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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang  

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis, yang sebagian besar atau sekitar 80%, menyerang 

paru (DepKes RI, 2005). Pada tahun 2012, di dunia terdapat 8,6 juta kasus 

tuberkulosis dengan angka kematian sebesar 1,3 juta orang. Menurut laporan 

WHO tahun 2013, Indonesia menempati urutan ke tiga jumlah kasus tuberkulosis 

setelah India dan Cina dengan jumlah sebesar 700.000 kasus. Angka kematian 

masih sama dengan tahun 2011 sebesar 27 per 100.000 penduduk, tetapi angka 

insidennya turun menjadi 185 per 100.000 penduduk di tahun 2012 (WHO, 2013). 

Kematian akibat penyakit infeksi ini umumnya terjadi di negara tertinggal dan 

negara berkembang (DCPP, 2006). 

Peningkatan jumlah penderita tuberkulosis disebabkan oleh berbagai 

faktor yaitu kegagalan pengobatan, putus pengobatan, pengobatan yang tidak 

benar, penderita dengan infeksi HIV, dan absorbsi obat yang kurang baik 

sehingga mengakibatkan terjadinya kemungkinan resistensi sekunder kuman 

tuberkulosis terhadap Obat Anti Tuberkulosis/OAT (Tirtana, 2011). Terapi jangka 

panjang selama 6 hingga 9 bulan seringkali menyebabkan pasien tidak tuntas 

dalam melaksanakan terapi. Hal ini menyebabkan beberapa orang telah mulai 

teridentifikasi membawa bakteri yang resisten terhadap obat antituberkulosis yang 

ada (DepKes RI, 2006).  
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Resistensi bakteri tuberkulosis terhadap obat antituberkulosis dapat 

berupa mono-resistant, multi-drug resistant (MDR), extended-drug resistant 

(XDR) atau totally-drug resistant (TDR). Multi-drug resistant merupakan 

resistensi tuberkulosis terhadap setidaknya 2 jenis obat lini pertama yaitu 

rifampisin dan INH (WHO, 2012). Angka tuberkulosis dengan MDR diperkirakan 

sebesar 1,9% dari seluruh kasus TB baru dan 12% dari kasus tuberkulosis dengan 

pengobatan ulang (WHO, 2013). Pengobatan TB-MDR dengan pemberian OAT 

lini kedua memerlukan waktu yang lebih lama yaitu 18-24 bulan dan memiliki 

efek samping yang serius, seperti ototoksik, kelainan psikiatrik, arthralgia, 

epileptic seizure, dan hepatitis (Torun et al., 2005). 

WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk herba 

dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, 

terutama untuk penyakit kronis, penyakit degenerative, dan kanker (WHO, 2003). 

Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi obat 

tradisional baik sebagai pengobatan alternatif maupun komplementer untuk 

berbagai penyakit pada umumnya dan tuberkulosis pada khususnya. Usaha 

pengembangan obat baru, dapat dilakukan dengan eksplorasi dari bahan alam 

berdasarkan pendekatan dari sistem pengobatan tradisional (ethnomedicine) dan 

pendekatan kemotaksonomi. Dalam Ayurveda, kulit batang cempaka kuning 

(Michelia champaca L.), suku Magnoliaceae secara tradisional digunakan sebagai 

obat batuk (Dwajani and Shanbhag, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2012) melaporkan ekstrak etanol 

80% M. champaca L. memiliki aktivitas antituberkulosis terhadap M. tuberculosis 
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strain MDR dengan persentase hambatan sebesar 73,42% pada konsentrasi 10 

mg/mL dan sebesar 100% pada konsentrasi 100 mg/mL. Ekstrak tersebut 

dilaporkan mengandung minyak atsiri, triterpenoid, polifenol, serta flavonoid. 

Dwicandra (2013) melaporkan fraksi dengan kandungan flavonoid dan terpenoid 

hasil fraksinasi ekstrak etanol 80% kulit batang M. champaca L., aktif terhadap 

isolat M. tuberculosis strain MDR dengan persentase hambatan sebesar 100% 

pada konsentrasi 1 mg/mL. Pada kromtogram fraksi tersebut, bercak paling 

dominan adalah bercak kuning intensif dengan nilai Rf 0,75, yang 

mengindikasikan flavonoid golongan flavonol. Hasil penelitian ini memberikan 

petunjuk awal mengenai kemungkinan kontribusi senyawa flavonoid sebagai 

antituberkulosis dari ekstrak etanol 80% kulit batang M. champaca L. Penelitian 

Brown et al. (2007) melaporkan bahwa senyawa golongan flavonoid yaitu butein, 

isoliquirtigenin, 2,2’,4’-trihydroxychalcone dan fisetin, aktif sebagai 

antituberkulosis dengan mekanisme menghambat enzim fatty acid synthase II 

(FAS II). 

Rendemen fraksi yang diperoleh dari ekstrak etanol 80% sangat kecil 

sehingga diperlukan jumlah ekstrak yang besar untuk mendapatkan fraksi yang 

cukup. Ekstrak etanol kulit batang M. champaca L yang digunakan dalam 

penelitian Astuti (2010), memiliki kemiripan profil kandungan kimia dengan 

ekstrak kloroform, dengan intensitas bercak kuning yang mengindikasikan 

flavonoid, jauh lebih intensif dibandingkan dengan ekstrak etanol, dengan nilai 

AUC sebesar 62,97%. Ekstrak kloroform kulit batang tanaman ini memiliki 

aktivitas antituberkulosis dengan persentase hambatan sebesar 91,73% pada 
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konsentrasi 10 mg/mL dan pada konsentrasi 100 mg/mL ekstrak tersebut memiliki 

persentase hambatan sebesar 100% (Yanti, 2014). Kloroform merupakan pelarut 

semi polar dengan indeks polaritas sebesar 4,1. Diklorometana juga termasuk 

pelarut semi polar dengan indeks polaritas sebesar 3,1 (Adamovics, 1997). 

Toksisitas dari diklorometana 10 kali lebih rendah dibandingkan dengan 

kloroform (Hedgley and Lamb, 1999). Oleh karena itu dalam penelitian ini akan 

digunakan diklorometana sebagai pelarut untuk ekstraksi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian untuk 

mengetahui aktivitas antituberkulosis fraksi flavonoid dari ekstrak diklorometana 

kulit batang (M. champaca L.) terhadap isolat M. tuberculosis multi-drug 

resistant. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi ilmiah mengenai 

aktivitas antituberkulosis fraksi flavonoid dari ekstrak diklorometana kulit batang 

M. champaca L., untuk mendukung pengembangan tanaman ini sebagai 

antituberkulosis. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

Bagaimanakah aktivitas antituberkulosis fraksi flavonoid dari ekstrak 

diklorometana kulit batang M. champaca L. terhadap isolat M. 

tuberculosis MDR? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui aktivitas antituberkulosis fraksi flavonoid dari ekstrak 

diklorometana kulit batang M. champaca L. terhadap isolat M. tuberculosis MDR. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan diperoleh informasi kandungan kimia dalam 

ekstrak diklorometana kulit batang M. champaca L. yang berkontribusi terhadap 

aktivitas antituberkulosis dan digunakan sebagai agen fitoterapi dalam pengobatan 

tuberkulosis MDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


