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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Tuberkulosis 

2.1.1 Pengertian 

Tuberkulosis adalah suatu penyakit udara (Airborne disease) yang 

disebabkan oleh bakteri Microbacteryrium tuberculosis. Bakteri yang biasanya 

menyerang organ paru, tapi bakteri juga dapat menyerang ginjal, tulang belakang, 

dan otak (CDC, 2013). 

2.1.3 Faktor resiko 

Dari segi epidemiologi, kejadian penyakit merupakan hasil interaksi antara 

tiga komponen yaitu agent, host, dan environment. Risiko terinfeksi TB sebgaian 

besar diperankan oleh keterlibatannya faktor eksternal atau faktor dari lingkungan. 

Faktor lingkungan seperti rumah tak sehat, pemukiman padat serta keadaan 

lingkungan yang kumuh dapat mengakibatkan berkembangnya penyakit 

tuberkulosis dengan cepat. Pada sisi host, infeksi Mycobacterium tuberculosis 

sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh seseorang. Pengidap HIV AIDS atau 

orang dengan status gizi yang buruk, lebih mudah terinfeksi dan terjangkit 

penyakit TB (DATIN, 2016). 

2.1.2Etiologi 

Mikrobakteri adalah organisme berbentuk batang langsing yang tahan 

asam(yaitu mengandung banyak lemak kompleks dan mudah mengikat pewarna 

Zeihl-Neelsen dan kemudian sulit di dekolorisasi (Maitra & Kumar, 2007). Basil
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tuberkel adalah bakteri batang tipis lurus berukuran sekitar 0,4 x 3 µm. pada 

medium artifisial, bentuk kokoid dan filament terlihat dengan bentuk morfologi 

yang bervariaasi dari satu spesies ke spesies yang lainnya. Mikrobakterium tidak 

dapat di klasifikasikan menjadi gram-positif atau gram-negatif. Sifat tahan asam 

pada bakteri ini tergantung pada selubung yang terbuat dari lilin (Brooks et al., 

2007). 

 

Gambar 2.1 Mycobacterium tuberculosis (CDC, 2013) 

2.1.4 Penularan 

M. tuberculosis dibawa dalam partikel udara, yang disebut droplet nuclei, 

dengan diameter 1-5 mikron. Droplet nuclei yang infeksius dihasilkan ketika 

orang-orang yang menderita penyakit paru-paru atau laryngeal batuk, bersin, 

berteriak, atau bernyanyi(Gambar 2.2). Tergantung pada lingkungan, partikel-

partikel kecil ini dapat tetap menggantung di udara selama beberapa jam. M. 

tuberculosis ditularkan melalui udara, bukan melalui kontak permukaan. 

Penularan terjadi ketika seseorang menghirup nuklei droplet mengandung M. 

tuberculosis, dan droplet nuclei melintasi mulut atau saluran hidung, saluran 



 

 
 

pernapasan bagian atas, dan bronkus untuk mencapai alveoli paru-paru. (CDC, 

2013) 

 

Gambar 2. 2 Penularan bakteri (CDC, 2013) 

2.1.5 Patogenesis 

Infeksi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis terjadi ketika beberapa 

basil tuberkel tersebar di udara yang berasal dari pasien TB paru aktif kemudian 

basil tuberkel masuk kedalam alveolus paru pejamu. Selanjutnya Mycobacterium 

tuberculosis difagosit secara cepat oleh makrofag (Urdahl et al., 2011). Apabila 

basil dapat bertahan dari pertahanan pertama tubuh, basil mulai aktif bereplikasi 

didalam makrofag, berdifusi ke sel –sel didekatnya termasuk sel epitel dan sel 

endotel, dalam beberapa minggu bakteri mencapai pertumbuhan yang tinggi 

(Wolf et al., 2008). Bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menyebar ke organ 

lain melalui sistem limfogen dan hematogen dimana ia dapat menginfeksi sel lain 

(Balasubramanian et al., 1996)  



 

 
 

Setelah strain virulen mikobakteri masuk kedalam endosome 

makrofag(suatu proses yang diperantarai oleh reseptor manosa makrofag yang 

mengenali glokolipid berselubung manosa di dinding sel tuberkuler), organisme 

mampu menghambat respons mikrobisida normal dengan memanipulasi pH 

endosome dan menghentikan pematangan endosom. Hasil akhir ini adalah 

gangguan pembentukan fagolisosom efektif sehingga mikobakteri berpoliferasi 

tanpa terhambat (Maitra & Kumar, 2007).  

Fase terdini pada tuberculosis primer(<3 minggu) pada orang yang belum 

tersensitisasi ditandai dengan proliferasi basil tanpa hambatan di dalaam makrofag 

alveolus dan rongga udara, sehingga terjadi bacteremia dan penyemaian di banyak 

tempat. Meskipun telah terjadi bacteremia, sebagian besar pasien pada tahap ini 

asimptomatik atau mengalami gejala mirip flu (Maitra & Kumar, 2007). 

Timbulnya imunitas seluler terjadi sekitar 3 minggu setelah pajanan. 

Antigen mikobakterium yang telah diproses mencapai kelenjar getah bening 

regional dan disajikan dalam konteks histokompabilitas mayor kelas II oleh 

makrofag ke sel TH0 CD4+ uncommitted yang memiliki reseptor sel Tαβ. 

Dibawah pengaruh sel IL – 12 yang dikeluarkan oleh makrofag, sel TH0 ini 

mengalami pematangan menjadi sel T CD4+ sub tipe TH1 yang mampu 

mengeluarkan IFN-γ (Maitra & Kumar, 2007). 

IFN-γ yang dikeluarkan oleh sel T CD4+ sangat penting untuk 

mengaktifkan makrofag. Makrofag yang telah aktif mengelurakan berbagai 

mediator dengaan efek penting di hilir. Selian mengaktifkan makrofag, sel T 



 

 
 

CD4+ juga mempermudah terbentuknya sel sitotoksik CD8+, yang dapat 

mematikan makrofag yang terinfeksi oleh tuberculosis (Maitra & Kumar, 2007). 

