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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia adalah kesehatan. Agar 

tetap sehat manusia bisa dengan cara melakukan olahraga, istirahat yang cukup 

dan makan makanan yang sehat. Apabila dalam keadaan sakit manusia pasti akan 

memilih untuk menggunakan obat kimia karena khasiatnya telah terbukti secara 

klinis. Tetapi adapula manusia yang memilih untuk menggunakan obat tradisional 

karena efek sampingnya relatif lebih ringan daripada obat kimia. Penggunaan obat 

agar dapat masuk ke dalam tenggorokan biasanya dibantu dengan minum air, 

tetapi adanya juga orang yang minum obat hanya bisanya menggunakan bantuan 

pisang.  

Penelitian yang mengkaji interaksi obat dengan minuman diantaranya  

penelitian yang telah dilakukan oleh Andayani (2003) yang mengkaji interaksi 

antara parasetamol yang diberikan bersama dengan jus buah pisang ambon secara 

peroral ternyata menunjukkan bahwa jus buah pisang ambon tidak mempengaruhi 

parameter farmakokinetika parasetamol. Selain penelitian itu, ada penelitian dari 

Syafah (2007) yang mengkaji interaksi antara parasetamol yang diberikan 

bersama dengan sediaan jus buah anggur secara peroral ternyata menunjukkan 

bahwa sediaan jus buah anggur ternyata mempengaruhi proses absorbsi yang 

ditunjukkan dengan berubahnya harga AUC, juga berpengaruh terhadap proses 

distribusi parasetamol dapat diamati dari meningkatnya volume distribusi. Selain 
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itu, juga mempengaruhi proses eliminasi yang ditandai dengan menurunnya 

konstanta kecepatan eliminasi dan klirens sehingga, waktu paroh lebih lama. 

Parasetamol atau yang disebut juga Asetaminofen, sering digunakan 

sebagai obat penghilang rasa nyeri (analgetik) atau penurun demam (antipiretik). 

Parasetamol dimetabolisme terutama di hati sebagai konjugat tak aktif dengan 

asam glukuronat, sulfat dan sistein dan metabolit hepatotoksik intermediate (orde 

1) oleh CYPIA2 dan CYP2EI. Parasetamol bersifat polar karena dapat larut dalam 

air. Parasetamol dimetabolisme oleh enzim sitokrom P-450 34A sedangkan buah 

apel mengandung suatu flavonoid yaitu berupa quercetin yang dapat menghambat 

aktivitas enzim sitokrom P-450 34A. 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian tentang 

farmakokinetika dengan interaksi obat. Interaksi obat bisa terjadi dengan obat 

dengan obat lain, obat dengan obat tradisional, obat dengan makanan, obat dengan 

minuman. Di alam ini banyak terdapat beragam buah dengan berbagai warna, 

bentuk, rasa dan tentunya kandungan dalam buah yang memiliki khasiat yang baik 

untuk kesehatan. Salah satu buah yang bermanfaat bagi kesehatan adalah buah 

apel. Kebanyakan orang menelan obat dengan bantuan minum air putih, oleh 

karena itu dilakukan penelitian interaksi obat dengan minuman perasan buah apel. 

Penelitian ini digunakan perasan bukan sediaan jadi karena didalam sediaan jadi 

ditakutkan yang berpengaruh terhadap parameter farmakokinetika parasetamol 

bukan kandungan buah apel tetapi zat-zat lain yang terdapat dalam sediaan jadi, 

misal bahan pengawet, bahan pemanis, bahan pewarnanya. Pada saat penelitian 

perasan yang digunakan dibuat baru dan tidak dikupas kulitnya agar semua 
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kandungan dalam buah tidak hilang. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara pemakaian 

perasaan buah apel dengan parasetamol. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : apakah 

perasaan buah apel yang diberikan bersama dengan parasetamol secara oral dapat 

mempengaruhi parameter farmakokinetika parasetamol pada kelinci jantan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perasan buah apel 

yang diberikan bersama secara oral terhadap parameter farmakokinetika 

parasetamol pada kelinci jantan. 

  

D. Tinjauan Pustaka 

 1. Farmakokinetika 

 Kerja suatu obat merupakan hasil dari banyak proses dan kebanyakan 

prosesnya sangat rumit. Sebelum obat mencapai tujuannya dalam tubuh yaitu 

tempat kerja (target of site) obat terlebih dahulu mengalami beberapa proses. Fase 

yang pertama adalah fase farmasetik yang meliputi hancurnya bentuk sediaan obat 

dan melarutnya bahan obat, dimana bentuk sediaan obat padat banyak digunakan. 

Yang kedua fase farmakokinetika, farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari 

perjalanan obat di dalam tubuh, mulai dari absorpsi, distribusi obat ke seluruh 
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tubuh, dan eliminasi melalui proses metabolisme dan atau ekskresi. Hipotesis 

dasar farmakokinetika adalah mengetahui hubungan antara efek farmakologis atau 

respons toksik dengan konsentrasi obat yang dicapai pada sirkulasi sistemik. 

Penerapan farmakokinetik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas terapi atau 

menurunkan efek samping dan toksisitas obat pada pasien. Efek obat selalu 

dihubungkan dengan konsentrasi obat pada tempat aksinya atau reseptornya. 

Tempat aksi obat dapat berada secara luas di dalam tubuh, misalnya di jaringan, 

oleh karena itu tidak mungkin mengukur langsung konsentrasi obat dalam plasma, 

urin, saliva dan cairan tubuh yang mudah pengambilannya, diupayakan untuk 

menggambarkan prediksi hubungan antara konsentrasi obat dalm plasma dengan 

konsentrasi obat pada tempat aksinya. Sifat homogenitas kinetik adalah penting 

untuk dipakai sebagai asumsi dalam penerapan farmakokinetika yaitu sebagai 

dasar untuk menegakkan konsentrasi obat dalam plasma pada rentang terapi. 

Dalam arti sempit farmakokinetik khususnya mempelajari perubahan-perubahan 

konsentrasi dari obat dan metabolisme didalam darah dan jaringan sebagai fungsi 

dari waktu. Proses setelah obat diabsorbsi disebut juga disposisi dan proses 

biotransformasi dan ekskresi disebut juga eliminasi. Ketiga fase farmakodinamika 

merupakan interaksi obat-reseptor dan juga proses-proses yang terlibat dimana 

akhir dari efek farmakologi terjadi (Aslam dkk, 2003;Mutchler, 1986). 

 Beberapa faktor yang dapat menyebabkan variabilitas tercapainya 

konsentrasi obat dalam plasma yang berakibat pada variabilitas respons 

farmakologinya : perbedaan dalam proses absorbsi, distribusi, metabolisme dan 
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ekskresi / eliminasi (ADME), status penyakit, patofisiologi,fisiologis dan interaksi 

obat. 

Penggunaan farmakokinetika untuk menegakkan aturan dosis dengan 

mengetahui status penderita serta hubungan antara efek terapi dan konsentrasi 

obat dalam plasma dalam upaya mencapai efektivitas terapi yang maksimal 

sangatlah diperlukan (Aslam dkk, 2003). 

