
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Hati 

 

 

2.1.1 Anatomi Hati 

 

 

Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia dengan berat 

kurang lebih 1,5 kg (Junqueira dkk., 2007). Hati adalah organ viseral 

terbesar dan terletak di bawah kerangka iga (Sloane, 2004). 

 

Hepar bertekstur lunak, lentur, dan terletak di bagian atas cavitas 

abdominalis tepat di bawah diaphragma. Sebagian besar hepar terletak di 

profunda arcus costalis dextra dan hemidiaphragma dextra memisahkan 

hepar dari pleura, pulmo, pericardium, dan cor. Hepar terbentang ke 

sebelah kiri untuk mencapai hemidiaphragma sinistra (Snell, 2006). 

 

Hepar tersusun atas lobuli hepatis. Vena centralis pada masing-masing 

lobulus bermuara ke venae hepaticae. Dalam ruangan antara lobulus-

lobulus terdapat canalis hepatis yang berisi cabang-cabang arteria 

hepatica, vena portae hepatis, dan sebuah cabang ductus choledochus (trias 
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hepatis). Darah arteria dan vena berjalan di antara sel-sel hepar melalui 

sinusoid dan dialirkan ke vena centralis (Sloane, 2004).   

 

2.1.2 Fisiologi Hati 

 

 

Menurut Guyton & Hall (2008), hati mempunyai beberapa fungsi yaitu: 

a. Metabolisme karbohidrat 

Fungsi hati dalam metabolisme karbohidrat adalah menyimpan glikogen 

dalam jumlah besar, mengkonversi galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, 

glukoneogenesis, dan membentuk banyak senyawa kimia yang penting dari 

hasil perantara metabolisme karbohidrat. 

b. Metabolisme lemak  

Fungsi hati yang berkaitan dengan metabolisme lemak, antara lain: 

mengoksidasi asam lemak untuk menyuplai energi bagi fungsi tubuh yang 

lain, membentuk sebagian besar kolesterol, fosfolipid dan lipoprotein, 

membentuk lemak dari protein dan karbohidrat. 

c. Metabolisme protein 

Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah deaminasi asam amino, 

pembentukan ureum untuk mengeluarkan amonia dari cairan tubuh, 

pembentukan protein plasma, dan interkonversi beragam asam amino dan 

membentuk senyawa lain dari asam amino. 
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d. Lain-lain 

Fungsi hati yang lain diantaranya hati merupakan tempat penyimpanan 

vitamin, hati sebagai tempat menyimpan besi dalam bentuk feritin, hati 

membentuk zat-zat yang digunakan untuk koagulasi darah dalam jumlah 

banyak dan hati mengeluarkan atau mengekskresikan obat-obatan, hormon 

dan zat lain. 

 

 
Gambar 3. Gambaran makroskopik hati manusia dari anterior (Putz & Pabst, 2007). 

 

 

2.1.3 Histologi Hati 

 

Sel–sel yang terdapat di hati antara lain: hepatosit, sel endotel, dan sel 

makrofag yang disebut sebagai sel kuppfer, dan sel ito (sel penimbun 

lemak). Sel hepatosit berderet secara radier dalam lobulus hati dan 

membentuk lapisan sebesar 1-2 sel serupa dengan susunan bata. Lempeng 

sel ini mengarah dari tepian lobulus ke pusatnya dan beranastomosis secara 

bebas membentuk struktur seperti labirin dan busa. Celah diantara 
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lempeng-lempeng ini mengandung kapiler yang disebut sinusoid hati 

(Junquiera et al., 2007). 

 

Sinusoid hati adalah saluran yang berliku–liku dan melebar, diameternya 

tidak teratur, dilapisi sel endotel bertingkat yang tidak utuh. Sinusoid 

dibatasi oleh 3 macam sel, yaitu sel endotel (mayoritas) dengan inti pipih 

gelap, sel kupffer yang fagositik dengan inti ovoid, dan sel stelat atau sel 

Ito atau liposit hepatik yang berfungsi untuk menyimpan vitamin A dan 

memproduksi matriks ekstraseluler serta kolagen. Aliran darah di sinusoid 

berasal dari cabang terminal vena portal dan arteri hepatik, membawa 

darah kaya nutrisi dari saluran pencernaan dan juga kaya oksigen dari 

jantung (Eroschenko, 2010; Junqueira et al., 2007). 

 

Traktus portal terletak di sudut-sudut heksagonal. Pada traktus portal, darah 

yang berasal dari vena portal dan arteri hepatik dialirkan ke vena sentralis.  

