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PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN 

 

1. Laporan dikerjakan dalam dua bentuk yaitu berupa laporan sementara yang tulis pada 

saat praktikum berlangsung sampai selesai dan laporan resmi dengan melampirkan 

laporan sementara. 

2. Laporan sementara di tulis tangan mengikuti format yang telah disediakan dengan di 

paraf oleh asisten atau dosen pengampu dan ditandatangani oleh praktikan. Laporan 

sementara terdiri dari judul praktikum, tujuan praktikum, alat dan bahan, cara kerja, 

cara perhitungan dan hasil. 

3. Laporan resmi dikerjakan secara berkelompok dengan di ketik komputer mengikuti 

format yang telah di sediakan dengan melampirkan laporan sementara tiap anggota 

kelompok. 

4. Laporan resmi terdiri dari cover, Bab 1 yang terdiri dari; judul, tujuan, pendahuluan yang 

berisi dasar teori, Bab 2 terdiri dari; alat dan bahan, cara kerja dan hasil. Bab 3 terdiri 

dari pembahasan yang berisi cara kerja dan hasil yang diperoleh. Bab 4 terdiri dari 

kesimpulan. 

Daftar pustaka 

a. Pendahuluan berisi dasar teori yang melatarbelakangi dilakukannya percobaan, 

dengan titik berat pada pendalaman dan keterkaitan ntar berbagai teori. 

b. Pembahasan menceritakan tentang cara kerja dan alasan dibalik dilakukannya 

pekerjaan tersebut termasuk alasan di gunakannya alat atau bahan pada setiap 

tahap pekerjaan yang dilakukan. 

c. Pembahasan juga memuat hasil percobaan yang bertujuan melihat kesesuaian 

antara hasil percobaan dan teori. Jika terdapat perbedaan maka dibahas dengan 

mengikutkan faktor- faktor yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara hasil 

percobaan dan teori (dari segi alat, bahan yang digunakan, cara kerja atau prosedur 

terkait proses percobaan). Pembahasan mengenai hasil percobaan menyertakan 

pustaka pendukung. 

5. Laporan di ketik/ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (bahasa 

ilmiah) dengan ejaan yang disempurnakan. 



 

BAB I PENANGANAN HEWAN UJI 

 

I. Cara Memegang Hewan Percobaan Sehingga Siap Untuk Diberi Sediaan Uji 

a. Mencit 

Ujung ekor mencit diangkat dengan tangan kanan, letakkan pada suatu tempat yang 

permukaannya tidak licin (misal rem kawat pada penutup kandang), sehingga bila ditarik 

mencit akan mencengkeram lalu kulit pada tengkuk mencit dijepit dengan telunjuk dan 

ibu jari tangan kiri sedangkan ekornya tetap di pegang dengan tangan kanan kemudian 

tubuh mencit dibalikkan sehingga permukaan perut menghadap kita dan ekor di jepitkan 

di antara jari manis dan kelingking tangan kiri. 

b. Tikus 

Tikus diperlakukan sama seperti mencit dengan cara di atas, tetapi bagian pangkal ekor 

yang di pegang dan pada tengkuk tikus yang di pegang. 

Cara memegang tikus: 

Bagian ekor belakang tikus di angkat kemudian diletakkan di atas permukaan kasar lalu 

bagian belakang kepala di pegang dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri kemudian di 

selipkan ke depan dan kaki kanan dijepit di antara kedua jari tersebut. 

c. Kelinci 

Kelinci diperlakukan dengan halus tetapi sigap karena kadang-kadang memberontak. 

Menangkap kelinci dengan telinga diangkat kemudian kulit leher di pegang dengan 

tangan  kiri lalu pantatnya diangkat dengan tangan kanan dan di didekapkan ke dekat 

tubuh. 

d. Marmot 

Bagian punggung atas marmot diangkat dengan tangan kiri lalu bagian punggung bawah 

di pegang dengan tangan kanan. 



 

 

Gambar 1. Penanganan Hewan Coba 

 

II. Cara Memberikan Obat Pada Hewan Uji 

a. Mencit 

Oral: Cairan obat diberikan dengan menggunakan sonde oral, sonde oral ditempelkan 

pada langit-langit mulut atas mencit kemudian masukkan perlahan-lahan sampai ke 

esophagus dan cairan obat dimasukkan. 

Subkutan: Kulit di daerah tengkuk di angkat dan di bagian bawah kulit dimasukkan obat 

dengan menggunakan alat suntik 1 ml. 

Intra vena: Mencit dimasukkan ke dalam kandang restriksi mencit dengan bagian ekor 

menjulur keluar. Bagian ekor dicelupkan ke dalam air hangat agar pembuluh vena ekor 

mengalami dilatasi lalu pemberian obat ke dalam pembuluh vena menjadi mudah. 

Pemberian obat dilakukan dengan jarum suntik no.24. 

Intramuskular: Obat disuntikkan pada paha posterior dengan jarum suntik no.24. 

Intra peritoneal: Mencit dipegang sesuai cara diatas, pada penyuntikkan posisi kepala 

lebih rendah dari abdomen. Jarum disuntikkan dengan sudut sekitar 100 dari abdomen 

pada daerah yang sedikit menepi dari garis tengah, agar jarum suntik tidak terkena 

kandung kemih dan tidak terlalu tinggi supaya tidak terkena penyuntikkan pada hati. 



 

b. Tikus 

Pemberian secara oral, intra muscular dan intra peritoneal dilakukan dengan cara 

sama pada mencit. Secara sub kutan dilakukan penyuntikkan di bawah kulit tengkuk 

atau kulit abdomen dan pemberian secara intra vena dilakukan pada vena penis 

ketimbang vena ekor. 

c. Kelinci 

Oral: Jarang dilakukan pemberian obat secara oral pada kelinci, tetapi dilakukan dengan 

cara alat penahan rahang dan pipa lambung. 

Subkutan: Dilakukan dengan penyuntikkan pada sisi sebelah pinggang atau tengkuk 

dengan kulit pada tengkuk diangkat lalu ditusukkan jarum no.15 dengan arah anterior. 

Penyuntikkan dilakukan pada vena marginalis di daerah dekat ujung telinga sebelum 

disuntik ujung telinga dibasahi dahulu dengan alcohol atau air hangat. Pada kelinci gelap 

di cukur dahulu bulunya sebelum disuntik. 

Intra muscular: Pemberian intra muscular dilakukan pada otot kaki belakang. 

Intraperitonial: Posisi kelinci diatur sehingga letak kepala lebih rendah daripada 

perut. Penyuntikkan di lakukan pada garis tengah di muka kandung kencing. 

d. Marmot 

Oral: Dilakukan dengan menggunakan sonde oral. 

Intra dermal: Bulu marmot dicukur dahulu kemudian disuntikkan obat ke dalam kulit 

secara perlahan-lahan. 

Subkutan: Bagian kulit dicubit lalu ditusukkan jarum suntik ke bawah kulit dengan arah 

paralel dengan otot dibawahnya. 

Intraperitonial: Bagian punggung marmot dipegang sehingga perutnya agak menjolok 

ke muka. Jarum suntik ditusukkan dengan cara subkutan, sesudah masuk ke dalam kulit 

jarum di tegakkan sehingga menembus lapisan otot dan masuk ke dalam daerah 

peritoneum. 

Intramuskular: Jarum ditusukkan pada jaringan otot sampai menyentuh tulang paha. 

Pada penyuntikkan di bagian otot paha daerah posterior-lateral. 

Intra vena: Jarang dilakukan. 

Hewan-hewan ini digunakan sebagai hewan percobaan karena struktur dan sistem 

organ yang ada di dalam tubuhnya hampir mirip dengan struktur organ yang ada di dalam 

tubuh manusia. Oleh karena itu hewan-hewan tersebut biasa digunakan untuk uji praklinis 

sebelum nantinya akan dilakukan uji klinis yang dilakukan langsung terhadap manusia. 