 
Obat dalam  
bentuk terlarut 

                           Absorpsi 

Konsentrasi obat   Distribusi              obat dalam  
dalam plasma                                     jaringan 

      Eliminasi 

Metabolisme dan                  konsentrasi obat 
ekskresi obat                     di tempat aksi 

 
Gambar.1 Diagram Farmakokinetika (Aslam, dkk., 2003) 

            

Fase farmakokinetika termasuk proses-proses yang berlangsung pada 

pengambilan suatu obat kedalam organisme (tubuh) yaitu : 

a. Absorpsi 

Absorpsi obat adalah proses senyawa obat dipindahkan dari tempat 

absorbsinya ke dalam sirkulasi sistemik, yang mana proses ini tergantung pada 

karakteristik tempat absorpsi, aliran darah di tempat absorpsi, sifat fisiko –kimia 

dan karakteristik produk (bentuk sediaan). Berbagai bentuk sediaan obat dengan 

cara pemberiaannya, menentukan tempat absorpsi obat. Terdapat tujuh macam 
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mekanisme absorpsi obat, tetapi pada umumnya dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu mekanisme difusi pasif  dan transfort aktif atau  transport dengan fasilitas 

(Aslam, dkk., 2003). 

Mekanisme absorbsi obat melalui difusi aktif dipengaruhi oleh pKa obat, 

pH tempat absorbsi dan fraksi obat yang terionkan. Hal-hal yang dapat 

mempercepat atau memperlambat perpindahan obat dari tempat absorbsi ke dalam 

sirkulasi sistemik juga akan mempengaruhi laju absorbsi obat dan jumlah absorpsi 

obat ; misalnya kecepatan pengosongan lambung, peningkatan aliran darah yang 

disebabkan oleh panas (meningkatkan laju absorbsi), bentuk dan cara pemberian, 

pergerakan saluran cerna serta sifat fisika kimia obat. Sebaliknya penurunan aliran 

darah, misalnya disebabkan oleh obat-obat yang mempunyai efek vasokontriksi, 

syok, atau penyakit lain dapat memperlambat absorbsi (Setiawati, 1995;Shargel, 

dkk., 2005).     

Pengertian lain absorpsi yaitu proses penyerapan obat dari tempat 

pemberiaan, termasuk kelengkapan dan kecepatan proses tersebut. Namun, secara 

teknik yang lebih penting adalah bioavailabilitas. Bioaavailabilitas yaitu 

persentase jumlah obat yang dinyatakan dalam persen terhadap dosis yang 

mencapai sirkulasi darah dalam bentuk utuh atau aktif. Atau bisa dirumuskan 

sebagai bagian (fraksi) dari obat yang tidak berubah yang mencapai sirkulasi 

sistemik setelah pemberiaan melalui jalur apa saja. Untuk obat yang diberikan 

secara oral, bioavailabilitasnya mungkin kurang dari 100% yang berdasarkan dua 

alasan yaitu banyaknya obat yang diabsorpsi tidak sempurna dan eliminasi lintas 

pertama. Kecepatan larut partikel obat (dissolution rate) berperan penting: 
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semakin halus partikelnya semakin cepat larutnya sehingga absorbsi juga semakin 

cepat (Aslam dkk, 2003; Tjay and Rahardja, 2002;Setiawati, 1995). 

Pemberiaan secara oral, obat mungkin tidak diabsorpsi secara tidak 

lengkap, misal parasetamol hanya 88% dari satu dosisnya yang mencapai sirkulasi 

sistemik, yang mana dikarenakan kurangnya absorpsi dari usus dan sebagian 

diterangkan melalui metabolisme bakteri terhadap parasetamol didalam usus. 

Molekul obat yang tidak terionisasi dan utuh bersifat lipofil sehingga lebih mudah 

diabsorpsi karena mudah berikatan dengan membran sel yang tersusun atas 

lipoprotein berbeda dengan ion-ion yang bersifat hidrofil. Obat-obat yang terlalu 

hidrofilik atau terlalu lipofilik untuk agar dapat diabsorpsi dengan mudah dan 

bioavailabilitasnya yang rendah juga disebabkan karena absorpsi yang tidak 

lengkap, sehingga obat tidak dapat menembus lipid membran. Sebagian besar obat 

bersifat asam atau basa organik lemah, dimana dalam keadaan cair mengalami 

disosiasi menjadi ion. Besarnya ionisasi untuk setiap zat berbeda, tergantung 

dengan konstan disosiasinya (Ka) dan derajat keasaaman (pH) dilingkungan 

sekitar (Katzung, 2001; Tjay dan Rahardja, 2002). 

Selama obat mencapai sirkulasi umum (sistemik), konsentrasi obat dalam 

plasma akan naik sampai maksimum. Pada umumnya absorbsi suatu obat terjadi 

lebih cepat daripada eliminasi. Selama obat diabsorbsi ke dalam sirkulasi 

sistemik, obat didistribusikan ke semua jaringan dalam tubuh dan juga secara 

serentak dieliminasi (Shargel, dkk., 2005). 

Keseluruhan laju absorpsi obat dapat digambarkan secara matematik 

sebagai suatu proses orde kesatu atau orde nol. Sebagian besar model 



 8

farmakokinetika menganggap absorpsi mengikuti orde kesatu, kecuali apabila 

anggapan absorpsi orde nol memperbaiki model secara bermakna atau telah teruji 

dengan percobaan (Shargel, dkk., 2005). 

Parameter farmakokinetika yang menggambarkan laju absorpsi adalah Ka, 

Cp maks dan tmaks. Sedangkan parameter yang menggambarkan besarnya obat 

yang mencapai sirkulasi sistemik adalah AUC obat dalam plasma dan F absolute 

atau relative. Waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi maksimum 

tidak tergantung pada dosis, namun tergantung pada Ka dan Ke. Pada saat 

konsentrasi maksimum laju absorpsi sama dengan laju eliminasi obat. Oleh sebab 

itu jumlah obat didalam tubuh tudak mengalami perubahan (Shargel, dkk., 2005). 

 

b. Distribusi 

Distribusi obat adalah tahapan farmakokinetika setelah proses absorpsi 

obat mencapai sirkulasi sistemik. Obat didistribusikan ke berbagai bagian tubuh 

melalui aliran darah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi distribusi obat 

yaitu Pertama karakteristik jaringan (aliran darah, koefisien partisi, kelarutannya 

dalam lemak), dalam jaringan yang perfusinya baik, kadar obat naik dengan cepat 

dan mencapai keseimbangan antara darah dan letaknya. Kedua status penyakit 

yang dapat mempengaruhi fisologi dan Ketiga ikatan obat-protein, mempunyai 

molekul sangat besar dan tidak dapat melewati membrane lipid sehingga obat 

tidak dapat didistribusikan kedalam jaringan dan hanya obat bebas yang bisa 

didistribusikan kedalam jaringan tubuh (Aslam,dkk.,  2003;Tanzil, 1994). 

Pada awal ditribusi, obat mengikuti aliran darah menuju jaringan/organ 

yang mempunyai perfusi tinggi dengan darah seperti jantung, paru-paru, ginjal, 
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hati sehingga cepat terjadi kesetimbangan dengan sirkulasi sistemik dan sehingga 

merupakan kompartemen yang sama dengan sirkulasi sistemik dan selanjutnya 

disebut kompartemen sentral. Pada tahap berikutnya, obat terdistribusi ke jaringan 

lemak, tulang, otot, kulit, jaringan ikat yang mempunyai perfusi lebih rendah. 