Traktus portal terdiri dari 3 struktur utama yang disebut trias portal. 

Struktur yang paling besar adalah venula portal terminal yang dibatasi oleh 

sel endotel pipih. Kemudian terdapat arteriola dengan dinding yang tebal 

yang merupakan cabang terminal dari arteri hepatik. Dan yang ketiga 

adalah duktus biliaris yang mengalirkan empedu. Selain ketiga struktur itu, 

ditemukan juga limfatik (Junqueira et al., 2007). 
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Gambar 4. Lobulus hepatik (Gartner, 2003). 

 

Aliran darah di hati dibagi dalam unit struktural yang disebut asinus 

hepatik. Asinus hepatik berbentuk seperti buah berry, terletak di traktus 

portal. Asinus ini terletak di antara 2 atau lebih venula hepatic terminal, 

dimana darah mengalir dari traktus portalis ke sinusoid, lalu ke venula 

tersebut. Asinus ini terbagi menjadi 3 zona, dengan zona 1 terletak paling 

dekat dengan traktus portal sehingga paling banyak menerima darah kaya 

oksigen, sedangkan zona 3 terletak paling jauh dan hanya menerima sedikit 

oksigen. Zona 2 atau zona intermediet berada diantara zona 1 dan 3. Zona 3 

ini paling mudah terkena jejas iskemik (Junqueira et al., 2007). 
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Gambar 5. Gambaran mikroskopik dengan perbesaran 30x hati manusia (Eroschenko, 2010). 

 

2.1.4 Histopatologi Hati 

 

 

Jejas sel dalam hati dapat bersifat reversibel atau ireversibel (Chandrasoma 

& Taylor, 2005). 

1. Jejas reversible 

a.  Pembengkakan Sel  

Pembengkakan merupakan manifestasi pertama yang ada hampir pada 

semua bentuk jejas sel, sebagai akibat pergeseran air ekstraseluler ke 

dalam sel, akibat gangguan pengaturan ion dan volume karena 

kehilangan ATP (Chandrasoma & Taylor, 2005). 
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Gambar 6. Pembengkakan sel disertai vakuolisasi; Ket.: 1. Sel yang MengalamiVakuolisasi;  2. Inti 

Sel Menggeser ke Tepi (Robbins dkk., 2007). 

 

Bila air berlanjut tertimbun dalam sel, vakuol-vakuol kecil jernih 

tampak dalam sitoplasma yang diduga merupakan retikulum 

endoplasma yang melebar dan menonjol keluar atau segmen 

pecahannya. Gambaran jejas nonletal ini kadang-kadang disebut 

degenerasi hidropik atau degenerasi vakuol. Selanjutnya hepatosit 

yang membengkak juga akan tampak edematosa (degenerasi balon) 

dengan sitoplasma ireguler bergumpal dan rongga-rongga jernih yang 

lebar (Robbins et al., 2007). 

 

b.  Perlemakan Hati 

Perlemakan hati merupakan akumulasi trigliserida dalam sel-sel 

parenkim hati. Akumulasi timbul pada keadaan berikut: 

1. Peningkatan mobilisasi lemak jaringan yang menyebabkan 

peningkatan jumlah asam lemak yang sampai ke hati; 

1 

2 
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2. Peningkatan kecepatan konversi dari asam lemak menjadi 

trigliserida di dalam hati karena aktivitas enzim yang terlibat 

meningkat; 

3. Penurunan oksidasi trigliserida menjadi asetil-koA dan penurunan 

bahan keton; 

4. Penurunan sintesis protein akseptor lipid (Chandrasoma & Taylor, 

2005). 

 

2. Jejas Ireversibel  

a. Nekrosis  

Nekrosis sel dapat terjadi langsung atau dapat mengikuti degenerasi 

sel (jejas reversibel). Gambaran mikroskopik dari nekrosis dapat 

berupa gambaran piknosis, karioreksis, dan kariolisis. Berdasarkan 

lokasinya nekrosis terbagi menjadi tiga yaitu nekrosis fokal, 

nekrosis zona, nekrosis submasif. Nekrosis sel hati fokal adalah 

nekrosis yang terjadi secara acak pada satu sel atau sekelompok 

kecil sel pada seluruh daerah lobulus-lobulus hati. Nekrosis ini 

dikenali pada biopsi melalui badan asidofilik (councilman) yang 

merupakan sel hati nekrotik dengan inti piknotik atau lisis dan 

sitoplasma terkoagulasi berwarna merah muda. Selain itu dapat 

dikenali juga pada daerah lisis sel hati yang dikelilingi oleh 

kumpulan sel kupffer dan sel radang. Nekrosis zona sel hati adalah 

nekrosis sel hati yang terjadi pada regio-regio yang identik disemua 



19 
 

 

lobulus hati, sedangkan nekrosis submasif merupakan nekrosis sel 

hati yang meluas melewati batas lobulus, sering menjembatani 

daerah portal dengan vena sentralis (bridging necrosis). 

