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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) merupakan hal terpenting 

dalam pengobatan TB dan menjadi permasalahan serius tentang  mortalitas dan 

mordibitas ketika timbul efek samping akibat penggunaan jangka panjang.
1
 

Tuberculosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman 

Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis ditularkan melalui udara yaitu melalui 

percikan dahak penderita TB.
2
 TB dapat menyerang berbagai organ tubuh 

manusia, terutama menyerang paru-paru.
3
 Pada tahun 2011, di seluruh dunia 

sekitar 19 – 43% populasi saat ini terinfeksi TB, frekuensi penyakit TB paru di 

Indonesia masih tinggi dan menduduki urutan ke-3 di dunia setelah India dan 

Cina. Diperkirakan jumlah pasien TB di Indonesia sekitar 10% dari total jumlah 

pasien TB di dunia.
4
 Pengobatan TB yang diberikan harus adekuat, dimana 

pengobatan diberikan dalam kombinasi OAT yang minimal mengandung empat 

macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi.
5
 

WHO merekomendasikan cara yang paling efektif untuk memberantas 

penyakit Tuberkulosis adalah dengan menghentikan TB pada sumbernya yang 

dikenal dengan strategi stop at the source dengan pengobatan TB menggunakan 

strategi DOTS (Direct Observed Treatment Short Course) dan telah terbukti 

sebagai strategi penanggulangan yang secara ekonomis paling efektif atau cost-
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efective.
6–8

 Pengobatan dengan strategi DOTS diberikan dalam bentuk kombinasi 

beberapa jenis obat, dalam jumlah yang cukup dan dosis yang tepat selama 6-8 

bulan agar semua kuman TB termasuk kuman yang resisten dapat dibunuh.
2
 Obat 

lini pertama yang digunakan adalah Isoniazid (INH), Rifampin (Rifampisin), 

pirazinamid, etambutol, dan Streptomisin. 
2,9

 

Pengobatan TB membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan 

dengan mengobati infeksi bakteri lainnya. Jika terinfeksi TB, penderita harus 

minum antibiotik setidaknya enam hingga sembilam bulan pada fase intensif dan 

fase lanjutan, sesuai dengan dosis yang dianjurkan serta pasien tetap minum obat 

meski timbul efek samping walaupun tidak fatal dan meski gejala sudah hilang. 

2,4,10
 

Rifampisin sebagai obat TB dapat menghambat pertumbuhan sebagian 

besar bakteri gram-positif serta banyak mikroorganisme gram-negatif.
11

 

Kombinasi isoniazid dan rimfampin adalah obat yang paling aktif yang diberikan 

selama 9 bulan akan menyembuhkan 95-98% kasus tuberkulosis.
12

 Dosis 

rifampisin untuk pengobatan tuberculosis pada orang dewasa adalah 600 mg, 

diberikan satu kali sehari, 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan.
11

 Efek 

samping yang kadang dijumpai akibat pengobatan jangka panjang rifampisin 

adalah peningkatan kandungan senyawa aktif TBA pada testis tikus dan 

epididimis, penurunan kadar glutathione testis dan protein, perubahan dalam 

dalam fragmentasi DNA. Reactive Oxygen Species (ROS) memainkan peran 

penting untuk fisiologi sperma. Di sisi lain, produksi ROS abnormal akan 

berkaitan dengan fungsi sperma yang rusak. Keseimbangan antara produksi ROS 
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dan pembentukan ulang sangat penting untuk spermatogenesis. Sperma dengan 

ROS yang berlebihan menyebabkan kesalahan dalam spermiogenesis dan sebagai 

hasil dari pelepasan spermatozoa dari epitel. Peroksidasi lipid dapat sangat 

mempengaruhi kualitas sperma. 

Pada tahun 2004, WHO mengumumkan perlindungan kesehatan 

reproduksi merupakan prioritas di seluruh dunia. Fungsi reproduksi laki-laki dapat 

dibagi menjadi tiga subdivisi utama; (1) Spermatogenesis, yang berarti 

pembentukan sperma; (2) Kinerja kegiatan seks laki-laki; dan (3) Pengaturan 

fungsi reproduksi laki-laki oleh berbagai hormon. Fungsi reproduksi ini berkaitan 