Obat-obat yang tidak larut dalam lemak atau tidak sesuai karakteristiknya dengan 

jaringan lemak, tulang, otot, kulit, jaringan ikat tidak mengalami distribusi pada 

tahap ini. Sedang obat yang mempunyai kelarutan yang cukup dalam lemak, 

mempunyai karakteristiknya dengan jaringan/organ tertentu, obat akan 

terdistribusi ke dalamnya selanjutnya akan terjadi keseimbangan dengan sirkulasi 

sistemik (Aslam, dkk., 2003). 

Obat yang dalam bentuk bebas adalah yang aktif secara farmakologis dan 

dapat berdifusi keluar dari sirkulasi sistemik sehingga distribusinya lebih luas, 

tetapi obat yang terikat dengan protein plasma tidak aktif secara farmakologis dan 

tidak dapat berdifusi sehingga berada di sirkulasi sistemik dan distribusinya 

terbatas. Besarnya distribusi obat di dalam tubuh diberi istilah volume distribusi 

yang berarti volume di mana obat tersebut terlarut di dalam tubuh. Volume 

Distribusi mengkaitkan hubungan antara jumlah obat di dalam plasma. Apabila 

volume distribusi meningkat, maka konsentrasi obat dalam plasma menjadi kecil 

dan sebaliknya (Aslam, dkk., 2003 ). 

Berdasarkan penyebarannya dalam tubuh distribusi dibedakan atas dua 

fase, yaitu difusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan yaitu ke organ 

yang perfusinya sangat baik seperti jantung, hati, ginjal, dan otak. Selanjutnya 
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distribusi fase kedua jauh lebih yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak 

sebaik organ diatas seperti otot,  visera, kulit,  dan jaringan lemak (Tanzil, 1994). 

 

c. Eliminasi 

Eliminasi obat dari tubuh dapat meliputi proses-proses yang terjadi di 

dalam ginjal, paru, hati, dan organ lainnya. Eliminasi obat sebagian besar terjadi 

melalui hati dan ginjal, meskipun masih ada beberapa jalur eliminasi lainnya, 

misalnya ekskresi secara bilier. Dengan membagi laju eliminasi pada setiap organ 

dengan konsentrasi obat yang menuju pada organ menghasilkan klirens pada 

masing-masing organ tersebut. Dua lokasi utama eliminasi obat adalah kedua 

ginjal dan hati. Klirens dari obat yang tidak berubah di dalam urine menunjukkan 

klirens ginjal. Di dalam hati, eliminasi obat terjadi melalui biotransformasi obat 

induk pada satu metabolit atau lebih, atau ekskresi obat yang tidak berubah ke 

dalam empedu, atau kedua-duanya. Jaringan-jaringan eliminator lain termasuk 

paru-paru dan tempat metabolisme lainnya, misalnya darah atau otot (Katzung, 

2001;Aslam, 2003). 

Untuk sebagian besar obat-obat, klirens tetap pada rentang konsentrasi 

plasma atau konsentrasi darah yang ditemukan di dalam lingkungan (setting) 

klinik? yaitu eliminasi tidak mengalami kejenuhan dan laju eliminasi obat 

berbabding lengsung dengan konsentrasi. Hal ini biasanya mengacu pada 

eliminasi orde pertama (first order). Eliminasi dapat dikategorikan menjadi 

Eliminasi Kapasitas-Terbatas dan Eliminasi Bergantung-Aliran. Untuk obat-obat 

yang menunjukkan eliminasi kapasitas-terbatas (misalnya phenytoin, ethanol), 

maka klirens akan berubah sesuai dengan konsentrasi yang dicapai. Eliminasi 
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kapasitas terbatas juga dikenal sebagai eliminasi yang mengalami kejenuhan, 

eliminasi yang bergantung pada dosis atau konsentrasi, eliminasi nonlinier, dan 

eliminasi Michaelis Menten. Sebagian obat alur eliminasi obat akan menjadi 

jenuh apabila dosisnya cukup tinggi. Eliminasi bergantung-aliran, obat-obat 

tertentu dikeluarkan dari tubuh dengan segera melalui organ eliminasi, sehingga 

pada konsentrasi obat realistis secara klinik, sebagian besar obat didalam darah 

memperfusi organ dieliminasi pada saat lintas pertama obat melalui organ 

tersebut, yang mana obat-obat ini terutama tergantung pada laju pengankutan obat 

ke organ eliminasi (Katzung, 2001). 

Pada dasarnya obat merupakan suatu xenobiotik (zat asing) bagi tubuh 

yang tidak diinginkan keberadaannya karena dapat merusak sel dan mengganggu 

fungsi tubuh. Oleh sebab itu, tubuh mengadakan perombakan atau perubahan 

struktur kimia obat (biotransformasi) menjadi metabolit yang bersifat hidrofil, 

sehingga mempermudah proses ekskresi oleh ginjal (Shargel, dkk., 2005;Aslam, 

dkk., 2003;Tjay dan Rahardja, 2002). 

Eliminasi suatu obat dapat terjadi melalui biotransformasi (metabolisme) 

atau ekskresi atau kombinasi keduanya. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi 

kimia biotransformasi baik pada zat-zat endogen maupun zat-zat eksogen yang 

terjadi secara enzimatik. Metabolisme obat mempunyai tujuan dasar mengubah 

zat dari aktif menjadi tidak aktif ; dari kurang polar menjadi polar sehingga dapat 

dengan mudah diekskresikan melalui urine. Proses metabolisme paling besar 

terjadi di hati, meskipun dapat juga di kulit, jaringan, paru-paru, saluran cerna, 

dan ginjal. Secara garis besar faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme 
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obat dibedakan menjadi pertama faktor internal, terdiri dari faktor fisiologi 

(spesies, genetika, seks, umur, jenis kelamin) dan faktor patologis (kehamilan, 

penyakit). Kedua, faktor eksternal, meliputi makanan (lemak, protein, karbohidrat, 

vitamin, alkohol), lingkungan (produk minyak bumi, produk pirolisis, logam 

berat, insektisida, polutan, herbisida) dan Nutrien makanan. Protein, lemak, 

vitamin A, vitamin C, besi, timbal, magnesium dan kalsium dapat meningkatkan 

metabolisme (biotransformasi). Iodium, besi dapat menurunkan metabolisme 

(biotransformasi). Selain itu vitamin B dan vitamin B12 dapat meningkatkan 

metabolisme (biotransformasi) juga bisa menurunkan metabolisme 

(biotransformasi) (Aslam, dkk., 2003;Gibson & Skett, 1991). 

Ekskresi obat adalah eliminasi terakhir obat atau metabolit dari sirkulasi 

sistemik melalui ginjal bersama urine, melalui empedu dan air liur ke dalam usus 

bersama tinja, melalui keringat, melalui kulit dan air susu ibu. Obat-obat yang 

kurang larut dalam air, sulit untuk diekskresikan melalui jalur diatas, obat-obat 

tersebut dimetabolisme lebih dahulu sehingga berubah menjadi bentuk polar dan 

selanjutnya diekskresi. Ginjal adalah organ yang paling penting untuk ekskresi 

obat dan metabolitnya. Mekanisme ekskresi ginjal ada tiga yaitu filtrasi 

glomerulus, sekresi aktif tubuler, dan reabsorpsi tubuler (Aslam, dkk.,  2003). 