(Chandrasoma & Taylor, 2005). 

b. Fibrosis  

Fibrosis merupakan akumulasi matriks ekstraseluler yang 

merupakan respon dari cedera akut atau kronik pada hati. Pada 

tahap awal, fibrosis mungkin terbentuk di dalam atau di sekitar 

saluran porta atau vena sentralis atau mungkin mengendap langsung 

didalam sinusoid. Hal ini merupakan reaksi penyembuhan terhadap 

cedera.Cedera pada hepatosit akan mengakibatkan pelepasan 

sitokin dan faktor solubel lainnya oleh sel kupffer serta sel tipe 

lainnya pada hati. Faktor-faktor ini akan mengaktivasi sel stelat 

yang akan mensintesis sejumlah besar komponen matriks 

ekstraseluler (Robbins et al., 2007). 

c. Sirosis 

Berlanjutnya fibrosis dan cedera parenkim menyebabkan hepar 

terbagi-bagi menjadi nodus hepatosit yang mengalami regenerasi 

dan dikelilingi oleh jaringan parut. Jaringan parut ini disebut sirosis 

(Robbins dkk., 2007). 
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2.2 Ginjal 

 

 

2.2.1 Anatomi Ginjal 

 

 

Ginjal terletak di bagian belakang abdomen atas, di belakang peritoneum, 

di depan dua iga terakhir, dan tiga otot besar transversus abdominis, 

kuadratus llumborum, dan psoas mayor. Ginjal dipertahankan dalam posisi 

tersebut oleh bantalan lemak yang tebal. Kelenjar adrenal terletak diatas 

kutub masing-masing ginjal. Ginjal terlindung dengan baik dari trauma 

langsung-di sebelah posterior dilindungi oleh kosta dan otot-otot yang 

meliputi kosta, sedangkan di anterior dilindungi oleh bantalan usus yang 

tebal. sedikit lebih rendah daripada ginjal kiri karena besarnya lobus 

hepatis dekstra (Price & Wilson, 2006). 

 

Pada orang dewasa, panjang ginjal adalah sekitar 12 cm sampai 13 cm  (4,7 

hingga 5,1 inci), lebarnya 6 cm (2,4 inci), tebalnya 2,5 cm (1 inci) dan 

beratnya sekitar 150 g. Ukurannya tidak berbeda menurut bentuk dan 

ukuran tubuh. Perbedaan panjang dari kutub ke kutub kedua ginjal yang 

lebih dari 1,5 cm (0,6 inci) atau perubahan bentuk merupakan tanda yang 

penting karena sebagian besar manifestasi penyakit ginjal adalah perubahan 

struktur (Price & Wilson, 2006). 

 

Secara anatomis ginjal terbagi menjadi 2 bagian korteks dan medula ginjal 

(Junquiera et al., 2007). Di dalam korteks  terdapat berjuta–juta nefron 

sedangkan di dalam medula banyak terdapat duktuli ginjal. Nefron adalah 
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unit fungsional terkecil dari ginjal yang terdiri atas tubulus kontortus 

proksimal, tubulus kontortus distal, dan tubulus koligentes (Purnomo, 

2012). 

 

Setiap ginjal memiliki sisi medial cekung, yaitu hilus tempat masuknya 

syaraf, masuk dan keluarnya pembuluh darah dan pembuluh limfe, serta 

keluarnya ureter dan memiliki permukaan lateral yang cembung (Junquiera 

et al., 2007). Sistem pelvikalises ginjal terdiri atas kaliks minor, 

infundibulum, kaliks major, dan pielum/pelvis renalis.  

 

Ginjal mendapatkan aliran darah dari arteri renalis yang merupakan cabang 

langsung dari aorta abdominalis, sedangkan darah vena dialirkan melalui 

vena renalis yang bermuara ke dalam vena kava inferior. Sistem arteri 

ginjal adalah end arteries yaitu arteri yang tidak mempunyai anastomosis 

dengan cabang–cabang dari arteri lain, sehingga jika terdapat kerusakan 

salah satu cabang arteri ini, berakibat timbulnya iskemia/nekrosis pada 

daerah yang dilayaninya (Purnomo, 2012). 
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 Gambar 7. Anatomi ginjal manusia (Moore & Agur, 2002). 

