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CARA BEKERJA DENGAN BINATANG 
 

1. Setiap orang, baik praktikan maupun periset, yang bekerja di laboratorium 
dengan menggunakan binatang percobaan sebaiknya membaca: 

a. Petunjuk memelihara dan menggunakan binatang percobaan 

b. Dasar-dasar pemeliharaan binatang percobaan 

2. Perlakukan binatang percobaann dengan kasih sayang dan jangan disakiti 

3. Cara memperlakukan binatang: 

a. Kelinci dan marmot 
Jangan sekali-kali memegang telinga kelinci karena syaraf dan pembuluh 
darah dapat terganggu 

b. Tikus dan mencit 
Peganglah binatang-binatang ini pada ekornya, tetapi hati-hati jangan sampai 
binatang tersebut membalikkan tubuhnya dan mengigit anda.Karena itu, 
selain ekornya peganglah juga bagian leher belakang dekat kepala dengan 
ibu jari dan telunjuk. 
Catatan: 
Adakalanya diperlukan kaos tangan dari kulit atau karet yang cukup tebal 
untuk melindungi tangan dari gigitan binatang. Akan tetapi bagi yang sudah 
terbiasa lebih baik tanpa kaos tangan sebab kontak langsung dengan 
binatang akan lebih muda mengontrol gerakan binatang. 

4. Menggunakan kembali binatang yang telah dipakai 
Untuk menghemat biaya, bila memungkinkan diperbolehkan memakai 

suatu binatang percobaan lebih dari satu kali. Walaupun demikian jika binatang 
tersebut telah digunakan dalam suatu periode dan obat yang digunakan pada 
percobaan sebelumnya masih berada di dalam tubuh binatang,  kemungkinan 
hasil percobaan berikutnya akan memberikan data yang tidak benar. Hal ini 
terutama terdapat pada kasus pemberian inductor dan inhibitor enzim.Dengan 
dalih ini maka binatang tersebut baru boleh digunakan lagi untuk  percobaan 
berikutnya setelah selang waktu minimal 14 hari. 

Table 1: Karakteristik Binatang Percobaan 

 

 



 

 
Cara Memberi Kode Binatang 

 
Sering kali diperlukan tanda untuk mengidentifikasi binatang yang terdapat 

dalam suatu kelompok atau kandang.Sehingga binatang-binatang percobaan perlu 
diberi kode.Gunakan larutan 10% asam pikrat dalam air dan sebuah sikat atau kuas. 

Punggung binatang dibagi menjadi tiga bagian: 

 

a. Bagian kanan menunjukkan angka satuan 

b. Bagian tengah menunjukkan angka puluhan 

c. Bagian kiri menunjukkan angka ratusan 

Untuk jelasnya, dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini 
 

 
Gambar 1. Cara pemberian nomor pada binatang percobaan 



 

Memberi Makan Binatang Percobaan Untuk Mengurangi Variasi Biologis 
 

1. Binatang percobaan biasanya memberikan hasil dengan deviasi yang lebih 
besar dibandingkan dengan percobaan in vitro, karena adanya variasi biologis. 
Maka untuk menjaga supaya variasi tersebut minimal, binatang-binatang yang 
mempunyai spesies dan strain yang sama, usia yang sama, jenis kelamin yang 
sama, dipelihara pada kondisi yang sama pula. 

2. Binatang percobaan harus diberi makan sesuai dengan makanan standar 
untuknya dan diberi minum ad libitum. 

3. Lebih lanjut untuk mengurangi variasi biologis, binatang harus dipuasakan 
semalam sebelum percobaan dimulai. Dalam periode ini binatang hanya 
diperbolehkan minum air ad libitum. 

 
Luka Gigitan Binatang 

 
Imunisasi tetanus disarankan bagi semua orang yang bekerja dengan 

binatang percobaan.Luka yang bersifat abrasive atau luka yang agak dalam karena 
gigitan binatang ataupun karena alat-alat yang telah digunakan untuk percobaan 
binatang harus diobati secepatnya menurut cara-cara pertolongan pertama pada 
kecelakaan.Apabila korban gigitan belum pernah mendapat kekebalan terhadap 
tetanus, maka korban harus mendapatkan imunisasi profilaksis. 

Memusnahkan Binatang 
 

1. Cara terbaik untuk membunuh binatang ialah dengan memberikan suatu 
anestetik overdosis. Injeksi barbiturate (natrium pentobarbital 300 mg/ml) secara  
intra vena untuk anjing dan kelinci, secara intra peritoneal atau intra toraks untuk 
marmot, tikus dan mencit, atau dengan inhalasi menggunakan kloroform, karbon 
dioksida, nitrogen dan lain-lain di dalam wadah tertutup untuk kesemua binatang 
tersebut di atas. 

2. Binatang disembelih, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic dan 
dibungkus lagi dengan kertas, diletakkan di dalam tas plastic, ditutup dan 
disimpan dalam almari pendingin atau langsung diabukan (insinerasi). 

Pemberian Obat Pada Binatang Percobaan 

 

I. Alat suntik 

1. Tabung dan jarum suntik harus steril jika akan digunakan pada kelinci, 
marmot, dan anjing. Tetapi tidak perlu steril melainkan sangat bersih untuk tikus 
dan mencit. 

2. Setelah penyuntikan, cuci tabung dan jarum suntik tersebut, semprotkan  
cairan ke dalam gelas beker, dan jarum dipegang erat-erat. Ulangi cara ini 
tiga kali. 

II. Heparinasi 

1. Untuk hepariansi (mencegah darah menggumpal) dipakai 10 unit heparin per 
1 ml darah. 

2. Untuk mencegah penggumpalan darah, sebelum dipakai tabung dan jarum 
suntik dicuci dahulu dengan larutan jenuh natrium oksalat steril. 

