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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Asma merupakan penyakit yang banyak dijumpai pada anak-anak maupun 

orang dewasa. Penggunaan obat asma meningkat seiring dengan meningkatnya 

kejadian asma. Salah satu obat asma yang digunakan masyarakat adalah teofilin. 

Teofilin digunakan untuk mengatasi obstruksi saluran nafas. Teofilin juga 

termasuk salah satu obat yang memiliki indeks terapi sempit (kisaran kadar efektif 

minimal kadar toksik minimal dalam darah 10-20 µg/ml) sehingga teofilin 

merupakan salah satu obat model pada studi interaksi obat. Potensi toksisitas 

akutnya telah diketahui berhubungan dengan kadar teofilin utuh di dalam darah  

(> 20 µg/ml), terwujud sebagai mual, muntah, pendarahan saluran cerna, asidosis 

metabolik, hipokalemia, hipotensi, aritmia jantung dan berakhir dengan kematian 

(Dollery, 1991). 

Pada anak-anak penggunaan obat sering kali menimbulkan masalah karena 

rasanya yang pahit. Oleh karena itu diperlukan makanan atau minuman lain untuk 

menutupi rasa maupun bau dari obat tersebut. Sebagai contohnya digunakan air 

putih, minuman manis ataupun buah yang manis. Salah satu yang biasa dijadikan 

sebagai alternatif adalah buah yang dibuat sediaan jus.  

Jus jambu biji (Psidium guajava L.) sebagai minuman yang banyak 

mengandung vitamin C bisa dijadikan alternatif dalam meminum obat dalam 

rangka menutupi rasa dan bau obat tersebut. Buah ini juga berkhasiat sebagai 
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antioksidan karena kandungan beta karoten dan vitamin C yang tinggi sehingga 

dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Rahmatini (2004) melaporkan bahwa 

pemberian selama 7 hari vitamin C sebelum perlakuan tidak menunjukkan adanya 

perubahan pada profil farmakokinetik teofilin.  

Dalam hal ini interaksi obat dengan obat sudah sering diungkapkan, 

namun interaksi obat dengan makanan masih belum banyak dipelajari. Oleh sebab 

itu berdasarkan data di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh pemberian jus jambu biji (Psidium guajava L.) jika diberikan bersamaan 

dengan teofilin terhadap profil farmakokinetiknya mengingat indeks terapi teofilin 

yang sempit. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

bagaimanakah profil farmakokinetik teofilin yang diberikan bersamaan dengan jus 

jambu biji (Psidium guajava L.) pada kelinci jantan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana profil 

farmakokinetik teofilin yang diberikan bersamaan dengan jus jambu biji        

(Psidium guajava L.) pada kelinci jantan. 

 



D. Tinjauan Pustaka 

1. Farmakokinetik  

Farmakokinetik secara definitif adalah ilmu yang mempelajari kinetika 

absorbsi obat, distribusi, dan eliminasi (metabolisme dan ekskresi) (Shargel dan 

Yu, 2005). Setelah obat masuk ke dalam tubuh, molekul obat akan diabsorbsi dari 

gastrointestinal. Kecepatan absorbsi dan eliminasi menentukan kadar obat dalam 

darah yang dicapai oleh sirkulasi sistemik, organ, jaringan dan sel. Setelah 

diabsorbsi, obat akan mengalami metabolisme di dalam hati, dikeluarkan dari hati 

ke empedu atau mencapai sirkulasi sistemik (Mutschler, 1991). 

Sebelum obat mencapai tujuannya dalam tubuh yaitu: tempat kerja  dan 

menimbulkan efek, obat mengalami banyak proses, secara garis besar proses-

proses tersebut terbagi dalam tiga tingkat yaitu fase biofarmasetika, fase 

farmakokinetika, dan fase farmakodinamika (Mutschler, 1991). Dalam tubuh obat 

mengalami beberapa  proses sebagai berikut : 

a.  Absorbsi 

Absorbsi merupakan proses pengambilan obat dari permukaan tubuh (di 

sini termasuk juga mukosa saluran cerna) atau dari tempat- tempat tertentu dalam 

organ dalam ke dalam aliran darah (Mutschler, 1991). 