Imunitas terhadap infeksi tuberculosis diperantarai terutama oleh sel T dan 

ditandai dengan pembentukan dua cabang hipersensitivitas dan munculnya 

resistensi terhadap organisme (Maitra & Kumar, 2007). 

 

Gambar 2.3 Patogenesis tuberculosis (Delogu et al., 2013) 

2.1.6 Klasifikasi pasien TB 

Pada Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis (Direktorat Jendral 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2014), pasien TB 

diklasifikasikan menurut : 

a. Lokasi anatomi dari penyakit 

b. Riwayat pengobatan sebelumnya 

c. Hasil pemeriksaan uji kepekaan obat 



 

 
 

d. Status HIV 

2.1.7 Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya: 

1) Pasien baru TB: adalah pasien yang belum pernah mendapatkan 

pengobatan TB sebelumnya atau sudah pernah menelan OAT namun 

kurang dari 1 bulan (˂ dari 28 dosis) (Direktorat Jendral Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2014). 

2) Pasien yang pernah diobati TB: adalah pasien yang sebelumnya pernah 

menelan OAT selama 1 bulan atau lebih (≥ dari 28 dosis). Pasien ini 

selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan hasil pengobatan TB terakhir, 

yaitu: 

a. Pasien kambuh: adalah pasien TB yang pernah dinyatakan sembuh 

atau pengobatan lengkap dan saat ini didiagnosis TB berdasarkan 

hasil pemeriksaan bakteriologis atau klinis (baik karena benar-benar 

kambuh atau karena reinfeksi) (Direktorat Jendral Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2014). 

b.Pasien yang diobati kembali setelah gagal: adalah pasien TB yang 

pernah diobati dan dinyatakan gagal pada pengobatan terakhir.  

c. Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (lost to follow-

up): adalah pasien yang pernah diobati dan dinyatakan lost to follow 

up (klasifikasi ini sebelumnya dikenal sebagai pengobatan pasien 

setelah putus berobat /default) (Direktorat Jendral Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2014).  



 

 
 

d.Lain-lain: adalah pasien TB yang pernah diobati namun hasil akhir 

pengobatan sebelumnya tidak diketahui (Direktorat Jendral 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2014).  

3) Pasien yang riwayat pengobatan sebelumnya tidak diketahui. 

2.1.8 Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat 

Pengelompokan pasien disini berdasarkan hasil uji kepekaan contoh uji 

dari Mycobacterium tuberculosis terhadap OAT dan dapat berupa (Direktorat 

Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2014) :  

a. Mono resistan (TB MR): resistan terhadap salah satu jenis OAT lini 

pertama saja 

b. Poli resistan (TB PR): resistan terhadap lebih dari satu jenis OAT lini 

pertama selain Isoniazid (H) dan Rifampisin (R) secara bersamaan  

c. Multi drug resistan (TB MDR): resistan terhadap Isoniazid (H) dan 

Rifampisin (R) secara bersamaan 

d. Extensive drug resistan (TB XDR): adalah TB MDR yang sekaligus 

juga resistan terhadap salah satu OAT golongan fluorokuinolon dan 

minimal salah satu dari OAT lini kedua jenis suntikan (Kanamisin, 

Kapreomisin dan Amikasin) 

e. Resistan Rifampisin (TB RR): resistan terhadap Rifampisin dengan atau 

tanpa resistensi terhadap OAT lain yang terdeteksi menggunakan 

metode genotip (tes cepat) atau metode fenotip (konvensional). 



 

 
 

2.2 Multi-drug Resistance Tuberkulosis (MDR TB) 

2.2.1 Definisi  

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 (Kementrian Kesehatan RI, 2014). MDR-TB adalah salah satu jenis 

resistensi basil TB terhadap setidaknya dua obat anti tuberculosis (OAT) lini 

pertama yaitu isoniazid dan rifampisin, dua obat OAT yang paling efektif. 

(Kementerian Kesehatan RI, 2012) 

2.2.2 Etiologi Munculnya MDR-TB 

  Analisa beberapa penyebab utama terjadinya resistensi obat telah 

diidentifikasi, antara lain:  

(1) Implementasi DOTS rumah sakit dan fasilitas pelayanan 

kesehatan  yang masih rendah kualitasnya. 

 (2) Peningkatan co-infection TB-HIV. 

 (3) Sistem surveilans yang masih lemah. 

 (4) Penanganan kasus TB resisten obat yang belum memadai 

(Kementerian Kesehatan RI, 2013). 

Masalah utama yang muncul pada pasien MDR-TB adalah sulitnya pengobatan, 

tingginya kematian, biaya yang mahal dan berpotensi menularkan basil resisten 

kepada orang lain. Angka kematian yang lebih banyak dikarenakan oleh factor 

penjamu (host), dimana penderita MDR-TB mengalami penurunan daya tahan 

tubuh yang dapat disebabkan oleh asupan gizi tidak seimbang dan kuantitas yang 



 

 
 

kurang dan kondisi metabolism tubuh yang tidak baik. Disamping itu, kurangnya 

kebersihan diri juga berakibat mudahnya faktor peneyebab penyakit (agent) lain 

masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan infeksi tambahan (co-infections) 

semakin memperburuk kondisi fisik (Mulyanto, 2014).  

2.2.3 Prinsip Terapi MDR- TB (Multi Drug Resistent Tuberculosis) 

Mikrobakteri secara intrinsik resisten .terhadap sebagian besar antibiotik. 