 
 



 

Tabel 2. Volume maksimum larutan yang bisa diberikan pada binatang 
 

 
Binatang 

Volume maksimum (ml) 

Cara 
pemberian 

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

Mencit 0,5 0,05 1,0 0,5- 1.0 

(20-30 1,0 0,1 2,0- 1,0* 5,0 

g) - 0,1 5,0 2,0- 2,5 

Tikus - 0,25 1,0- 5,0* 10,0 

(100 g) 2,0 0,5 5,0 2,5 10,0 

Hamster 5,0- 0,5 2,0- 5,0 20,0 

(50 g) 10,0 1,0 5,0 2,0 50,0 

Marmot 5,0- 5,0 2,0 5,0- 100,0 

(250 g) 10,0  10,0- 10,0  

Merpati 10,0-  20,0 5,0-  

(3 kg) 20,0  10,0- 10,0  

Kelinci  20,0 5,0- 

(2,5 kg)  20,0- 10,0 

Kucing  50,0  

(3 kg)    

Anjing    

(5 kg)    

*Distribusikan ke daerah yang lebih luas 
 

III. Pemberian obat 
 

1. Pemberian per-oral 

• Kelinci dan marmot 
Cairan diberikan dengan pertongan kateter yang menggunakan mouth 

block.Mouth block dipasang ketika binatang dalam posisi duduk. Mouth block 
adalah pipa kayu yang berbentuk silinder (panjang sekitar 12 cm, diameter  
luar 3 cm, diameter lubang 7 mm). Sewaktu memasang mouth block tekan 
rahang binatang dengan ibu jari dan telunjuk. 

Celupkan kateter karet kedalam parafin cair, lalu masukkan kateter ke 
dalam oesofagus melalui lubang mounth block.Kateter harus dimasukkan 
sekitar 20-25 cm (ditandani kateter pada 25 cm).Untuk memeriksa apakah 
kateter masuk oesofagus dan bukan trakea, celupkan ujung luar kateter ke 
dalam air. Jika timbul gelembung-gelembung udara, berarti kateter tersebut 
tidak masuk oesofagus. 

Bentuk obat padat ( tablet, puder, atau kapsul) diberikan kepada binatang 
pada pisisi duduk dengan pertolongan pipa plastik dan alat pendorong. Pipa 
tersebut dimasukkan ke dalam pharynk, dan obat didorong masuk. 

• Tikus dan mencit 
obat-obat dalam bentuk suspensi, larutan, atau emulsi. Kepada tikus dan 

mencit dilakukan dengan pertolongan jarum suntik yang ujungnya tumpul 
(bentuk bola). 

 



 

2. Pemberian secara intravena (i.v) 

• Kelinci 
Bulu-bulu telinga disekitar pembuluh darah vena marginalis dicabut, lalu 

digosok dengan kapas yang dibasahi xilol, atau dipanasi sedikit dengan api. 
Tekan pembuluh darah tersebut dipangkal telinga (dekat kepala). Jarum 
suntik berikut obatnya dimasukkan pelan-pelan searah dengan aliran darah 
vena dengan bevel mengahadap ke atas. Untuk dmemastikan jarum telah 
terinserasi ke dalam vena dengan benar lakukan aspirasi perlahan-lahan. 
Kemudian putar jarum pelan-pelan sehingga bevel menghadap ke bawah. 
Gunakan jarum yang panjangnya 0,5 inchi dengban ukuran 26 gauge. 
Setelah penyuntikan, bekas suntikan ditekan dengan kapas bersih dengan 
pertolongan penjepit. 

3. Pemberian secara intraperitonial (i.p.) 

• Kelinci 
Pegang tengkuk kelinci dengan kuat dan didorong pelan-pelan ditekan 

sehingga kepala mendongkak kebelakang.Teman sekerja menginjeksi obat 
ke belakang ¼ kiri bawah daerah abdominal dengan jarum yang membentuk 
sudut 45o.Gunakan jarum yang panjang 1 inchi dengan ukuran 22 gauge. 

• Tikus dan mencit 
Peganglah tikus/mencit pada ekornya dengan tangan kanan biarkan 

mereka mencengkram anyaman kawar dengan kaki depannya.Dengan 
tangan kiri jepitlah tengkuk tikus/mencit diantara jari telunjuk dan jari tengah 
(bisa juga dengan jari telunjuk dan ibu jari).Pindahkan ekor tikus dari tangan 
kanan ke jari kelingking tangan kiri.Tikus/mencit siap diinjeksik pada 
abdominal area.Gunakan jarung 5/8 inchi 24 gauge. 

Konversi dosis antara jenis subjek uji 
Dosis yang diberikan pada subjek uji dalam uji farmakoligi harus 

mempertimbangkan dosis efektif pada manusia. Laurance dan bacharach (1964) 
merumuskan suatu tab el konversi dosis/perhitungan dosis antara jenis hewan dan 
manusia, berdasarkan nisbah (ratio) luas permukaan badan, seperti tampak pada  
Tabel III. 
Tabel III. Konversi perhitungan dosis antar jenis subjek uji laurence dan bacharach 
(1964) 

 