2.2.2 Histologi Ginjal 

 

 

Unit kerja fungsional ginjal disebut sebagi nefron. Dalam setiap ginjal 

terdapat sekitar 1 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan 

fungsi yang sama. Dengan demikian, kerja ginjal dapat dianggap sebagai 

jumlah total dari fungsi semua nefron tersebut (Price & Wilson, 2006). 

Setiap nefron terdiri atas bagian yang melebaryakni korpuskel renalis, 

tubulus kontortus proksimal, segmen tipis, dan tebal ansa henle, tubulus 

kontortus distal, dan duktus koligentes (Junquiera et al., 2007). 

 

 

                   Gambar 8. Histologi ginjal normal manusia  (Slomianka, 2009). 

 

 

1. Tubulus Kontortus Proksimal  

 

 

Pada kutub urinarius di korpuskel renalis, epitel gepeng di lapisan 

parietal kapsula bowman berhubungan langsung dengan epitel tubulus 

kontortus proksimal yang berbentuk kuboid atau silindris rendah. Filtrat 

glomerulus yang terbentuk di dalam korpuskel renalis, masuk ke dalam 
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tubulus kontortus proksimal yang merupakan tempat dimulainya proses 

absorbsi dan ekskresi. Selain aktivitas tersebut, tubulus kontortus 

proksimal mensekresikan  kreatinin dan subsatansi asing bagi 

organisme, seperti asam para aminohippurat dan penisilin, dari plasma 

interstitial ke dalam filtrat (Junquiera et al., 2007). 

 

2. Tubulus Kontortus Distal 

 

Segmen tebal asenden ansa henle menerobos korteks, setelah menempuh 

jarak tertentu, segmen ini menjadi berkelak–kelok dan disebut tubulus 

kontortus distal. Sel–sel tubulus kontortus distal memiliki banyak 

invaginasi membran basal dan mitokondria terkait yang menunujukkan 

fungsi transpor ionnya (Junquiera et al., 2007). 

 

3. Tubulus Duktus Kolingentes 

 

 

Tubulus koligentes yang lebih kecil dilapisi oleh epitel kuboid. Di 

sepanjang perjalanannya, tubulus dan duktus koligentes terdiri atas sel–

sel yang tampak pucat dengan pulasan biasa. Epitel duktus koligentes 

responsif terhadap vasopressin arginin atau hormon antidiuretik, yang 

disekresi hipofisis posterior. Jika masukan air terbatas, hormon 

antidiuretik disekresikan dan epitel duktus koligentes mudah dilalui air 

yang diabsorbsi dari filtrat glomerulus (Junquiera et al., 2007). 
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  Gambar. 9. Penampang histologi normal ginjal (Eroschenko, 2010). 

 

 

2.2.3 Fisiologi Ginjal 

 

 

Menurut Guyton & Hall (2008), ginjal adalah organ utama untuk 

membuang produk sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. 

Produk-produk ini meliputi urea (dari sisa metabolisme asam amino), 

kreatin asam urat (dari asam nukleat), produk akhir dari pemecahan 

hemoglobin (bilirubin). Ginjal tersusun dari beberapa juta unit fungsional 

(nefron) yang akan melakukan ultrafiltrasi terkait dengan ekskresi 

(pembentukan urin) dan reabsorpsi. Kerja ginjal dimulai saat dinding 

kapiler glomerulus melakukan ultrafiltrasi untuk memisahkan plasma darah 

dari sebagian besar air, ion-ion dan molekul-molekul. 
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Berikut ini adalah fungsi spesifik yang dilakukan oleh ginjal, yang 

sebagian besar ditujukkan untuk mempertahankan kestabilan lingkungan 

cairan internal: 

 

Fungsi Eksresi: 

1. Mempertahankan osmolalitas plasma sekitar 285 mili Osmol 

 dengan mengubah-ubah ekresi air; 

2. Mempertahankan volume ECF dan tekanan darah dengan 

 mengubah-ubah ekresi natrium; 

3. Mempertahankan konsentrasi plasma masing-masing elektrolit 

 individu dalam rentang normal; 

4. Mempertahankan derajat keasaman/pH plasma sekitar 7,4 dengan    

 mengeluarkan kelebihan hidrogen dan membentuk kembali  karbonat; 

5. Mengeksresikan produk akhir nitrogen dari metabolisme protein 

 (terutama urea, asam urat dan kreatinin); 

6. Bekerja sebagai jalur eksretori untuk sebagian besar obat (Guyton & 

Hall, 2008). 