Sel mikrobakteri juga bersifat dorman, oleh karena itu bakteri banyak mengalami 

resisten terhadap banyak obat atau hanya dapat dimatikan secara lambat. Adanya 

resistensi dari bakteri tersebut, maka diperlukan kombinasi dua atau lebih obat 

untuk mengatasi hambatan dan mencegah resistensi selama pengobatan tak 

terkecuali pada kasus MDR-TB.Terapi MDR-TB harus diberikan selama beberapa 

bulan hingga beberapa tahun. Obat MDR-TB yang biasa digunakan yakni obat lini 

kedua atau Second Line Drug (Katzung, 2013) 

Secara alami, .kuman tuberkulosis akan menjadi resisten meskipun dalam 

jumlah kecil. Kuman resisten ini ada diantara populasi kuman tuberkulosis yang 

berjumlah jutaan yang terdapat di setiap kavitas. Oleh karena itu, untuk 

menanggulangi bakteri-bakteri yang resisten berkembang biak, maka diperlukan 

prinsip pengobatan tuberculosis dengan memberikan obat anti tuberkulosis tidak 

hanya satu jenis obat. Bila pengobatan tuberkulosis diberikan hanya satu jenis 

obat, maka obat ini akan berefek pada bakteri yang sensitif terhadap obat 

sedangkan bakteri yang resisten akan terus berkembang biak. Pencegahan 

resistensi dari bakteri Mycobacterium tuberculosis maka prinsip pengobatan pada 

penderita diberikan dengan kombinasi OAT standar sesuai kategori penderita  

(John Croffon, 2002). 



 

 
 

Terapi MDR-TB menggunakan beberapa jenis obat sehingga 

menyebabkan .beberapa permasalahan dalam hal toleransi terhadap obat-obatan 

tersebut. Respons masing-masing individu tidak dapat diprediksi, tetapi 

pengobatan tidak boleh dihentikan hanya karena ketakutan terhadap reaksi yang 

timbul (Fattiyah I, 2011) 

 Kriteria Obat MDR-TB berdasarkan data biological dibagi menjadi 3 

kelompok, yakni : 

1. Obat dengan aktiviti bakterisid: aminoglikosid, tionamid dan pirazinamid 

yang bekerja pada pH asam. 

2. Obat dengan aktivitas bakterisid rendah: fluorokuinolon. 

3. Obat dengan akiviti bakteriostatik, etambutol, cycloserin dan PAS (PDPI, 

2006). 

Cara yang rasional untuk memilih obat anti-TB secara tepat adalah 

menggunakan obat dari yang paling kuat efek bakterisidnya dengan toksisitas 

paling rendah sampai yang paling lemah dengan toksisitas paling tinggi. 

Pemilihan obat untuk kasus MDR TB antara lain menggunakan obat lini I jika 

masih efektif, satu obat injeksi, mempergunakan obat golongan flurokuinolon, 

menggunakan obat untuk kelompok 4 (lini II oral) sampai diperoleh empat jenis 

obat yang efektif, dan obat kelompok 5 untuk memperkuat regimen atau saat 

sebelum diperoleh empat jenis obat yang efektif dari kelompok sebelumnya 

(Caminero, 2010). 



 

 
 

 

 

 

Pengobatan MDR-TB terdiri atas dua fase, fase intensif dan fase lanjutan. 

Fase  intensif  adalah fase pengobatan dengan menggunakan obat injeksi 

(kanamisin atau kapreomisin) yang digunakan setidaknya selama enam bulan 

atau empat bulan setelah konversi biakan. Sementara fase lanjutan adalah fase 

setelah injeksi dihentikan, yang berlangsung minimal selama 18 bulan setelah 

konversi biakan (PDPI, 2006).  

Menyusun rejimen OAT untuk MDR-TB memiliki berbagai tantangan, 

dipersulit dengan keterbatasan pilihan obat disertai dengan toksisitas yang lebih 

besar dan kurangnya efektivitas terapi. Penggunaan obat kombinasi merupakan 

suatu keharusan untuk mencegah timbulnya resistensi lebih lanjut. Resistensi 

silang juga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan obat saat menyusun rejimen 

pengobatan MDR-TB. Saat ini terdapat 3 strategi terapi yang direkomendasikan 

WHO yaitu terapi standar, terapi empiris, terapi individual (Wiratmoko, 2015). 

Terapi standar adalah pemberian obat sesuai panduan yang berlaku sama 

untuk semua pasien dalam suatu daerah. Panduan obat terapi standar mengacu 

disusun oleh pihak yang berwenang berdasarkan data surveilans resistens obat 

pada populasi sehingga setiap pasien mendapatkan rejimen obat yang sama 

walaupun data uji kepekaan obat secara individual tidak tersedia. Terapi jenis ini 

Gambar 2.4 Dosis Second Line Drug 



 

 
 

memudahkan penanganan MDR-TB di daerah tidak memiliki akses yang cukup 

terhadap uji kepekaan obat. Namun demikian, setiap kasus suspek TB- MDR 

hendaknya diupayakan untuk dapat dipastikan dengan uji kepekaan obat 

(Wiratmoko, 2015). 

Terapi empiris adalah pemberian rejimen secara individual berdasarkan 

riwayat OAT sebelumnya dengan mempertimbangkan data uji kepekaan obat 

dari populasi yang sama. Jika data uji kepekaan obat pasien tersebut sudah 

tersedia maka dianjurkan untuk melakukan penyesuaian rejimen terapi sesuai uji 

kepekaan tersebut. Terapi ini juga dapat diterapkan pada daerah yang memiliki 

akses uji kepekaan obat yang terbatas. Terapi empiris dapat diberikan pada kasus 

suspek MDR-TB sementara menunggu hasil uji kepekaan obat pasien karena 

penundaan dimulainya terapi dapat meningkatkan risiko morbiditas, mortalitas 

serta menurunkan angka keberhasilan pengobatan (Wiratmoko, 2015). 

Terapi individual pemberian rejimen disusun untuk setiap pasien 

berdasarkan riwayat OAT sebelumnya serta hasil uji kepekaan obat 

masingmasing pasien. Mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan hasil uji kepekaan obat, terapi individual dapat sebelumnya 

diawali oleh terapi standar atau terapi empiris. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan keberhasilan terapi, mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas. 

Ketiga terapi ini tetap harus mengikuti prinsip umum penyusunan rejimen terapi 

MDR-TB. Kasus suspek MDR-TB sebaiknya dipastikan dengan uji kepekaan 

obat jika memungkinkan (Wiratmoko, 2015). 