Kecepatan absorbsi terutama tergantung pada bentuk dan cara pemberian 

serta sifat fisik kimia dari obat. Obat yang diabsorbsi tidak semua mencapai 

sirkulasi sistemik, sebagian akan dimetabolisme oleh enzim di dinding usus atau 

mengalami metabolisme eliminasi lintas pertama (first pass metabolism or 

elimination). Obat yang demikian mempunyai bioavailabilitas oral yang tidak 



begitu tinggi meskipun absorbsi secara oralnya mungkin hampir sempurna. 

Dengan demikian istilah bioavailabilitas menggambarkan kecepatan, kelengkapan 

absorbsi sekaligus metabolisme sebelum mencapai sirkulasi sistemik 

(Ganiswarna, 2007). 

Faktor-faktor seperti luas permukaan dinding usus, kecepatan 

pengosongan lambung, pergerakan saluran cerna, dan aliran darah ketempat 

absorbsi dapat mempengaruhi laju dan  jumlah absorpsi obat dipengaruhi 

beberapa faktor, misalnya formulasi, stabilitas obat terhadap asam lambung, 

enzim pencernaan dan makanan (Shargel dan Yu, 2005). 

b. Distribusi 

Distribusi obat ke seluruh tubuh terjadi saat obat mencapai sirkulasi. 

Selanjutnya obat harus masuk ke jaringan untuk bekerja ( Neal, 2006 ). Distribusi 

obat dibedakan atas dua fase berdasarkan penyebarannya di dalam tubuh. 

Distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang 

perfusinya sangat baik misalnya jantung, hati, dan otak. Selanjutnya distribusi 

fase kedua jauh lebih luas yaitu mencangkup jaringan yang perfusinya tidak 

sebaik organ di atas misalnya otot, visera, kulit dan jaringan lemak. Distribusi ini 

baru mencapai keseimbangan setelah waktu yang lebih lama (Ganiswarna, 2007).  

c.  Metabolisme dan Ekskresi 

Sebelum dikeluarkan dari tubuh, obat mengalami proses metabolisme 

(biotransformasi) terlebih dahulu. Biotransformasi atau metabolisme obat adalah 

proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalisis oleh 

enzim. Pada proses ini molekul obat diubah menjadi lebih polar artinya lebih 



mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak sehingga lebih mudah di 

ekskresi melalui ginjal. Selain itu, pada umumnya obat menjadi inaktif, sehingga 

biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat (Ganiswarna, 2007). 

Metabolisme terjadi terutama di hati dan hanya dalam jumlah yang sangat 

rendah terjadi dalam organ lain seperti dalam usus, ginjal, paru-paru, limpa, otot, 

kulit atau dalam darah (Mutschler, 1991). Seperti halnya metabolisme, ekskresi 

suatu obat dan metabolitnya menyebabkan penurunan konsentrasi bahan 

berkhasiat dalam tubuh (Mutschler, 1991). Ekskresi ginjal memegang tanggung 

jawab utama untuk eliminasi sebagian besar obat  (Neal, 2006). 

2.  Model Farmakokinetik 

Penelitian farmakokinetik suatu zat aktif merupakan penelitian identifikasi 

dan penetapan konsentrasi obat dalam tubuh sebagai fungsi waktu sehingga dapat 

menggambarkan model matematik. Model tersebut dapat berupa model satu 

kompartemen atau multi kompartemen yang sangat tergantung pada proses yang 

dialami zat aktif selama dalam tubuh (Shargel dan Yu, 2005). 

a.  Model satu kompartemen terbuka 

Pada model satu kompartemen terbuka, obat hanya dapat memasuki darah 

dan mempunyai volume distribusi kecil, atau juga dapat memasuki cairan ekstra 

sel atau bahkan menembus sehingga menghasilkan volume distribusi yang besar 

(Gibson, 1991). Pada model satu kompartemen terbuka terlihat seolah olah tidak 

ada fase distribusi, hal ini disebabkan distribusinya berlangsung cepat.  