 

 

 
 



 

 

Gambar 2. Cara Pemberian Pada Hewan Coba 



 

Tabel 1. Ukuran dan Alat yang digunakan Pada Hewan Coba 
 

Hewan IV IP SC IM ORAL 

Mencit Jarum 27,5 g 

½ inci 

Jarum 25 g 

¼ inci 

Jarum 25 g 

¼ inci 

Jarum 25 g 

¾ inci 

Ujung Tumpul 15 

g/16 g 

2 inci 

Tikus Jarum 25 g Jarum 25 g 

1 inci 

Jarum 25 g 

1 inci 

Jarum 25 g 

1 inci 

Ujung Tumpul 15 

g/16 g 

2 inci 

Kelinci Jarum 25 g 

1 inci 

Jarum 21 g 

1 ¼ inci 

Jarum 25 g 

1 inci 

Jarum 25 g 

1 inci 

Kateter karet no. 9 

Marmut - Jarum 25 g 

1 inci 

Jarum 25 g 

1 inci 

Jarum 25 g 

¾ inci 

- 

Kucing - Jarum 21 g 

1 ½ inci 

Jarum 25 g 

1 inci 

Jarum 25 g 

1 inci 

- 

 
Volume cairan yang diberikan pada setiap jenis hewan percobaan tidak boleh 

melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan. Karena kalau melebihi batas maksimal 

kemungkinan hewan percobaan akan mengalami efek farmakologis yang dapat 

membahayakannya. 

Tabel 2. Volume Maksimum Larutan Obat Yang Diberikan Pada Hewan 

Jenis Hewan dan 

Berat Badan (BB) 

Cara Pemberian dan Volume Maksimum dalam mililiter 

i.v i.m i.p s.c p.o 

Mencit (20 – 30 g) 0.5 0.05 1.0 0.5 – 1.0 1.0 

Tikus (100 g)_ 1.0 0.1 2.0 – 5.0 2.0 – 5.0 5.0 

Hamster (50 g) - 0.1 1.0 – 5.0 2.5 2.5 

Marmut (250 g) - 0.25 2.0 – 5.0 5.0 10.0 

Merpati (300 g) 2.0 0.5 2.0 2.0 10.0 

Kelinci (2,5 Kg) 5.0 – 10.0 0.5 10.0 - 20.0 5.0 – 10.0 20.0 

Kucing (3 Kg) 5,0 – 10,0 1.0 10.0 - 20.0 5.0 – 10.0 50.0 

Anjing (5 Kg) 10.0 – 20.0 5.0 20.0 – 50.0 10.0 100.0 

 
Keterangan: i.v = intar vena 

i.m = intra muscular 
i.p = intraperitonial 
s.c = sub cutan 
p.o = per oral 



 

III. Konversi Dosis 

 
Tabel 3. Perbandingan Luas Permukaan Tubuh Hewan Percobaan 

 

Hewan & 
BB rata-rata 

Menci
t (20 
g) 

Tikus 
(200 
g) 

Marmut 
(400 g) 

Kelinc
i (1,5 
Kg) 

Kucing 
(2,0 
Kg) 

Kera 
(4,0 
Kg) 

Anjin
g 
(12,0 
Kg) 

Manusi
a (70,0 
Kg) 

Menci
t (20 
g) 

1,0 7,0 12,29 27,8 28,7 64,1 124,2 387,9 

Tikus 
(200 g) 

0,14 1,0 1,74 3,9 4,2 9,2 17,8 60,5 

Marmut 
(400 g) 

0,08 0,57 1,0 2,25 2,4 5,2 10,2 31,5 

Kelinci 
(1,5 Kg) 

0,04 0,25 0,44 1,0 1,06 2,4 4,5 14,2 

Kucing 
(2,0 
Kg) 

0,03 0,23 0,41 0,92 1,0 2,2 4,1 13,0 

Kera 
(4,0 Kg) 

0,016 0,11 0,19 0,42 0,45 1,0 1,9 6,1 

Anjing 
(12,0 
Kg) 

0,008 0,06 0,10 0,22 0,24 0,52 1,0 3,1 

Manusia 
(70,0 Kg) 

0,0026 0,018 0,031 0,07 0,76 0,16 0,32 1,0 

 
Cara mempergunakan tabel: 

i. Bila diinginkan dosis absolut pada manusia dengan BB 70 kg dari data dosis 

pada anjing 10 mg/Kg (untuk anjing dengan bobot 12 kg), maka lebih dahulu 

dihitung dosis absolut pada anjing, yaitu: (10 x 12) mg = 120 mg. 

ii. Dengan mengambil faktor konversi 3,1 dari tabel diperoleh dosis untuk manusia 

= 120 x 3,1 mg = 372 mg. 

iii. Dengan demikian dapat diramalkan efek farmakologis suatu obat yang timbul 

pada manusia dengan dosis 372 mg per 70 Kg BB adalah sama dengan yang 

timbul pada anjing dengan dosis 120 mg per 12 kgBB, dari obat yang sama. 

IV. Karakteristik Hewan Uji 

 
Mencit merupakan salah satu hewan pengerat dan mudah berkembang biak yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 

 



 

a. Mencit (Mus musculus) 

Lama Hidup : 1- 2 tahun, bisa sampai 3 tahun 

Lama Bunting : 19 - 21 hari 

Umur Disapih : 21 hari 

Umur Dewasa : 35 hari 

Siklus Kelamin : poliestrus 

Siklus Estrus : 4-5 hari 

Lama Estrus : 12-24 jam 

Berat Dewasa : 20-40 g jantan;18-35 g betina 

Berat Lahir : 0,5-1,0 gram 

Jumlah anak : rata-rata 6, bisa 15 

Suhu (rektal) : 35-39˚C( rata-rata 

37,4˚C ) Perkawinan Kelompok : 4 betina dengan 

1 jantan Aktivitas : Nokturnal (malam) 

Sifat– sifat mencit: 

1. Pembauannya sangat peka yang memiliki fungsi untuk mendeteksi akan, 

deteksi predator dan deteksi signal (feromon). 

2. penglihatan jelek karena sel konus sedikit sehingga tidak dapat melihat warna. 

3. Sistem sosial: berkelompok 

4. Tingkah laku: * jantan dewasa + jantan dewasa akan berkelahi 

* Betina dewasa + jantan dewasa damai 

* Betina dewasa + betina dewasa damai 

b. Tikus putih (Rattus norvegicus) 

Lama hidup : 2-3 tahun, dapat sampai 4 tahun. 

Lama bunting : 20-22 hari. 

Kawin sesudah beranak : 1 sampai 24 

jam. Umur disapih : 21 hari. 

Umur dewasa : 40-60 hari. 

Umur dikawinkan : 10 minggu (jantan dan 

betina). Siklus estrus (birahi) : 4-5 hari. 

Lama estrus : 9-20 jam. 

Perkawinan : Pada waktu estrus. 

Ovulasi : 8-11 jam sesudah timbul estrus. 

Jumlah anak : Rata-rata 9-20. 



 

Perkawinan kelompok : 3 betina dengan 1 jantan 

c. Kelinci (Oryctolagus cuniculus) 

Masa hidup : 5 - 10 

tahun 

Masa produksi : 1 - 3 tahun 

Masa bunting : 28-35 hari (rata-rata 29 - 31 

hari) Masa penyapihan : 6-8 minggu 

Umur dewasa : 4-10 

bulan Umur dikawinkan : 

6-12 bulan 

Siklus kelamin : Poliestrus dalam setahun 5 kali 

hamil Siklus berahi : Sekitar 2 minggu 

Ovulasi : Terjadi kawin (9 - 13 jam kemudian) 

Fertilitas : 1 - 2 jam sesudah 

kawin Jumlah kelahiran : 4 - 10 ekor (rata-

rata 6 - 8) Volume darah : 40 ml/kg berat 

badan 

Bobot dewasa : tergantung pada ras, jenis kelamin. 

V. Mengorbankan Hewan Uji 

Apabila pada hewan percobaan terjadi keadaan rasa sakit yang hebat atau 

lama akibat suatu percobaan atau apabila mengalami kecelakaan, menderita sakit 

atau jumlahnya terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan, maka perlu 

dilakukan pengorbanan hewan. Eutanasi atau cara kematian tanpa rasa sakit perlu 

dilakukan sedemikian rupa sehingga hewan akan mati dengan seminimal mungkin 

rasa sakit. Pada dasarnya cara fisik yaitu dengan melakukan dislokasi leher adalah 

cara yang paling cepat, mudah dan berprikemanusiaan, tetapi cara perlakuan 

kematian juga perlu ditinjau bila ada tujuan dari 

pengorbanan hewan percobaan dalam rangkaian percobaan. 

Cara mengorbankan hewan percobaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

cara kimia dan cara fisik. Pada umumnya untuk mengorbankan mencit, tikus, kelinci, 

dan marmot dilakukan dengan cara yang sama. Tetapi ada beberapa cara yang biasa 

dilakukan untuk mengorbankan tikus, kelinci, dan marmot. 

Cara kimia untuk mengorbankan mencit, tikus, kelinci, dan marmot adalah 

dengan menggunakan eter atau pentobarbital natrium pada dosis letalnya sehingga 



 

dapat membunuh hewan-hewan tersebut. 