Rejimen terapi terdiri dari sedikitnya 4 obat yang dipastikan atau hampir 

pasti efektif. Jika bukti efikasi suatu obat tidak jelas, maka obat tersebut dapat 



 

 
 

tetap masuk dalam rejimen terapi namun tidak dianjurkan menjadi andalan 

keberhasilan terapi. Lebih dari 4 macam obat dapat digunakan pada permulaan 

terapi jika data uji kepekaan obat belum tersedia, efektivitas suatu obat 

diragukan, atau bila terdapat lesi paru yang luas dan bilateral. Pemilihan obat 

sebaiknya mempertimbangkan riwayat OAT sebelumnya, hasil uji kepekaan 

OAT baik lini pertama maupun lini kedua serta daftar obat-obatan yang umum 

digunakan pada suatu daerah/negara tertentu. Uji kepekaan obat sebaiknya 

menggunakan uji dengan reprodusibilitas dan realibilitas tinggi dari 

laboratorium yang dapat dipercaya. Uji kepekaan obat beberapa OAT lini 

pertama serta OAT lini kedua masih belum dapat diandalkan sepenuhnya 

sehingga interpretasi terhadap hasil uji kepekaan obat-obat tersebut harus 

dilakukan dengan hati-hati. Uji kepekaan obat juga tidak dapat memastikan 

efikasi suatu obat ataupun sebaliknya (Wiratmoko, 2015). 

Pemberian pirazinamid, etambutol dan fluorokuinolon sebaiknya 

diberikan dalam dosis tunggal jika memungkinkan karena dianggap memiliki 

efikasi yang lebih tinggi. Pemberian dosis tunggal juga dapat dilakukan untuk 

obat lini kedua jika dapat ditoleransi dengan baik oleh pasien kecuali untuk 

etionamid/ protionamid, sikloserin dan PAS yang dianjurkan dalam dosis terbagi 

guna mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Pada pasien yang 

mendapatkan sikloserin harus ditambahkan piridoksin (vitamin B6) dengan dosis 

50 mg untuk setiap 250 mg sikloserin (Wiratmoko, 2015). 

Dari 5 kelompok OAT yang ada, rejimen terapi individual sebaiknya 

mengikutsertakan OAT kelompok 1 yang masih sensitif atau diduga efektif (lini 

pertama). Salah satu OAT injeksi pada kelompok 2, ditambahkan dengan salah 



 

 
 

satu fluorokuinolon serta OAT kelompok 4 sampai tercukupi minimal kebutuhan 

4 macam obat yang dipastikan atau hampir pasti efektif pada pasien. Obat pada 

kelompok 5 tidak digunakan untuk MDR-TB dan hanya untuk kasus TB-XDR 

(extensively-drug resistant).  

Langkah-langkah penyusunan rejimen terapi MDR-TB dapat dilihat 

pada: 

Tabel 2.1 Langkah Terapi MDR-TB 

 Langkah Terapi Keterangan 

Langkah I  Menggunakan OAT lini 

pertama yang biasa 

digunakan Kelompok I 

 

Pirazinamid 

Etambutol 

 Memulai dengan OAT lini pertama 
yang masih sensitive atau hampir pasti 

efektif 

 Bila kemungkinan resisten tinggi, 

sebaiknya tidak digunakan 

 Hati-hati menginterpretasikan uji 
kepekaan obat 

Langkah 2 Ditambah dengan kelompok 

2 OAT injeksi 

 

Kanamisin (atau amikasin, 

kapreomisin, streptomisin) 

 Penambahan dilakukan berdasarkan 
uji kepekaan dan riwayat pengobatan 

sebelumnya 

 Penggunaan streptomisin hendaknya 
dihindari walaupun uji kepekaan obat 

masih sensitive karena tingginya 

angka resisten pada berbagai galur 

MDR-TB dan toksisitas yang lebih 

tinggi 

Langkah 3 Ditambah dengan kelompok 

3: 

Florokuinolon 

Levofloksasin 

Moksifloksasin 

Ofloksasin 

 Penambahan florokuinolon 
berdasarkan uji kepekaan obat dan 

riwayat pengobatan sebelumnya. 

 Pada kasus dengan resisten ofloksasin 
atau TB XDR dapat menggunakan 

florokuinolon generasi yang lebih baru 

tetapi bukan sebagai obat andalan. 

Langkah 4 Pilih salah satu atau lebih 

obat kelompok 4: 

Bakteriostatik oral lini 

kedua asam para-

aminosalisilat (PAS), 

sikloserin (atau terizadone), 

etionamid (atau 

protionamid) 

 Tambahkan obat kelompok 4 sampai 
tercukupi kebutuhan minimal 4 

macam obat yang efektif atau hampir 

pasti efektif 

 Pilihan obat berdasarkan riwayat 
pengobatan sebelumnya, efek samping 

dan biaya 

 Uji kepekaan obat bukan merupakan 

standar untuk pemilihan obat 



 

 
 

kelompok ini 

Langkah 5 Pertimbangkan penambahan 

obat kelompok 5 : obat-

obatan yang belum jelas 

diketahui efektivitasnya 

dalam terapi MDR-TB 

 

Klofazamin 

Linezolid 

Amoksisilin/klavulanat 

Tiosetazon 

Imipenem/silastatin 

Isoniazid dosis tinggi 

Klaritromisin 

 Penambahan obat kelompok 5 

hendaknya berkonsultasi lebih dahulu 

dengan ahli MDR-TB dan dilakukan 

bila kebutuhan minimal 4 macam obat 

belum terpenuhi dari 4 langkah 

sebelumnya. 

 Penambahan obat kelompok 5 
sebaiknya lebih dari 1, sekurang-

kurangnya 2 macam. 

 Uji kepekaan obat bukan merupakan 
standar pemilihan obat. 

 Obat ini tidak diberikan pada terapi 
MDR-TB. 

(Wiratmoko, 2015). 

 

Morbiditas dan mortalitas penyakit TB merupakan permasalahan yang 

serius, terutama akibat munculnya efek samping obat anti tuberculosis. Sebagian 

besar penderita merasa tidak tahan terhadap efek samping OAT yang dialami 

selama pengobatan (Abbas, 2017). Menurut Kemenkes RI bahwa pasien dapat 

saja mengalami efek samping yang merugikan atau berat. Efek samping tersebut 

antara lain; tidak ada nafsu makan, mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, gatal-

gatal, nyeri sendi, kesemutanl gangguan penglihatan. Gangguan pendengaran; 

warna kemerahan pada air seni(urine) (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Efek 

samping OAT terbesar yang dialami oleh penderita yakni pada bulan pertama dan 

kedua pengobatan (Sari et al., 2014). 