dengan pengaruh hormon seks laki-laki terhadap organ seks tambahan laki-laki, 

metabolisme sel, pertumbuhan, dan fungsi-fungsi tubuh lain.
13

 Dari risiko 

potensial untuk kesehatan reproduksi, perhatian khusus diberikan pada 

kemampuan sejumlah besar xenobiotik (termasuk obat-obatan) untuk 

mempengaruhi fungsi sistem reproduksi laki-laki.
14

 Saat ini diketahui bahwa 

pemakaian obat antituberkulosis secara simultan dan jangka panjang dapat 

menyebabkan berbagai efek negatif pada metabolisme asam amino dan protein 

dan laju biosintesis protein. Pemberian obat antituberkulosis menyebabkan 

pembentukan oksigen aktif, aktivasi peroksidasi lipid dan pembentukan stress 

oksidatif.
15,16

 Hal ini penting, karena setiap sel dan penyimpangan besar dapat 

menyebabkan kerusakan dan kematian sel serta memungkinkan untuk menduga 

potensi efek negatif pada fungsi reproduksi.
17

 

Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.) merupakan salah satu tanaman 

obat yang banyak digunakan sebagai bahan baku dalam industri jamu dan farmasi. 
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Beberapa penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa di dalam temulawak 

terdapat senyawa kurkumin yang diketahui mempunyai aktivitas antioksidan. 

Kurkumin berfungsi untuk mengurangi kerusakan oksidatif. Kurkumin 

mempunyai efek pelindung dari kerusakan testis yang disebabkan oleh toksisitas 

yang diinduksi radiasi pengoksidasi, cedera testis akibat induksi metronidazol, 

dan kerusakan testis.
18,19,20,21

 Perlakuan pengobatan secara signifikan akan 

mengakibatkan penurunan tingkat malondialdehida jaringan dan meningkatkan 

penurunan dismutase superoksida, dan aktivitas enzim glutathione peroxidase 

pada jaringan testis serta peningkatan penampilan histologis dan kadar testosteron 

serum. Pemberian kurkumin juga dapat mengurangi reaktivitas dan jumlah germ 

sel yang akan berapoptosis.
22

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

pemberian ekstrak temulawak  (curcuma xantorriza) dosis bertingkat terhadap  

gambaran mikroskopis testis mencit balb/c jantan yang diinduksi rifampisin 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

Apakah pemberian ekstrak temulawak  (Curcuma xantorriza) dosis 

bertingkat berpengaruh terhadap gambaran mikroskopis testis mencit 

balb/c jantan yang diinduksi rifampisin ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh pemberian 

ekstrak temulawak  (Curcuma xantorriza) dosis bertingkat pada gambaran 

mikroskopis testis mencit balb/c jantan yang diinduksi rifampisin. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membuktikan ada perbedaan pada gambaran mikroskopis testis pada 

mencit balb/c jantan yang diberi pemberian rifampisin 7 

mg/20grBB/hari lalu setelah 5 jam diberikan ekstrak temulawak 

(Curcuma xanthorriza) 2 mg/20grBB/hari selama 14 hari dengan 

kelompok kontrol. 

2. Membuktikan ada perbedaan pada gambaran mikroskopis testis pada 

mencit balb/c jantan yang diberi pemberian rifampisin 7 

mg/20grBB/hari lalu setelah 5 jam diberikan ekstrak temulawak 

(Curcuma xanthorriza) 4 mg/20grBB/hari selama 14 hari dengan 

kelompok kontrol. 

3. Membuktikan ada perbedaan pada gambaran mikroskopis testis pada 

mencit balb/c jantan yang diberi pemberian rifampisin 7 

mg/20grBB/hari lalu setelah 5 jam diberikan ekstrak temulawak 
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(Curcuma xanthorriza) 8 mg/20grBB/hari selama 14 hari dengan 

kelompok kontrol. 

4. Membuktikan ada perbedaan pada hasil gambaran mikroskopis testis 

mencit balb/c jantan antar kelompok perlakuan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat dalam Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi  

mengenai pengaruh pemberian ekstrak temulawak  (Curcuma 

xanthorriza) pada gambaran testis mencit balb/c jantan yang 

diinduksi rifampisin. 

2. Manfaat dalam bidang Pelayanan Kesehatan 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai efek preventif 

dan fungsi proteksi pemberian temulawak (Curcuma xanthorriza)  

terhadap kerusakan organ testis akibat rifampisin. 

