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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

   TB atau Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri micro tuberculosis yang dapat menular melalui percikan dahak. 

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB. 

Sebagian besar kuman TB menyerang paru tetapi bisa juga organ tubuh lainnya 

(Kementrian Kesehatan, 2017).  

Angka kejadian kasus TB di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 360.565 

dengan angka kasus baru sebesar 358.608 tiap tahunnya (WHO, 2017). 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 terdapat 21.606 kasus yang 

menempati urutan kedua setelah Jawa Barat (Kementrian Kesehatan, 2017). 

Kasus kematian yang disebabkan oleh TB berjumlah 1,8 juta jiwa 

(USAID, 2015) sedangkan kasus baru TB pada tahun 2016 sebanyak 6,3 juta 

(WHO, 2017). Pada tahun 2016  TB menduduki urutan ke sembilan penyebab 

kematian di seluruh dunia dan penyebab utama dari satu agen infeksius, urutannya 

menduduki diatas HIV/AIDS (WHO, 2017).  

Upaya dalam menurukan angka kasus TB adalah dengan pemberian terapi 

obat anti TB(OAT). Tujuan OAT adalah untuk menyembuhkan, memperbaiki 

produktivitas serta kualitas hidup, mencegah kematian karena TB, mencegah 

kekambuhan dan penularan. Terapi pasien TB harus dilakukan sesuai dengan
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panduan penggunaan obat anti TB (OAT)  yang telah ada (Kementrian Kesehatan, 

2014). 

Resistansi kuman M.tuberculosis terhadap OAT adalah keadaan di mana 

kuman tersebut sudah tidak dapat lagi dibunuh dengan OAT. TB resistan OAT 

pada dasarnya adalah suatu fenomena “buatan manusia”, sebagai akibat dari 

pengobatan pasien TB yang tidak adekuat maupun penularan dari pasien TB 

resistan OAT. Penatalaksanaan TB resistan OAT lebih rumit dan memerlukan 

perhatian yang lebih banyak daripada penatalaksanaan TB yang tidak resistan 

(Kementrian Kesehatan, 2014). 

Berdasarakan data yang dikeluarkan World Health Organization(WHO) 

pada tahun 2017, terdapat kasus baru resistensi obat TB Rifampisin (RR TB)  

sebesar 600.000 setiap tahunnya. Data untuk daerah Indonesia menurut WHO 

mengestimasi 11.000 kasus MDR TB pada tahun 2016 (WHO, 2017). 

Pada pengobatan TB yang telah mengalami resisten obat pada lini 

pertama, maka akan diberikan OAT yang dibagi atas 5 kelompok berdasarkan 

potensi dan efikasi obat. Obat yang digunakan dalam kelompok tersebut untuk 

pengobatan MDR-TB meliputi obat lini kedua ditambah obat lini pertama yang 

masih sensitive. OAT MDR yang direkomendasikan oleh program nasional 

pengendalian tuberculosis adalah Levofloksasin, Ethionamid, Sikloserin, 

Pirazinamid Dan Ethambutol (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Ketersediaan 

semua obat lini pertama antara lain Pirazinamid dan Ethambutol merupakan 

bagian dari strategi utama program penanggulangan TB nasional sehingga dijamin 

oleh pemerintah dalam jumlah yang memadai untuk kebutuhan di Indonesia 

(Kementrian Kesehatan RI, 2011). OAT lini kedua seperti Levofloksasin telah 
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diproduksi dan banyak beredar di Indonesia namun OAT seperti Etionamid dan 

Sikloserin sama sekali tidak tersedia di pasar bebas dan hanya dapat diakses 

melalui mekainsme khusus (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Dalam pengobatan 

OAT MDR ini memerlukan pengamatan terhadap efek samping yang diberikan 

oleh obat  karena OAT lini kedua yang memiliki efek samping yang lebih banyak 

dibandingkan dengan OAT lini pertama. Efek samping yang dapat muncul dalam 

penggunaan OAT MDR miliki manifestasi klinis yang berbeda dari ringan hingga 

berat (Kementrian Kesehatan, 2014). 