Berkurangnya kadar obat dalam plasma dan lamanya efek tergantung pada 

kecepatan metabolisme dan ekskresi. Kedua faktor ini menentukan kecepatan 

eliminasi obat yang dinyatakan dalam plasma half-life eliminasi (waktu paruh 

(t1/2)) yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengubah jumlah obat di dalam tubuh 

menjadi seperdua selama eliminasi. Selain itu, plasma half-life juga dipengaruhi 
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oleh kecepatan biotransformasi dan ekskresi obat. Obat dengan metabolisme yang 

cepat maka half-lifenya pendek. Sedangkan obat yang tidak mengalami proses 

biotransformasi dengan siklus enterohepatik, obat yang direabsorbsi kembali oleh 

tubuli ginjal, obat dengan presentase pengikatan pada protein yang tinggi 

mempunyai plasma half-time panjang.  

 

2. Model Farmakokinetik 

Obat berada dalam suatu keadaan dinamik dalam tubuh. Dalam suatu 

sistem biologik peristiwa-peristiwa yang dialami obat sering terjadi secara 

serentak.Dalam menggambarkan sistem biologik yang kompleks tersebut, dibuat 

penyederhanaan anggapan mengenai pergerakan obat itu. Suatu hipotesis atau 

model disusun dengan menggunakan istilah matematik, yang memberi arti singkat 

dari pernyataan hubungan kuantitatif. Berbagai model matematik dapat dirancang 

untuk meniru proses laju absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat. Model 

matematik ini memungkinkan pengembangan persamaan untuk menggambarkan 

konsentrasi obat dalam tubuh sebagai fungsi waktu (Shargel, dkk, 2005). 

Model farmakokinetika adalah suatu hubungan matemik yang 

menggambarkan perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam sistem yang 

diperiksa. Jumlah parameter yang diperlukan untuk menggambarkan model 

bergantung pada kerumitan proses dan rute pemberian obat. Dalam praktek,ada 

suatu batasan pada jumlah data yang mungkin diperoleh. Bila jumlah parameter 

yang dinilai bertambah maka ketelitian penghitungan parameter ini menjadi lebih 
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sulit. Agar parameter-parameter menjadi sahih, jumlah titik-titik data seharusnya 

selalu melebihi jumlah parameter dalam model. 

Model farmakokinetika berguna untuk : 

1. Memprakirakan kadar obat dalam plasma, jaringan, dan urin pada 

berbagai pengaturan dosis. 

2. Menghitung pengaturan dosis optimum untuk tiap penderita secara 

indivual. 

3. Memperkirakan kemungkinan akumulasi obat dan / atau metabolit-

metabolit. 

4. Menghubungkan konsentrasi obat dengan aktivitas farmakologik atau 

toksikologi. 

5. Menilai perbedaan laju atau tingkat availabilitas antar formulasi 

6. Menggambarkan perubahan faal atau penyakit yang mempengaruhi 

absorpsi, distribusi, atau eliminasi obat. 

7. Menjelaskan interaksi obat. 

Oleh karena suatu model didasarkan atas suatu hipotesis dan penyederhanaan 

anggapan, yang menggambarkan sistem biologik dalam istilah matematik, maka 

suatu perhatian pada tingkat tertentu diperlukan bila pengandaian secara penuh 

model farmakokinetik digunakan untuk memprakirakan aksi obat (Mutschler, 

1986; Shargel, dkk., 2005). 

Dari model farmakokinetik dapat diperkirakan kadar obat dalam plasma, 

jaringan, dan urin pada berbagai pengaturan dosis serta pengaturan dosis optimum 

untuk setiap penderita secara individual. Memperkirakan kemingkinan akumulasi 
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obat dan / atau metabolit-metabolitnya, menghubungkan konsentrasi obat dengan 

aktivitas farmakologi dan toksikologi serta menjelaskan interaksi obat (Shargel, 

dkk., 2005). 

Model dari farmakokinetika dapat dibagi menjadi dua yaitu model 

kompartemen dan model fisiologik (Model Aliran). Model kompartemen dapat 

dibagi menjadi Model Mammillary dan Model Caternary. Model Mammilary 

merupakan model kompartemen yang paling umum digunakan dalam 

farmakokinetika, terdiri atas satu atau lebih kompatemen perifer yang 

dihubungkan ke suatu kompartemen sentral. Kompartemen sentral mewakili 

plasma dan jaringan-jaringan yang perfusinya tinggi dan secara sepat 

berkesetimbangan dengan obat. Kompartemen satu mewakili plasma atau 

kompartemen sentral sedangkan kompartemen dua mewakili kompartemen 

jaringan. Model Caternary terdiri atas kompartemen-kompartemen yang 

bergabung satu dengan yang lain menjadi satu  deretan kompartemen. Oleh karena 

model caternary tidak dapat dipakai pada sebagian besar organ yang fungsional 

dalam tubuh yang secara langsung berhubungan dengan plasma, model ini 

digunakan tidak sesering model mammilary. Model Fisiologik juga dikenal 

sebagai model aliran darah atau model perfusi, merupakan model farmakokinetika 

yang didasarkan atas data anatomik dan fisiologik yang diketahui (Shargel, dkk., 

2005). Berikut ini beberapa model kompartemen : 

a. Model Kompartemen Satu Terbuka 

Obat masuk kedalam tubuh dan dengan cepat didistribusikan dari darah ke 

jaringan / cairan tubuh lain. Keadaan kesetimbangan diasumsikan terjadi cepat 
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sekali, obat mungkin menempati seluruh cairan ekstrasel, jaringan lunak / seluruh 

tubuh, bagaimanapun distribusi terjadi cepat dan obat tersebut terpusat pada 

daerah spesifik (Ritschel, 1976). 

Menurut model kompartemen satu tubuh dianggap sebagai satu 

kompartemen tempat menyebar dengan seketika dan merata keseluruh cairan dan 

jaringan tubuh. Model ini terlalu disederhanakan sehingga untuk kebanyakan obat 

kurang tepat. Dikatakan model satu kompartemen jika obat setelah diabsorpsi 

didistribusikan secara merata. Jika proses eliminasi mungkin terjadi disebut model 

satu kompartemen terbuka (Mutschler, 1986; Setiawati, 1995). 

Model kompartemen satu terbuka dianggap bahwa berbagai perubahan 

yang sebanding dengan kadar obat dalam jaringan. Tetapi model ini tidak 

menganggap bahwa konsentrasi obat dalam tiap jaringan adalah sam pada 

berbagai waktu. Disamping itu obat dalam tubuh tidak dapat ditentukan secara 

langsung, melainkan dapat ditentukan konsentrasi obatnya dengan menggunakan 

cuplikan-cuplikan cairan tubuh (seperti darah) (Shargel, dkk.,2005). 

Model kompartemen satu terbuka dapat dilihat pada gambar 2. 

         obat dalam          input          obat dalam        output              obat dalam urin 
        bentuk sediaan                      cairan tubuh                                keringat, feses 
 

Gambar 2. Konsep Model Kompartemen Satu Terbuka (Ritschel, 1976) 

Dalam model kompartemen ini tubuh, diasumsikan sebagai satu 

kompartemen tidak ada rintangan dalam perpindahan obat masuk ke seluruh tubuh 

dan keseimbangan akhir distribusi dicapai dengan cepat. 

 



 17

b. Model Kompartemen Dua Terbuka 

Di dalam model kompartemen ini, dianggap bahwa obat terdistribusi ke 

dalam dua kompatemen, yaitu kompartemen sentral dan kompartemen perifer. 

