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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku petunjuk 

Praktikum Farmakokinetika Klinik ini bisa terselesaikan. Secara garis besar praktikum 

farmakokinetika klinik berisi materi dan kasus tentang pemantauan terapi obat pada pasien yang 

menggunakan obat dengan indeks terapi sempit dan regimen terapi pasien dengan kondisi 

khusus. 

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku petunjuk 

praktikum ini, oleh karenanya kami sangat mengharap saran dan kritik demi perbaikan buku ini di 

masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan petunjuk praktikum ini, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi 

kita semua, amiin. 

 
 
 

Kendari, September 2019  

 

 

Penyusun 



 

MATA ACARA PRAKTIKUM I 

FARMAKOKINETIKA PADA USIA LANJUT DAN PADA ANAK-

ANAK 

 

Tujuan: 

 
Mahasiswa dapat mememahami tentang farmakokinetika pada manusia usia lanjut dan pada 

anak-anak, serta dapat mengerjakan soal-soal dalam rangka pemantauan terapi obat dan 

penentuan regimen terapi. 

Landasan teori 

 
Usia mempengaruhi keadaan hayati seseorang, hal ini akan mempengaruhi profil 

farmakokinetika dan farmakodinamika. Profil farmakokinetika dan farmakodinamika yang 

berbeda akan menyebabkan efek yang berbeda, agar efek yang didapatkan sesuai dengan 

tujuan terapi maka perlu dilakukan penyesuaian regimen dosis. 

Tugas Pendahuluan 

 
1. Masing-masing kelompok membuat makalah dan bahan presentasi 

Kelompok I dan II : Farmakokinetika Pada Manusia Lanjut Usia (Manula) 

Kelompok III dan IV : Farmakokinetika Pada Anak-Anak 

2. Jawablah pertanyaan berikut 

a. Jelaskan mengapa durasi efek diazepam pada orang lanjut usia menjadi sangat 

panjang? 

b. Mengapa kejadian efek samping beta laktam lebih sering terjadi pada anak usia 

kurang 2 tahun dibandingkan usia dewasa bila diberikan secara per oral? 

3. Selesaikan Kasus farmakinetika berikut 

a. Berapa dosis maintenance antibiotik tobramin pada anak usia 15 kg, bila dosis 

dewasa (70 kg) 3 mg/kg BB sehari, diberikan dalam dosis terbagi 2 kali sehari 

b. Waktu paruh eliminasi satu jenis antibiotik golongan aminoglikosida adalah 100 

menit pada pasien dewasa. Hasil penelitian didapat pada pasien usia 75 tahun 

waktu paruhnya menjadi 270 menit. Dosis normal aminoglikosia 15 mg/kg 

perhari, dibagi dalam 2 kali pemberian. Berapakah dosis untuk pasien tersebut, jika 

diasumsikan volume distribusi perberat badan tidak tidak berubah. 



 

Kegiatan Praktikum 
 

1. Setiap kelompok mempresentasikan tugas masing-masing kelompok yang 

dipandu oleh koordinator praktikum 

2. Diskusi kelas membahas jawaban pertanyaan tugas pendahuluan

dan penyelesaian studi kasus 



 

MATA ACARA PRAKTIKUM II 
 
FARMAKOKINETIKA PADA ORANG OBESITAS DAN FARMAKOKINETIKA PADA WANITA HAMIL 

 

 
Tujuan: 
Mahasiswa dapat mememahami tentang farmakokinetika pada orang obesitas dan 

farmakokinetika pada wanita hamil, serta dapat mengerjakan soal-soal dalam rangka 

pemantauan terapi obat dan penentuan regimen terapi. 

Landasan teori 
Kondisi khusus seperti obesitas dan kehamilan mempengaruhi farmakokinetika tubuh. Profil 

Farmakokinetika dan Farmakodinamika Pada perempuan hamil tergantung trimester kehamilan. 

Pada trimester pertama kehamilan metabolisme janin (hidrolisis, aktivitas enzim 

sulfotransferase /CYP3A/3A7) nyaris belum berfungsi , namun aktivitas enzim akan semakin 

meningkat di trimester berikutnya hingga waktu dilahirkan. Pada kenaikan berat tubuh 

terjadi perubahan jaringan adipose, ukuran organ, volume darah dan curah jantung, 

akibatnya volume distribusi obat larut lemak (lipofilik) mengalami peningkatan. 