2.2.4 Obat MDR TB (Multi Drug Resistent Tuberculosis) 

a) Levofloksasin 

     Levofloksasin adalah antibakteri sintetik golongan florokuinolon 

yang merupakan isomer dari ofloksasin dan memiliki aktivitas 

antibakteri dua kali lebih besar dari ofloksasin. Levofloksasin 

memiliki efek antibacterial spektrum luas, aktif terhadap bakteri gram 



 

 
 

positif dan bakteri gram negative termasuk bakteri anaerob 

(Sweetman, 2005). 

     Florokuinolon merupakan tambahan penting bagi obat-obat untuk 

tuberculosis, khususnya untuk galur yang resisten terhadap obat lini 

pertama. Resistensi yang mungkin timbul dari salah satu dari beberapa 

mutase titik tunggal di subunit gyrase A, cepat timbul jika 

florokuinolon digunakan sebagai obat tunggal, karena itu obat 

golongan ini harus dikombinasikan dengan dua atau lebih obat aktif 

lain. Dosis levofloksasin adalah 500-700 mg sekali sehari (Katzung, 

2013). 

     Levofloksasin mengalami absorbsi yang cepat dan hampir 

sempurna setelah pemberian secara oral, dimana konsentrasi 

maksimum dalam plasma dicapai dalam waktu 1 sampai 2 jam. 

Bioavaibilitas absolut dari tablet levofloksasin 500 mg dan 750 mg 

adalah sebsar 99% atau lebih besar. Konsumsi levofloksasin 

bersamaan dengan makanan akan memperpanjang waktu untuk 

mencapai konsentrasi maksimum hamper 1 jam dan akan mengurangi 

konsentrasi plasma maksimum hampir 14% (Sweetman, 2005). 

     Volume distribusi levofloksasin secara umum berkisar antara 74 

sampai 112 L setelah pemberian dosis 500 atau 750 mg. Hal ini 

mengindikasikan bahwa levofloksasin didistribusikan secara luas ke 

seluruh jaringan tubuh, termasuk jaringan mukosa bronkial dan paru-

paru. Levofloksasin berpenetrasi ke jaringan paru dengan baik, 



 

 
 

dimana konsentrasi dalam jaringan paru-paru biasanya lebih besar 2-5 

kali daripada konsentrasi dalam plasma (Sweetman, 2005). 

     Levofloksasin mengalami metabolism terbatas dan diekskresikan 

terutama melalui urine dalam bentuk tidak berubah. Setelah 

pemberian secara oral, hampir 87% dari dosis yang diberikan, 

ditemukan dalam bentuk tidak berubah di urine dalam waktu 48 jam, 

kurang dari 4% ditemukan di feses dalam waktu 72 jam (Sweetman, 

2005). 

b) Pirazinamid 

Pirazinamid (PZA) merupakan keluarga nikotinamid. Obat ini 

stabil dan sedikit larut dalam air. Obat ini inaktif pada PH netral, 

tetapi pada pH 5,5 obat ini menghambat basil tuberkel pada 

konsentrasi sekitar 20 mcg/mL. Obat ini diserap oleh makrofag dan 

memiliki aktivitas terhadap mikrobakteri yang berada dalam 

lingkungan asam lisisom (Katzung, 2013). 

Pirazinamid bersifat bakterisid kuat untuk bakteri tahan asam yang 

berada dalam sel makrofag. Pirazinamid menunjukkan aktivitas 

antibiotic secara in vitro hanya pada pH sedikit asam, ini tidak 

menimbulkan masalah karena pirazinamid membunuh basilus 

tuberculum yang terletak pada fagozom asam di dalam makrofag 

(Katzung, 2013). 

Pirazinamid diubah menjadi asam pirazinoat (bentuk aktif obat) 

oleh pirazinamidase mikrobakteri yang disandi pleh pncA. Target 

spesifik obat ini belum diketahui, tetapi asam pirazinoat mengganggu 



 

 
 

metabolism membrane sel mikrobakteri dan fungsi transpornya. 

Resistensi mungkin disebabkan oleh gangguan penyerapan 

pirazinamid atau mutase di pncA yang menghambat perubahan 

pirazinamid menjadi bentuk aktifnya (Katzung, 2013) 

Pirazinamid diabsorbsi baik dari saluran gastrointestinal 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 (Goodman 

and Gilman, 2012) 

Senyawa induk dimetabolisasi oleh hati tetapi metabolitnya 

dibersihkan oleh ginjal, karena itu pirazinamid perlu diberikan dengan 

dosis 25-35 mg/kg tiga kali seminggu /9bukan setiap hari) pada pasien 

hemodialysis dan mereka yang klirens kreatininnya kurang dari 30 

mL/mnt. Pada pasien dengan fungsi ginjal normal, digunakan dosis 

40-50 mg/kg untuk rejimen pengobatan tiga atau dua kali seminggu 

(Katzung, 2013). 

Luka hepatic merupakan efek samping yang paling serius dari 

pirazinamid. Sebelum menggunakan pirazinamid, semua pasien harus 

menjalani uji fungsi hati yang sebaiknya dilakukan berulang kali 

dalma intrerval yang sering, jika terdapat bukti terjadinya kerusakan 

hati yang signifikan, terapi harus harus dihentikan. Pirazinamid tidak 

boleh diberikan pada pasien yang memiliki disfungsi hati pada tingkat 



 

 
 

apapun kecuali obat ini tidak dapat digantikan (Istiantoro & 

Setiabudy, 2013). 

Efek samping lain pada pirazinamid adalah mual dan muntah, 

demam obat dan hiperurisemia (pada 1-5%). Hiperurisemia dapat 

memicu artritis gout akut (Katzung, 2013). 