 Mencit 20 

kg 

Tikus 

200 g 

Marmut 

400 g 

Kelinci 

1,5 kg 

Kera 

4 kg 

Anjing 

12 kg 

Manusia 

70 kg 

Mencit 20 g 1,0 7,0 12,25 27,8 64,1 124,2 387,9 

Tikus 200g 0,14 1,0 1,74 3,9 9,2 17,8 56,0 

Marmut 400 g 0,08 0,57 1,0 2,25 5,2 10,2 31,5 

Kelinci1,5 kg 0,04 0,25 0,44 1,0 2,4 4,5 14,2 

Kera 4 1 kg 0,016 0,11 0,19 0,42 1,0 1,9 6,1 

Anjing 12kg 0,008 0,6 0,10 0,22 0,52 1,0 3,1 

Manusia 70kg 0,0026 0,018 0,031 0,07 0,16 0,32 1,0 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
Kekerabatan Waktu Pemejanan Pada Hewan Uji Dengan Kesetaraannya Pada 
Manusia 

Pada uji farmakologi, sediaan uji yang diberikan dengan frekuensi sekali 
sehari (single dose), meskipun pada kasus-kasus tertentu dosis berulang (muliple 
dose). Lama pemberian sediaan uji sangat bergantung dengan tujuan percobaan 
farmakologi. Hal tersebut mempertimbangkan penggunaanobat uji pada 
manusia.Olej karena itu diperlukan kekerabatan waktu pemejanan senyawa uji pada 
hewan percobaan, masa hidup hewan percobaan dan kesetaraannya pada manusia. 

Tabel IV. Kekerabatan waktu pemejanan senyawa uji pada hewan percobaan, masa 
hidup, dan kesetaraannya pada manusia (Benitz, 1970) 

Lama uji 
(Bln) 

tikus kelinci Anjing kera 

 Masa 
hidup 
(%) 

Setara 
dengan 
(bln) 

Masa 
hidup 
(%) 

Setara 
dengan 
(bln 

Masa 
hidup 
(%) 

Setara 
dengan 
(bln 

Masa 
hidup 
(%) 

Setara 
dengan 
(bln) 

1 4,1 34 1,5 12 0,82 6,5 1,55 4,5 

2 8,2 67 3,0 24 1,6 14 1,1 9 

3 12 101 4,5 36 2,5 20 1,6 13 

6 25 202 9,00 72 4,9 40 3,3 27 

12 49 404 18 145 9,8 81 6,6 53 

24 99 808 36 289 20 162 13 107 



 

 
 
 

1. Tujuan Percobaan

PERCOBAAN I ABSORBSI OBAT 



 

 
Mengetahui absorpsi obat melalui beberapa rute pemerian yang dengan 

penentuan onset dan durasi 

2. Landasan Teori 

 
Obat dapat diberikan secara oral atau parenteral (yaitu melalui jalur 

nongastrointestinal). Sebagian besar obat diabsorbsi melalui jalur oral dan cara 
ini paling banyak digunakan karena kenyamanannya. Akan tetapi, beberapa obat 
(misalnya benzilpenisilin dan insulin) dirusak oleh asam atau enzim dalam usus 
dan harus diberikan secara parenteral. Obat dapat langsung masuk ke dalam 
sirkulasi dan tidak melewati sawar absorbsi. Cara ini digunakan saat dibutuhkan 
efek yang cepat, untuk pemberian yang kontinu (infus), untuk volume yang besar, 
dan untuk obat-obat yang menyebabkan kerusakan jaringan lokal bila diberikan 
melalui cara lain. Obat pula dapat diberikan melalui suntikan intramuskular dan 
subkutan. Selain itu, jalur lain termasuk inhalasi (misalnya anestetik voliatif, 
beberapa obat yang digunakan pada asma) dan topikal (misalnya salep) dapat 
digunakan sebagai jalur pemberian obat. Pemberian obat secara sublingual dan 
rektal digunakan untuk menghindari sirkulasi portal, dan sediaan sublingual 
secara khusus sangat penting dalam pemberian obat yang dalam keadaan 
metabolism lintas pertama derajat tinggi (Neal, 2005). 

Salah satu prinsip pemberian obat adalah waktu yang benar. Waktu yang 
benar adalah saat dimana obat yang diresepkan harus diberikan. Dosis obat 
harian diberikan pada waktu tertentu dalam sehari, seperti b.i.d (dua kali sehari), 
t.i.d (tiga kali sehari), q.i.d (empat kali sehari), atau q6h (setiap 6 jam), sehingga 
kadar obat dalam plasma dapat dipertahankan. Jika obat mempunyai waktu 
paruh (t1/2) yang panjang, obat diberikan sekali sehari. 

Absorbsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke 
dalam darah. Absorbs sebagian besar obat secara difusi pasif, maka sebagai 
barrier absorbsi adalah membran sel epitel saluran cerna, yang seperti halnya 
semua membran sel di tubuh kita, merupakan lipid bilayer. Dengan demikian, 
agar dapat melintasi membran sel tersebut, molekul obat harus mempunyai 
kelarutan lemak (setelah terlebih dulu larut dalam air). Kecepatan difusi 
berbanding lurus dengan derajat kelarutan lemak molekul obat (selain dengan 
perbedaan kadar obat lintas membran, yang merupakan driving force proses 
difusi, dan dengan luasnya area permukaan membran tempat difusi) (Tanu, 2012). 