Kompartemen sentral meliputi darah, cairan ekstraseluler, dan jaringan-jaringan 

dengan perfusi tinggi seperti paru-paru, hati dan ginjal. Akibatnya kadar obat 

dalam tempat-tempat tersebut akan segera mencapai kesetimbangan dengan kadar 

obat dalam tubuh. Kompartemen perifer adalah berbagai jaringan yang kurang 

dialiri darah misalnya otot, kulit, dan jaringan lemak sehingga obat lambat masuk 

kedalamnya. Kompartemen perifer terdiri dari organ dan jaringan tubuh yang sifat 

perfusinya rendah. Model kompartemen dua ini pada prinsipnya sama dengan 

model kompartemen satu namun bedanya terdapat dalam proses distribusi karena 

adanya kompartemen perifer; eliminasi tetap dari kompartemen sentral. Model ini 

sesuai untuk banyak obat (Gibaldi & Perrier, 1982; Setiawati, 1995). 

Obat mengikuti model kompartemen ini jika obat tersebut setelah masuk 

ke dalam tubuh tidak terdistribusi dengan cepat. Jadi obat memerlukan waktu 

tertentu untuk terdistribusi ke seluruh tubuh (Ritschel, 1976). Darah merupakan 

bagian dari kompartemen sentral, merupakan media untuk  transport dan distribusi 

serta merupakan media yang aktual untuk pengambilan sample pada analisa kimia 

dan farmakokinetik, kompartemen tertutup dan berhubungan dengan 

lingkungannya hanya lewat kompartemen sentral. Model Kompartemen Dua 

Terbuka dapat dilihat pada gambar 3 (Ritschel, 1976). 
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Konsentrasi obat pada jaringan perifer 

  Obat dalam                         Konsentrasi obat dalam        Obat dalam feses 
      Sediaan          Ka                 jaringan sentral     Ke            urine,keringat 

Gambar 3. Konsep Model Kompartemen Dua Terbuka (Ritschel, 1976) 

 

c. Model Kompartemen Tiga Terbuka 

Model kompartemen tiga adalah suatu perluasaan dari model 

kompartemen dua, dengan suatu tambahan kompartemen jaringan dalam. Suatu 

obat yang menunjukkan kompartemen tiga terbuka didistribusikan sangat cepat 

dalam kompartemen sentral dengan perfusi tinggi, kurang cepat kedalam 

kompartemen kedua (jaringan), dan sangat lambat kedalam kompartemen ketiga 

(jaringan dalam) yang terdiri dari jaringan yang perfusinya rendah seperti tulang 

dan lemak. Kompartemen jaringan dalam kemungkinan memerankan ikatan obat 

yang kuat dalam jaringan tersebut (Shargel, dkk., 2005). 

d. Model Non Kompartemen 

Cara Lain untuk memperkirakan nilai parameter farmakokinetika yaitu 

dengan model non kompartemen. Metode ini dikerjakan atas dasar perkirakan luas 

daerah di bawah kurva (AUC) obat dalam darah terhadap waktu. Pada model ini 

tidak perlu adanya asumsi tentang model kompartemen sehingga dapat dengan 

kata lain semua proses harus mengikuti kinetika orde satu harus dipenuhi yang 

berarti farmakokinetiknya harus linier (Gibaldi & Perrier, 1982) 

Model non kompartemen untuk menghitung parameter absorpsi, 

distribusi dan eliminasi berdasarkan teori momen statistik. Pada pemberian obat 

dosis tunggal, sample darah hanya diambil sampai waktu tertentu (tn) dan 
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konsentrasi tertentu (Cn). Perhitungan AUC juga dapat digunakan untuk 

menghitung klirens obat yang sama dengan ratio dari dosis intravena dan AUC 

(Gibaldi & Perrier, 1982). 

3. Farmakokinetika Linier dan Non Linier 

Model linier beranggapan bahwa parameter farmakokinetika obat tidak 

akan berubah bila dosis yang berbeda atau dosis ganda diberikan. Pada beberapa 

obat kenaikan dosis atau pengobatan yang kronik dapat menyebabkan 

penyimpangan profil dari farmakokinetika linier yang teramati pada dosis tunggal 

yang rendah dari obat yang sama. Perilaku itu disebut dengan farmakokinetika 

tergantung dosis. Beberapa penyebab yang menunjukkan farmakokinetika 

tergantung dosis karena terjadi kejenuhan diantaranya kejenuhan dalam dinding 

usus, peruraian dalam lambung atau saluran cerna (fase absorpsi), kejenuhan 

ikatan protein plasma dan jaringan (fase distribusi) dan penghambatan metabolik, 

kapasitas metabolisme terbatas, penjenuhan enzim (fase eliminasi). Kinetika 

tergantung dosis dapat ditentukan dengan memberikan obat pada berbagai tingkat 

dosis dan dibuat kurva kadar plasma-waktu untuk tiap dosis tersebut. Kurva yang 

menunjukkan slope sejajar berarti termasuk kinetika tidak tergantung dosis 

(Shargel, dkk., 2005). 

4. Orde Reaksi 

Laju suatu reaksi kimia atau proses kimia diartikan sebagai kecepatan 

terjadinya suatu reaksi kimia. Untuk reaksi kimia berikut:  Obat A           Obat B. 

Bila jumlah obat A berkurang dengan bertambahnya waktu (reaksi 

berjalan searah dengan tanda            ), maka laju reaksi dapat dinyatakan sebagai : 
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 –dA/dt. Dengan demikian, apabila jumlah obat B bertambah dengan 

bertambahnya waktu, maka laju reaksi dapat pula dinyatakan sebagai :   + dB/dt.                                

Laju reaksi ditentukan melalui percobaan dengan cara mengukur obat A 

dalam jarak waktu yang ditetapkan. Orde reaksi menunjukkan cara bagaimana 

konsentrasi obat atau pereaksi mempengaruhi laju suatu reaksi kimia. Orde reaksi 

ditentukan oleh kemungkinan suatu unit yang terjadi pada populasi tertentu. 

Dalam farmakokinetika hanya orde reaksi 0 dan orde reaksi 1 yang penting 

(Shargel, dkk., 2005). 

a. Reaksi Orde Nol 

Bila jumlah obat A berkurang dalam suatu jarak waktu yang tetap t, maka 

laju hilangnya obat A dinyatakan sebagai : dA/dt = - Ko. Ko adalah tetapan laju 

reaksi orde nol dan dinyatakan dalam satuan massa/waktu (misal : mg/menit). 

Integrasi persamaan diatas menghasilkan persamaan berikut A = - Ko.t + Ao. Ao 

adalah jumlah obat A pada t = 0, maka dari persamaan tersebut dapat dibuat suatu 

grafik hubungan antara A terhadap t yang menghasilkan suatu garis lurus 

(Shargel, dkk., 2005). 

b. Reaksi Orde Satu 

Bila jumlah obat A berkurang dengan laju uang sebanding dengan jumlah 

obat A tersisa, maka laju hilangnya obat A dinyatakan sebagai : dA/dt = -Ka. Ka 

adalah tetapan laju reaksi orde satu dan dinyatakan dalam satuan waktu -1 (misal : 

jam-1). 

  Integrasi dari persamaan diatas menghasilkan persamaan sebagai berikut 

: ln A = - Kt + ln Ao. Dapat pula dinyatakan sebagai berikut :  A = Ao . e – Kt . Bila 
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ln = 2.3 log, maka persamaannya menjadi : Log A = - Kt / 2,3 + log Ao, yang 

mana dari persamaan ini, grafik hubungan log A terhadap t menghasilkan garis 

lurus (Shargel, dkk., 2005). 