Pirazinamid merupakan obat lini depan yang penting digunakan 

bersama dengan isoniazid dan rifampin dalam rejimen jangka pendek 

(6 bulan) sebagai obat pensterilisasi yang aktif terhadap organisme 

intrasel sisa yang dapat menyebabkan kekambuhan. Basil tuberkel 

membentuk resistensi terhadap pirazinamid dengan cara yang cukup 

cepat tetapi tidak terdapat resistensi silang dengan isoniazid atau obat 

anti tiberkulosis lain (Katzung, 2013). 

c) Etambutol 

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

isomer dekstro, dan dibuat garam sebagai dihidroklorida (Katzung, 

2013). 

Hampir semua galur Mycobacterium tuberculosis dan M. kansasii 

sensitive terhadap isoniazid dan streptomisin. Kerjanya menghambat 

sintesis metabolit sel sehingga metabolism sel terhambat dan sel mati. 

Oleh karena itu, obat ini hanya aktif terhadap sel yang bertumbuh 

dengan khasiat tuberkulostatik (Istiantoro & Setiabudy, 2013). 

Etambutol diserap dengan baik dari usus. Setelah ingesti 25 mg/kg, 

kadar darah puncak 2-5 mcg/mL dicapai dalam 2-4 jam. Sekitar 20% 

obat diekskresikan di feses dan 50% di urin tanpa berubah. Etambutol 



 

 
 

mengalami penimbunan pada gagal ginjal, dan dosis perlu dikurangi 

hingga separuh jika klirens kreatinin kurang dari 10 mL/mnt 

(Katzung, 2013). 

Dosis harian sebesar 15 mg/kgBB menimbulkan efek toksik yang 

minimal. Pada dosis ini kurang dari 2% pasien akan mengalami efek 

samping yaitu penurunan ketajaman penglihatan, ruam kulit,dan 

demam. Efek samping lain adalah pruritus, nyeri sendi, gangguan 

saluran cerna, malaise, sakit kepala, pusing, bingung, disorientasi, dan 

mungkin juga halusinasi. Rasa kaku dan kesemutan di jari sering 

terjadi (Istiantoro & Setiabudy, 2013). 

Efek samping yang paling penting adalah gangguan penglihatan, 

biasanya bilateral, yang merupakan neuritis retrobulbar yaitu  berupa 

turunnya tajam penglihatan, hilangnya kemampuan membedakan 

warna, mengecilnya lapang pandangan, dan scotoma sentral maupun 

lateral. Insiden efek samping ini makin tinggi sesuai dengan 

peningkatan dosis, tetapi bersifat mampu pulih. Intensitas gangguan 

pun berhubungan dengan lamanya terapi (Istiantoro & Setiabudy, 

2013). 

Terapi dengan etambutol menyebabkan peningkatan kadar asam 

urat darah pada 50% pasien. Hal ini disebabkan oleh penurunan 

ekskresi asam urat melalui ginjal. Efek samping ini mungkin diperkuat 

oleh isoniazid dan pridoksin (Istiantoro & Setiabudy, 2013). 

Seperti semua obat antituberkulosis lainnya, resistensi terhadap 

etambutol muncul cepat jika obat digunakan secara tersendiri. Oleh 



 

 
 

karena itu, etambutol selalu diberikan dalam kombinasi dengan obat 

antituberkulosis lain (Katzung, 2013). 

2.3 Tanaman Mengkudu (Morinda citrifolia L) 

2.3.1 Taksonomi 

Divisi  : Spermatopyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledone 

Sub kelas : Sympetalae 

Bangsa  : Rubiales 

Suku  : Rubiaceae 

Marga / genus : Morinda 

Jenis / spesies : Morinda citrifolia L 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Buah Mengkudu 



 

 
 

Dalam penulisan ilmiah (bahasa latin), akar mengkudu disebut dengan 

Morindae citrifolia Radix, daun mengkudu disebut dengan Morindae citrifoliae 

Folium, dan buah mengkudu disebut Morindae citrifoliae Fructus (Dripa & 

Bahalwan, 2002) 

2.3.2 Nama daerah 

Nama daerah untuk tanaman mengkudu antara lain eodu, lengkudu, 

bangkudu, bakudu, pamarai, mengkudu, beteu (Sumatra), kudu, cangkudu, 

pace, kemudu (Jawa), tibah, wungkudu, ai kombo, manakudu,bakudu (Nusa 

Tenggara)mengkudu, wangkudu, labanau (Kalimantan), baja, noni (Sulawesi) 

(Djauhariya, 2003) 

Buah mengkudu juga mempunyai nama tersendiri di setiap Negara. 

Contohnya Noni (Hawaii, Polynesia), Nono (Tahiti), Lada (Guam), 

IndianMulberry (India), Painkiller tree (Kepulauan Caribbean), Nhau 

(Sebagian dariAsia Tenggara), Chessefruit (Australia), Bumbo (Afrika) dan 

Kura (Fiji), Mengkudu, Pace (Indonesia dan Malaysia) (Dripa & Bahalwan, 

2002). 

2.3.3 Morfologi 

Mengkudu (Morinda citrifolia L.) merupakan tanaman liar yang memiliki 

tinggi 2 – 6 meter. Daunnya tebal, lebar dan berbentuk lonjong mengkilat. Daun 

mengkudu yang besar memiliki lebar 15 – 30 cm dan panjang 20 – 40 cm. Buah 

mengkudu bervariasi ukurannya, yaitu lebar mulai dari 3 – 10 cm dan kadang ada 

yang panjang mencapai 20 cm. Permukaan buah seperti terbagi dalam sel – sel 

poligonal (segi banyak) yang berbintik – bintik dan berkutil. Mula – mula buah 



 

 
 

berwarna hijau, menjelang masak menjadi putih kekuningan. Setelah matang, 

warnanya putih transparan dan lunak. Setelah lunak, daging buah mengkudu 

banyak mengandung air dan aromanya seperti keju busuk disebabkan adanya 

asam butirat yang muncul setelah buah matang (Utami, 2010) 

Pada satu bonggol tumbuh lebih dari 90 mahkota bunga berwarna putih, 

berbentuk tabung seperti terompet yang tumbuh secara bertahap 1-3 mahkota 

bunga setiap 3 hari. Buah muda berwarna hijau, makin tua kulit buah agak 

menguning, dan buah yang matang berwarna putih menguning, dan transparan. 