Salah satu faktor penentu kecepatan absorbsi obat adalah tempat absorbsi. 
Obat dapat diabsorbsi pada berbagai tempat, misalnya di kulit, membran mukosa, 
lambung, dan usus halus. Absorbsi obat yang menembus lapisan sel tunggal 
(tipis), seperti pada ephitelium intestinal akan lebih cepat jika dibandingkan kalau 
menembus membran kulit yang berlapis-lapis. Karena kecepatan absorbsi 
berbanding lurus dengan luas membran dan berbanding terbalik dengan tebal 
membrane (Priyanto dkk, 2010) 



 

3. Alat dan Bahan 

 
Alat: 

 

a. Spoit Injeksi 1 ml 
 

b. Gelas kimia 

 

c. Gelas ukur 

d. Batang 
pengaduk Bahan : 

a. Aqua pro injeksi 
 

b. Alkohol 70% 

 

c. Fenobarbital injeksi 
 

d. Handskun 

 

e. Hewan coba (Mus musculus) 
 

4. Prosedur kerja 

 
Pengenceran 

Prosedur kerja dari percobaan ini adalah : 

1. Disiapkam alat dan bahan 

2. Dimasukan injeksi phenobarbital 50 %/ml kedalam gelas ukur 10 ml 

3. Ditambahkan air pro injeksi sampai tanda tera dan diaduk hingga merata 
menggunakan batang pengaduk 

4. Diambil 3,5 ml campuran larutan obat dari gelas ukur 10 ml menggunakan pipet 
tetes dan dimasukan kedalam gelas ukur 25 ml 

5. Ditambahkan air pro injeksi sampai tanda tera dan diaduk hingga homogen 

6. Dimasukan kedalam gelas kimia 100 ml dan disiapkam untuk hewan mencit 
sesuai dengan volume maksimum masing-masing rute pemberian 

 

Pemberian Obat 

Intra Vena (IV) 

Prosedur kerja dari percobaan ini adalah : 

1. Disiapkan hewan coba mencit 

2. Diletakan hewan pada wadah tertutup sedemikian rupa sehingga mencit tidak 
leluasa untuk bergerak-gerak dengan ekot menjulur keluar 

3. Diberikan alkohol pada bagian ekot mencit yang akan diinjeksi 

4. Dicari vena katalis dan disuntikan larutan obat kedalamnya bila terasa ada 
tekanan artinya serum tidak memasuki vena dan bila piston ditarik tidak ada 
darah keluar 



 

5. Dicatat waktu mulai dari pemberian obat hingga munculnya efek obat 
farmakologi sampai baraktifitas normal kembali. Dimasukan data kedalam tabel 

 

Intra Peritonial (IP) 

Prosedur kerja dari percobaan ini adalah : 

1. Disiapkan hewan coba mencit 

2. Dipegang mencit dengan benar 

3. Diposisikan mencit secara terlentang dan posisi kepala lebih muda diabdomen 

4. Disuntikkan larutan obat pada rongga perut di atas paha kiri maksimal 1 ml 

5. Dicatat waktu mulai pemberian obat hingga beraktivitas/hingga munculnya efek 
obat dan munculnya efek farmakologi obat hingga beraktivitas normal kembali. 
Dimasukan data dalam tabel pengamatan 

 

Subcutan (SC) 

Prosedur kerja dari percobaan ini adalah : 

1. Disiapkan hewan coba mencit 

2. Dipegang kulit pada bagian kepala mencit 

3. Dicari bagian kulit yang berongga (ruang dibawah kulit) 

4. Disuntikan obat kedalam rongga tersebut maksimal 1 ml 

5. Dicatat waktu mulai dari pemberian obat hingga munculnya efek farmakologi 
obat dan hingga beraktivitas norma kembali 

6. Dimasukan data kedalam tabel pengamatan 

 
Intra Muscular (IM) 

Prosedur kerja dari percobaan ini adalah : 

1. Disiapkan hewan coba mencit 

2. Dipegang mecit dengan benar 

3. Diposisikan mencit secara terlentang 

4. Kaki mencit agak keluar agar paha bagian dalam terlihat 

5. Disuntikkan larutan obat pada paha mencit sebanyak 0,05 ml dan posisi jarum 
suntik sejajar dengan tubuh 

6. Dicatat waktu mulai dari pemberian obat hingga muncul efek farmakologi obat 
sampai beraktivitas kembali. Dimasukan data dalam tabel pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Lembar kerja 
 

 

 
 
Obat 

 
 
Rute pemberian 

 
 
Onset 

 
 
Durasi 

    

   

   

   

 

 

6. Tugas Pendahuluan 

 

1. Tuliskan Judul, Tujuan dan Manfaat Percobaan ! 

2. Tuliskan dan jelaskan Macam-Macam Rute Pemberian Obat ! 

3. Menurut Anda Bagaimana pengaruh rute pemberian terhadap 
keberhasilan Terapi Obat? 

4. Tuliskan Cara kerja Praktikum Absorbsi Obat (Skema/Point) 

5. Perhitungan Dosis : 

Mencit dengan berat 22 gram diberikan Obat X secara Oral dengan dosis 5 
mg, Hitunglah : 

a. Dosis Pemerian pada mencit dan Volume Pemberian pada Mencit 

b. Berapa Banyak Obat X yang harus ditimbang ? (Berat Rata-rata Obat 
X 0,225 gram dibuat dalam 10 ml) 



 

PERCOBAAN II 
ANALGETIK 

 

 

1. Tujuan Percobaan 

 
Tujuan dilakukan percobaan ini adalah untuk menentukan sediaan-sediaan 

yang paling optimal dari sediaan analgetik yang diujikan. 

2. Landasan Teori 

 
Nyeri adalah poengalaman sensosorik dan emosional yang tidak 

menyenangkan yang berhubungan dengan adanya atau potensi  kerusakan  jaringan 
atau keadaan  yang mengambarkan tersebut. Nyeri sebenarnya berfungsi sebagai 
tanda adanya penyakit atau kelainan dalam tubuh dan merupakan bagian dari proses 
penyembuhan. Nyeri dapat dihilangkan jika telah mengaggu aktifitas tubuh.Analgetik 
merupakan obat yang digunakan untuk menghilangkan nyeri tanpa menghilangkan 
kesadaran. 