                  Intravena           ke 

                                 Oral 

           ka 
Gambar 1. Model Satu Kompartemen 

 

Persamaan yang terkait dengan model ini adalah :  

tkeeCpCp .0. −=    (untuk rute intravena)......................................... persamaan 1 

ttka eAeBCp .. .. α−− −=  (untuk rute oral)  ...................................... persamaan 2 

Keterangan  : 
Cp  = Konsentrasi obat dalam plasma pada waktu t 
Cpo = Konsentrasi obat dalam plasma pada waktu t = 0 
Ke  = Konstanta kecepatan eliminasi dari kompartemen pusat 
Ka = Konstanta kecepatan absorbsi 
α  = Konstanta kecepatan eliminasi 
A  = Nilai perpotongan garis regresi di sumbu y dari residual fase                                       
B    = Nilai perpotongan garis regresi di sumbu y dari fase absorbsi.   
  
b. Model dua kompartemen terbuka 

Model dua kompartemen terbuka terdiri dari kompartemen pusat dan 

perifer, biasanya kompartemen pusat adalah darah dan perifernya jaringan lain. 

Pengelompokan kompartemen pusat maupun perifer tergantung pada obat yang 

bersangkutan (Gibson, 1991). Distribusi obat dalam darah ke jaringan lunak dan 

ke dalam jaringan dalam lain terjadi pada laju yang berbeda - beda. Keadan tunak 

yang tercapai akan mengakhiri fase distribusi. 
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Gambar 2. Model dua kompartemen 

Keterangan :       
K12 = Tetapan kecepatan transfer obat dari kompartemen 1 ke   kompartemen 2 
K21 =  Tetapan kecepatan transfer obat dari kompartemen 2 ke kompartemen 1 
K10 =  Tetapan kecepatan eliminasi 
Ka   =  Tetapan kecepatan absorbsi 
 
Persamaan farmakokinetik dua kompartemen setelah pemberian oral adalah:                

Cp     = Ae – αt + Be-ßt + Ce-kat .......................................................  persamaan 3 

Ka
CBAAUC −+=

βα
......................................................................  persamaan 4 

Keterangan :   
Cp  = Konsentrasi obat dalam plasma pada waktu t 
α  = Konstanta laju reaksi untuk fase distribusi 
ß  = Konstanta laju reaksi untuk fase eliminasi 
A  = Perpanjangan y-axis ekstrapolasi fase distribusi 
B  = Perpanjangan y-axis ekstrapolasi fase eliminasi 
Ka  = Konstanta kecepatan absorbsi 
C = A+B 
 
3.  Parameter Farmakokinetik  

Kompartemen farmakokinetik dari obat pada setiap tahap perlu ditetapkan 

secara kuantitatif dan dijelaskan dengan bantuan parameter farmakokinetik. 

Parameter farmakokinetik ditentukan dengan perhitungan matematika dari data 

kinetika obat di dalam plasma atau di dalam urin yang diperoleh setelah 

pemberian obat melalui berbagai rute pemberian, baik secara intravaskular atau 

ekstravaskular (Sukmadjaya, 2006). 