Untuk cara fisik ada beberapa yang berbeda. Untuk mencit dan marmot bisa 

digunakan dislokasi leher. Caranya adalah dengan memegang ekor mencit atau 

marmot  dan kemudian ditempatkan di ram kawat sampai hewan tersebut 

meregangkan badannya. Ketika hewan meregangkan badannya, pada bagian 

tengkuk diberi suatu penahan yang keras dan dipegang dengan tangan kiri. 

Sedangkan tangan kanan menarik ekornya dengan keras sampai lehernya terdilokasi 

dan hewan akan terbunuh. Untuk mengorbankan tikus, kelinci, dan marmot dapat 

dilakukan cara fisik sebagai berikut: 

Untuk tikus dilakukan dengan cara membungkus tubuh tikus didalam sehelai 

kain yang selanjutnya tikus dibunuh dengan cara memukul bagian belakang 

telinganya. Cara lain adalah dengan cara memegang perut tikus yang menghadap ke 

atas, kemudian bagian belakang kepalanya dipukulkan dengan keras pada 

permukaan yang keras atau dengan cara memegang ekor tikus yang kemudian 

diayunkan sampai tengkuknya tepat mengenai permukaan benda keras sehingga 

tikus akan terbunuh. 

Untuk kelinci dilakukan dengan cara memegang kaki belakang kelinci, 

sedangkan badan dan kepalanya tergantung ke bawah. Dengan menggunakan 

benda keras seperti tongkat, bagian tengkuk kelinci dipukul dengan keras sehingga 

kelinci dapat terbunuh. 

Untuk marmot, selain dilakukan dislokasi leher dapat juga dilakukan dengan 

cara memukul bagian tengkuk dengan keras menggunakan alat dan juga bisa dengan 

cara memukulkan bagian belakang kepala marmot pada permukaan keras. 
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I. PERCOBAAN 1 

ANALISIS OBAT DALAM CAIRAN HAYATI 
 

TUJUAN 

Agar mahasiswa dapat memahami langkah - langkah analisis obat didalam cairan hayati. 
 

PENDAHULUAN 

Parameter farmakokinetika suatu obat dihitung dari konsentrasi obat dalam cuplikan 

hayati yang sesuai, dapat berupa: darah, urin, air ludah, dahak, cairan lainnya yang relevan 

atau mengandung obat, tetapi yang paling sering adalah darah atau urin. Cuplikan urin 

dapat digunakan dengan baik jika obat/metabolit diekskresikan cukup banyak dalam urin 

dan ditampung secara sempurna sampai waktu tak terhingga (t∞). Cuplikan darah sangat 

relevan, karena semua proses obat dalam tubuh melibatkan darah sebagai media, suatu 

alat ukur dari organ satu ke organ lain seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. 

Oleh karena itu, agar nilai – nilai parameter obat dapat dipercaya, metode penetapan kadar 

harus memenuhi kriteria, yaitu meliputi perolehan kembali (recovery), presisi dan akurasi. 

Kepekaan dan selektivitas merupakan kriteria lain yang penting hal mana nilainya 

tergantung dari alat ukur yang dipakai. 

Perolehan Kembali 

Perolehan kembali (recovery) adalah suatu tolak ukur efisiensi analisis dan dapat 

bernilai positif dan negatif. Dirumuskan sebagai berikut: Perolehan kembali = kadar 

terukur/kadar diketahui x 100% = P%. Persyaratan yang dituntut bagi suatu metode analisa 

adalah jika metode tersebut dapat memberikan nilai perolehan kembali yang tinggi (75 – 

90%) atau lebih. 

Akurat 

Akurat atau tepat adalah bahwa hasil yang diperoleh adalah mendekati nilai yang 

sebenarnya. Misal dalam pengukuran sampel diperoleh nilai 100 ppm (kadar terukur), dan 

memang diketahui kadar sampel tersebut adalah 100 ppm (kadar sebenarnya). Akurat jika 

kadar terukur = kadar sebenarnya. 

Kesalahan sistematik 

Kesalahan sistemik merupakan tolak ukur inakurasi penetapan kadar. Kesalahan ini 

dapat berupa kesalahan konstan atau proposional. Rumus dari kesalahan sistematik 

adalah: Kesalahan 



 

sistematik = 100 – P%. Persyaratan yang dituntut bagi suatu metode analisa adalah jika 

metode tersebut kesalahan acak kurang dari 10%. Presisi Presisi/teliti adalah dalam tiap 

kali replikasi pengukuran diperoleh hasil yang sama atau mendekati. Misalnya dilakukan 

replikasi penetapan kadar sampel x, diperoleh: Percobaan 1 2 3 Hasil 80 ppm 82 ppm 83 

ppm Hasil pengukuran sampel dengan tiga replikasi didapatkan hasil yang mendekati, 

maka metode tersebut adalah teliti. 

Kesalahan acak (random analytical error) merupakan tolak ukur imprecision suatu 

analisis, dan dapat bersifat positive /negatif. Kesalah acak identik dengan variabilitas 

pengukuran dan dicerminkan oleh tetapan variasi. Rumus dari kesalahan acak adalah: 

Kesalahan acak = simpangan baku/harga rata – rata x 100 %. Persyaratan yang dituntut 

bagi suatu metode analisa adalah jika metode tersebut kesalahan acak kurang dari 10%. 

Sensitif 

Sensitif/peka adalah bahwa metode tersebut dapat/ mampu mengukur analit dalam 

kadar yang sangat kecil sekalipun. Selektif bahwa metode tersebut selektif terhadap 

senyawa tertentu saja artinya metode terebut selektif menguukur kadar senyawa yang 

diinginkan dengan baik tanpa terganggu oleh senyawa pengotor yang lain. 

 
ALAT & BAHAN 

A. Analisis Sulfadiazin 
 

Alat Bahan 

1. Labu takar 10 ml dan 100 ml 

2. Pipet volume 0,1; 0,2; 1; 2 ml 

3. Tabung reaksi (15 buah) 

4. Mikropipet (5 ml) dan tips 

5. Skapel/silet 

6. Tabung Ependorf 

7. Alat vortex 

8. Spektrofotometer dan kuvet 

9. Beker glass 

10. Sentrifuge /alat pemusing 

11. Kalkulator, Kertas grafik numerik dan semilog 

1. Stok sulfametoksazol

atau sulfadiazine (Na) 1 mg/ml 

2. Asam trikloroasetat (TCA) 20% 

3. Natrium nitrit (NaNO2) 0,1% 

4. Amonium sulfamat 0.5% 

5. Heparin 

6. Darah tikus 

7. N-(1-naftil)etilendiamin 0,1% 

8. Aquadest 

 
Hewan Uji: Tikus putih 



 

B. Analisis Asam Salisilat 

Alat Bahan 

1. Labu takar 100 ml 1 buah, 10 ml 5 buah 

2. Pipet volume 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ml 

3. Tabung reaksi 

4. Pipet ukur 5 ml 

5. Spektrovotometer uv-vis 

6. Alat sentrifuge 

7. Kalkulator 

8. Kertas Ph 

1. Asam trikloroasetat (TCA) 10% 

2. NaOH 

3. Asam salisilat 

4. Darah kelinci 

5. Antikoagulan 

6. Aquadest 

 

C. Analisis Parasetamol 

Alat Bahan 

1. Pipet volume 0,5; 1; dan 2,5 ml 

2. Lihat alat Sulfadiazin 

1. Larutan parasetamol X% dalam 

propilenglikol 40% atau trilosa 1% 

2. Asam trikloroasetat (TCA) 10% 

3. Asam klorida 6 N 

4. Natrium nitrit (NaNO2) 10% segar 

5. Asam sulfamat 15% 

6. NaOH 10% 

7. Darah kelinci 

8. Aquadest. (Hewan Uji: Tikus putih) 

 
CARA KERJA 

 

A. Sulfadiazin Penetapan kadar Bratton-Marshal 

 
1. Pengambilan darah tikus 

Tetesi microcup dengan 5 tetes heparin 

Masukkan pipa kapiler ke dalam kelopak mata kelinci, tunggu hingga darah 

mengalir Tampung darah dengan microcup hingga volumenya ±3 mL. 

Sampel Darah Invivo: 

Kedalam 250 ul darah yang mengandung antikoagulan di tambah 250 ul aquadest, 

campur homogen, dan tambah 2,0 ml TCA 5% dengan vortexing. 

 
2. Pembuatan larutan stok 

Timbang sulfadiazin secukupnya, larutkan dalam NaOH 1N, encerkan dengan 

aquadest ad 100 ml, sehingga diperoleh kadar sulfadiazin: 25, 50, 100, dan 400 

ug/ml. 