 

Fungsi non eksresi : 

Menyintesis dan mengaktifkan hormon: 

a. Renin: penting dalam pengaturan tekanan darah.  

b. Eritropoitin: merangsang produksi sel darah merah oleh sumsum 

tulang.  
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c. 1,25-dihidroksivitamin D3 sebagai  hidroksilasi akhir vitamin D3 

menjadi bentuk yang paling  kuat.  

d. Prostaglandin: sebagian besar adalah vasodilator bekerja secara 

lokal dan melindungi dari kerusakan iskemik ginjal. 

e. Degradasi hormon polipeptida, insulin, glukagon,  parathormon, 

prolaktin, hormon pertumbuhan, ADH, dan hormon gastrointestinal 

(Guyton & Hall, 2008). 

 

 

 

  Gambar 10. Ginjal manusia (Slomianka, 2009). 

 

 

2.2.4 Patologi ginjal  

 

 

Menurut Junquiera (2007), Pada keadaan normal glomerulus tidak dapat 

dilalui oleh protein yang bermolekul besar, tetapi pada keadaan patologis 

protein tersebut dapat lolos. Sel tubulus selain berfungsi mereabsorbsi, juga 
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menambahkan zat-zat kimiawi seperti yodium, amonia dan hippuric acid. 

Pada disfungsi glomerulus, bahan-bahan asing tiba di tubulus dalam kadar 

yang abnormal melalui ruang Bowman. Hal ini menyebabkan sel epitel 

tubulus mengalami degenerasi bahkan kematian jika terlalu banyak bahan-

bahan yang harus diserap kembali. 

 

Tubulus proksimal memiliki fungsi utama yaitu menyerap kembali 

natrium, albumin, glukosa dan air, dan juga bermanfaat dalam penggunaan 

kembali bikarbonat. Epitelium tubulus proksimalis merupakan bagian yang 

paling sering terserang iskemia atau rusak akibat toksin, karena kerusakan 

yang terjadi akibat laju metabolisme yang tinggi (Suyanti, 2008).  

 

Nefrosis merupakan istilah morfologik untuk kelainan ginjal degeneratif 

terutama yang mengenai tubulus. Kelainan tubulus dapat menyebabkan 

albuminuria dan sedimen abnormal di urin. Secara mikroskopis kelainan 

dijumpai pada tubulus kontortus proksimal berupa degenerasi hidropis, 

degenerasi lemak, nekrosis dan kalsifikasi (Suyanti, 2008). 
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Gambar 11. Potongan melintang ginjal tikus yang mengalami kerusakan (Soeksmanto, 

2006). 

 

 

 
Gambar 12. Edema glomerulus pada ginjal tikus yang dikelilingi oleh tubulus  yang 

mengalami degenerasi hidropis (Suyanti, 2008). 

 

2.3 Tikus Putih (Rattus norvegicus) Galur Sprague Dawley 

 

 

Tikus putih (Rattus norvegicus) merupakan hewan pengerat dan sering 

digunakan sebagai hewan percobaan atau digunakan untuk penelitian, 

dikarenakan tikus merupakan hewan yang mewakili dari kelas mamalia, 
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sehingga kelengkapan organ, kebutuhan nutrisi, metabolisme biokimianya, 

sistem reproduksi, pernafasan, peredaran darah dan ekskresi menyerupai 

manusia. Tikus yang digunakan dalam penelitian adalah galur Sprague Dawley 

berjenis kelamin jantan berumur kurang lebih 3 bulan. Tikus Sprague Dawley 

dengan jenis kelamin betina tidak digunakan karena kondisi hormonal yang 

sangat berfluktuasi pada saat mulai beranjak dewasa, sehingga dikhawatirkan 

akan memberikan respon yang berbeda dan dapat mempengaruhi hasil penelitian 

(Kesenja, 2005).  

 

2.3.1. Klasifikasi 

 

 

Kingdom    : Animalia 

Filum   : Chordata 

Kelas  : Mamalia 

Ordo  : Rodentai 

Subordo  : Odontoceti 

Familia  : Muridae 

Genus  : Rattus 

Species  : Rattus norvegicus (Narendra, 2007). 