Kompartemen 
perifer 

Kompartemen 
sentral 



Terdapat tiga jenis parameter farmakokinetik yaitu parameter primer, 

sekunder, dan turunan. Parameter farmakokinetik  primer meliputi kecepatan 

absorbsi, Vd (volume distribusi), Cl (klirens). Parameter farmakokinetik sekunder 

antara lain adalah t1/2 eliminasi (waktu paruh eliminasi), Ke (konstanta kecepatan 

eliminasi). Sedangkan parameter farmakokinetik turunan harganya tergantung dari 

dosis dan kecepatan pemberian obat (Donatus, 2008). Parameter farmakokinetik 

meliputi : 

1. Parameter pokok 

a. Tetapan kecepatan absorbsi (Ka) 

Tetapan kecepatan absorbsi menggambarkan kecepatan absorbsi, yaitu 

masuknya obat ke dalam sirkulasi sistemik dari absorbsinya (saluran cerna pada 

pemberian oral, jaringan otot pada pemberian intramuskular).  

b. Cl (Klirens)  

Klirens adalah volume darah yang dibersihkan dari kandungan obat per 

satuan waktu (Neal, 2006).  

c. Volume distribusi (Vd) 

Volume distribusi adalah  volume yang menunjukkan distribusi obat 

(Neal, 2006). 

2.  Parameter Sekunder 

a. Waktu paro eliminasi (t1/2) 

Waktu paro adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah jumlah obat 

di dalam tubuh menjadi seperdua selama eliminasi (atau selama infus yang 

konstan) (Katzung, 2001). 

b. Tetapan kecepatan eliminasi ( Kel ) 



Kecepatan eliminasi adalah fraksi obat yang ada pada suatu waktu yang 

akan tereliminasi dalam satu satuan waktu. Tetapan kecepatan eliminasi 

menunjukkan laju penurunan kadar obat setelah proses kinetik mencapai 

keseimbangan (Neal, 2006). 

3.  Parameter Turunan 

a. Waktu mencapai kadar puncak ( tmak ) 

Nilai ini menunjukkan kapan kadar obat dalam sirkulasi sistemik 

mencapai puncak. 

b. Kadar puncak (Cp mak) 

Kadar puncak adalah kadar tertinggi yang terukur dalam darah atau serum 

atau plasma. 

Nilai ini merupakan hasil dari proses absorbsi, distribusi dan eliminasi 

dengan pengertian bahwa pada saat kadar mencapai puncak proses-proses tersebut 

berada dalam keadaan seimbang. 

c. Luas daerah di bawah kurva kadar obat dalam sirkulasi sistemik vs waktu 

(AUC) 

Nilai ini menggambarkan derajad absorbsi, yakni berapa banyak obat 

diabsorbsi dari sejumlah dosis yang diberikan. Area dibawah kurva konsentrasi 

obat-waktu (AUC) berguna sebagai ukuran dari jumlah total obat yang utuh tidak 

berubah yang mencapai sirkulasi sistemik (Shargel dan Yu, 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 



Apabila jumlah obat A berkurang dengan bertambahnya waktu reaksi 

berjalan  searah dengan tanda             maka laju reaksi dapat dinyatakan sebagai : 

dt
dA−  

Dengan demikian, apabila jumlah obat B bertambah dengan bertambahnya 

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

Pada umumnya hanya obat induk (obat yang aktif farmakologik) yang 

ditentukan dalam percobaan. Sedangkan metabolit obat atau hasil urai obat tidak 

dapat atau sangat sukar ditentukan secara kuantitatif. Oleh karena itu, laju reaksi 

ditentukan melalui percobaan dengan cara mengukur obat A dalam jarak waktu 

yang ditetapkan. Orde reaksi menunjukkan cara bagaimana konsentrasi obat 

pereaksi mempengaruhi laju suatu reaksi kimia (Shargel dan Yu, 2005). Tetapan 

laju reaksi terdiri atas: 

Tabel 1. Orde Reaksi 
Orde Nol Orde Satu Orde Dua 
Kecepatan reaksi (k) tidak 
tergantung pada konsentrasi 
reaktan 

Kecepatan reaksi (k) 
tergantung pada 
konsentrasi reaktan 

Kecepatan reaksi(k) 
tergantung pada 
konsentrasi reaktan 

Kecepatan reaksi = 
 K [ ]0A  = k 

Kecepatan reaksi =  
K [ ]1A = k [ ]A  

Kecepatan reaksi =  
K [ ]2A  

- ln[A]t - ln[A]0=-kt [ ]tA
1 =kt+ [ ]0

1
A

 

t1/2 = 0,1x [ ]
k
A  t1/2 = 

k
693,0  T1/2 = [ ]0

1
Ak

 