Analgetik obat penghilang rasa nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau 
menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan rasa kesadaran. Nyeri menjadi satu 
alasan utama seseorang dating untuk mencari pertolongan medis karena sebagian 
besar penyakit pada tubuh ditimbulkan oleh respon nyeri. Nyeri yang disebabkan 
oleh kerusakan jaringan akibat adanya rasangan mekanis, kimiawi atau fisis. 
Ransangan tersebut memicu pelepasan zat-zat tertentu yang disebut mediator nyeri 
antara lain : Histamin, Bradikinin, Leukotrin dan Prostaglandin (Octavianus dkk. 
2014).  

Analgetik dibagi dalam dua golongan yakni analgetik narkotik yang dapat 
menghilangkan nyeri sedang sampai berat dan nyeri yang bersumber dari organ 
visceral, dan analgetik nonnarkotik yang berasal dari golongan anti inflamasi 
nonsteroit (AINS) yang menghilangkan nyeri ringan sampai sedang.Anakgetik yang 
diberikan kepada penderita untuk mengurangi rasa nyeri nyang ditimbulkajn oleh 
berbagai rangsang mekanis, kimia dan fisik. Rasa nyeri tersebut terjadi akibat 
terlepasnya mediator-mediator nyeri dari jaringan yang rusak yang kemudian 
merangsang merangsang reseptor nyeri diujung saraf perifer ataupun ditempat lain, 
yang selanjutnya rangsang nyeri diteruskan kepusat nyeri dikorteks serebri oleh saraf 
sensoris melalui sumsum tulang belakang dan thalamus. Berdasarkan atas rangsang 
nyeri yang dipergunakan, maka terdapat berbagau metode penetapan daya analgetik 
suatu obat.Olehnya itu, dipandang perlu dilakukan praktikum ini untuk menentukan 
daya analgetik suatu sediaan yang paling optimal. 

3. Alat dan Bahan 
Alat: 

a. Spoit 1 ml 

b. Kanula/sonde lambung 

c. Gelas kimia 

d. Gelas ukur 

e. Hot Plate 

f. Batang pengaduk 



 

Bahan : 

a. Aqua pro injeksi 

b. Asam asetat 

c. Parasetamol 

d. Antalgin 

e. Ibuprofen 

f. Asam mefenamat 

g. Meloxicam 

h. Natrium diklofenak 

i. NaCMC 0,5% 

j. Alkohol 70% 

k. Handskun 

l. Hewan coba (Mus musculus) 
 

4. Prosedur Kerja 

 

1. Pembuatan asam asetat 0,25% 

a. Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

b. Diambil asam asetat 0,25 gram 

c. Diencerkan mengunakan aqua pro injeksi sebanyak 100 ml 
 

2. Metode geliat 
 

a. Dihitung dosis sediaan tablet dan dihitung volume pemberian untuk hewan 
coba mencit 

b. Diberikan sdiaan yang telah disuspensikan dengan Na-CMC secara oral 

c. Didiamkan selama 5 menit 

d. Diberikan penginduksi asam asetat 0,25% secara intra peritoneal 

e. Didiamkan kembali selama 5 menit 

f. Dilakukan pengamatan untuk metode geliat yang meliputi mata melotot, 
perut kejang, dan kaki kejang 

g. Diamati frekuensinya sesuai parameter waktu yang ditentukan yaitu menit 
ke 15, 30, 45 dan 60. 

h. Dimasukkan data yang diperoleh dalam tabel. 
 

3. Metode plat panas 

 

a. Dihitung dosis sediaan tablet dan dihitung volume pemberian untuk hewan 
coba mencit. 

b. Diberikan sediaan yang telah disuspensikan dengan Na CMC secara oral. 

c. Didiamkan selama 5 menit. 

d. Diberikan penginduksi asam asetat 0,25% secara intraplantar. 

e. Dilakukan pen gamatan dengan tanda mencit mengangkat kakinya dari 
plat panas. 

f. Diamati frekuensinya sesuai parameter waktu yang ditentukan (10, 20, 40 
dan 80 menit) 

g. Dimasukkan data yang telah diperoleh ke dalam tabel. 



 

5. Lembar kerja 
 

1. Metode Geliat 

 

 
No. 

 
Obat 

Bobot 
Hewan 

Coba(gram) 

Volume 
pemerian 

(mL) 

Parameter 
uji 

Waktu(menit) 

15 30 45 60 

         

     

     

         

     

     

         

     

     

 

2. Metode Plat Panas 
 

 
No. 

 
Obat 

Bobot 

Hewan Coba 
(g) 

Volume 

Pemerian 
(ml) 

Parameret Uji (menit) 

10 20 40 80 

        

        

        

        

6. Tugas pendahuluan 

 

1. Jelaskan Apa yang dimaksud dengan : 

a. Analgesik 

b. Antipiretik 

c. Antiinflamasi 



 

d. Nyeri 

e. Febris 

f. COX 

g. Inflamasi 

h. Prostaglandin 

i. Reseptor 

j. Psikotropika 

k. Narkotik 

2. Jelaskan Bagaimana Mekanisme terjadinya Inflamasi ! 

3. Sebutkan dan Jelaskan Mediator-Mediator Nyeri ! 

4. Jelaskan Perbedaan COX-1 dan COX-2 

5. Jelaskan klasifikasi nyeri berdasarkan : 

a. Durasi 

b. Lokasi Nyeri 

c. Penyebabnya 

6. Jelaskan penggolongan Obat Analgesik beserta contohnya dilihat dari : 

a. Cara Kerja 

b. Efek samping 

c. Non Selektif COX Inhibitor 

d. Selektif COX Inhibitor 

7. Jelaskan golongan Obat dan Mekanisme Kerja Obat Analgesik 

8. Jelaskan perbedaan terapi : 

a. Analgesik Narkotik dan Non Narkotik 

b. Analgesik Analgesik AINS 



 

PERCOBAAN III 
 

ANTIPIRETIK 

 

1. Tujuan Percobaan 

 
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan efek antipiretik dari 

beberapa sediaan yang diberikan pada hewan coba mencit. 

