jika timbul, dan mencegah resistensi. Sebelum pengobatan pertama kali 
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dimulai, DOTS harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pasien tentang cara 

dan manfaatnya. Seorang Pengawas MinumObat (PMO) harus ditentukan 

dan dihadirkan di poliklinik untuk diberi penerangan tentang DOTS dan 

tugas-tugasnya. PMO harus seseorang yang mampu membantu pasien sampai 

sembuh selama 6 bulan dan sebaiknya merupakan anggota keluarga pasien 

yang disegani. 5 kunci utama dalam strategi DOTS yaitu:  

1. Komitmen 

2. Diagnosis yang benar dan baik 

3. Ketersediaan dan lancarnya distribusi obat 

4. Pengawasan penderita menelan obat 

5. Pencatatan dan pelaporan penderita dengan sistem kohort 

(Kemenkes, 2011). 

2.6.2 Kelompok OAT yang digunakan dalam TB-MDR 

Tabel 2. 2 Obat-obat yang digunakan untuk Tuberkulosis resisten OAT 

Jenis Sifat Efek Samping 

Golongan 1 : OAT Lini 

Pertama oral 

  

Pirazinamid (Z) Bakterisidal Gangguan gastrointestinal, 

gangguan fungsi hati, gout artritis. 

Etambutol Bakteriostatik Gangguan penglihatan, buta 

warna, neuritis perifer 

Golongan 2 : OAT 

suntikan 

  

Kanamycin (Km) Bakterisidal Km, Am, Cm, memberikan efek 

samping yang serupa seperti pada 

penggunaan Streptomisin 
Amikacin (Am) Bakteriostatik 

Capreomycin (Cm) Bakterisidal 

Golongan 3 : 

Fluorokuinolon 

  

Levofloksasin (Lfx) Bakterisidal Mual, muntah, sakit kepala, 

pusing, sulit tidur, ruptur tendon 

(jarang) 

Moksiflokasin (Mfx) Bakterisidal Mual, muntah, diare, sakit kepala, 

pusing, nyeri sendi, ruptur tendon 

(jarang) 

Golongan 4 : OAT lini   
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kedua oral 

Para-aminosalicylic Acid 

(PAS) 

Bakteriostatik Gangguan  gastrointestinal, 

gangguang fungsi hati dan 

pembekuan darah (jarang), 

hipotiroidisme yang reversible 

Cyloserine (Cs) Bakteriostatik Gangguan sistem saraf ppusat : 

sulit konsentrasi dan lemah, 

depresi, bunuh diri, psikosis. 

Gangguan lain adalah neuropati 

perifer, Stevens Johnson 

Syndrome. 

Ethionamide (Etio) Bakteriosidal Gangguan gastrointestinal, 

anoreksia, gangguan fungsi hati, 

jerawatan, rambut rontok, 

ginekomasti, impotensi, gangguan 

siklus menstruasi, hipotiroidisme 

yang reversible. 

Golongan : Obat yang masih belum jelas manfaatnya dalam pengobatan 

TB  resistan obat. 

Clofazimine (Cfz), Linezolid (Lzd), Amoxicilin/ Clavulanate (Amx/Clv), 

Thioacetazone (Thz), Imipenem/ Cilastatin (Ipm/Cln), Isoniazid dosis tinggi 

(H), Clarithromycin (Clr), Bedaquilin (Bdq). 

(Kemenkes RI, 2014) 

2.6.3 Ethambutol 

Etambutol bersifat bakteriostatik dan spesifik untuk sebagian besar 

galur M. tuberculosis . Etambutol menghambat arabinosyl transferase, suatu 

enzim yang penting untuk sintesis dinding sel arabinogalactan 

mikobakterium. Resisten bukan suatu masalah yang serius bila obat ini 

digunakan bersama dengan agen antituberkulosis lainnya. Ketika diabsorbsi 

pada pemberian oral, etambutol didistribusikan secara baik menuju ke 

seluruh tubuh. Baik obat induk maupun metabolit dieksresikan oleh filtrasi 

glomerulus dan sekresi tubulus. Dosis obat biasanya 15 mg/kgBB, diberikan 

sehari sekali dan dosis 25 mg/kgBB selama 60 hari pertama, kemudian 

diturunkan menjadi 15 mg/kgBB (Katzung, Masters, & Trevor, 2012). Pada 

pasien dengan insufisiensi ginjal pengaturan dosis dilakukan secara 
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individual sesuai pengukuran kadar dalam darah. Efek samping yang paling 

penting adalah neuritis optik, yaitu peradangan pada syaraf optic yang 

menyebabkan penurunan ketajaman penglihatan dan kehilangan kemampuan 

untuk membedakan warna merah dan hijau. Ketajaman penglihatan harus 

diperiksa secara periodik. Penghentian obat dapat memulihkan gejala optik 

(Brunton et al, 2012). Selain itu, ethambutol dapat memberikan efek samping 

berupa reaksi hipersensitivitas (Arbex et al, 2010). 

2.6.4 Pirazinamid 

Pirazinamid merupakan analog pirazin sintetik dari nikotinamida dan 

bersifat bakterisid kuat untuk bakteri tahan asam yang berada dalam sel 

makrofag (Katzung, Masters, & Trevor, 2012). Pirazinamid diabsorbsi baik 

dari saluran GI dan terdistribusi luas di seluruh tubuh, termasuk SSP, paru, 

dan hati. Waktu paruh plasma sebesar 9-10 jam pada pasien dengan fungsi 

ginjal normal. Obat diekskresikan terutama melalui filtrasi glomerulus. 