Jika diplotkan akan 
membentuk garis lurus 
dengan slope  negatif 

Jika diplotkan ln [ ]tA  vs t, 
akan menghasilkan garis 
lurus dan slopnya adalah –
k 

Jika diplotkan pada 

grafik [ ]A
1  vs t adalah 

garis lurus, slope nya 
adalah +k 

(Hill, 2002) 



5. Teofilin 

Teofilin merupakan serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit dan 

mantap di udara. Teofilin mengandung tidak kurang dari 98,5 % dan tidak lebih 

dari 101,5 %  C7 H8N4O2, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan (Anonim, 

1979). 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Kimia Teofilin (Anonim,1979) 

  

Kelarutan dari teofilin yaitu : larut dalam lebih kurang 180 bagian air; 

lebih mudah larut dalam air panas; larut dalam lebih kurang 120 bagian etanol 

(95%) p, mudah larut dalam larutan alkali hidroksida dan dalam ammonia encer P 

(Anonim, 1979). 

Teofilin [(3,7-dihidro-1,3-di-metilpurin-2,6-(1H)-dion] atau 1,3-dimetil-

xantin  salah satu obat yang memiliki indeks terapi sempit yaitu 8-15 mg/L darah. 

Potensi toksisitasnya telah diketahui berhubungan dengan kadar teofilin utuh 

dalam darah yaitu >20 mg/L (Dollery, 1991). Rasio ekstraksi hepatik teofilin 

termasuk rendah, yakni 0,09 (Shargel dan Yu, 2005), oleh karena itu, efek 

potensialnya ditentukan oleh keefektifan sistem oksidasi sitokrom P450 di dalam 

hati (Dollery, 1991). Menurut Rahmatini et al. (2004) teofilin dimetabolisme oleh 

enzim mikrosom hepar sitokrom P450 CYP 1A2. 

Mekanisme kerja teofillin menghambat enzim nukleotida siklik 

fosfodiesterase (PDE). PDE mengkatalisis pemecahan AMP siklik menjadi 5’-

N 

N
N

N

H3C

CH3

O

HO 



AMP dan GMP siklik menjadi 5’-GMP. Penghambatan PDE menyebabkan 

penumpukan AMP siklik dan GMP siklik, sehingga meningkatkan tranduksi 

sinyal melalui jalur ini. Teofilin merupakan suatu antagonis kompetitif pada 

reseptor adenosin, kaitan khususnya dengan asma adalah pengamatan bahwa 

adenosin dapat menyebabkan bronkokonstriksi pada penderita asma dan 

memperkuat mediator yang diinduksi secara imunologis dari sel must paru-paru 

(Goodman & Gilman, 2007). Teofilin merupakan perangsang SSP yang kuat, 

merelaksasi otot polos terutama bronkus ( Ganiswarna, 1995).  

Dosis pemeliharaan untuk teofilin non-sustained release adalah 200-300 

mg, 3-4 kali sehari atau 200-400mg, 2 kali sehari untuk sediaan sustained 

released. Kadar terapetik plasmanya adalah 5-20 mg/L. Konsentrasi serum 10 – 

20 mcg/ml diperlukan untuk menghasilkan respon bronkodilator optimum. 

Teofilin diabsorbsi dengan cepat dan lengkap, sehingga kadar puncak serum 

dicapai kira-kira hanya 1 - 2 jam setelah penggunaan oral. Volume distribusinya 

mencapai 0,5 L/kg dan mengikuti model 2 kompartemen. Pada berat badan ideal, 

klirens teofilin rata-rata 0,04 L/kg/hari. Tetapi, sebenarnya angka ini sangatlah 

bervariasi karena banyak hal yang dapat meningkatkannya, seperti kondisi 

obesitas, merokok, diet dan penyakit hati. Begitu juga dengan t1/2 nya, dimana 

pada pasien dewasa mencapai 8 jam (Winter, 2004). Dosis terapi teofilin untuk 

manusia dalam sehari maksimal 300 mg (Dipiro, 2006). 