2. Landasan teori 

 
Suhu Tubuh sangat mudah sekali beruba dan dipengaruhi oleh banyak factor, 

baik factor eksternal maupun internal. Perubahan suhu tubuh sangat erat kaitannya 
dengan produksi panas yang berlebihan, produksi panas maksimal maupun 
pengeluaran panas yang berlebihan. Sifat perubahan panas tersebut sangat 
mempengaruhi masalah klinis yang dialami setiap orang. Untuk  mempertahankan 
suhu tubuh seseorang dalam keadaan konstan, diperlukan regulasi suhu tubuh. 
Suhu Tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik yang diperankan oleh 
pusat pengaturan suhu hipotalamus (Rajasa,dkk 2013) 

Antipiretik adalah zat-zat yang dapat mengurangi suhu tubuh. Suhu tubuh 
diatur oleh keseimbangan antara produksi dan hilangnya panas. Alat pengatur suhu 
tubuh berada dihipotalamus. Pada keadaan demam keseimbangan ini terganggu 
karena tetapi dikembalikan kenormal oleh obat mirip aspirin. Walaupun kebanyakan 
obat ini memperlihatkan efek antipiretik invitro tidak semua berguna sebagai 
antipiretik karena bersifat toksin bila digunakan secara rutin atau terlalu lama. Ini 
berkaitan dengan hipotesis bahwa COX yang ada disentral otak COX-3 dimana 
hanya parasetamol dan beberapa obat AINS lainya dapat mengambat. 

Demam merupakan gangguan kesehatan yang hampir perna dirasakan oleh 
setiap orang. Demam ditandai dengan kenaikan suhu tubuh diatas tubuh normal 
yaitu 36-37 oC, yang diawali dengan kondisi mengigil (kedinginan) pada saat 
peningkatan suhu dan setelah itu terjadi kemerahan pada permukaan kulit. 
Pengaturan suhu tubuh terhadap pada bagian otak yang disebut hypotalamus, 
gangguan pada pusat pengaturan suhu tubuh inilah yang dikenal dengan istilah 
demam. 

3. Alat dan Bahan 

 
Alat: 

 

a. Spoit 1 ml 

b. Kanula/sonde lambung 

c. Gelas kimia 

d. stopwatch 

e. Gelas ukur 

f. Batang 
pengaduk Bahan : 

a. Vaksin DPT 

b. Pepton 

c. Parasetamol 

d. Antalgin 

e. Ibuprofen 



 

f. Asam mefenamat 

g. Meloxicam 

h. Aspilets 

i. Natrium diklofenak 

j. NaCMC 0,5% 

k. Alkohol 70% 

l. Handskun 

m. Hewan coba (Mus musculus) 
 

4. Prosedur Kerja 

1. Pemberian Vaksin pada hewan coba 

a. Disiapkan alat dan bahan 

b. Ditimbang BB Mencit 

c. Diukur suhu awal Mencit 

d. Diberikan penginduksi vaksin setelah didiamkan selama 10 menit 
sebanyak 0,5 ml secara intraperitoneal 

e. Diukur suhu setelah diberi penginduksi 

f. Diberi sediaan obat secara oral pada masing-masing mencit 

g. Diukur suhu pada parameter waktu 15, 30, 45, dan 60. 

h. Dimasukan dalam tabel pengamatan 
 

2. Pemberian pepton pada hewan coba 

a. Disiapkan alat dan bahan 

b. Ditimbang BB Mencit 



 

 
 
 

c. Diukur suhu awal Mencit 
 

d. Diberi penginduksi pepton setelah didiamkan selama 20 menit sebanyak 
1 ml secara interperitonial 

e. Diukur suhu setelah diberi penginduksi 

f. Diberi sediaan obat secara oral pada masing-masing Mencit 

g. Diukur suhu pada parameter waktu 15, 30, 45, dan 60 

h. Dimasukan dalam tabel pengamatan 

5. Tabel pengamatan 

➢ Pemberian pepton pada mencit 

 

No Perlakuan 
BB 
Mencit 

Suhu 
awal 

Suhu 
induksi 

Pengukuran suhu 

15 30 45 60 

         

         

         

         

         

         

 

➢ Pemberian vaksin pada Mencit 
 

No Perlakuan 
BB 
Mencit 

Suhu 
awal 

Suhu 
induksi 

Pengukuran suhu 

15 30 45 60 

         

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 



 

6. Tugas pendahuluan 

1. Tuliskan dengan lengkap 5 uraian obat golongan Antipiretik ! 

2. Jelaskan Mekanisme terjadinya demam yang disebabkan karena adanya 
antigen/ Mikrorganisme yang masuk kedalam tubuh ! 

3. Jelaskan mekanisme Kerja Obat Golongan Antipiretik secara sentral dan 
perifer ! 

4. Jelaskan Maksud dan Tujuan Penginduksian Vaksin pada percobaan 
Antipiretik dan mekanismenya sehingga menimbulkan Kondisi yang kita 
inginkan ! 

5. Jelaskan mengapa Obat Golongan Antipiretik juga dapat berfungsi sebagai 
Analgetik ! 



 

PERCOBAAN IV 
EFEK SEDATIF 

 

1. Tujuan Percobaan 

 
Mampu mempelajari atau mengetahui pengaruh obat terhadap penekanan 

susunan saraf pusat (SSP) dengan mengamati waktu onset dan durasi. 