 

2.3.2. Jenis 

 

 

Terdapat beberapa galur atau varietas tikus yang memiliki kekhususan 

tertentu antara lain galur Sprague Dawley, Wistar dan galur Long Evans. 
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Tikus galur  Sprague Dawley memiliki ciri-ciri albino putih, berkepala 

kecil dengan ekor yang lebih panjang daripada badannya. Tikus galur  

Wistar memiliki ciri-ciri bentuk kepala lebih besar dengan ekor yang lebih 

pendek sedangkan galur  Long Evans memiliki ciri badan berukuran lebih 

kecil dari tikus putih, berwarna hitam pada bagian kepala dan tubuh 

bagian depan. Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Sprague Dawley 

merupakan tikus yang paling sering digunakan untuk percobaan. Tikus ini 

memiliki temperamen yang tenang sehingga mudah dalam penanganan. 

Rata-rata ukuran berat badan tikus Sprague Dawley adalah 10.5 gram. 

Berat badan dewasa adalah 250−300 gram untuk betina, dan 450−520 

gram untuk jantan. Tikus ini jarang hidup lebih dari 3 tahun (Putra, 2009). 

 

2.4 Isoniazid (INH) 

 

 

Isoniazid termasuk obat lini pertama pengobatan TB. Isoniazid saat ini 

direkomendasikan untuk mencegah TB pada kelompok pasien human 

immunodeficiency virus (HIV) dan anak-anak yang tinggal bersama penderita TB 

paru. Bukti-bukti genetik menunjukkan bahwa mutasi gen-gen katG, inhA, ahpC, 

oxyR dan kasA merupakan penyebab kekebalan terhadap isoniazid, dengan 

persentase mutasi pada gen katG sebesar 60−70%, dan selebihnya pada gen lain 

(Purnami et al., 2009). 

 

2.4.1 Mekanisme Kerja 
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Kerja obat ini adalah dengan menghambat enzim esensial yang penting 

untuk sintesis asam mikolat dan dinding sel Mycobacterium tuberculosis. 

INH dapat menghambat hampir semua basil tuberkel, dan bersifat 

bakterisidal terutama untuk basil tuberkel yang tumbuh aktif. Obat ini 

kurang efektif untuk infeksi mikobakteri atipikal meskipun M. kansasii 

rentan terhadap obat ini. INH dapat bekerja baik intra maupun ekstraseluler 

(Katzung, 2008). 

 

 

 

 

 

  

 

                 Gambar 13. Struktur isoniazid (Katzung, 2008). 

 

2.4.2. Farmakokinetik  

 

 

Isoniazid mudah diabsorpsi pada pemberian oral maupun parenteral. 

Kadar puncak dicapai dalam waktu 1−2 jam setelah pemberian oral. Di 

hepar isoniazid terutama mengalami asetilasi dan pada manusia kecepatan 

metabolisme ini dipengaruhi oleh faktor genetik yang secara bermakna 

mempengaruhi kadar obat dalam plasma dan masa paruhnya. Asetilator 

cepat didapatkan pada orang-orang Eskimo dan Jepang, asetilator lambat 

terutama pada orang Skandavia, Yahudi, dan orang kaukasia Afrika Utara. 
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Asetilasi cepat merupakan fenotip yang dominan heterozigot atau 

homozigot. Pada pasien yang tergolong asetilator cepat, kadar isoniazid 

dalam sirkulasi berkisar antara 30−50% kadar pada pasien dengan 

asetilator lambat. Masa paruhnya pada keseluruhan populasi antara 1−4 

jam. Masa paruh rata-rata pada asetilator cepat hampir 70 menit, 

sedangkan nilai 2−5 jam adalah khas untuk asetilator lambat. Masa paruh 

obat ini dapat memanjang bila terjadi insufisiensi hepar. Perlu ditekankan 

bahwa perbedaan kecepatan asetilasi tidak berpengaruh pada efektivitas 

atau toksisitas isoniazid bila obat ini diberikan setiap hari. Bila pasien 

tergolong asetilator cepat diberikan isoniazid seminggu sekali maka 

penyembuhannya mungkin kurang baik (Setiabudy dkk., 2008). 

 

Isoniazid mudah berdifusi ke dalam sel dan semua cairan tubuh. Obat 

terdapat dengan kadar yang cukup dalam cairan pleura dan cairan asites. 

Kadar dalam cairan serebrospinal pada radang selaput otak kira-kira sama 

dengan kadar dalam cairan plasma. Isoniazid mudah mencapai material 

kaseosa. Kadar obat ini mulanya lebih tinggi dalam plasma dan otot 

daripada dalam jaringan yang terinfeksi, tetapi kemudian obat tertinggal 

lama di jaringan yang terinfeksi dalam jumlah yang lebih dari cukup 

sebagai bakteriostatik (Setiabudy dkk., 2008). 