Tugas Pendahuluan 
 

1. Masing-masing kelompok membuat makalah dan bahan 

presentasi Kelompok I dan II : Farmakokinetika Pada Orang 

Obesitas Kelompok III dan IV : Farmakokinetika Pada Wanita 

hamil 

2. Jawablah pertanyaan berikut 

a. Jelaskan bagaimana skema hubungan antara kompartemen maternal, plasenta 

dan janin dalam kaitannya dengan disposisi obat 

b. Obat yang bersifat bagaimana yang paling mudah terakumulasi pada tubuh 

janin daripada pada tubuh ibunya? 

3. Selesaikan kasus farmakonetika berikut 

Bapak X (usia 53 tahun) mengalami obesitas dengan berat badan total 160 kg 

dan tinggi badan 170 kg.. Berapa berat badan ideal, berat badan langsing (lean 

body weight) dan kliren bapak X tersebut. 

Kegiatan Praktikum 

 

1. Setiap kelompok mempresentasikan tugas masing-masing yang dipandu oleh 

koordinator praktikum 

2. Diskusi kelas membahas jawaban pertanyaan tugas pendahuluan dan 

penyelesaian studi kasus 



 

MATA ACARA PRAKTIKUM III 
 

FARMAKOKINETIKA PADA PENDERITA PENYAKIT KARDIOVASKULER DAN 

FARMAKOKINETIKA PADA PENDERITA GAGAL GINJAL 

 

 
Tujuan: 

 
Mahasiswa dapat memahami tentang farmakokinetika penderita penyakit kardiovaskuler dan 

farmakokinetika penderita gagal ginjal, serta dapat mengerjakan soal-soal dalam rangka 

pemantauan terapi obat dan penentuan regimen terapi. 

Landasan teori 

 
Secara klinik gangguan akut dan reversibel tidak mengubah proses farmakokinetika, tetapi bila 

gangguan/penyakit menjadi kronis maka akan mempengaruhi proses farmakokinetika. Proses-

proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat terjadi dalam media darah, maka jelas bahwa 

gangguan sirkulasi sistemik (menderita penyakit kardiovaskuler) akan mempengaruhi efek terapi. 

Pada kondisi gagal ginjal akan terjadi gangguan keseimbangan cairan, tetapi volume distribusi 

tetap akibatnya konsentrasi obat dalam darah akan meningkat dan dapat menyebabkan 

ketoksikan. 

Tugas Pendahuluan 

 

1. Masing-masing kelompok membuat makalah dan bahan presentasi 

Kelompok I dan II : Farmakokinetika penderita kardiovaskuler kronis 

Kelompok III dan IV : Farmakokinetika penderita gagal ginjal 

2. Jawablah pertanyaan berikut 

a. Tindakan apa yang dilakukan bila ada pasien gangguan fungsi ginjal dengan 

perkiraan kliren kreatinin hanya setengah dari fungsi normal. 

3. Selesaikan Kasus farmakonetika berikut 

a. Seorang pria (I.J) berumur 30 tahun, didiagnosa gagal jantung kongestif (CHF). 

Tingginya 173 cm dengan berat badan 80 kg. Beliau diberi Furosemide untuk 

mengendalikan gejala CHF. Setelah beberapa hari, dokter menemukan diuretik tidak 

dapat mengendalikan gagal jantungnya dan I.J juga menderita aritmia 



 

jantung. Dokter memutuskan untuk memberi digoksin dan verapamil. Apa saran anda 

dan bagaimana regimen dosis untuk digoksin (serum kreatinin I.J 1,4mg/dl, tablet 

digoksin yang ada 0,5 mg/0,25 mg/0,125 mg, dan diasumsikan digoksin diserap 

secara cepat) 

b. Bapak Ms berumur 50 tahun, berat badan 70 kg, tinggi badan 175 cm dan 

kreatinin 5,5 mg/dl (stabil). Berapa creatinin clearence pasien tersebut? 

 

Kegiatan Praktikum 

 

a. Masing-masing kelompok mempresentasikan tugas masing-masing yang dipandu oleh 

koordinator praktikum 

b. Diskusi kelas membahas jawaban pertanyaan tugas pendahuluan dan 

penyelesaian studi kasus 
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