 

3. Pembuatan kurva baku 

a. Masukkan darah tikus ke dalam 6 tabung reaksi @ 250 µL 

b. Masukkan sulfametoksasol dengan kadar 50, 100, dan 300 µg/mL ke dalam 9 

tabung reaksi berisi darah yang berbeda @ 250 µL, 3 tabung reaksi untuk tiap 

konsentrasi sulfametoksazol 

c. Tambahkan ke dalam tiap tabung reaksi 2 mL TCA 5%, vortex selama 30 detik. 

Sentrifugasi selama 5 menit (2500 rpm) 

d. Ambil 1,5 mL supernatan, encerkan dengan 2 mL aquadest, vortex selama 30 detik 

e. Tambahkan 0,1 mL larutan NaNO2 0,1 %, vortex 30 detik, diamkan 3 menit 

f. Tambahkan 0,2 mL larutan Ammonium sulfamat 0,5 %, vortex 30 detik, diamkan 

selama 2 menit 

g. Tambahkan 0,2 mL larutan N(1-naftil) etilendiamin 0,1 %, vortex 30 detik Ukur 

absorbansi pada 545 nm 

h. Hitung kadar sulfametoksazol terukur dengan persamaan kurva baku yang telah 

ditentukan 

 

B. Prosedur Penetapan Kadar Asam Salisilat 

 
Pembuatan kurva baku asam salisilat 

 
1. Membuat larutan stok asam salisilat dengan konsentrasi 500 ppm pada volume 100 ml 

2. Mengencerkan larutan stok dengan aquadest dan buat seri konsentrasi 50 ppm: 

100 ppm 150 ppm: 200 ppm: 250 ppm dalam labu takar 100 ml. 

3. Membaca absorbansi masing – masing larutan pada ƛ = 265 nm 

4. Membuat regresi linier antara Konsentrasi (ppm) Vs Absorbansi 

(A0) Penetapan kadar asam salisilat 

1. Sampel + Na2EDTA 

2. Tambahkan TCA 10% 2 ml 

3. Sentrifuge 3000 rpm selama 15 menit 

4. Ambil plasma darah 

5. Baca absorbansi pada ƛ = 265 nm 

6. Tetapkan kadar 

7. Hitung Recovery, Kesalah Acak dan Kesalahan Sistemik. 



 

C. Prosedur Penetapan Kadar Parasetamol 

Larutan parasetamol dalam air suling dibuat dengan konsentrasi 0,5 mg/ml ( larutan 

A) dan 1 mg/ml (larutan B) masing-masing dibuat 5 ml. 

Satu seri larutan parasetamol dalam darah (1 ml) dibuat dengan kadar: 50, 100, 150, 
dan 

200 µg/ml menggunakan larutan parasetamol 0,5 mg/ml; kadar 300 dan 400 µg/ml 

menggunakan larutan parasetamol 1 mg/ml dimasukkan dalam tabung ependrof, 

yang kemudian divortex. 

1 ml darah + 0,1 ml larutan parasetamol (larutan A, 50 

ppm) 1 ml darah + 0,2 ml larutan parasetamol (larutan 

A, 100 ppm) 1 ml darah + 0,3 ml larutan parasetamol 

(larutan A, 150 ppm) 1 ml darah + 0,4 ml larutan 

parasetamol (larutan A, 200 ppm) 1 ml darah + 0,3 ml 

larutan parasetamol (larutan B, 300 ppm) 1 ml darah + 

0,4 ml larutan parasetamol (larutan B, 400 ppm) 

Penetapan Kadar: 

1. Plasma (1 ml) ditambah larutan TCA (1 ml; 10%) di dalam tabung pemusing 

2. Pusingkan selama 10 menit dengan kecepatan 2000 rpm, tuang beningan 

dalam tabung reaksi 

3. Tambahkan HCL (0,5ml; 6 N) dan NaNO2 (1 ml; 10%), campur baik-baik, 

diamkan 5 menit 

4. Tambahkan dengan hati-hati asam sulfamat (1 ml; 15%) dan kemudian NaOH 

(2,5 ml; 10%), diamkan 3 menit di tempat dingin. 

5. Baca intensitas warna pada spektrofotometer (435 nm) 

 
C. Perhitungan Kesalahan Acak dan Perolehan Kembali dan Kesalahan Sistemik 

 
Kesalahan acak yang terjadi dapat dihitung dengan perhitungan. 

 



 

Simpangan baku 

1. Sulfadiazin 

a. Sediakan larutan sulfadiazin dalam darah: 50. 100 dan 300 g/ml. Tiap kadar 

dibuat 3 replikasi 

b. Masing-masing diambil 0,1 ml dan dimasukan dalam tabung reaksi berisi 3,9 ml 

air suling. Selanjutnya diproses seperti poin a – h 

2. Asam Salisilat 

a. Sediakan larutan salisilat plasma: 10 dan 200 ug/ml, masing-masing 3 replikasi 

b. Ke dalam 1 ml plasma tambahkan larutan TCA, seterusnya diproses seperti poin 1 -
5 

3. Parasetamol 

Sediakan satu seri larutan parasetamol di dalam plasma dengan kadar berlainan, 

tetapkan kadar masing-masing menggunakan kurva baku. Hitung kadar rata-rata 

dan simpang bakunya. 

DAFTAR PUSTAKA 
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II. PERCOBAAN 2 

 
PENETAPAN WAKTU PENGAMBILAN CUPLIKAN DAN ASUMSI MODEL 

KOMPARTEMEN SERTA PEMILIHAN DOSIS DALAM FARMAKOKINETIKA 

TUJUAN 

1. Agar mahasiswa mampu memperkirakan model kompartemen berdasarkan

kurva semilogaritmik kadar obat dalam darah/plasma terhadap waktu 

2. Agar mahasiwa mampu menggunakan dosis yang tepat untuk subyek uji 

3. Agar mahasiswa mampu menetapkan jadwal dan jumlah pencuplikan untuk 

pengukuran parameter farmakokinetik berdasarkan model kompartemen suatu obat 

PENDAHULUAN 

 
Praktikum selanjutnya setelah mengetahui prosedur analisis obat adalah penetapan 

waktu pengambilan cuplikan (sampling time) dan diikuti dengan perkiraan model 

kompartemen yang dianut oleh obat tersebut. Keterkaitan kedua faktor ini sedemikian rupa 

sehingga kesalahan dalam waktu pengambilan cuplikan dapat menyebabkan kesalahan 

dalam penentuan model kompartemen. 

Untuk menghindari kesalahan dalam penetapan model farmakokinetik, terutama 

untuk obat yang diberikan secara intravena, waktu sampling hendaknya dilakukan sedini 

mungkin sesudah pemberian obat. Untuk percobaan pendahuluan lama pengambilan 

cuplikan perlu diperhatikan. Jika sebagai cuplikan digunakan darah, pencuplikan dilakukan 

3-5 kali T1/2 eliminasi obat karena diasumsikan kadar obat yang dapat dianalisis pada waktu 

tersebut mencapai 90-95% kadar obat total. Jika digunakan urin, pencuplikan dilakukan 7-

10 kaliT1/2 eliminasi obat berdasarkan asumsi bahwa pada waktu tersebut kadar obat yang 

diekskresikan sudah mencapai 99% kadar obat total. Sedangkan pada percobaan 

pendahuluan sebaiknya waktu sampling dicari setelah pemberian intravena. 

Dalam waktu sampling perlu ditetapkan interval pengambilan dan lamanya waktu 

pengambilan sampling. Untuk hasil terbaik pada ektravaskuler, perlu diambil pada dua 

belas titik, yaitu tiga titik pada tiap tahap absorpsi, sekitar puncak, distribusi dan eliminasi, 

untuk model dua kompartemen. Sedangkan untuk model satu kompartemen, diambil pada 

sembilan titik yaitu tiga titik pada tiap tahap absorpsi, sekitar puncak dan eliminasi. 

Pencuplikan pada tahap distribusi tidak diperlukan jika kinetikanya mengikuti model satu 

kompartemen terbuka. 



 

Kadar obat plasma hendaknya dimonitor sampai 3 jam setelah pemberian (untuk 

sulfadiazin, dan parasetamol), dengan mengambil cuplikn minimal 4-6 titik pada jam-jam 

pertama setelah pemberian obat. 