 

Antara 75−95% isoniazid diekskresi melalui urin dalam waktu 24 jam dan 

hampir seluruhnya dalam bentuk metabolit. Ekskresi terutama dalam 

bentuk asetil isoniazid yang merupakan metabolit proses asetilasi, dan 
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isokotinat acid yang merupakan metabolit proses hidrolisis. Sejumlah 

kecil diekskresi dalam bentuk isokotinil glisin dan isokotinil hidrazon, dan 

dalam jumlah yang kecil sekali N-metil isoniazid (Setiabudy dkk., 2008). 

2.4.3. Efek Samping  

 

 

Insiden dan berat ringannya efek non terapi INH berkaitan dengan dosis 

dan lamanya pemberian. Reaksi alergi obat ini dapat berupa demam, kulit 

kemerahan, dan hepatitis. Efek toksik ini meliputi neuritis perifer, 

insomnia, lesu, kedut otot, retensi urin, dan bahkan konvulsi, serta episode 

psikosis. Kebanyakan efek ini dapat diatasi dengan pemberian piridoksin 

yang besarnya sesuai dengan jumlah INH yang diberikan (Katzung, 2008). 

 

Efek samping lain yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan isoniazid 

adalah ikterus dan kerusakan hepar yang fatal akibat terjadinya nekrosis 

multilobular. Penggunaan obat ini pada pasien yang menunjukkan adanya 

kelainan fungsi hepar akan menyebabkan bertambah parahnya kerusakan 

hepar (Setiabudy dkk., 2008). 

 

Mekanisme toksisitas isoniazid pada hepar terutama disebabkan karena 

metabolit toksik isoniazid yaitu Mono Asetil Hidrazin (MAH). Eliminasi 

isoniazid yang kebanyakan berlangsung di hepar, yaitu dengan asetilasi 

oleh N-asetil transferase-2 (NAT-2). Asetilasi dari asetil isoniazid akan 

menghasilkan pembentukan dari MAH yang merupakan zat hepatotoksik 

poten pada hewan percobaan. Metabolisme mikrosomal dari MAH 
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menghasilkan reaktif alkilating agen yang dapat berikatan secara kovalen 

dengan makromolekul jaringan dan menyebabkan nekrosis hepar. 

Pendapat lain menyebutkan bahwa metabolit reaktif yaitu MAH 

kemungkinan menjadi agen toksik pada jaringan melalui produksi radikal 

bebas (Saukkonen et al., 2009). Menurut Min (2013) Toksisitas ginjal 

isoniazid telah dilaporkan secara sporadis dan histologi nefrotoksisitas 

dari rifampisin dikaitkan dengan nefritis akut tubulointerstitial (ATIN), 

tubular nekrosis, nekrosis papiler, nekrosis kortikal akut, dan penyakit 

perubahan minimal. 

 

2.4.4. Dosis  

Dewasa dan anak: 5 mg/kg BB/hari (4−6 mg/kg BB/hari; maksimal 300 

mg atau 10 mg/kg BB 3x seminggu atau 15 mg/kg BB 2x seminggu) 

(Katzung, 2008). 
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2.5 Tanaman Manggis 

 

2.5.1 Taksonomi Tanaman Manggis (Garcinia mangostana L) 

 

 

Kerajaan    : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Parietales 

Suku  : Guttifera 

Marga  : Garcinia 

Jenis  : Garcinia mangostana L 

 

Di Indonesia manggis disebut dengan berbagai macam nama lokal, seperti 

angoita (Aceh), manggista (Sumatera Utara), manggih (Sumatera Barat), 

manggu (Jawa Barat), mangghis (Madura), kirasa (Makassar) dan 

mangustang (Halmahera) (Kukuh, 2011). 

 

2.5.2. Ekologi dan penyebaran 

 

Garcinia mangostana L. merupakan tanaman buah yang banyak tumbuh di 

daerah iklim tropis. Tanaman manggis ini dapat ditemukan di negara-

negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam dan 

termasuk Indonesia, kemudian tanaman ini tersebar ke negara-negara tropis 

lainnya termasuk Sri Lanka, India Selatan, Amerika Tengah, Brazil dan 

Queensland (Australia) (Trifena, 2012). 
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2.5.3. Morfologi 

 

 
 

Gambar 14. Garcinia mangostana L. (Aiello, 2005). 

