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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data Global tahun 2014, sekitar 9,6 juta orang diperkirakan 

telah terkena penyakit tuberkulosis (TB). Sekitar 63% (6 juta) kasus baru dari 9,6 

juta orang yang mengidap penyakit TB dilaporkan pada WHO. Hal ini berarti 

sekitar 37% kasus baru TB tidak terdiagnosis atau tidak dilaporkan pada WHO. 

Dari sekitar 480.000 kasus penyakit TB yang telah berkembang menjadi MDR-

TB, hanya sekitar seperempat dari ini (123.000 kasus) yang baru terdeteksi dan 

dilaporkan (World Health Organization, 2015). 

MDR-TB merupakan penyakit TB yang disebabkan oleh strain 

Mycobacterium tuberculosis yang resisten terhadap Obat Anti Tuberkulosis 

(OAT) lini pertama, sekurang-kurangnya isoniazid dan rifampisin (World Health 

Organization, 2014). Dengan terjadinya resistensi pada OAT lini pertama maka 

dibutuhkan deteksi dini MDR-TB untuk penanganan awal dan tepat untuk pasien. 

Penggunaan Isoniazid (INH) sebagai antituberkulosis lini pertama 

menyebabkan resistensi terhadap INH menjadi lebih sering terjadi (Karakousis, 

2009). Resistensi terhadap INH dapat disebabkan oleh mutasi pada gen katG, gen 

inhA, promoter inhA, dan daerah intergenik oxyR-ahpC. Mutasi pada isolat klinik 

yang resisten terhadap INH dideteksi terjadi paling banyak pada gen katG 

sebanyak 50-80% kasus, sehingga menyebabkan penurunan kemampuan katalase 

peroksidase untuk mengaktifkan prodrug INH (Marttila, et al., 1998; Abate and 

Hoffner, 2001). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. (2005), pada isolat 

Mycobacterium tuberculosis yang dikumpulkan dari 5 provinsi di Cina, 

menemukan adanya mutasi pada gen katG yang resisten terhadap INH sebesar 

94,3%, daerah promoter inhA sebesar 14,9%, gen inhA sebesar 4,6%, dan 11,5% 

pada daerah intergen oxyR-ahpC. Muller et al. (2011) menyatakan bahwa 

persentase isolat dengan mutasi pada promoter inhA meningkat secara signifikan 

dari 30,1% (pada non MDR-TB yang resisten INH) menjadi sebesar 48,4% (pada 

kasus MDR-TB). Mutasi pada daerah promoter inhA menyebabkan peningkatan 

ekspresi inhA yang menyebabkan terjadinya resistensi INH tingkat rendah 

(Machado et al., 2013). Mutasi pada inhA tidak hanya mengakibatkan resistensi 

terhadap INH tetapi juga bertanggung jawab terhadap terjadinya resistensi silang 

terhadap etionamid (ETH), yang merupakan OAT lini kedua (Morlock et al., 

2003). Adanya fenomena resistensi silang pada OAT lini kedua menyebabkan 

deteksi mutasi pada promoter inhA penting dilakukan untuk ketepatan penanganan 

pasien.  

Pada isolat strain Brazil yang resistensi INH, mutasi pada daerah promoter 

yang paling banyak ditemukan adalah pada posisi -15 dengan mutasi sitosin 

menjadi timin (CT) yang memiliki persentase 66% (Khadka et al., 2007). 

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Ramaswamy dan Musswer (1998), 

ditemukan juga mutasi guanin menjadi timin (GT) pada posisi -24. Sedangkan 

penelitian pada daerah promoter inhA di Bali yang sebelumnya dilakukan oleh 

Kusdianingrum (2014) pada isolat 134 dan Septiari (2014) pada isolat 86 dengan 



3 

 

menggunakan metode PCR-based sequencing, menemukan adanya mutasi pada 

posisi yang sama, yaitu posisi -15 dengan mutasi (CT).  