Data yang diperoleh dari hasil percobaan pendahuluan tersebut selanjutnya 

digunakan untuk memperkirakan model kompartemen suatu obat dalam farmakokinetiknya, 

yaitu dengan memplotkan kadar obat dalam darah vs waktu pada kertas semilogaritma 

atau plot log kecepatan ekskresi (dDE/dt) vs waktu pada kertas grafik normal jika 

digunakan data urin. 

Kinetika obat dikatakan mengikuti model satu kompartemen jika kurva tersebut (dari 

data atau urin) menunjukkan kurva monovasik (berupa garis lurus), sedangkan untuk model 

dua kompartemen kurva yang terjadi berbentuk bifasik (dua fase). 

Model Farmakokinetik merupakan suatu hubungan matematik yang 

menggambarkan perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam sistem yang diperiksa. 

Metode analisis kompartemental digunakan untuk memperkirakan dan menentukan secara 

kuantitatif apa yang terjadi terhadap obat sebagai fungsi waktu dari saat diberikan sampai 

waktu dimana obat tersebut sudah tidak ada lagi di dalam tubuh. Perkiraan model 

farmakokinetik di uji kebenarannya untuk memperoleh parameter-parameter 

farmakokinetiknya. Parameter primer terdiri dari Ka (kecepatan absorpsi), Vd (volume 

distribusi) dan Cl (clearance). Parameter primer mempengaruhi parameter sekunder dan 

parameter turunan. Parameter sekunder terdiri dari T1/2 (waktu paruh eliminasi) dan F 

eliminasi. Parameter turunan terdiri dari AUC (Area Under Curve), F oral dan Css (kadar 

obat dalam darah). 

Model farmakokinetik berguna untuk (Shargel & Yu, 2005): 

a) Memperkirakan kadar obat dalam plasma, jaringan dan urine pada berbagai 

pengaturan dosis 

b) Menghitung pengaturan dosis optimum untuk tiap penderita secara individual 

c) Memperkirakan kemungkinan akumulasi obat dengan aktivitas farmakologi atau 

metabolit – metabolit 

d) Menghubungkan kemungkinan konsentrasi obat dengan aktivitas farmakologik atau 

toksikologik 

e) Menilai perubahan laju atau tingkat availabilitas antar formulasi 

f) Menggambarkan perubahan faal atau penyakit yang mempengaruhi absorbsi, 

distribusi dan eliminasi 



 

g) Menjelaskan interaksi obat. 

Pemilihan dosis dapat mengacu pada LD50 obat yang akan diuji. Perbandingan 

harga LD50 oral lawan intravena dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang 

absorbabilitas obat sebagai fungsi dari pemberian peroral. Jika informasi ini tidak tersedia 

dapat digunakan dosis awal 5-10 % dari LD50 intravena .Hal yang perlu diperhatikan adalah 

apakah metode analisis mendukung besaran dosis tersebut sehingga fase eliminasi kadar 

obat masih dapat dimonitor. Dosis awal ini kemudian dinaikkan menurut besaran tertentu 

untuk mendeteksi timbulnya kinetika tergantung dosis (dose dependent farmacocinetic). 

Untuk obat-obat yang mudah mengalami saturasi dalam sistem transportasi dan 

eliminasinya (misalnya fenitoin, warfarin, dan seftriakson), kenaikan nilai-nilai parameter 

kinetiknya (misalnya AUC, T1/2) tidak sebanding dengan kenaikan dosis.Pemilihan dosis 

juga harus memperhatikan adanya fenomena kinetika yang tergantung dosis, yaitu 

fenomena yang menunjukkan adanya perubahan parameter farmakokinetika obat bila 

dosisnya berubah. Keadaan ini berkaitan dengan asumsi orde kinetika obat tersebut. 

Kinetika diasumsikan mengikuti orde nol bila menunjukkan fenomena tergantung dosis 

(dependent dose). Tapi bila parameter farmakokinetik obat tidak dipengaruhi oleh 

perubahan dosis (independent dose), maka dianggap mengikuti orde pertama. Hal ini dapat 

diketahui dengan membandingkan harga waktu paruh eliminasi (T1/2) obat setelah 

pemberian beberapa dosis yang berbeda. Jika harga T1/2 yang diperoleh berbeda akibat 

perbedaan dosis  yang diberikan, maka kinetik obat tersebut menunjukkan fenomena 

tergantung dosis (dependent dose). 

PERCOBAAN 

I. BAHAN DAN ALAT 

 
Alat Bahan 

1. Tabung reaksi/flakon 
2. Labu takar 5 ml 
3. Pipet volume 0,1; 0,2; 1; 2ml 
4. Mikropipet & Pipet Tetes 
5. Spektrofotometer dan kuvet 
6. Skalpel/silet 
7. Sarung Tangan 
8. Tabung eppendorf 
9. Sentrifuge 
10. Stopwatch 
11. Vortex 
12. Alat Timbang 
13. Alat Injeksi 

1. Asam Trikloroasetat (TCA) 
2. Sulfametoksazol 
3. Akuades 
4. Heparin 
5. Darah tikus & Darah kelinci 
6. Natrium Nitrit 0,1% 
7. Amonium Sulfamat 0,5% 
8. N(1-naftil)etilendiamin 0,1% 
9. Harga LD50 (i.v) untuk sulfadiazin 

kelinci = 3 gr/kg BB, parasetamol 
= 3 mg/kg BB 

10. Harga LD50 (p.o) untuk asam 
salisilat pada kelinci = 1,3 mg/kg 
BB 



 

II. CARA KERJA 

a. Pembuatan kurva baku darah 

1. Dibuat seri kadar baku SMZ yaitu: 5,10,25,50,100 dan 200 g/ml dengan 

mengencerkan larutan SMZ 1,0 mg/ml menggunakan aquadest. 

2. Diambillah masing-masing kadar SMZ diatas sebanyak 0,25 ml kemudian 

masukkan dalam tabung reaksi. 

3. Ditambah aquadest dan Tambahkan TCA 10% 0,2 ml lalu vortex dan 

disentifugasi 10 menit 2500rpm. 

4. Ditambahkan NaNO2 0,1% 0,1 ml dan diamkan selama 3 menit. 

5. Ditambahkan ammonium sulfamat 0,5% 0,2 ml dan diamkan selama 2 menit. 

6. Ditambahkan N (1-naftil) etilendiamin 0,1% 0,2 ml dan diamkan selama 5 menit. 

7. Dibaca absorbansinya pada  545 nm pada spektrofotometer. 

8. Dibuat persamaan kurva baku: absorbansi terkoreksi vs kadar Y=Bx + A 
 

b) Penentuan Model Kompartemen Sulfametoksazol (SMZ) 

1. Kelinci ditimbang. 

2. Dibersihkan bulu disekitar ekor. 

3. Diambil 0,2 ml darah dari vena pada telinga kelinci untuk blangko. 

4. Disuntikan SMZ secara peroral dengan dosis 75 mg/kg BB dan 150 mg/kgBB. 

5. Diambil cuplikan (0,2 ml darah) 2 jam setelah penyuntikkan, yaitu: 5’, 10’,15’, 

30’. 45’, 60’, 75’, 90’, 120’. 

6. Kadar SMZ diukur (metode Bratton-Marshall) yaitu: sampel + TCA 10% 0,2 ml, 

lalu divortex 30 detik kemudian sentrifuge 2500 rpm selama 10 menit. 

7. Beningan diambil 0,2 ml, dimasukkan ke flakon bersih. 

8. Ditambah NaNO2 0,1% 0,5 ml lalu diamkan selama 3 menit. 

9. Ditambah Ammonium sulfamat 0,5 % 0,5 ml lalu diamkan selama 2 menit. 

10. Ditambah NED 0,1 % sebanyak 2 ml lalu diamkan selama 5 menit. 

11. Dibaca absorbansi pada  545 nm dengan spektrofotometer. 

12. Dibuat kurva waktu vs kadar ( dari persamaan kurva baku) dan dihitung 

parameter- parameter farmakokinetiknya. 

13. Tentukan model kompartemen dan jadwal pencuplikan yang tepat 



 

c) Menetapkan dosis untuk studi kinetika asam salisilat: 

1. Timbang kelinci bersihkan bulu sekitar vena marginalis telinga (bisa juga ekor) 

2. Ambil darah kelinci sebagai blangko. 

3. Melalui vena marginalis suntikan larutan Na salisilat steril pada kelinci 1 100 

mg/kg BB, kelinci 2 300 mg/kg BB, kelinci 3 600 mg/kg BB. 