5. Parameter Farmakokinatika 

Parameter Farmakokinetika adalah besaran yang diturunkan secara 

matematis dari model yang berdasarkan hasil pengukuran kadar obat utuh atau 

metabolitnya dalam darah, urin, atau cairan hayati lainnya. Parameter 

farmakokinetika berfungsi untuk memperoleh gambaran yang dapat dipergunakan 

dalam mengkaji kinetika absorpsi,  distribusi, dan eliminasi obat didalam tubuh. 

Parameter farmakokinetika dibagi menjadi tiga yaitu Parameter 

Farmakokinetika Primer, Parameter Farmakokinetik Sekunder dan Parameter 

Faramakokinetik Turunan. Parameter faramakokinetik primer adalah parameter 

farmakokinetik yang harganya di pengaruhi oleh perubahan salah satu atau lebih 

ubahan fisiologi yang terkait dan yang termasuk parameter tersebut adalah Ka, Fa,  

Vd, CLt dan CLr (Donatus, 2005). 

Parameter faramakokinetika sekunder adalah parameter farmakokinetik 

yang harganya tergantung pada harga parameter farmakokinetik primer, yang 

termasuk parameter sekunder yaitu t½el, Ke dan Fe. Sedangkan parameter 

farmakokinetika turunana harganya semata-mata tidak tergantung dari harga 

parameter farmakokinetika primer tetapi tergantung dari dosis atau kecepatan 

pemberian obat terkait (Donatus, 2005). 

Bioavailabilitas atau availabilitas sistemik (F) menunjukkan fraksi dari 

dosis obat yang mencapai peredaran darah sistemik dalam bentuk aktif.  Jika obat 
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diberikan per oral maka F biasanya kurang dari 1 dan besarnya bergantung pada 

jumlah obat yang dapat menembus dinding saluran cerna (jumlah yang diabsorbsi) 

dan jumlah obat yang mengalami eliminasi presisitemik (metabolisme lintas 

pertama) di mukosa dan dalam hepar. Besarnya bioavailabilitas suatu obat oral 

digambarkan oleh AUC (area under the curve atau luas area di bawah kurva kadar 

obat dalam plasma terhadap waktu) obat oral tersebut dibandingkan dengan AUC-

nya pada pemberian IV. Ini disebut bioavailabilitas absolut dari obat oral tersebut 

(Setiawati, 2007). 

Volume distribusi (Vd) menunjukkan volume penyebaran obat dalam 

tubuh dengan kadar plasma atau serum. Vd bukanlah volume anatomis yang 

sebenarnya, tetapi hanya volume semu yang menggambarkan luasnya distribusi 

obat dalam tubuh. Tubuh dianggap sebagai 1 kompartemen yang terdiri dari 

plasma atau serum dan Vd adalah jumlah obat dalam tubuh dibagi dengan 

kadarnya dalam plasma atau serum. Besarnya Vd ditentukan oleh ukuran dan 

komposisi tubuh, kemampuan molekul obat memasuki berbagai kompartemen 

tubuh, dan derajat ikatan obat dengan protein plasma dan dengan berbagai 

jaringan (Setiawati, 2007). 

Waktu paruh eliminasi (t½) adalah waktu yang diperlukan untuk turunnya 

kadar obat dalam plasma atau serum pada fase eliminasi (setelah fase absorpsi dan 

distribusi) menjadi separuhnya. Untuk obat-obat dengan kinetika first order, t½ ini 

merupakan bilangan konstan, tidak  tergantung dari besarnya dosis, interval 

pemberian, kadar plasma maupun cara pemberian. Meskipun  t½ bukan indeks 

yang baik untuk kecepatan eliminasi obat, tetapi t½ merupakan indeks yang baik 
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untuk waktu mencapai keadaan mantap (steady  state) atau tss waktu untuk 

menghilangkan obat dari tubuh (sama besar dengan tss) dan untuk memperkirakan 

interval dosis atau T (Setiawati, 2007). 

Bersihan total (clearance / ClT) adalah volume darah/plasma yang 

dibersihkan dari obat per satuan waktu (ml/menit). Untuk obat dengan kinetika 

first order, Cl merupakan bilangan konstan. Laju eliminasi meningkat dengan 

meningkatnya kadar. Jadi, bersihan total yang merupakan ukuran kemampuan 

tubuh untuk mengeliminasi obat, tergantung tidak hanya dari t½ tetapi juga dari 

Vd. Bersihan obat total merupakan hasil penjumlahan bersihan obat berbagai 

organ dan jaringan tubuh, terutama ginjal dan hati (Setiawati, 2007). 

AUC (area under the curve) atau luas area di bawah kurva yaitu 

konsentrasi obat dalam plasma, darah atau serum yang terintegrasi dengan waktu 

(dari AUC0 sampai AUC0-1) setelah dosis tunggal atau selama waktu interval dosis 

pada keadaan tunak  (Joenoes, 1998). 

Parameter yang berhubungan dengan proses absorbsi meliputi konstanta 

obat area dibawah kurva dan fraksi obat terabsorpsi. Proses distribusi meliputi 

volume distribusi. Sedangkan proses eliminasi meliputi klirens, konstanta obat 

tereliminasi dan waktu paruh. 

6. Interaksi Obat  

Secara umum suatu interaksi obat dapat digambarkan sebagai interaksi 

antar suatu obat dan unsur lain yang dapat mengubah kerja salah satu atau 

keduanya, menyebabkan efek samping tak terduga. Pada prinsipnya interaksi obat 

dapat menyebabkan dua hal penting. Pertama, interaksi obat dapat mengurangi 
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atau bahkan menghilangkan khasiat obat. Kedua, interaksi obat dapat 

menyebabkan gangguan atau masalah kesehatan yang serius, karena 

meningkatnya efek samping dari obat-oabat tertentu. Risiko kesehatan dari 

interaksi obat ini sangat bervariasi, bisa hanya sedikit menurunkan khasiat obat 

namun bisa pula fatal. 

Interaksi Obat yang merugikan menyebabkan ribuan orang harus dirawat 

di rumah sakit setiap tahun. Interaksi yang terjadi telah menimbulkan gangguan 

serius sehingga kadang-kadang menyebabkan kematian. Untunglah jumlah 

interaksi yang menimbulkan kematian ini hanya sebagian kecil dari jumlah 

interaksi obat seluruhnya yang terjadi. Yang lebih sering terjadi adalah interaksi 

yang meningkatkan toksisitas atau turunnya efek terapi pengobatan sehingga 

pasien tidak merasa sehat kembali atau tidak cepat sembuh sebagaimana 

seharusnya (Harkness, 1984). 

Obat dapat berinteraksi dengan makanan dan zat kimia yang masuk dari 

lingkungan atau obat lain. Interaksi ini dapat mempercepat atau memperlambat 

metabolisme obat. Obat-obat yang larut baik dalam lemak dan lama berinteraksi 

dengan hati, mampu menginduksi peningkatan pembentukan enzim-enzim yang 

terlibat dalam biotransformasi, kadar obat dalam plasma dapat menurun sampai 

dibawah angka normal (Mutschler, 1986). 

Pada pemberian obat-obat tertentu bersamaan dengan makanan obat dapat 

terjadi interaksi yang berakibat : 
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1. Makanan dapat merubah aktivitas obat yang mengakibatkan respon 

terhadap obat berkurang / sebaliknya respons terhadap obat justru 

meningkat. 

2. Sebaliknya obat dapat pula memberikan efek negatif terhadap 

makanan.misalnya berkurangnya nutrisi makanan tersebut. 