2. Landasan Teori 
 

Hipnotik–sedatif adalah istilah untuk obat-obatan yang mampu mendepresi 
sistem saraf pusat. Sedatif adalah subtansi yang memiliki aktifitas moderate yang 
memberikan efek menenangkan, sementara hipnotik adalah subtansi yang dapat 
memberikan efek mengantuk dan yang dapat memberikan onset serta 
mempertahankan tidur. 

Masalah-masalah tidur seperti insomnia kadang membuat kehidupan sehari- 
hari terasa lebih menekan atau menyebabkan seseorang menjadi kurang produktif. 
Kehilangan waktu tidur diketahui sebagai penyebab ketidakseimbangan dalam 
menerima tugas yang melibatkan memori, pembelajaran, dan alasan logis. Insomnia 
merupakan gangguan tidur yang meminta evaluasi serius dalam pengatasannya. 
Salah satu cara untuk mengatasi insomnia adalah dengan memberikan obat sedatif-
hipnotik. 

Beberapa macam obat dalam dunia kedokteran, seperti magadom digunakan 
sebagai zat penenang (sedatif-hipnotik). Pemakaian sedatif-hipnotik dalam dosis 
kecil dapat menenangkan, dan dalam dosis besar dapat membuat orang yang 
memakainya tertidur. Gejala akibat pemakaiannya adalah mula-mula gelisah, 
mengamuk lalu mengantuk, malas, daya pikir menurun, bicara dan tindakan lambat. 
Jika sudah kecanduan, kemudian diputus pemakaiannya maka akan menimbulkan 
gejala gelisah, sukar tidur, gemetar, muntah, berkeringat, denyut nadi cepat, tekanan 
darah naik, dan kejang-kejang. Jika pemakaiannya overdosis maka akan timbul 
gejala gelisah, kendali diri turun, banyak bicara, tetapi tidak jelas, sempoyongan, 
suka bertengkar, napas lambat, kesadaran turun, pingsan, dan jika pemakaiannya 
melebihi dosis tertentu dapat menimbulkan kematian. Hal ini yang melatar belakangi  
dilakukannya praktikum ini agar kita dapat mengetahui pengaruh pemberian obat 
terhadap tekanan susunan saraf pusat berdasarkan parameter onset dan durasinya. 

Salah satu jenis Obat Sedatif adalah benzodiazepine. Ada 5 jenis reseptor 
benzodiazepine. 3 diantaranya yang penting adalah reseptor Benzodiazepin-1 atau 
omega-1, Reseptor Benzodiazepin-2 atau omega-2 dan Benzodiazepin 3 atau 
omega- Reseptor Omega-1 terletak pada serebelum dan merupakan tempat 
terikatnya benzodiazepine. Selain itu untuk senyawa lain dengan struktur berbeda. 
Fungsinya berkaitan dengan Antiansietas dan Efek sedative-Hipnotik. Reseptor 
Omega-2  terletak pada medulla Spinalis dan Strotum. Fungsinya berkaitan dengan 
Relaksasi Otot. Reseptor Omega-3 terletak di ginjal yang peran ansiolitiknya belum 
jelas diketahui (Joewana, 2004) 

Obat Hipnotik sedative banyak terdapat dari narkotika dan Psikotropika. 
Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik 
sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 



 

 
 
 

kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik 
alamiah maupun sintesis bukan narkotika. Yang berkhasiat psikoatif  melalui 
pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas 
pada aktivitas mental dan perilaku (Lestari, 2013) 

3. Alat dan Bahan 
Alat: 

a. Spoit 1 ml 

b. Kanula/jarum oral 

c. Gelas kimia 

d. Gelas ukur 

e. Batang pengaduk 

f. Stopwatch 
Bahan : 

a. Aqua pro injeksi 

b. Alkohol 70% 

c. Na CMC 0,5% 

d. Fenobarbital 

e. Klorpromazin 

f. Diazepam 

g. Handskun 

h. Hewan coba (Mus musculus) 

 

4. Prosedur Kerja 
 

1. Pengujian hewan coba mencit 

a. Mencit dipuasakan selama 3-4 jam 

b. Ditimbang berat badan 

c. Diberi obat golongan sedatif 

d. Dihitung onset dan durasinya 

e. Dicatat hasilnya 

 
5. Lembar kerja 

 

 
No. 

 
Oba

t 

 
BB(gram) 

 
Vp(ml) 

Onset 
(menit:detik) 

Durasi 
(menit:detik) 

      

      

      



 

6. Tugas pendahuluan 

1. Jelaskan pengertian dan Penggolongan Obat Golongan Hipnotik-Sedatif! 

2. Jelaskan mengenai Fisiologi Tidur! 

3. Jelaskan secara lengkap organ-organ penyusun system syaraf Pusat! 

4. Jelaskan mekanisme Kerja Obat. Hipnotik Sedatif, beserta Contohnya 
(Minimal 3 Obat)! 

5. Jelaskan Apa yang dimaksud dengan penyakit Imsonia, serta penyebabnya! 



 

PERCOBAAN V STRUKTUR DAN AKTIVITAS OBAT 

 

1. Tujuan Percobaan 

 
Mengetahui efek obat golongan diabetes dan pembagiannya disertai aktifitas 

hipoglikemik 

2. Landasan teori 

 
Diabetes Millitus adalah kelaian metabolic yang melemahkan dan sering 

membahayakan kehidupan dengan peningkatan kasus diseluruh dunia Komplikasi 
Diabetes meningkat sebagian dari kerusakan sampai structural glikolisasi dan protein 
fungsional dan menggambarkan kegagalan kronik dari menjaga homestatis gula  
darah. Komplikasi lainnya seperti Dibaetes Neurophati, Diabetes Retinophati, 
Diabetes Kardiomiphati berlaku sebagai hasil dari hipeglikemia (Nandhagophal, dkk 
2013) 

