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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

 

Tuberkulosis adalah infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis 

yang merupakan bakteri basil tahan asam. Dalam perkembangannya, 

tuberkulosis telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting di 

dunia ini. Laporan World Health Organization (WHO) tahun 2004 telah 

menyatakan bahwa terdapat 8,8 juta kasus baru tuberkulosis pada tahun 2002 

dan jumlah terbesar kasus tuberkulosis (TB) terjadi di Asia Tenggara. Kasus 

TB di Indonesia juga sangat banyak terbukti Indonesia menduduki peringkat 

ketiga di dunia setelah India dan Cina (WHO, 2004). Prevalensi TB di 

Indonesia berdasarkan hasil survei Depkes tahun 2004 pada 30 propinsi adalah 

104 per 100.000 penduduk (Depkes, 2005). Tuberkulosis juga menduduki 

peringkat 3 daftar 10 penyebab kematian di Indonesia, yang menyebabkan 

146.000 kematian setiap tahun (Hudoyo dkk., 2010). 

 

Pemerintah melalui Program Nasional Pengendalian TB telah melakukan 

berbagai upaya untuk menanggulangi TB, yakni dengan strategi DOTS 

(Directly Observed Treatment Shortcourse) (Depkes, 2005). Penggunaan Obat 

Anti Tuberkulosis (OAT) secara tepat merupakan salah satu hal penting dalam 
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strategi DOTS. Obat anti tuberkulosis lini pertama yang paling sering 

digunakan adalah isoniazid (Setiabudy, 2008). 

 

Isoniazid disebut juga isonicotinyl hydrazine atau INH adalah obat anti TBC 

garis pertama yang digunakan sejak 1952 dalam pengobatan dan pencegahan 

tuberkulosis (Weisiger, 2007). Obat ini berupa molekul sederhana yang kecil 

dengan Berat Molekul (BM) 137 dan mudah larut dalam air (Brook dkk., 

2007). Aktivitas antimikroba secara invitro, INH menghambat keanyakan basil 

tuberkel pada konsentrasi 0,2µg/ml atau kurang dan bersifat bakterisidal untuk 

basil tuberkel yang tumbuh secara aktif (Zubaidi, 2003).   

 

Mekanisme kerja isoniazid belum diketahui, tetapi ada pendapat bahwa efek 

utamanya ialah menghambat biosintesis asam mikolat  yang merupakan unsur 

penting dinding sel Mycobacterium tuberculosa (Setiabudy, 2008). Isoniazid 

adalah sebuah prodrug dan harus diaktifkan oleh enzim katalase bakteri yang 

disebut katalase-peroksidase enzim katG menjadi bentuk isonicotinic acyl 

anion atau radikal. Bentuk ini kemudian akan bereaksi dengan NADH radikal 

atau anion menjadi bentuk komplek isonicotinic acyl-NADH. Komplek ini 

akan terikat kuat pada ketonylreductase yang dikenal sebagai InhA dan 

mencegah terbentuknya substrat enoyl-AcpM yang akan mencegah 

terbentuknya asam mikolat (Brook dkk., 2007). 

 

Efek samping yang ditimbulkan dari obat isoniazid dapat berupa reaksi alergi 

dan toksisitas langsung. Reaksi alergi dapat berupa demam dan kulit 
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kemerahan. Toksisitas langsung yang paling sering terjadi pada sistem saraf 

pusat dan perifer disebabkan adanya defisiensi piridoksin karena merupakan 

hasil kompetisi INH dengan piridoksal fosfat terhadap enzim apotriptofanase 

(Brook dkk., 2007). Selain itu, INH memiliki efek hepatotoksisitas yang 

ditandai dengan uji fungsi hepar yang abnormal, peningkatan kadar bilirubin 

dan nekrosis multilobular (Katzung, 2008).  

 

Hepar merupakan organ terbesar pada tubuh, menyumbang sekitar 2 persen 

berat tubuh total, atau sekitar 1,5kg pada rata-rata manusia dewasa (Guyton, 

2007). Hepar memiliki tugas yang sangat besar dalam mempertahankan 

homeostasis fungsi metabolik tubuh, mencakup metabolisme karbohidrat, 

lemak, protein, dan vitamin; sintesis protein serum, mencakup faktor 

pembekuan; pembentukan urea; pembentukan dan ekskresi empedu; inaktivasi 

hormon steroid; dan detoksifikasi sejumlah zat endogen dan eksogen (Price dan 

Wilson, 2005). Hepar rentan terhadap berbagai gangguan metabolik, toksik, 

mikroba, dan sirkulasi (Robbin dan Kumar, 2007).  