Efek samping teofilin merupakan kelanjutan dari efek farmakologik. Pada 

kadar serum sekitar 10 pg/ml yang merupakan efek terapi, pada beberapa orang 

telah timbul efek samping ringan seperti mual, kadang- kadang muntah atau sakit 



kepala. Pada kadar di atas 15 pg/ml efek samping menjadi lebih berat, seperti 

takikardi. Sedangkan di atas 20 pg/ml dapat terjadi konvulsi (Sukasediati, 1988). 

Efek samping terpenting berupa mual dan muntah, baik pada penggunaan 

oral maupun rektal atau parenteral. Pada dosis berlebih terjadi efek-efek sentral 

(gelisah, sukar tidur, tremor,dan konvulsi) dan gangguan pernafasan, juga efek-

efek kardiovaskuler seperti takikardia, aritmia, dan hipotensi. Anak kecil sangat 

peka terhadap efek samping teofilin. Dosis : oral 3-4 x sehari 125- 250 mg 

microfine (retard) (Tjay dan Raharja, 2007). 

6. Interaksi Obat dengan Makanan 

Pengetahuan mengenai pengaruh makanan terhadap kerja obat masih 

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

pengaruh pemberian makanan yang sama terhadap kinetika obat sangat 

memungkinkan makanan atau minuman mempengaruhi efek obat yang 

bersangkutan (Mustchler, 1991). Kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadi 

interaksi obat dengan makanan adalah : 

a. perubahan motilitas lambung dan usus 

b. perubahan suplai darah di daerah splanchinicus dan mukosa saluran cerna. 

c. pengaruh absorbsi obat oleh adsorbsi dan kompleksasi 

d. pengaruh transport aktif oleh makanan 

e. perubahan biotransformasi dan eliminasi (Widianto, 1989). 

Sedangkan efek dari interaksi ini adalah : 

a. respon terhadap obat berkurang atau sebaliknya respon terhadap obat justru 

meningkat. 

b. berkurangnya nutrisi makanan tersebut (Mustchler, 1991). 



7. Jambu Biji ( Psidium guajava L. ) 

Sistematika tanaman : 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae   

Bangsa : Myrtales 

Suku : Myrtaceae 

Marga : Psidium 

Jenis : Psidium guajava L. (Hutapea, 1991) 

Kandungan Kimia : Kulit, batang, dan buah jambu biji banyak 

mengandung tanin, namun buah muda kurang tepat digunakan sebagai sumber 

tanin karena kadar yang relatif kecil. Pada semua bagian Psidium guajava L. yang 

dikumpulkan banyak mengandung senyawa polifenol (avikularin, guajaverin, 

kuersetin, leukosianidin, amritosida, asam allegat (sedikit), zat samak poligalol 

(13,5%) ditemukan pada daun (Sudarsono dkk, 2002). Kulit dan daun 

dipergunakan sebagai obat (Steenis, 1997).  

Buah ini mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Bahkan kandungan 

vitamin C di dalamnya bisa tiga sampai enam kali lebih tinggi dibanding buah 

jeruk. Lebih tinggi 10 kali dibandingkan dengan pepaya dan 10 sampai 30 kali 

dibandingkan dengan pisang. Vitamin C ini terdapat dalam daging buahnya yang 

segar. Bijinya yang sering tidak dikonsumsi pun mengandung vitaimin C seperti 

daging buahnya. 

 



E. Keterangan Empirik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu data ilmiah tentang 

profil farmakokinetik teofilin pada kelinci jantan yang diberikan bersamaan 

dengan jus jambu biji (Psidium guajava L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