4. Ambil darah berdasarkan waktu penetapan pencuplikan yang telah ditentukan 

5. Tetapkan kadar dengan membandingkan dengan larutan baku salisilat 

6. Buat plot kadar versus waktu 
 

 

d) Menetapkan waktu pencuplikan untuk studi kinetik salisilat (pemberian 

intravena dosis tunggal) 

1. Kelinci di timbang, dicukur bulu sekitar vena marginalis telinga, masukkan 

dalam holder. 

2. Ambil darah (3 ml) dari vena marginalis, pusingkan (10 menit; 2000 rpm) 

untuk mendaptkan plasma blangko. 

3. Larutan Na salisilat steril disuntikan ke dalam vena marginalis (dosis 150 mg/kg BB). 

4. Ambil darah kelinci melalui vena telinga pada menit ke: 5, 20, 30, 60, 120, 240 

300, dan 360. 

5. Kadar salisilat utuh di tetapkan secara fluorometri menggunakan 1 ml plasma. 

6. Setelah plasma di tambah TCA (1 ml; 20%), pusingkan (10 menit 3000 rpm). 

7. Tuangkan beningan kedalam tabung reaksi, basakan dengan NaOH 1N (pH 

di cek dengan kertas pH). 

8. Tambahkan 1,5 ml campulan etilasetat-eter (14:1), kocok selama 2-3 

menit, dan lapisan organik di buang. 

9. Setelah lapisan bagian bawah di asamkan dengan HCL pekat (2-3 tetes), 

sarilah salisilat dengan 4 ml campuran etilasetat-eter (14:1) dengan 

pengocokan 2-3 menit. Catatan: Penyarian asam salisilat dengan pelarut 

organic sebaiknya dilakukan jika semua sampel telah siap di ukur kadarnya. 

10. Ambil lapisan organik, jika keruh harus dipusingkan (2 menit: 1000 rpm), 

kemudian dibaca intensitas fluorosensinya pada spektrofluorometer pada 

eksitasi 310 dan emisi 435 nm. (Dapat juga di tetapkan dengan pereaksi 

TINDER). 



 

11. Berdasarkan kurva log atau ln kadar obat terhadap waktu; 

a. Perkirakan model farmakokinetik salisilat 

b. Tetapkan jadwal pencuplikan optimal untuk obat tersebut. 

e). Analisa Data 

1. Dihitung kadar sulfametoksazol dalam tiap menit cuplikan menggunakan 

persamaan kurva baku. 

2. Dibuat regresi linier ln Cp vs t fase eliminasi dan fase absorbs. 

3. Ditentukan model kompartemen menggunakan persamaan notary. 

4. Dihitung parameter-parameter farmakokinetik = tmax, t1/2, Cp max, K eliminasi, K 

absorbsi, Vd, Cl, AUC0-∞ 
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III. PERCOBAAN 3 

 

PENETAPAN PARAMETER FARMAKOKINETIKA OBAT SETELAH PEMBERIAN DOSIS 

TUNGGAL MENGGUNAKAN DATA DARAH 

TUJUAN 

Agar mahasiswa mampu menetapkan dan menghitung parameter farmakokinetika 

obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data kadar obat dalam darah/plasma 

terhadap waktu. 

PENDAHULUAN 

Parameter farmakokinetika adalah besaran yang diturunkan secara matematis dari 

model berdasarkan hasil pengukuran kadar obat utuh atau metabolitnya di dalam darah, 

urin atau cairan hayati lainnya. Di gunakan darah karena darah merupakan tempat yang 

paling cepat dicapai obat dan kadar obat dalam darah memiliki hubungan yang erat dengan 

timbulnya efek. Ada hubungan yang linier antara jumlah obat dalam darah (kadar) dengan 

efek yang ditimbulkan. Dalam praktek uji kadar obat menggunakan darah paling banyak di 

gunakan karena darahlah yang mengambil obat dari tempat arbsorbsi, menyebabkannya 

ke tempat distribusi/aksi serta membuangnya ke organ eliminasi. 

Penetapan parameter farmakokinetika suatu obat ini berguna untuk mengkaji 

kinetika absorpsi, distribusi dan eliminasinya dalam badan. Hasil kajian ini diantaranya 

memiliki arti penting dalam penetapan aturan dosis. Parameter farmakokinetika yang tepat 

digunakan untuk mengkaji kinetika absorbsi suatu obat diantaranya adalah tetapan 

kecepatan absorpsi (Ka), luas daerah dibawah kurva (AUC), dan fraksi obat yang diabsorpsi 

(Fa). Sedangkan untuk kinetika distribusi adalah (Vd dan Vdss), dan untuk kinetika eliminasi 

adalahklirens total (Clt), tetapan kecepatan eliminasi (Kel), dan waktu paro eliminasi (T1/2). 

Cara perhitungan parameter-parameter farmakokinetika tersebut dapat dikerjakan 

seperti pada tabel 1 dan 2. Setelah diperoleh data kadar obat di dalam darah atau plasma 

lawan waktu, terlihat pada kedua tabel tersebut bahwa untuk menghitung parameter 

farmakokinetika setelah pemberian oral (Vd), (Clt), diperlukan parameter Fa. Parameter Fa 

ini diperoleh dengan membagi harga AUC oral dengan AUC intravena. Dengan kata lain, 

data intravena juga diperlukan untuk menghitung parameter farmakokinetika obat setelah 

pemberian oral. 
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Gambar 1. Model Kurva Kompartemen 1 dan 2 
 
 

Tabel 1. Perhitungan parameter farmakokinetika obat model 1 kompartemen terbuka 
 

Kinetika Parameter 
Perhitungan 

Satuan 
Intravena Oral 

 
I. Absorbsi 

Ka - Residual Menit-1 

AUC Trapezoid Trapezoid mg/ml 

Fa - AUCp.0/AUCi.v  

II. Distribusi 
Vd D/Cp D.Fa/Cp Ml 

Clt D/AUC0.inf D.Fa/AUC0.inf ml/menit 

 

 
III. Eliminasi 

Kel 
Regresi 

log.linier 

Regresi 

log.linier 
Menit-1 

T1/2 0,693/Kel 0,693/Kel Menit-1 



 

Tabel 2. Perhitungan parameter farmakokinetika obat model dua kompartemen terbuka 

Kinetika Parameter 
Perhitungan 

Satuan 
Intravena Oral 

 
I. Absorbsi 

Ka - Residual Menit-1 

AUC0.inf B/β+A/α M/β+L/α-N/Ka mg/ml 

Fa - AUCp.o/AUCi.v  

 
 
 
 
II. Distribusi 

A Residual Residual ml/menit 

K21 
  

Menit-1 

K12 A+β-K21-Kel  Menit-1 

Vc 
    

Ml 

Vdss 
 

          
   

 
    

Ml 

 

 
III. Eliminasi 

Clt D/AUC0.inf D.Fa/AUC0.inf ml/menit 

Β Regresi log.linier Regresi log.linier Menit-1 

T1/2β 0,693/β 0,693/β Menit 

Kel α.β/K21 α.β/K21 Menit-1 

 
BAHAN DAN ALAT 

1. Bahan Untuk Penelitian Farmakokinetik Salisilat  

a. Larutan steril sulfadiazine 20% dalam garam faalin  

b. Antikoagulan: ditto 

c. Pereaksi dan solven: lihat percobaan I 

2. Bahan Untuk Peneitian Parasetamol 

a. Larutan steril parasetamonl 15 % dalam propilen glikol 4% - garam fisiologis 

b. Suspensi parasetamol 10% dalam tilosa 1% 

c. Pereaksi: lihat percobaan I. 

3. Alat 

a. Kateter, mouthblock 

b. Lainnya seperti pada percobaan I. 



 

Petunjuk Umum 

1. Siapkan bahan dan alat 

2. Alat-alat gelas dicuci dengan detergen, dibilas dan dikeringkan. Khusus untuk kuvet, 

dicuci dengan air suling (bukan air PDAM) dan alkohol 7%. 

3. Percobaan akan di bagi dalam 4 kelompok: 

a. Kelompok 1, melakukan studi kinetika sulfadiazine intra vena (1 kelinci) 

b. Kelompok 2, melakukan studi kinetika salisilat intra vena (1 kelinci) 

c. Kelompok 3, melakukan studi kinetika salisilat yang diberikan per oral (1 kelinci) 

d. Kelompok 4, melakukan studi kinetika parasetamol intra vena (1 kelinci) 

4. Penetapan kadar masing-masing obat sama seperti percobaan 1, dengan operating 

time dan panjang gelombang maksimal yang sudah diperoleh. 