Beberapa metode untuk deteksi adanya mutasi pada kasus MDR-TB 

dilakukan dengan Polymerase Chain Reaction-Based Sequencing (PCR-based 

sequencing), PCR-Single Strand Conformation Polymorphism (PCR-SSCP), dot 

blots, dan Microarray. PCR-based sequencing tidak mudah diterapkan untuk 

identifikasi resistensi obat yang disebabkan oleh mutasi pada beberapa 

gen/segmen yang panjang atau mutasi yang tersebar pada beberapa titik sehingga 

harus dilakukan beberapa kali sekuensing (Chaoui et al., 2012). Hasil 

elektroforesis dengan menggunakan PCR-SSCP biasanya tidak dapat diprediksi 

karena metode ini sangat tergantung pada temperatur, kondisi selama 

elektroforesis berlangsung, dan fragmen dengan berat molekul besar (>200 pasang 

basa). Selain itu, beberapa mutasi mungkin ada yang tidak dapat terdeteksi (Tagu 

and Moussard, 2006). Metode dot blots merupakan metode yang akurat, cepat, 

dan sederhana, namun merupakan metode yang cukup mahal dan panjang dalam 

proses pengerjaannya (Chaoui et al., 2012). Microarray merupakan metode yang 

baik digunakan untuk deteksi resistensi terhadap Rifampisin, namun metode ini 

masih sangat mahal (Chaoui et al., 2012). Metode Polymerase Chain Reaction-

Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) merupakan metode 

dengan menggunakan enzim restriksi yang spesifik mengenal urutan nukleotida 

tertentu (Rasmussen, 2012). Oleh karenanya, apabila terjadi perubahan urutan 

nukleotida karena adanya mutasi, akan cepat dikenali secara spesifik oleh enzim 

restriksi sehingga perlu dilakukan pemilihan enzim restriksi yang tepat. 
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Keuntungan PCR-RFLP adalah murah, sederhana, mudah dalam penafsiran hasil, 

tidak memerlukan instrumen mahal, dan tidak memerlukan pelatihan khusus bagi 

staf laboran (Rasmussen, 2012). Pada dasarnya metode PCR-RFLP melalui proses 

amplifikasi sekuen target sebelum dilakukan pemotongan dengan enzim restriksi. 

Untuk memperoleh sekuen target dengan proses PCR maka diperlukan primer 

yang sesuai dan terbukti mampu untuk mengamplifikasi sekuen target. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Kusdianingrum (2014) dan Septiari (2014) dengan 

menggunakan metode PCR-based sequencing telah melakukan pemilihan primer 

dan optimasi pada kondisi PCR. Penggunaan primer dan kondisi PCR yang 

didapat dari penelitian sebelumnya dapat digunakan pada metode PCR-RFLP 

apabila sekuen target yang digunakan adalah sama dengan penelitian sebelumnya.  

DNA sebagai cetakan yang digunakan untuk diagnosis laboratorium 

umumnya berasal dari pengkulturan. Proses pengkulturan memerlukan waktu 

yang lama (kurang lebih 3 minggu), sehingga menyebabkan proses identifikasi 

menjadi lebih lama dan akan memperlambat proses penanganan pasien (Pfyffer et 

al., 1997). Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan metode deteksi M. 

tuberculosis yang cepat, sensitif, dan spesifik.  

Saat ini dikenal adanya isolasi metagenomik MDR-TB yang merupakan 

proses isolasi secara langsung dari sputum pasien. Isolasi metagenomik memiliki 

keuntungan, yaitu tidak melalui proses pengkulturan sehingga waktu yang 

dibutuhkan untuk deteksi MDR-TB menjadi lebih cepat (Riesenfeld et al., 2004). 

Kombinasi PCR-RFLP dan isolasi metagenomik akan memberikan waktu yang 

lebih cepat untuk penentuan terapi, maka dilakukan penelitian terhadap aplikasi 
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metode PCR-RFLP dengan kondisi PCR dan penggunaan primer berdasarkan 

penelitian sebelumnya untuk deteksi adanya mutasi pada promoter inhA. 

Sehingga, diharapkan terapi MDR-TB menjadi lebih efektif dan penyebaran 

MDR-TB dapat dihambat  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1.2.1 Enzim restriksi apakah yang digunakan untuk memotong daerah yang 

mengalami mutasi pada daerah promoter inhA secara spesifik? 

1.2.2 Apakah terjadi mutasi pada daerah promoter inhA isolat DNA MDR-

TB yang diidentifikasi dengan metode PCR-RFLP? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mengetahui enzim restriksi yang digunakan untuk memotong daerah 

yang mengalami mutasi pada daerah promoter inhA secara spesifik. 

1.3.2 Mengetahui ada tidaknya mutasi pada daerah promoter inhA isolat 

DNA MDR-TB yang diidentifikasi dengan metode PCR-RFLP. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Keilmuan 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan 

metode isolasi DNA metagenomik dari sputum pasien MDR-TB dengan 
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menggunakan metode PCR-RFLP untuk deteksi adanya mutasi pada daerah 

promoter inhA serta menambah wawasan keilmuan mengenai ada atau tidaknya 

mutasi yang terjadi pada daerah promoter inhA.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat 

diaplikasikan pada penegakan diagnosis pasien MDR-TB dengan waktu yang 

lebih singkat dan lebih efektif. 

 