Pada interaksi obat makanan yang paling sering terjadi ialah tergantung absorpsi 

obat dari saluran cerna. Alasan utama yang mungkin terjadi interaksi obat-

makanan ialah karena sebagian obat diberikan secara oral. Sebagaimana halnya 

pada interaksi absorpsi obat-obat, interaksi obat-makanan dapat mengakibatkan 

kecepatan absorpsi obat terganggu atau mungkin juga jumlah sebuah obat yang 

diabsorpsi berkurang dengan pembedaan lain bioavaibilitas obat obat berkurang. 

Dengan demikian waktu yang sebaiknya bagi penderita untuk meminum obat 

parasetamol adalah 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan (Joenoes, 1998). 

Interaksi farmakokinetik dapat terjadi selama fase farmakokinetik obat 

menyeluruh, juga pada absorpsi, distribusi, biotransformasi dan eliminasi. 

Interaksi pada proses absorpsi dapat terjadi akibat penurunan pH obat pertama. 

Selanjutnya pengaruh absorpsi suatu obat kedua mungkin terjadi akibat 

perpanjangan atau pengurangan waktu huni dalam saluran cerna atau akibat 

pembentukan kompleks. Pengetahuan mengenai pengaruh makanan terhadap kerja 

obat masih sangat kurang, karena itu pada banyak obat masih belum jelas 

bagaimana pengaruh pemberiaan makanan pada saat yang sama terhadap kinetika 

obat. Pada jumlah senyawa makanan menyebabkan penundaan absorpsi karena 
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perubahan harga pH dalam lambung serta perubahan motilitas usus (Mutschler, 

1986). 

Obat dapat menghambat aktivitas enzim mikrosomal dengan beberapa cara 

yaitu persaingan langsung merebut tempat pengikatan substrat, perubahan 

konformasi enzim sehingga terjadi perubahan ikatan substrat secara tidak 

langsung, terlepasnya hubungan antara NaDPH dan oksidasi obat, penundaan 

penetrasi substrat melintasi membrane mikrosomal dan perubahan proporsi 

berbagai macam bentuk sitokrom P-450. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

interaksi farmakokinetik yaitu saluran cerna, pengikatan protein dan tempat 

pengikatan pada jaringan, aneka enzim biotransformasi, ekskresi empedu, 

sirkulasi enterohepatik dan ekskresi ginjal (Donatus, 2005) 

7. Parasetamol 

Parasetamol atau yang disebut juga Asetaminofen, sering digunakan 

sebagai obat penghilang rasa nyeri atau penurun demam. Ternyata obat ini 

berbahaya bagi ginjal bila digunakan dalam waktu yang lama. Parasetamol adalah 

metabolit dari fenasetin yang banyak digunakan sebagai analgetik dan antipiuretik 

yang sama (sedikit lebih lama daripada Asetosal). Efek sampingnya lebih ringan 

tidak menimbulkan pendarahan pada lambung dengan tekanan biasa bersifat aman 

tanpa menimbulkan efek samping bagi anak-anak kecil dan ibu hamil dimakan 

untuk waktu yang singkat, walaupun dapat mencapai Air Susu Ibu. Daya kerjanya 

sedikit lebih singkat dari asetosal maka pada tahun terakhir parasetamol banyak 

sekali digunakan di Indonesia sebagai analgetik dan antipiuretik yang aman (Tjay 

dan  Rahardja, 2002). 
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Parasetamol (C8H9NO2) mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak 

lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket  Pemerian parasetamol 

berupa serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit. Kelarutan, larut dalam 

70 bagian air, 7 bagian (85%), 13 bagian aseton P, 40 bagian gliserol dan 9 bagian 

propilenglikol P serta larut dalam alkali hidroksida.  

Waktu paroh parasetamol dalam darah (normal 2 jam) juga sangat 

memanjang (lebih dari 4 jam), sehingga dipakai sebagai ukuran untuk menilai 

derajat keseriusan keracunan. Absorpsi parasetamol cepat dari traktus GI, pada 

dosis terapi, obat dalam bentuk tak terikat plasma protein. Volume distribusinya 

berkurang pada hepatitis dan naik pada hipertiroid, kehamilan dan kegemukan. 

Parasetamol dimetabolisme terutama di hati sebagai konjugat tak aktif dengan 

asam glukuronat, sulfat dan sistein dan metabolit hepatotoksik intermediate (orde 

1) oleh CYPIA2 dan CYP2EI. Intermediate didetoksifikasi oleh glutathione, 2-3% 

diekskresi tak berubah di urin, berkurang pada hipertiroid dan kehamilan, naik 

pada hepatitis dan neonatus. 

Telah dilaporkan oleh Chafetz dkk (1971) bahwa suatu cara penetapan 

kadar parasetamol tak berubah dalam plasma yang ternyata memiliki sensitivitas 

dan selektivitas yang tinggi sehingga metode ini dapat digunakan pada contoh 

cuplikan yang sedikit, dan selain itu metode ini juga sederhana dan cepat. Metode 

ini tidak terganggu oleh adanya metabolit parasetamol & metode ini didasarkan 

pada reaksi antara gugus fenol dan asam nitrit yang memberikan warna kuning 

serta menjadi jelas dalam suasana alkalis. Secara kuantitatif ternyata senyawa 

kuning yang terbentuk pada reaksi diatas bersifat stabil (Darsani, 1986).  
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Penggunaan parasetamol secara terus menerus dalam dosis tinggi dapat 

menyebabkan kerusakan hati karena terbentuknya ikatan antara makromolekul sel 

hati dengan metabolit intermedier parasetamol. Parasetamol dimetabolisme 

terutama oleh enzim mikrosomal hati. Di hati parasetamol mengalami 

biotranformasi dan sebagian besar dieksekresikan setelah berkonjugasi dengan 

glukoronat (60%), asam sulfat (3%) dan Sistein (3%). Jika mengkonsumsi dalam 

dosis yang tinggi, maka parasetamol ikut mengalami N-hidroksilasi dengan secara 

spontan mengalami dehidritasi membentuk metabaolit N-asetil-p-benzoquinone 

yang bersifat hepatotoksis. Hepatotoksis dapat terjadi setelah mengkonsumsi dosis 

tunggal 10-15 g (200-250 mg/kg) parasetamol. Dosis diatas 250 mg/kg secara 

potensial sangat fatal. Indikasi klinik terhadap manifestasi kerusakan hati terjadi 2 

- 6 hari setelah mengkonsumi parasetamol dosis toksik. Adanya kerusakan sel-sel 

paremkhim hati atau permeabilitas membran akan mengakibatkan enzim GOT 

(Glutamat Okasaloasetat Transminase) dan GPT (Glutamat Piruvat Transminase), 

argianase, laktat dehidrogenase dan Gamma glutamil transmianse bebas keluar 

sel, sehingga enzim masuk kepembuluh darah melebihi keadaan normal dan 

kadarnya dalam darah meningkat (Anonime, 2009). 

Efek samping yang sering terjadi antara lain : reaksi hipersensitivitas dan 

kelainan darah. Pada penggunaan kronis 3-4 gram sehari dapat terjadi kerusakan 

hati. Pada dosis diatas 6 gram menyebabkan nekrose hati yang tidak reversible. 