Efek samping yang ditumbulkan oleh OAT MDR TB ini disebabkan 

adanya respon inflamasi pada tubuh. Respon inflamasi akut akan berlangsung 

selama beberapa jam hingga hari. Namun apabila penyebab inflamasi yang disini 

ialah OAT MDR tidak dapat disingkirkan atau terjadi pajanan berulang –ulang, 

akan terjadi inflamasi kronis yang dapat merusak jaringan dan kehilangan fungsi 

pada sel. Sitokin-sitokin yang berperan pada inflamasi kronis adalah IFN-γ dan 

TNF-α. Th 1, sel NK dan sel T melepas IFN-γ, sementara makrofag yang 

diaktifkan melepas TNF-α. IFN-γ bekerja dalam menginisiasi respon inflamasi 

kronis. Efek utama dari IFN-γ adalah mediator poten aktivasi makrofag dan 

penting terhadap regulasi perkembangan Th. Pada akhirnya memiliki sifat 

sitotoksik terhadap beberapa sel (Baratawidjaja & Rengganis, 2014). 

Buah mengkudu memiliki manfaat yang banyak pada pengobatan, 

contohnya sebagai anti-mikroba, anti-kanker, anti-oxidant, anti-inflamasi, dan 

analgesic (Krishnainah et al., 2012). Kandungan yang terdapat pada buah 

mengkudu antara lain flavonoid glycoside, anthraquinonnes, alkaloid, vitamin C, 

scopoletin, asam caproic, dan lain sebagainya (Krishnainah et al., 2012). Senyawa 
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flavonoid glycoside diyakini memiliki efek anti inflamasi dan mampu menekan 

produksi interferon-gamma (Sousa et al., 2017). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui 

pengaruh ekstrak mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap kadar Interferon-

gamma pada tikus putih jantan galur wistar (Rattus norvegicus L.) yang diinduksi 

dengan obat anti tuberculosis (Pirazinamid, Levofloksasin, dan Etambutol). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap 

kadar Interferon Gamma (IFN-γ) tikus putih jantan galur wistar (Rattus 

norvegicus L.)  yang diinduksi obat anti tuberkulosis( Pirazinamid, Levofloksasin, 

dan Ethambuthol)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah mengkudu (Morinda 

citrifolia) terhadap kadar Interferon-gamma pada tikus putih jantan galur wistar 

(Rattus norvegicus L.) yang diinduksi obat anti tuberkulosis(Pirazinamid, 

Levofloksasin, dan Etambutol). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan antara pemberian ekstrak buah mengkudu (Morinda 

citrifolia) terhadap kadar Interferon Gamma (IFN-γ) pada tikus putih 

jantan galur wistar (Rattus norvegicus L.) yang diinduksi obat anti 

tuberculosis (Pirazinamid, Levofloksasin, dan Etambuthol). 
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2. Mengetahui dosis ekstrak buah mengkudu yang mulai berpengaruh 

(Morinda citrifolia) terhadap kadar Interferon Gamma (IFN- γ) pada tikus 

putih jantan galur wistar (Rattus norvegicus L.) yang diinduksi obat anti 

tuberculosis (Pirazinamid, Levofloksasin, dan Etambuthol). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Menambah wawasan ilmu khususnya tentang pemanfaatan ekstrak buah 

mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap kadar Interferon Gamma (Ifnγ) 

pada tikus putih galur wistar (Rattus norvegicus L.) yang diinduksi obat 

anti tuberculosis (Pirazinamid, Levofloksasin, dan Etambutol). 

2. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap kadar 

Interferon Gamma (IFN γ) pada tikus putih galur wistar (Rattus norvegicus 

L.)  yang diinduksi obat anti tuberkuosis (Pirazinamid, Levofloksasin, dan 

Etambutol). 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia) sebagai fitofarmaka untuk 

mencegah efek samping dari obat anti tuberculosis(Pirazinamid, 

Levofloksasin, dan Etambutol). 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat buah 

mengkudu dalam mengatasi efek samping dari obat anti tuberculosis 

(Pirazinamid, Levofloksasin, dan Etambutol). 
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2. Dapat meningkatkan budidaya buah mengkudu di masyarakat 

 