Buah yang matang dagingnya lunak berair dan bau busuk. Mengkudu 

berkembang biak dengan biji. Dalam satu buah banyak terdapat biji. Bentuk 

biji pipih lonjong, berwarna hitam kecoklatan, kulit biji tidak teratur / tidak rata 

(Djauhariya et al., 2006) 

 2.3.4 Manfaat Mengkudu 

Mengkudu (Morinda citrifolia L.) diketahui memiliki banyak manfaat 

untuk kesehatan manusia. Efek buah mengkudu di antaranya sebagai 

antitrombolitik, antioksidan, analgesik, anti inflamasi dan aktifitas xanthine 

oxidase inhibitor (Ayanbule et al., 2011). Mengkudu juga dapat anti radang 

dengan menekan jumlah kadar sitokin interferon gamma yang mana sitokin 

tersebut bekerja sebagai mediator proinflamasi (Sousa et al., 2016).  

2.3.5 Kandungan Nutrisi Buah Mengkudu 

a. Scopoletin 

Scopoletin, termasuk dalam senyawa kumarin. Kumarin sederhana dapat 

mempunyai efek toksik terhadap mikroorganisme. Scopoletin, dipercaya oleh para 

ahli dapat mengikat serotonin, salah satu zat kimiawi penting di dalam tubuh 



 

 
 

manusia. Scopoletin berfungsi memperlebar saluran pembuluh darah yang 

mengalami penyempitan dan melancarkan peredaran darah. Selain itu Scopoletin 

juga telah terbukti dapat membunuh beberapa tipe bakteri, bersifat fungisida 

terhadap Pythium sp dan juga bersifat antiperadangan dan antialergi (Nelson & 

Elevitch, 2006). 

Scopoletin pada buah mengkudu mempunyai efek secara imunologi. 

Scopoletin dapat menurunkan kadar interleukin 10 pada tikus (Aldi et al., 2016). 

Selain itu scopoletin juga mampu menurukan kadar IgE tikus hipersensitifitas tipe 

1 hingga kadar normal (Aldi et al., 2012). 

b. Triterpenoid  

Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam 

satuan isoprene dan secara biosintetis diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik, 

yaitu skualen. Senyawa ini berstruktur siklik yang relatif rumit, kebanyakan 

berupa alkohol, aldehida atau asam karboksilat. Mereka berupa senyawa tanpa 

warna, berbentuk kristal, seringkali bertitik leleh tinggi dan aktif optik.  

Triterpenoid dapat dibagi atas 4 golongan senyawa, yaitu triterpen 

sebenarnya, steroid, saponin dan glikosida jantung. Senyawa ini menyebabkan 

adanya aktifitas biologi yang khas seperti toksik menghambat makan, antiparasit 

dan pestisida serangga (Harborne, 1987). 

Triterpenoid juga memiliki efek antimikroba dengan merusak porin pada 

membran sel bakteri. Rusaknya porin mengakibatkan sel bakteri akan kekurangan 

nutrisi, sehingga pertumbuhan bakteri akan terhambat atau mati (Halimah et al., 

2019).  



 

 
 

c. Glikosida Flavonoid 

 Flavonoid yang terkandung dalam ekstrak ekstrak mengkudu yaitu 

katekin, kaemferol dan quercetin dengan kandungan total seluruhnya sebesar 9,9 

mg/100g (Puspitasari & Wulandari, 2017). Flavonoid mempunyai mempunyai 

kandungan 20% lebih besar dari vitamin E dan 50 % lebih besar dari vitamin C 

sebagai antioksidan (Sayuti & Yenrina, 2015). Selain itu, kombinasi flavonoid 

dan fenolik yang terkandung secara bersama-sama membantu mencegah 

terjadinya peroksidasi lipid oleh radikal bebas (Saryono et al., 2015). 

 Flavonoid bekerja melawan radikal bebas dengan mengikat zat peroksidan 

sehingga mampu mencegah kerusakan lebih lanjut dari radikal bebas. Senyawa 

flavonoid telah terbukti memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai antioksidan, 

antikarsinogenik, antimikroba, antiinflamasi dan mengurangi risiko penyakit 

kardiovaskular (Saryono et al., 2015). Senyawa ini juga mampu menurunkan 

produksi IFN-γ (Sousa et al., 2016). Quercetin merupakan senyawa turunan 

flavonoid yang mampu menstimulasi produksi IFN-γ (Park et al., 2009) 

d. Alkaloid proxeronine 

Alkaloid proxeronine, sebagai zat pembentuk xeronine. Xeronine adalah 

golongan alkaloid yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperbaiki fungsi tubuh 

(Solomon, 1999) 

e. Antrakuinon 

Beberapa aktivitas biologis dari anthrakuinon adalah antiinflamasi, 

antibakteri, antiparasit dan melawan tumor. Beberapa jenis anthrakuinon 



 

 
 

diperkirakan memiliki efek analgesik. Anthrakuinon termasuk golongan 

glikosida.Mengkudu mengandung beberapa jenis anthrakuinon, di antaranya 

adalah alizarin dan damnachantal. Alizarin memiliki sifat antibakteri, 

mekanisme antibakterinya adalah dengan menghambat sintesis protein. 

Damnchantal dikenal sebagai senyawa antikanker yang bermanfaat mencegah 

perkembangan sel-sel kanker (Solomon, 1999). 

Senyawa antrakuinon yang larut dalam senyawa kloroform memiliki 

efek antelmintik secara in-vitro terhadap Haemonchus contortus( (Murdiati et 

al., 2000).  

f. Lignan  

Lignan adalah senyawa fitoesterogen yang terdapat pada buah menngkudu. 