3. Manfaat dalam Bidang Penelitian 

Memberikan informasi penelitian lain yang berhubungan dengan 

pengaruh pemberian ekstrak temulawak  (Curcuma xantorriza) 

dosis bertingkat pada gambaran mikroskopis testis mencit balb/c 

jantan yang diinduksi rifampisin serta menjadi referensi untuk 
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penelitian lebih lanjut dengan perbaikan metode-metode yang telah 

ada. 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

            Penelitian ini merupakan penelitian yang orisinil. Berikut adalah 

beberapa penelitian yang pernah dipublikasikan, yang isinya berkaitan 

dengan penelitian pengaruh pemberian ekstrak temulawak  (Curcuma 

xantorriza) dosis bertingkat pada gambaran mikroskopis testis mencit 

balb/c jantan yang diinduksi rifampisin. 

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

No. Peneliti dan 

Judul 
Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. Shayakhmetova 

G, Bondarenko L, 

Kovalenko V. 

2012. Damage of 

testicular cell 

macromolecules 

and reproductive 

capacity of male 

rats following co-

administration of 

ethambutol, 

rifampisin, 

isoniazid and 

pyrazinamide 

Penelitian ini bersifat 

eksperimental dengan 

rancangan penelitian the 

post test only control 

group design. Hewan uji 

yang digunakan adalah 

Tikus Wistar Albino 

jantan (24 ekor) dan 

betina (48 ekor) dengan 

berat 150-170 gram. 

Tikus Wistar Albino 

jantan dibagi menjadi 2 

kelompok yang diberi 

perlakuan selama 46 hari. 

Tikus jantan dari kedua 

kelompok dikawinkan 

dengan tikus betina 

dengan rasio 1 jantan: 2 

betina selama 14 hari. 

Tikus Jantan diterminasi 

dan di ambil testis dan 

epididimis digunakan 

untuk Uji Biokimia. Data 

yang diperoleh dihitung 

 Hasil menunjukkan 

peningkatan 

pembentukan TBARS 

pada testis tikus (+ 

15%) dan suspensi 

spermatozoid pada 

epididimis (+ 38%) 

pada kelompok 

dengan pemberian 

obat antituberkulosis 

yang dibandingkan 

dengan kelompok 

kontrol 

 Gabungan pemberian 

obat antituberkulosis 

terhadap tikus jantan 

selama periode 

spermatogenesis 

menyebabkan 

penurunan kandungan 
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dengan analisis satu arah 

ANOVA dan 

dibandingkan dengan 

menggunakan Uji Tukey. 

Perbedaan dianggap 

signifikan secara statistik 

pada p <0,05 

glutathione testis 

sebesar 19% 

dibandingkan dengan 

kontrol. Pada saat 

yang bersamaan, 

kandungan protein 

SH-group menurun 

pada testis sebesar 

22% 

2. Kanter M, Aktas 

C, Erboga M. 

2013. Curcumin 

attenuates 

testicular damage, 

apoptotic germ 

cell death, and 

oxidative stress in 

streptozotocin-

induced diabetic 

rats. 

Penelitian ini bersifat 

eksperimental dengan 

rancangan penelitian the 

post test only control 

group design. Hewan uji 

yang digunakan adalah 

24 tikus jantan Wistar 

albino sehat (10 minggu). 

Tikus secara acak dibagi 

menjadi tiga kelompok 

eksperimen: kontrol, 

diabetes, dan diabetes 

yang diobati dengan 

Curcumin. Diabetes 

diinduksi dengan injeksi 

intraperitoneal tunggal 

STZ (50 mg / kg). Pada 

akhir percobaan, 2 

jaringan testis ditimbang 

dan dikumpulkan untuk 

analisis histopatologis 

dan biokimia. Perbedaan 

parameter yang diukur 

antara ketiga kelompok 

dianalisis dengan uji 

nonparametrik (Kruskal-

Wallis). Perbandingan 

antara kelompok yang 

menunjukkan nilai 

signifikan dievaluasi 

dengan uji U Mann- 

Whitney. Perbedaan ini 

dianggap signifikan bila 

probabilitasnya kurang 

dari 0,05 

 Kurkumin mengatur 

penurunan stres 

oksidatif dan 

mengurangi kerusakan 

testis dan kematian 

germ sel secara 

apoptosis pada tikus 

diabetes yang 

diinduksi dengan 

STZ. 
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Berdasarkan keaslian penelitian tersebut, penelitian ini dikatakan berbeda 

dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan desain True experimental 

dengan post test only with control group, dengan variabel bebas pemberian 

ekstrak temulawak (Curcuma xanthorrhiza) peroral dalam dosis bertingkat dan 

variabel terikat gambaran mikroskopis testis mencit Balb/c jantan dengan induksi 

rifampisin. 

  