Garcinia Mangostana L. merupakan pohon buah dengan tinggi mencapai 

25 meter. Berbatang kayu dengan warna hijau kotor yang bulat tebal dan 

tegak dengan diameter batang 45 cm memiliki daun tunggal yang berwarna 

hijau dan berbentuk lonjong dengan ujung runcing, pangkal yang tumpul 

dan tepi yang rata, pertulangan menyirip, berukuran panjang 20−25 cm dan 

lebar 6−9 cm. Berbunga tunggal berwarna kuning, berkelamin dua dan 

berada di ketiak daun dengan panjang 1−2 cm. Buah berbentuk bola yang 

tertekan, garis tengah 3,5−7 cm, berwarna ungu tua, dinding buah tebal dan 

berdaging. Berbiji bulat, berwarna kuning dengan diameter ± 2 cm, dalam 

satu buah terdapat 5−7 biji, diselimuti oleh selaput biji yang tebal dan 

berair. Berakar tunggang berwarna putih kecoklatan (Trifena, 2012). 
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2.5.4. Kandungan kimia dan manfaat  

 

 

Kandungan kimia kulit buah manggis antara lain derivat xanton yaitu 

mangostin, gartanin, α-mangostin, γ-mangostin, garsimangoson B, garsinon 

D, garsinon E, mangostinon, kudraxanton G, garsimangoson A, 

garsimangoson C (Trifena, 2012). 

Pemanfaatan kulit buah manggis sebenarnya sudah dilakukan sejak dahulu. 

Berbagai penelitian di luar negeri menjelaskan, kulit buah manggis yang 

sudah makan mengandung polihidroxi-xanton yang merupakan deivat 

mangostin dan beta mangostin. Xanton mempunyai kemampuan sebagai 

antioksidan dan antiinflamasi (Iswari, 2011). 

a. Xanton sebagai antioksidan 

Dalam proses metabolisme tubuh, terjadi reaksi oksidasi dan reduksi 

sehingga terbentuk radikal bebas yang bersifat oksidator dengan 

oksigen yang reaktif. Karena kereaktifannya, radikal bebas itu akan 

mengoksidasi zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, sehingga 

menyebabkan sejumlah jaringan tubuh rusak (Yatman, 2012). 

Oleh karena mudah teroksidasi, radikal bebas, dalam hal ini radikal 

peroksil (ROO) akan mengoksidasi xanton dengan cepat, sehingga 

radikal peroksil itu akan berubah menjadi R-H. Perubahan itu terjadi 

karena molekul oksigen direduksi oleh garsinon B sebagai derivat 

xanton. Reaksinya dapat menghambat radikal bebas dari berbagai 

jenis. Oksigen reaktif dari beberapa contoh radikal bebas, seperti H3C 
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(carbon-centered), R, R2NO (nitrogen-centered), RO, H3COO (O2-

centered), atau ROO, dapat dihilangkan oleh xanton jenis garcinon B 

atau  parvixanton dalam proses oksidasi, sehingga senyawa bermanfaat 

dapat berfungsi (Yatman, 2012). 

Dalam reaksi xanton dengan radikal bebas itu, R berubah jadi RH, dan 

reaksi akan membuat molekul A menjadi tidak aktif. Demikian juga 

RO. Dengan adanya xanton (garcinon B atau parvixanton-1), posisi A 

diganti sehingga reaksi berubah menjadi ROH, yang dapat menjaga 

zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh menjadi berfungsi dengan baik 

untuk menjaga kesehatan. Hal yang sama juga terjadi pada ROO, yang 

dalam proses reaksi itu berubah menjadi ROOH (Yatman, 2012). 

b. Xanton sebagai anti-inflamasi 

Khasiat antiinflamasi kulit manggis ternyata telah dipraktikan sejak 

dulu. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata manggis memang 

mengandung zat antiinflamasi pada studi in-vitro. Penelitian lain di 

Jepang, menunjukkan bahwa senyawa gamma-mangostin lah yang 

mampu mencegah aktifitas COX (Cyclo-oxigenase), enzim yang 

bertugas menandai adanya inflamasi dalam tubuh. Untuk alergi, 

senyawa xanthon mampu mencegah pelepasan anti-histamin dan 

sintesis prostaglandin E2 yang dikeluarkan kerika terjadi alergi. 

Prostaglandin itulah penyebab inflamasi menjadi radang. Dalam 

penelitian lain juga disebutkan bahwa alfamangostin dapat 
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menghambat pelepasan reseptor pembuat histamine, sedangkan 

gammamangostin dapat menghambat pelespasan reseptor pembuat 

serotonin (Nurchasanah, 2013). 

 

 