 

 

Hepatotoksisitas merupakan komplikasi potensial yang hampir selalu ada 

dalam pengobatan. Hal itu dikarenakan fungsi hepar sebagai pusat disposisi 

metabolik dari semua obat dan zat asing dalam tubuh. Dalam hepatosit, obat 

obat diubah menjadi lebih hidrofilik, sehingga dapat larut air dan dapat 

diekskresikan ke dalam urin atau empedu. Jejas hepar yang ditimbulkan karena 

obat anti tuberkulosis merupakan reaksi hepatoseluler yang mempunyai efek 

langsung, yaitu dengan produksi kompleks enzim-obat. Kompleks ini 
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kemudian akan menyebabkan disfungsi sel, disfungsi membran dan sitotoksik 

sel T. Zat toksik dapat berupa obat-obatan. Salah satu obat yang dapat 

menyebabkan kerusakan hepar adalah isoniazid yang biasa digunakan pada 

pengobatan pasien tuberkulosis (Bayupurnama, 2006). 

 

 

Parameter yang sangat berguna digunakan untuk mengetahui derajat kerusakan 

hepar adalah aktivitas transaminase, gambaran makroskopis, dan gambaran 

mikroskopis hepar. Menurut Crawford (2005), gambaran mikroskopis hepar 

yang rusak karena pengaruh obat menunjukkan adanya proses inflamasi dan 

degenerasi jaringan hepar. Proses tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan 

perubahan hepar secara makroskopis dan mikroskopis.  

 

 

Hingga saat ini belum ada obat yang secara spesifik mengatasi kerusakan hepar 

yang disebabkan oleh obat, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk 

mendapatkan obat herbal yang dapat digunakan sebagai hepatoprotektor. Salah 

satu obat herbal yang memiliki efek hepatoprotektif atau efek menghambat 

kerusakan hepar adalah mahkota dewa (Kurnijasanti dan I’tishom, 2008). 

 

Mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) merupakan salah satu tanaman 

tradisional yang berasal dari Papua, namun saat ini banyak terdapat di Solo dan 

Yogyakarta karena, sejak dahulu kerabat keraton Solo dan Yogyakarta 

memeliharanya sebagai tanaman yang dianggap sebagai pusaka dewa karena 

kemampuannya menyembuhkan berbagai penyakit. Saat ini, pengobatan 

dengan memanfaatkan mahkota dewa semakin dirasakan khasiatnya oleh 
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masyarakat umum dengan petunjuk beberapa ahli pengobatan herbal (Winarto, 

2003). Bukti-bukti empiris tentang khasiatnya sudah banyak terjadi di kalangan 

masyarakat, namun pembuktian secara ilmiahnya masih sangat terbatas. 

 

 

Tri Dewanti W, Siti Narsitoh Wulan dan Indira Nur C pada tahun 2004 

melakukan penelitian tentang aktivitas antioksidan dan antibakteri produk 

kering, instan dan effervescent dari buah mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa). Hasil penelitian  tersebut menunjukkan bahwa mahkota dewa 

(Phaleria macrocarpa) memiliki aktifitas antioksidan yang tinggi terutama 

dalam bentuk effervescent. 

 

 

Menurut Harmanto (2001) buah mahkota dewa mengandung alkaloid, saponin, 

flavonoid, dan polifenol dan ekstrak daunnya dapat memberikan efek 

antihistamin. Berdasarkan penelitian tersebut, mahkota dewa juga memberikan 

efek terhadap uterus,  efek sitosik pada sel kanker rahim, efek hipoglikemik, 

hepatoprotektor, antiinflamasi, histopatologik pada hepar, ginjal, lambung, 

ovarium, uterus, pankreas, serta antibakteri. 

 

Rochmah Kurnijasanti dan Reni I’shomi pada tahun 2004 melakukan 

penelitian tentang efek buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap 

hepar mencit yang diinduksi Carbon Tetrachloride (CCl4) dengan dosis 

0,3ml/kgBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak buah 

mahkota dewa pada mencit yang telah diinduksi CCl4 dapat mencegah 
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terjadinya kerusakan hepar. Efek hepatoprotektif tersebut mungkin berasal 

kandungan antioksidan yang terdapat pada buah mahkota dewa. 