Pirazinamid dihidrolisis menjadi asam pirazinoat dan kemudian dihidroksi 

menjadi asam 5-hidroksipirazinoat. Dosis harian untuk dewasa adalam 15-30 

mg/kg untuk dosis tunggal. Dosis maksimum adalah 2 g/hari, tanpa 

memperhatikan berat badan. Pirazinamid aman dan efektif jika diberikan dua 

atau tiga kali seminggu (Brunton et al, 2012). 

     Efek samping yang ditimbulkan pirazinamid adalah hyperurisemia 

dan artralgia pada individu. Mekanisme ini terkait dengan asam pirazinoat, 

metabolit utama pirazinamid, yang menghambat sekresi tubulus ginjal asam 

urat. Hal ini mengharuskan pirazinamid dihentikan atau dosisnya disesuaikan 

(Arbex et al, 2010). Hyperusemia merupakan kondisi dimana terjadi 
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penumpukan asam urat atau monosodium urat (MSU) pada sendi atau 

jaringan lunak dikarenakan ketidakseimbangan antara sintesis maupun 

ekskresi asam urat. Hal ini menyebabkan inflamasi pada sendi (Benn, Dua, 

Gurrel, 2018). 

2.6.5 Levoflokasasin  

Levoflosasin termasuk dalam golongan kuinolon yang merupakan 

analog sinetik asam nalidiksat yang berfluor. Cara kerja dari levofloksasin 

sama dengan golongan kuinolon lainnya. Levofloksasin menghambat 

pembentukan DNA bakteri dengan menghambat topoisomerase II (DNA 

girase) dan topoisomerase IV bakteri. Inhibisi DNA girase mencegah 

relaksasi gulungan DNA yang diperlukan untuk transkripsi dan replikasi 

normal. Inhibisi topoisomerase IV mengganggu pemisahan replika DNA 

kromosom ke sel-sel anak sewaktu pembelahan sel (Katzung, Masters, & 

Trevor 2014).      

Levofloxacin adalah isomer optic S (-) yang memiliki spectrum anti 

bakteri luas. Levofloxacin efektif untuk bakteri gram positif dan gram negatif 

(termasuk anaerob). Efek bakterisidal levofloxacin berada pada konsentrasi 

sebanding atau lebih besar dari konsentrasi penghambatannya. Mekanisme 

kerjanya adalah dengan menghambat DNA-gyrase, yaitu suatu topoisomerase 

tipe-II sehingga menghambat replikasi dan transkripsi bakteri. Efek 

sampingnya adalah diare, mual, kembung, ruam, sakit perut, pusing, 

insomnia, gelisah, sembelit dan banyak lainnya (Katzung, Masters, & Trevor, 

2014). Pada kasus yang jarang, levofloxacin dapat memberikan efek pada 

sistem saraf pusat seperti halusinasi, cemas, agitasi, dan depresi. Pada kasus 

dermatologi, dapat memberika efek samping urtikari, pruritus, angioedema, 
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dan Steven Johnson Syndrome bagi anak-anak maupun dewasa (Schaaf et al, 

2016). 

 

2.6.6 Dosis Obat 

Tabel 2. 3 Penentuan Dosis OAT MDR-TB berdasarkan Kelompok Berat Badan 

Pasien 

OAT  Berat Badan (BB)  

< 33 kg  33–50 kg  51–70 kg  >70 kg  

Pirazinamid (Z)  20–30 mg/kg/hari  750–1.500 

mg  

1.500–1.750 

mg  

1.750–2.000 

mg  

Kanamisin 

(Km)  

15–20 mg/kg/hari  500–750 

mg  

1.000 mg  1000 mg  

Etambutol (E)  20–30 mg/kg/hari  800–1.200 

mg  

1.200–1.600 

mg  

1.600–2.000 

mg  

Capreomycin 

(Cm)  

15–20 mg/kg/hari  500–750 

mg  

1.000 mg  1.000 mg  

Levofloksasin 

(Lfx)  

7,5–10 

mg/kg/hari  

750 mg  750 mg  750–1.000 

mg  

Moksifloksasin 

(Mfx)  

7,5–10 

mg/kg/hari  

400 mg  400 mg  400 mg  

Cycloserin (Cs)  15–20 mg/kg/hari  500 mg  750 mg  750–1.000 

mg  

Etionamid 

(Eto)  

15–20 mg/kg/hari  500 mg  750 mg  750–1.000 

mg  

PAS  150 mg/kg/hari  8 g  8 g  8 g  

 (Reviono dkk, 2014) 

 

 

 

2.7 SLD (Second Line Drug) 

Berdasarkan ulasan bukti, WHO menyimpulkan bahwa pengobatan 

dengan generasi selanjutnya fluoroquinolone (didefinisikan untuk pedoman ini 

sebagai levofloxacin dosis tinggi, 8 moksifloksasin, dan gatifloksasin) secara 

signifikan mampu memperbaiki hasil pengobatan pada orang dewasa dengan RR-

TB dan MDR-TB. Kelompok obat ini dianggap sebagai komponen terpenting dari  

MDR-TB rejimen dan memberikan manfaat dari yang lebih besar daripada risiko 

potensial. Oleh karena itu penggunaannya disertakan kecuali ada bukti 

kontraindikasi mutlak untuk penggunaannya. Golongan fluoroquinolone yang 
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dianjurkan adalah regimen: levofloxacin dosis tinggi, moksifloksasin dan 

gatifloksasin. Namun, ofloxacin dihapuskan dari rejimen MDR-TB dan 

ciprofloksasin tidak pernah digunakan karena terbatasnya bukti efektivitasnya. 

Meskipun memiliki tingkat perancu yang tinggi dan jumlah yang tidak mencukupi 

untuk mengetahui efek pengobatan levofloxacin dosis tinggi, moksifloksasin dan 

gatifloksasin, data dari orang dewasa dengan TB-MDR menunjukkan manfaat 

pengobatan (WHO, 2016). 

 


