
 
 

 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuberculosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

bakteri basil Mycobacterium tuberculosis,dimana penularannya melalui udara 

ketika penderita TB bersin dan batuk. Penyakit ini biasanya menginfeksi 

paru-paru tetapi dapat juga mempengaruhi organ lain. Sekitar seperempat 

populasi dunia terinfeksi Mycobacterium tuberculosis sehingga berisiko 

terkena penyakit TB (WHO, 2019). 

Laporan dari World Health Organization menunjukan bahwa  

diseluruh dunia, diperkirakan 10 juta orang jatuh sakit akibat TB diantara 

orang-orang negatif mengidap HIV di tahun 2018. Secara geografis, 

kebanyakan kasus TB tahun 2018 terjadi di bagian Asia Tenggara (44%). 

Delapan negara bertanggung jawab atas dua pertiga dari total sedunia: India 

(27%), Cina (9%), Indonesia (8%), Filipina (6%), Pakistan (6%), Nigeria 

(4%), Bangladesh (4%) dan Afrika Selatan (3%).  Secara global, rata-rata laju 

penurunan tingkat kejadian TB adalah 1,6% per tahun pada periode 2000-

2018, dan 2% antara tahun 2017 dan 2018. Penurunan global jumlah total dari 

kematian akibat TB antara tahun 2015 dan 2018 adalah 11% (WHO, 2019). 

Jumlah kasus TB di Indonesia ditemukan sebanyak 420.994 kasus 

pada tahun 2017 (Kemenkes RI, 2018). Pada tahun 2017 di Sulawesi 

Tenggara ditemukan 2.587 kasus baru BTA positif (BTA+), menurun 

dibandingkan tahun 2016 dengan jumlah 3.105 kasus. Kota Kendari berada 

diurutan pertama dengan 545 kasus baru BTA+. Pada tahun 2019 penderita 

TB di Puskesmas Poasia Kota Kendari berjumlah 38 orang (Dinkes Prov 

Sultra, 2018). 

Penyakit TB paru ditularkan melalui udara (droplet nuclei), saat 

penderita batuk, bersin atau berbicara, kuman TB paru yang berbentuk 

droplet akan bertebaran di udara. Droplet tersebut apabila telah terhirup dan 

bersarang di dalam paru-paru seseorang, maka kuman tuberculosis akan 
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mulai berkembang biak, dan akan terjadi infeksi. Bakteri masuk ke dalam 

tubuh manusia melalui saluran pernapasan dan bisa menyebar ke bagian 

tubuh lain melaui peredaran darah, pembuluh limfe, atau langsung ke organ 

terdekatnya (Masriadi, 2017). 

Seseorang ditetapkan sebagai penderita tuberculosis paru apabila 

ditemukan gejala klinis utama pada dirinya.Gejala utama pada penderita TB 

adalah batuk berdahak lebih dari tiga minggu, batuk berdarah, sesak napas, 

dan nyeri dada. Gejala lainnya berkeringat pada malam hari, demam tidak 

tinggi/meriang, dan penurunan berat badan (Widoyono, 2011). Menurut 

Depkes 2016, diagnosis TB ditetapkan berdasarkan keluhan, hasil anamnesis, 

pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang 

lainnya. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit 

TB adalah dengan Obat Anti Tuberculosis (OAT) yang meliputi Isoniazid, 

Rifampisin, Etambutanol, Streptomisin, dan Pirazinamid. Pasien TB yang 

sudah dipastikan menderita TB minimal harus mengkonsumsi obat selama 6 

bulan. Efek samping obat biasanya ringan sampai berat yang berupa 

hepatotoksik. Salah satu obat yang menyebabkan hepatotoksik adalah 

Rifampisin yang merupakan obat utama TB (Prihatni etal, 2005). Penanda 

awal dari hepatotoksik yaitu peningkatan enzim-enzim dalam serum yang 

terdiri dari Glutamate Oxaloacetate Transaminase (GOT) yang disekresikan 

secara paralel dengan Glutamate Pyruvate Transaminase (GPT) yang 

merupakan penanda spesifik untuk mendeteksi adanya gangguan fungsi hati 

(Annisa et al, 2015). 

Gangguan fungsi hati merupakan efek samping dari penggunaan Obat 

Anti Tuberculosis yang sering dikeluhkan bagi pasien tuberculosis. Kejadian 

ini sering disebut Anti Tuberculosis drug induced hepatotoxicity. Ketiga Obat 

Anti Tuberculosis yaitu isoniazid, rifampisin, dan pirazinamid merupakan 

obat penyebab hepatotoksisitas, karena ketiganya dimetabolisme di hati. 

Pemeriksaan fungsi hati dapat dilakukan dengan pemeriksaan SGOT,SGPT 
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dan Bilirubin Total untuk mencegah efek samping dari Obat Anti 

Tuberculosis (Pontoh et al, 2016). 

Kadar SGPT menurun dalam keadaan pengaruh obat salisilat, kadar 

SGPT meningkat dalam keadaan hepatitis, nekrosis hati, sirosis, kanker hati, 

kegagalan jangtung, intoksikasi akut alkohol, pengaruh obat antibiotik, 

narkotik, antihipertensi, rifampisin, dan flurazepam (Kee, 2008). Berdasarkan 

pada penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ahli yang berhubungan 

dengan nilai SGPT. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kadar 

SGPT, yaitu faktor istirahat, kelelahan dan mengkonsumsi obat-obatan. 

Pada pemeriksaan SGPT metode yang digunakan yaitu Kinetik-IFCC. 

Alanin mengkatalisis reaksi pemindahan gugus NH2 dari asam amino alanin 

ke asam alfa-ketoglutarat. Hasilnya akan terbentuk asam keto yang lain, yang 

berasal dari alanin yaitu asam piruvat dan asam amino yang berasal dari asam 

alfa-ketoglutarat yaitu asam glutamate. SGPT mengkatalisis pemindahan 

gugus amino dari alanine kepada ketoglutarat untuk membentuk piruvat dan 

glutamate. Kemudian dengan adanya NADH dan laktat dehidrogenase maka 

piruvat akan direduksi menjadi laktat dan NAD. Reaksi diamati dengan 

mengikuti penurunan absorbansi atau penurunan konsentrasi NADH pada 

panjang gelombang 340 nm (Laili, 2013). 

Berdasarkan  latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Gambaran Kadar Serum Glutamic Pyruvic 

Transaminase (SGPT) Pada Pasien Tuberculosis” penelitian tersebut diambil 

untuk dilakukan analisis studi literatur. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran kadar SGPT pada peasien Tuberculosis? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran kadar SGPT pada pasien Tuberculosis. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui jumlah kadar SGPT pada pasien Tuberculosis 

b. Untuk mengetahui interpretasi kadar SGPT pada pasien tuberculosis. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Bagi Institusi 

Sebagai tambahan informasi dalam bidang akademik dan diharapkan dapat 

menjadi bahan pembelajaran. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui gambaran kadar SGPT pada pasien 

Tuberculosis dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

penulisan karya tulis ilmiah dan penelitian yang dilakukan. 

3. Manfaat Bagi Tempat Penelitian 

Sebagai tambahan wawasan dan informasi dalam bidang akademik. 

4. Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Sebagia tambahan sumber referensi dan informasi dalam bidang 

akademik. 