5. Perhitungan kadar sulfdiazin dan parasetamol dengan berdasarkan pada 

persamaan garis kurva baku (percobaan 1), untuk salisilat di bandingkan dengan 

kurva baku yang dibuat baru (freshly prepared) 

6. Frekuensi dan lama pencuplikan untuk obat-obat yang diuji dikerjakan berdasarkan 

hasil percobaan pendahuluan yang telah di tetapkan pada percobaan 2. 

7. Penetapan dosis juga ditetapkan berdasarkan hasil percobaan 2. 

8. Untuk melakukan praktikum III dikonsultasikan pada pembimbing praktikum selama 

melakukan percobaan 3. 

9. Setiap mahasiswa diwajibkan membuat laporan hasil setiap 

percobaan. CARA KERJA 

1. Penetapan parameter farmakokinetik sulfadiazin 

Pemberian intravena: 

a. Ambil 1 ekor kelinci, timbang dan hitung voolme larutan obat yang akan 

disuntikkan (volume maksimum = 5 – 10 ml/2,5 kg). 

b. Ambil plasma blangko (0,5 ml) melalui vena marginalis telinga (darah yang 

digunakan ± 2,5 ml). 

c. Suntikan larutan sulfadiazin secara pelan-pelan ke dalam vena marginalis 

dengan dosis yang telah di tentukan sebelumnya (percobaan 2). 

d. Pada menit-menit tertentu (seperti percobaan 2), ambil darah (±0,5 ml) tampung 

pada tabung reaksi yang berisi anti koagulan. 



 

e. Tetapkan kadar sulfadiazine utuh secara spektrofotometri seperti percobaan 1. 

gunakan panjang gelombang maksimum. 

f. Berdasarkan data log/ln kadar versus waktu, hitung parameter farmakokinetika 

sulfadiazin (AUC, Vd, Vd, Clt, Kel, t1/2el). Harga AUC diperoleh melalui metode 

trapezoid. 

2. Penetapan parameter farmakokinetik salisilat 

Setelah pemberian secara intravena: 

a. Ambil 1 ekor kelinci, timbang dan hitung voolme larutan obat yang akan 

disuntikkan (volume maksimum = 5 – 10 ml/2,5 kg). 

b. Ambil plasma blangko (1 ml) melalui vena marginalis telinga (darah yang digunakan 

± 2,5 ml). 

c. Suntikan larutan Na salisilat steril secara pelan-pelan ke dalam vena marginalis 

dengan dosis yang telah di tentukan sebelumnya (percobaan 2). 

d. Pada menit-menit tertentu (seperti percobaan 2), ambil darah (±2,5 ml) tampung 

pada tabung reaksi yang berisi anti koagulan. 

e. Pusingkan (10 menit; 3000 rpm) untuk mendapatkan plasma. 

f. Plasma (1 ml) diproses seperti percobaan I untuk dapat kadar salisilat utuh. 

g. Berdasarkan data log/ln kadar – waktu, hitung parameter farmakokinetika 

salsilat (AUC0, Vd, Vdss, Clt, K12, K21, β dan t1/2β). 

Setelah pemberian per oral: 

a. Timbang 1 ekor kelinci, hitung volume larutan obat yang akan diberikan (volume 

maksimum = 20 ml/2,5 kg). 

b. Ambil plasma blangko seperti diatas 

c. Berikan larutan obat peroral melalui kateter dengan mouthblock. Dosis = 200 

mg/kg BB. 

d. Ambil cuplikan (darah ± 2,5 ml) pada interval waktu yang telah di tentukan, 

tampung pada tabung reaksi yang berisi anti koagulan. 

e. Ditetapkan kadarnya seperti percobaan 1. Tetapkan juga Ka dan fa salisilat. 

3. Penetapan Parameter Farmakokinetik Parasetamol 

Setelah pemberian intravena: 

a. Seekor kelinci di timbang, hitung volume pemberiannya 



 

b. Ambil darah blangko (± 2,5 ml). 

c. Suntik pelan-pelan melalui vena marginalis dengan larutan steril parasetamol 

dengan dosis yang telah ditentukan (percobaan 2). 

d. Ambil darah melalui vena marginalis telinga (± 2,5 ml) pada interval waktu 

tertentu ke dalam wadah berisi antikoagulan. 

e. Tetapkan kadar parasetamol (percobaan 1) menggunakan kurva baku yang 

sudah ada/terdahulu 

f. Hitung parameter farmakokinetika menggunakan kurva semilogaritmik antara 

kadar versus waktu (AUC0, Vd, Vdss, Clt, K12, K21, β dan t1/2β) menggunakan 

tabel 2. 

Setelah pemberian peroral: 

a. Seekor kelinci ditimbng, ambil darah blangko. 

b. Kelinci di telentangkan pada papan fiksasi, diberikan suspensi parasetamol 10% 

dalam titosa 1%; dosis 300 mg/kg BB menggunakan kateter dan mouthblock. 

Catatan: Sebelum pemberian obat dipastikan kateter telah masuk 

dalamlambung kelinci. Jika ujung kateter lainnya di celupkan kedalam 

air, dan timbul gelembung udara, berarti masuk kedalam paru. 

c. Pada menit ke 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 180, dan 240, ambil darah 

melalui vena marginalis (± 2,5 ml), tampung dalam wadah berisi antikoagulan. 

d. Pusingkan, ambil plasma 1 ml untuk penetapan kadar parasetamol (percobaan 1). 

e. Tetapkan parameter farmakokinetik parasetamol seperti pemberian intravena. 

Tetapkan juga Ka dan fa obat tersebut. 
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IV. PERCOBAAN 4 

 

PENETAPAN PARAMETER FARMAKOKINETIKA OBAT PEMBERIAN DOSIS TUNGGAL 

MENGGUNAKAN DATA EKSKRESI URIN KUMULATIF 

TUJUAN 

Agar mahasiswa mampu mnghitung parameter farmakokinetika obat setelah 

pemberian dosis tunggal melalui oral menggunakan data ekskresi urin kumulatif. 

PENDAHULUAN 

Selain dengan cuplikan darah, parameter farmakokinetika suatu obat juga dapat 

ditetapkan dari pengukuran kadar obat atau metabolitnya di dalam urin. Sebenarnya 

pengukuran atau penggunaan cuplikan urin ini dapat lebih baik dari cuplikan darah, 

terutama jika obat diekskresikan ke dalam urin secara sempurna dalam bentuk tidak 

berubah. Hal tersebut dikarenakan: 

a) Data urin mengukur langsung jumlah obat yang berada di dalam badan 

b) Kadar obat dalam urin lebih besar daripada dalam darah 

c) Volume yang tersedia lebih besar 

d) Variabilitas kliren renal dapat diabaikan 

Namun, penggunaan data urin juga memiliki beberapa keterbatasan, yakni: 

a) Sulit diperoleh pengosongan kandung kencing yang sempurna 

b) Ada kemungkinan terjadinya dekomposisi obat selaam penyimpanan 

c) Ada kemungkinan terjadinya hidrolisis konjugat metabolit yang tidak stabil di 

dalam urin. 

Akibatnya, dapat mempengaruhi jumlah total obat dalam bentuk tak berubah yang 

diekskresikan ke dalam urin dalam waktu tak terhingga. Dengan demikian jelas akan 

mempengaruhi validitas hasil perhitungan parameter farmakokinetiknya. Metode untuk 

menentukan kecepatan eliminasi k dari data ekskresi urin adalah sigma-minus atau the 

amount to be excreted (metode ARE) (Hakim, 2011). 

Metode ekskresi urin kumulatif biasanya dipergunakan untuk menetapkan 

parameter Kel, Ka, Fa, t1/2 , % obat yang akan diabsorpsi, jumlah obat yang akhirnya 

diabsorpsi, serta besar ketersediaan hayati obat (ARE). 



 

Untuk memperoleh harga tetapan kecepatan eliminasi (Kel) tersebut di atas, dapat 

dikerjakan dengan metode ARE. Pengumpulan cuplikan urin setelah pemberian suatu obat, 

berlangsung sampai seluruh obat tak berubah praktis telah diekskresikan seluruhnya dari 

badan, yakni pada waktu tak terhingga (gambar 1). Harga Kel kemudian diperoleh dari plot 

semilogaritmik beberapa titik terakhir ARE lawan waktu. Dimana ARE ini diperoleh dengan 

mengurangi Ae, dengan Ae sampai waktu tertentu seperti terlihat pada gambar 2. 

Dengan metode ekskresi renal/kecepatan ekskresi, pengumpulan ekskresi renal, 

pengumpulan cuplikan urin, tidak diperlukan sampai seluruh obat tak berubah praktis 

diekskresikan secara sempurna dari badan, dan harga Kel dapat diperoleh dari plot 

semilogaritmik kecepatan ekskresi (dAe/dt) lawan waktu tengah seperti terlihat pada 

gambar 3. 