Senyawa ini juga dapat menurunkan resiko kanker payudara, kanker ovarium dan 

kanker prostat pada manusia. Mekanisme lignans sebagai antikanker dengan efek 

sifat antiproliferasi sel kanker pada tubuh( (Lohani, 2010) 

2.4 Inflamasi 

Inflamasi didefinisikan sebagai reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau 

cedera dan melibatkan lebih banyak mediator dibanding respon imun yang didapat 

(Baratawidjaja & Rengganis, 2014). Inflamasi merupakan respon fisiologis dari 

tubuh dalam menghadapi berbagai infeksi atau cedera. Inflamasi yang terjadi 

dapat berupa lokal, sistemik, akut, dan kronis. Sel dan molekul untuk pertahanan 

diri, termasuk leukosit dan protein plasma biasanya beredar di dalam darah, dan 

tujuan reaksi radang adalah agar sel dan molekul tersebut dialirkan ke tempat 

infeksi atau jaringan yang mengalami cedera (Mitchell & Cotran, 2007) 



 

 
 

Radang diinduksi oleh mediator kimia yang dihasilkan oleh sel tubuh 

untuk merespon stimulus yang merugikan. Ketika mikroba masuk ke dalam tubuh 

dan sampai ke dalam jaringan atau jaringan menjadi cedera, kerusakan tersebut 

dapat diketahui oleh sel tubuh, terutama makrofag, sel lain yang berperan juga 

termasuk sel dendrit, sel mast, dan sel lainnya. Sel-sel tersebut mensekresi 

molekul (sitokin dan mediator lain) yang menginduksi da mengatur respon radang 

selanjutnya. Mediator radang juga diproduksi dari protein plasma yang bereaksi 

dengan mikroba atau terhadap jaringan yang cedera. Berbagai faktor plasma 

seperti imunoglobulin, komplemen, sistem aktivasi kontak koagulasi fibrinolitik 

dan sel-sel inflamasi seperti neutrofil, sel mast, eosinofil, monosit, sel endotel, 

trombosit limfosit dan sitokin akan berinteraksi satu dengan yang lain. Beberapa 

mediator akan menyababkan aliran plasma dan pengumpulan leukosit yang 

beredar menuju tempat di mana agen yang mengganggu berada. Dalam beberapa 

jam leukosit akan menempel ke sel endotel di daerah inflamasi dan bermigrasi 

melewati dinding kapiler masuk ke rongga jaringan yang disebut ekstravasasi. 

Pada keadaan normal hanya sebagian kecil molekul melewati dinding vaskular. 

Bila terjadi inflamasi, sel endotel akan mengkerut sehingga molekul besar dapat 

melewati dinding vaskular. 

 



 

 
 

Gambar 2.6 Komponen respon radang akut dan kronis serta fungsi 

utamanya (Mitchell & Cotran, 2007) 

Manifestasi ekternal dari radang, seringkali disebut tanda kardinal, yaitu 

panas (kalor), warna kemerahan (rubor), bengkak (tumor), nyeri (dolor), dan 

hilangnya fungsi (functio laesa). Hasil radang akut ialah eliminasi stimulus yang 

merugikan, diikuti penurunan reaksi da pemulihan jaringan nekrotik atau jejas 

menetap yang mengakibatkan radang kronis (Mitchell & Cotran, 2007). 

2.4.2 Interferon Gamma  

Interferon gamma (IFN-γ) di produksi oleh limfosit sel T helper dan 

bekerja pada sel makrofag, sel endotel, fibroblast, sel T sitotoksik dan limfosit B 

anti-viral (Setiawan & Nugraha, 2016). Interferon gamma di produksi berbagai sel 

sistem imun merupakan sitokin utama MAC dan berperan utama dalam imunitas 

nonsppesifik dan spesifik seluler (Baratawidjaja & Rengganis, 2014). Interferon 

gamma di hasilkan selama respons imun berlangsung oleh adanya antigen spesifik 

sel T dan natural killer cells (sel NK) yang di stimulasi oleh IL-2. Pengaruhnya 

mengaktifkan makrofag untuk meningkatkan fagositosis dan kemampuan 

membunuh sel tumor, meningkatkan pertumbuhan sel T sitolitik dan sel NK. 

Aktivitas IFN-γ lainnya yakni meningkatkan presentasi antigen oleh makrofag, 

mengaktifkan aktivitas lisosom di dalam makrofag, meningkatkan aktivitas Th2, 

mempengaruhi sel normal untuk meningkatkan ekspresi molekul MHC kelas I, 

mempromosikan adesi dan mengikat leukosit yang bermigrasi, mempromosikan 

aktivitas sel NK dan mengaktifkan APCs, merangsang diferensiasi Th1 dengan 

pengaturan transkripsi faktor T (Widjaja, 2010) 



 

 
 

Makrofag adalah sel imun innate, yang merupakan pertahanan pertama 

dalam melawan serangan pathogen. Makrofag juga berperan penting dalam 

homeostasis jaringan, koordinasi dari respon imun adaptif, inflamasi, dan 

perbaikan jaringan. Diantara sistem fagosit mononuklear, makrofag adalah sel 

yang paling banyak terdeferensiasi. Makrofag terdapat pada hati, paru, organ 

limfoid, traktus gastrointestinal, sistem saraf pusat, tulang, synovial, serta kulit, 

yang ikut serta dalam berbagai proses fisiologis maupun patofisiologis (Mitchell 

& Cotran, 2007). 

2.5 Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

Klasifikasi tikus putih sebagai berikut: 

Phylum : Chordata 

Divisi : Vertebrata 

Class  : Mammalia 

Ordo  : Rodentia 

Famili : Muridae 

Genus : Rattus 

Spesies : Rattus norvegicus  

Tikus putih memiliki beberapa keuntungan yaitu daya imunitas yang baik 

dan pertumbuhan yang optimal pada umur dua bulan. Rattus norvegicus adalah 

hewan percobaan yang paling populer dalam penelitian berkaitan dengan 

pencernaan. Hewan ini dipakai dengan pertimbangan dari pola makan yang mirip 

dengan manusia, memiliki saluran pencernaan dengan tipe monogastrik, 

kebutuhan nutrisi hampir menyamai manusia, serta mudah di cekok dan tidak 

mengalami muntah karena tikus ni tidak memiliki kantung empedu. 