Hepatotoksisitas ini disebabkan oleh metabolit-metabolitnya yang pada dosis 

normal dapat ditangkal oleh glutation (suatu tripeptida dengan –SH). Pada dosis 

diatas 10 gram persediaan-persediaan peptide tersebut habis dan metabolit-
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metabolit mengikat pada protein dengan –SH disel-sel hati dan terjadilah 

kerusakan irreversible (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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Gambar 4. Struktur parasetamol (Tjay dan Rahardja, 2002) 

 

8. Buah Apel  

    Divisio                 :  Spermatophyta 

    Subdivisio            :  Angiospermae 

    Klas                      :  Dicotyledone 

    Ordo                     :  Rosales 

    Famili                   :  Rosaceae 

    Genus                   :  Malus 

    Spesies                 :  Maulus domestica Borkh     (Anonimd, 2007) 

               Tanaman apel berupa pohon dengan tinggi sekitar 5 – 10 m dan 

mempunyai banyak cabang. Tanaman ini tumbuh baik pada tanah subur dengan 

fasilitas irigasi yang baik, ketinggian 800 – 1.200 m dpl, dan suhu udara sejuk 

(sekitar 16 – 27 0 C). Curah hujan terbaik sekitar 1600 – 3200 mm/tahun dan 

kelembapan 75 – 85 % dengan kesuburan tanah yang baik dan fasilits irigasi. 
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Waktu panen buah tergantung kultivarnya, tetapi biasanya pada saat umur 3,5 – 5 

bulan setelah berbunga. Buah apel mempunyai diameter lebih dari 5 cm, 

warnanya bervariasi dan rasanya  dari asam hingga manis. Bijinya berwarna 

coklat dan umumnya terdapat dua butir dalam setiap juring buah (Anonimb, 

2007). 

Buahnya mempunyai tekstur yang renyah dan rasa asamnya tergantung 

pada komposisi keseimbangan antara asam malat dan gula. Dalam 100 g apel 

segar, aktivitas antioksidannya setara dengan vitamin C sebanyak 1500 mg 

(Hernani dan Rahardjo, 2006).  

Apel mengandung serat, flavonoid, dan fruktosa (gula). Dalam 100 g apel 

terdapat 2,1 g serat. Kontribusi satu buah apel lebih dari 10 persen total kebutuhan 

serat sehari. Apabila kulitnya dikupas, kandungan serat apel masih tetap tinggi 

yakni 1,9 g. Serat apel mampu menurunkan kadar kolesterol darah, mengurangi 

pengerasan arteri, dan risiko penyakit jantung koroner. Serat tak larut dalam apel 

berfungsi untuk mengikat kolesterol LDL dalam saluran cerna dan kemudian 

menyingkirkannya dari tubuh. Sementara itu serat larutnya (pektin) akan 

mengurangi produksi kolesterol LDL di hati, berfungsi sebagai pelindung yang 

melapisi lender lambung serta usus terhadap kuman, toksin dan timbulnya luka ( 

ulcer ). Selain itu, apel juga dapat digunakan untuk obat maag dan diare. Dari 

setiap 100 g apel terkandung vitamin C  5 mg dan vitamin A 90 SI. Bagian 

tanaman yang dapat dimakan 88% dari berat total (Hernani dan Rahardjo, 2006). 

Kulit apel mengandung flavonoid yang disebut quercitin. Quercitin ini 

mempunyai aktivitas antioksidan yang tinggi dan dapat menghambat enzim 
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sitokrom P-450 3A4. Fungsinya adalah mencegah serangan radikal bebas 

sehingga dapat melindungi tubuh dari kemungkinan serangan kanker. Selain itu, 

antioksidan dapat mencegah oksidasi LDL sehingga proses aterosklerosis 

(penyumbatan pembuluh darah) dapat dihindari. Fruktosa dalam apel termasuk 

kategori gula sederhana yang memberikan rasa manis alami. Fruktosa dipecah 

relatif lambat, terutama bila dalam keadaan terkombinasi dengan serat apel. Hal 

ini menyebabkan gula darah tetap dalam kondisi stabil. Kandungan antioksidan 

apel tidak hanya berwujud quercetin, melainkan juga catechin, phloridzin, 

chlorogenic acid. Antioksidan dalam 100 g apel mempunyai aktivitas setara 

dengan 1500 mg vitamin C (Vitamin C termasuk antioksidan yang kuat bersama-

sama dengan vitamin E dan betakaroten). Kandungan vitamin C apel sendiri 

sebenarnya tidak terlalu tinggi (hanya sekitar 5,7 mg), namun antioksidan dalam 

bentuk lain terdapat melimpah di dalam buah apel (Anonimc, 2007). 

 

F. Landasan Teori 

Buah Apel merupakan buah yang mengandung karbohidrat, kaya akan 

pektin (sejenis serat), fruktosa, flavonoid yang disebut quercetin yang dalam 

beberapa penelitian memiliki bahan antikanker dan mineral seperti Ca, Mg, P dan 

K yang mana kandungan itu dapat bermanfaat bagi tubuh. Quercetin merupakan 

zat antioksidan yang mana dapat menghambat reaksi oksidasi atau suatu zat yang 

dapat menetralkan atau menangkap radikal bebas (Anonime, 2009).  

Parasetamol merupakan salah satu obat yang banyak digunakan oleh 

masyarakat sebagai analgetik dan antipiretik yang mana mempunyai sedikit efek 
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anti-inflamasi. Penggunaan parasetamol secara terus menerus dalam dosis tinggi 

dapat menyebabkan kerusakan hati karena terbentuknya ikatan antara 

makromolekul sel hati dengan metabolit intermedier parasetamol. Parasetamol 

dimetabolisme oleh enzim sitokrom P-450 3A4. Di hati parasetamol mengalami 

biotranformasi dan sebagian besar dieksekresikan setelah berkonjugasi dengan 

glukoronat (60%), asam sulfat (3%) dan Sistein (3%). Jika mengkonsumsi dalam 

dosis yang tinggi, maka parasetamol ikut mengalami N-hidroksilasi dengan secara 

spontan mengalami dehidritasi membentuk metabolit N-asetil-p-benzoquinone 

yang bersifat hepatotoksis. Hepatotoksis dapat terjadi setelah mengkonsumsi dosis 

tunggal 10-15 g (200-250 mg/kg) parasetamol. Dosis diatas 250 mg/kg secara 

potensial sangat fatal. Indikasi klinik terhadap manifestasi kerusakan hati terjadi 2 

- 6 hari setelah mengkonsumi parasetamol dosis toksik. Adanya kerusakan sel-sel 

paremkhim hati atau permeabilitas membran akan mengakibatkan enzim GOT 

(Glutamat Okasaloasetat Transminase) dan GPT (Glutamat Piruvat Transminase), 

argianase, laktat dehidrogenase dan Gamma glutamil transmianse bebas keluar 

sel, sehingga enzim masuk ke pembuluh darah melebihi keadaan normal dan 

kadarnya dalam darah meningkat (Anonime, 2009).  

Parasetamol dimetabolisme oleh enzim sitokrom P-450 3A4 sedangkan 

kandungan buah apel yang berupa senyawa flavonoid yaitu quercetin mampu 

menghambat aktivitas enzim sitikrom P-450 3A4 (CYP3A4) (Anonime, 2009) 

sehingga kemungkinan dapat terjadi interaksi antara parasetamol dengan perasan 

buah apel Fuji RRC. 
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G. Hipotesis 

Perasan buah apel (Maulus domestica Borkh) jenis Fuji RRC dapat 

mempengaruhi parameter farmakokinetika parasetamol pada kelinci jantan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