 

Menurut Arini dkk (2003), senyawa flavonoid dalam buah mahkota dewa 

merupakan kandungan yang tertinggi, disamping senyawa alkaloid, saponin, 

fenolik hidrokuinon, tanin, dan steroid. Senyawa flavonoid mempunyai khasiat 

sebagai antioksidan dengan menghambat berbagai reaksi oksidasi serta mampu 

bertindak sebagai pereduksi radikal hidroksil, superoksida, dan radikal peroksil 

(Satria, 2005). Semakin tinggi kadar flavonoid, maka potensi antioksidannya 

akan semakin tinggi (Soeksmanto dkk., 2007). 

 

Selain itu, penelitian lain untuk membuktikan khasiat buah mahkota dewa juga 

dilakukan oleh Wijayanti (2002) yang membuktikan bahwa air perasan buah 

mahkota dewa memberikan efek hepatoprotektif dengan dosis efektif 

1625,5mg/KgBB pada mencit yang diberikan sekali sehari selama 6 hari dan 

pada hari ke-7 diberi larutan CCl4 dengan dosis 3,92ml/KgBB. 

 

Uji anti hepatotoksik dari tanaman ini sering dilakukan. Penelitian lain telah 

dilakukan misalnya oleh Sulistianto dkk (2004) mengenai pengaruh pemberian 

ekstrak etanol buah mahkota dewa terhadap struktur histologis hepar tikus 

putih yang diinduksi CCl4. Penelitian ini membuktikan bahwa dosis lazim di 

masyarakat sebesar 15gr mampu bersifat protektif dan regenerasi pada sel 

hepar. 
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Melihat adanya kemampuan protektif dari kandungan antioksidan buah 

mahkota dewa pada hepar, peneliti tertarik untuk membuktikan adanya 

“Pengaruh Pemberian Ekstrak Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa) 

terhadap Gambaran Histopatologi Hepar Tikus Putih yang Diinduksi 

Isoniazid”. Penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Sulistianto dkk (2004) mengenai pengaruh pemberian ekstrak etanol buah 

mahkota dewa pada hepar tikus yang diinduksi CCl4. Perbedaannya, peneliti 

akan menggunakan isoniazid sebagai zat hepatotoksik yang merusak hepar. 

Pada penelitian ini akan digunakan ekstrak buah mahkota dewa dengan dosis 

efektif manusia dewasa 12gr/KgBB (Rahmawati dkk., 2006), sedangkan dosis 

isoniazid yang digunakan untuk menimbulkan efek hepatotoksisitas akut 

berdasarkan penelitian Amelia (2008) adalah 30mg/KgBB dosis manusia 

dewasa selama 14 hari. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

 

 

 

Menurut Katzung (2008), isoniazid memiliki efek hepatotoksisitas yang 

ditandai dengan uji fungsi hepar yang abnormal, peningkatan kadar bilirubin 

dan nekrosis multilobular. Dari hasil penelitian Sulistianto dkk (2004) 

membuktikan bahwa buah mahkota dewa mampu bersifat protektif dan 

regenerasi pada sel hepar yang diinduksi oleh CCl4 yang termasuk golongan  

xenobiotik. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah ada 

pengaruh pemberian ekstrak buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) 

terhadap gambaran histopatologi hepar tikus putih yang diinduksi isoniazid? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah 

mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap gambaran histopatologi hepar 

tikus putih yang diinduksi isoniazid. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah  

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai wujud pengaplikasian disiplin ilmu yang telah 

dipelajari sehingga dapat mengembangkan wawasan keilmuan peneliti. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai efek ekstrak buah mahkota dewa terhadap hepar.   

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

efek ekstrak buah mahkota dewa terhadap hepar. Penelitian ini juga dapat 

mendukung upaya pemeliharaan tanaman mahkota dewa  sebagai salah 

satu tanaman berkhasiat obat (apotek hidup). 
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4.  Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

Meningkatkan iklim penelitian dibidang agromedicine sehingga dapat 

menunjang pencapaian visi FK Unila 2015 sebagai Fakultas Kedokteran 

Sepuluh Terbaik di Indonesia pada Tahun 2025 dengan Kekhususan 

agromedicine. 

5. Bagi Peneliti Lain 

a. Dapat dijadikan bahan acuan untuk dilakukannya penelitian yang 

serupa yang berkaitan dengan efek buah mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa) 

b. Mencari khasiat senyawa lainnya yang terdapat dalam buah mahkota 

dewa (Phaleria macrocarpa) sehingga dapat dipakai untuk penelitian 

selanjutnya. 