 

Gambar 1. Plot numerik jumlah kumulatif obat yang diekskresikan dalam urin vs waktu 

 

Gambar 2. Plot semilogaritmik ARE vs waktu, untuk penetapan Kel 



 

 

Gambar 3. Plot semilogaritmik kecepatan ekskresi obat tak berubah vs waktu, 

guna mencari Kel. 

Metode lain perhitungan tetapan laju eliminasi K dari data ekskresi urin adalah 

metode sigma-minus. Metode sigma-minus kadang-kadang lebih disukai daripada 

metode lain karena fluktuasi data laju eliminasinya diperkecil. 

Tabel 1. Perbedaan metode ARE dengan metode kecepatan eksresi (rate 

method)/Mid Point time (MPT) adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Perbedaan Metode Kecepatan Eksesresi dengan Metode ARE 

 

Rate Method ( vs t mid 
   

Metode ARE (Du –Du) vs t 

Tidak perlu Du~ Perlu Du~ 

Kehilangan sampel  tidak 

 berubah (pengumpulan

  urin dapat ditunda). 

Sampel dapat diambil 3-4 kali t ½ 

Kehilangan sampel berpengaruh pada Du~. 

Sampel diambil 7 kali t ½ 

Penting dalam pengosongan kandung 

kemih (tidak cocok untuk Balita & 

Lansia) 

 
Pengosongan kandung kemih tidak berpengaruh 

Obat mengikuti kinetika orde 0 Obat harus mengikuti kinetika untuk orde 1 

Bisa untuk menghitung Ke (tetapan 

kecepatan ekskresi) dari titik potong 

kurva 

 
Tidak bisa menghitung Ke 

Data harus lurus 
Data tidak harus lurus (jika tidak lurus data 

pengamatan dapat ditambah) 



 

Faktor-faktor tertentu yang dapat mempersulit untuk mendapatkan data ekskresi 

yang sahih adalah: 

1. Suatu fraksi yang bermakna dari obat tidak berubah harus diekskresi dalam urin 

2. Teknik penetapan kadar harus spesifik untuk obat tidak berubah, dan harus tidak 

dipengaruhi oleh metabolit-metabolit obat yang mempunyai struktur kimia serupa 

3. Diperlukan pengambilan cuplikan yang sering untuk mendapatkan gambaran kurva 

yang baik 

4. Cuplikan urin hendaknya dikumpulkan secara berkala sampai hampir semua obat 

diekskresi (7-10 x t1/2). 

5. Perbedaan pH urin dan volume dapat menyebabkan perbedaan laju ekskresi urin 

yang bermakna. 

6. Subyek hendaknya diberitahu pentingnya memberikan cuplikan urin yang lengkap 

(yakni dengan pengosongan kandung kemih yang sempurna) 

Tabel 2. Metode ARE 

 

No Interval 

pengambil 

cuplikan 

t mid p Cu V Ae1 Ae dAe/dt 1 

dAe/dt 

AT 

(f) 

% 

abs 

1. t0-t1          

2. t1-t2 

3. t2-t3 

n. tn-1 - tn 

 
PERCOBAAN 

A. BAHAN 

Tablet sulfadiazine 500 mg, reagensia untuk penetapan kadar sulfadiazin sama 

seperti pada percobaan sebelumnya. Data percobaan sebelumnya. 

B. ALAT 

1. Prinsip sama seperti percobaan 1-3, kecuali alat penampung dan pengukur volume 

urin, serta flakon untuk menyimpan cuplikan urin. 

2. Kalkulator 

3. Kertas grafik semilog 

4. Kertas HVS, Penggaris & Alat tulis 



 

Tabel 3. Ringkasan cara perhitungan parameter farmakokinetik dengan data ekskresi 

urin kumulatif 

No Simbol Perhitungan 

1. Tmidp (jam) tn-1 + tn/2 

2. Cu (mg/ml) resapan yang terbaca pada masing-masing interval 

  pengambilan cuplikan masukkan pada persamaan garis kurva 

  baku yang dipergunakan 

3. V (ml) besarnya volume urin yang diekskresikan setiap pengambilan 

  cuplikan 

4. Aei (mg) Cu X V 

5. Ae (mg) ∑ Aei selama interval waktu pengambilan cuplikan 

6 dAe/dt (mg/jam) Aetn - Aetn-1/tn – tn-1 

7. Kel Metode ARE 

  Regresi linier antara X (t) lawan Y (Ln Ae – Ae) pada 

  beberapa titik terakhir interval waktu pengambilan cuplikan. 

  Metode ekskresi renal 

  Regresi aln linier antara X (tmidp) lawan Y (Ln dAe/dt) pada 

  beberapa titik terakhir fase eliminasi. 

  (1/Kel dAe/dt) + Ae 

8. At(f) (mg) Diperoleh setalh obat praktis diabsorpsi seluruhnya. Yakni 

9. At(f)As (mg) harga rata-rata At (f) dimana harganya praktis sudah tidak 

  bertambah lagi (ajeg) 

  AT(f)/ At(f)As X 100% 

10. % obat yang diabsorpsi Regresi Ln linier antara X (t) beberapa titik fase absorbsi 

11. Ka (jam -1) lawan Y (Ln (1-At(f)/ At(f)As) 

12. Fa At(f)As/ dosis 

 
PETUNJUK UMUM 

1. Percobaan ini mahasiswa di bagi 2 kelompok, dengan masing-masing 1 manusia 

uji. Bias lebih dari satu. 

2. Penetapan kadar tak berubah dikerjakan seperti pada percobaan 1-3, pada operating 
time 

dan panjang gelombang maksimum yang telah di peroleh 



 

3. Perhitungan kadar sulfadiazine dalam urin di dasarkan pada persamaan garis kurva 

baku (internal atau eksternal) yang telah diperoleh pada percobaan 1. 

4. Besarnya dosis sulfadiazine adalah 500 mg. 

5. Seluruh mahasiswa diwajibkan melaporkan hasil secara 

keseluruhan. Water Loading 

1. 1 jam sebelum minum obat manusia uji minum air 400 ml, kemudian 200 ml setiap 

minum obat dan 4 kali setiap 1 jam sebanyak 200 ml untuk jam berikutnya 

2. Sebelum minum obat kandung kencing harus kosong/nol sempurna. Ambil urin 

untuk blangko 

3. Setiap waktu interval pengambilan urin, volume yang di ekskresi harus dicatat 

4. Jangan sampai ada 1 cuplikan yang hilang 

5. Pengumpulan urin sampai seluruh obat tidak berubah habis diekskresikan (7-10x t 1/2/) 

6. Diusahakan kandung kencing kosong benaran setiap interval waktu pengambilan 

cuplikan. 

Jalan Percobaan 

1. Tetapkan manusia uji. Dua (2) hari sebelum acara praktikum manusia uji sudah 

mulai minum obat. Satu (1) minggu sebelum praktikum, tidak minum obat sejenis 

sulfadiazine atau obat lain yang dapat mengganggu pebetapan kadar sulfadiazin. 

2. Sebelum minum obat, ditetapkan dahulu interval waktu pengambilan cuplikan (t ½ 

sulfadiazine 10 – 17 jam). 

3. Minum obat sulfadiazin tablet 500 mg dengan memperhatikan sistem water loading. 

Jangan lupa ambil urin blangko sebelum minum obat. 

4. Kumpulkan cuplikan urin pada sederetan interval waktu yang sudah di tentukan 

sebelumnya. Catat volume urin pada setiap interval waktu pengambilan. Kemudian 

ambil kurang lebih 10 ml, masukan dalam flakon dan simpan pada lemari es. 

5. Tetapkan kadar tak berubah dalam cuplikan urin. 

6. Data kadar dalam urin yang diperoleh pada setiap interval waktu pengambilan 

cuplikan dimasukan dalam tabel 3. Selanjutnya hitung parameter farmakokinetika 

sulfadiazin (Kel, t1/2, Ka, fa, % jumlah yang diabsorbsi, jumlah obat yang pada 

akhirnya diabsorbsi), dengan melengkapi tabel 3 dan perhitungan berdasarkan tabel 

2. 

7. Simpulkan hasil dan dilaporkan. 



 

Catatan: Jika resapan yang terbaca terlalu besar, maka dilakukan pengenceran 

terhadap urin yang tersedia, bukan terhadap urin yang di reaksikan. 

Tugas; Diwajibkan mengumpulkan rencana interval pengambilan cuplikan 

yang dilakukan pada percobaa ini. 
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