 
 

E. Kerangka Penelitian 

 

 

1. Kerangka Teori 

 

 

Hepar merupakan pusat metabolisme dan memegang peranan sangat penting 

dalam tubuh. Peranan tersebut meliputi mengambil, menyimpan dan 

mendistribusi berbagai macam nutrien dan vitamin dalam tubuh. Hepar juga 

mampu mengatur berbagai metabolisme dalam tubuh, baik karbohidrat, protein 

dan lemak. Hepar mengatur tingkat glukosa dalam darah dan kadar very low 

density protein (VLDL) dalam tubuh. Hepar juga memproduksi protein-protein 

plasma seperti albumin, lipoprotein dan glikoprotein. Fungsi lain hepar adalah 
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sebagai kelenjar eksokrin, yaitu penghasil cairan empedu serta detoksifikasi 

berbagai obat-obatan dan substansi toksik (Ross dkk., 2003). Begitu banyak 

fungsi yang dijalankan oleh hepar menyebabkan organ ini sangat rentan  

terhadap kerusakan. Pada kerusakan hepar akan ditemukan lima respons umum 

yang dapat dilihat secara histopatologi, yaitu peradangan, degenerasi, kematian 

sel, fibrosis, dan sirosis (Robbin dan Kumar, 2007). 

 

 

Kerusakan pada hepar dapat terjadi akibat toksisitas langsung, xenobiotik yang 

diubah menjadi toksin aktif oleh hepar, serta mekanisme imunologik oleh obat 

atau metabolitnya yang berlaku sebagai hapten untuk mengubah protein sel 

menjadi imunogen (Robbin dan Kumar, 2007). Salah satu obat yang dapat 

menyebabkan kerusakan hepar adalah isoniazid. 

 

 

Isoniazid merupakan golongan obat lini pertama yang biasa digunakan dalam 

penatalaksanaan tuberkulosis di Indonesia. Mekanisme kerja isoniazid adalah 

menghambat biosintesis asam mikolat (mycolic acid) yang merupakan unsur 

penting dinding sel Mycobacterium tuberculosis. Isoniazid memiliki efek 

samping antara lain demam, kelainan kulit, vaskulitis, reaksi hematologik, 

kejang, dan neuritis perifer. Selain itu, isoniazid dapat menimbulkan kerusakan 

hepar yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular (Setiabudy, 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-
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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 menghasilkan reaktif alkilating 

agen yang dapat berikatan secara kovalen dengan makromolekul jaringan 

(contoh: protein hepar) dan menyebabkan nekrosis hepar. Pendapat lain 

menyebutkan bahwa metabolit reaktif yaitu MAH kemungkinan menjadi agen 

toksik pada jaringan melalui produksi radikal bebas (Saukkonen dkk., 2006). 

 

 

Pada pasien tuberkulosis, isoniazid digunakan dalam jangka waktu yang lama 

kurang lebih selama enam bulan. Penggunaan secara kronis akan meningkatkan 

efek toksisitas yang terjadi pada hepar. Upaya yang bisa dilakukan untuk 

mencegah kerusakan hepar adalah penggunaan obat hepatoprotektor. Salah 

satu obat herbal yang telah terbukti memiliki efek hepatoprotektif adalah 

mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) (Kurnijasanti dan I’shomi, 2004). Efek 

hepatoprotektif pada buah mahkota dewa kemungkinan berasal dari kandungan 

senyawa kimia di dalam buah tersebut yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, dan 

polifenol. Senyawa kimia tersebut mempunyai efek antioksidan yang 

menghambat pembentukan radikal bebas (Harmanto, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 N-asetil-  

 transferase 

 

 

 

 

 sitokrom  

 P450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Kerangka teori 
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2. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Kerangka konsep 
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Kelompok 1 

Kontrol Normal 

Kelompok  2 
Isoniazid 30mg/150 gr 

Kelompok  3 

Kelompok  4 

Kelompok  5 

Mahkota Dewa 

10mg/kgBB +  

Isoniazid  

30mg/150gr 

 Mahkota Dewa 

20mg/kgBB +  

Isoniazid  

30mg/150gr 

 

Ekstrak 

MahkotaDewa 

 Mahkota Dewa  

40mg/kgBB +  

Isoniazid  

30mg/150gr 
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F. Hipotesis 

 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, hipotesis 

dalam penelitian ini adalah ada pengaruh pemberian ekstrak buah mahkota 

dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap gambaran histopatologi hepar tikus 

putih yang diinduksi isoniazid.  