Diabetes militus adalah suatu keadaan yang timbul karena defisiensi insulin 
relative maupun absolut. Hiperglikemia timbul karena penyerapan glukosa kedala sel 
terhambat serta metabolismenya terganggu. Dalam keadaan normal, kira-kira 50 % 
glukosa yang dimakan mengalamimetabolisme sempurna menjadi CO2 dan air, 5 % 
diubah menjadi glikogen dan kira-kira 30-40 % diubah menjadi lemak. Pada diabetes 
mellitus semua proses tersebut terganggu, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, 
sehingga energi utama terutama diperoleh dari metabolisme protein lemak. Diabetes 
mellitus disebabkan oleh sebuah ketidak seimbangan atau ketidak adanya 
persediaan insulin atau tidak sempurnanya respon seluler terhadap insulin yang 
ditandai dengan tidak teraturnya metabolisme. 

Dalam melakukan aktivitas, diperlukan energi baik itu berupa aktivitas fisik 
maupun psiologik. Energi yang ada pada manusia sebagian besar dan hamper 
seluruhnya berasal dari glukosa yang dikonsumsi dan dimetabolisme oleh tubuh. 
Tetapi, terkadang karbohidrat yang dikonsumsi yang seharusnya menjadi sumber 
energi, berubah menjadi musuh dalam tubuh yang menganggu sistem kestabilan 
organ. Ini disebabkan berbagai factor, diantaranya disfungsi organ-organ tubuh yang 
berperan dalam metabolism tersebut. 

Obat Diabetes memiliki mekanisme kerja tertentu. Karbohidrat yang dicerna 
dalam lambung masuk kedalam usus dan mengalami penyerapan. Penyerapan ini 
dipermudah dengan adanya enzim pemeca ikatan yaitu enzim a-glukoksidase dan a- 
amilase yang terdapat pada batas pertemuan sel usus. Aktivitas enzim a-
Glukoksidase seperti maltase dan sukrase dalam menghidrolisis digosakarida 
menjadi glukosa, Fruktosa, monosakarida lainnya pada dinding usus yang dapat 
dihambat oleh  senyawa obat inhibitor a-Glukosidase (Rais dkk, 2013) 

3. Alat dan Bahan 
 

Alat: 

a. Spoit Injeksi 1 ml 

b. Kanula/jarum oral 

c. Timbangan analitik 

d. Gelas kimia 

e. Gelas ukur 

f. Batang pengaduk 

g. Glukotest  

 



 

Bahan : 

a. Alkohol 70% 

b. Glukosa 50% 

c. Glibenklamid 

d. Metformin 

e. Glukodex 

f. Forbetes 

g. Renabetik 

h. Handskun 

i. Hewan coba (Mus musculus) 

 

4. Prosedur Kerja 
 

1. Pembuatan Glukosa 50% 
 

a. Di timbang glukosa (gulapasir) sebanyak 50 gram 

b. Di panaskan air sebanyak 250 ml 

c. Di larutkan glukosa kedalam air yang telah mendidih 

d. Di aduk hingga larut dan homogen 

 

2. Pengecekkan Kadar Gula Darah 

 

a. Di puasakan mencit 3-4 jam 

b. Di timbang BB mencit 

c. Di ukur kadar gula darah awal 

d. Di berikan larutan glukosa 50% sesuai volume pemberian secara oral 

e. Di tunggu selama 30 menit 

f. Di ukur peningkatan gula darah setelah induksi 

g. Di berikan sediaan obat Glibenklamid 5 mg, Metformin 500 mg, Glucodex 
80 mg, Forbetes 850 mg, Renabetik 5 mg 

h. Di ukur kadar guladarah pada menit ke 30,60 dan 90 menit 

i. Di masukkan hasil dalam tabel pengamatan 

 

5. Tabel Pengamatan 
 

 

Nama Obat 

 
BB 

(gram) 

 
VP 
(mL) 

Glukosa 
Awal 
(md/dL) 

Glukosa 
Induksi 
(md/dL) 

Kadar Gula 
Menit Ke- 

30 60 90 

        

        

        

 



 

6. Tugas pendahuluan 

 

1. Jelaskan Patofisiologi Penyakit Diabetes Mellitus 

2. Selain pengukuran Kadar Gula Darah, Ada juga pengukuran ATC, Jelaskan 
tentang pengukuran ini dan apa kelebihannya ! 

3. Jelaskan mekanisme kerja dan Obat-obat Antidiabetes Oral berdasarkan 
Golongannya 

4. Jelaskan Alasan Penginduksian Glukosa pada Hewan Coba Mencit 

5. Jelaskan Animal Model untuk Penelitian Diabetes Mellitus. 



 

PERCOBAAN VI 
DIURETIK 

 

1. Tujuan Percobaan 

 
Mengetahui dan memahami efek farmakologi dari obat-obat diuretik terhadap 

hewan coba mencit (Mus muscullus). 

2. Landasan Teori 

 
Seluruh sel – sel tubuh terendam dalam suatu cairan yang disebut cairan 

intestinal yang bertindak sebagai lingkungan dalam dari sel – sel. Oleh sebab itu 
volume dan komposisi cairan intestinal harus tetap dalam batas – batas yang tertentu 
agar sel – sel dapat berfungsi dengan normal. Perubahan dari volume dan komposis 
cairan intestinal dapat menimbulkan kelainan fungsi tubuh. Terdapat banyak 
keadaan yang dapat menganggu volume dan komposis cairan tubuh tersebut antara 
lain ingesti (pemasukan) air, hilangnya air, kelebihan asam atau alkali, produk 
metabolism dan pemberian bahan – bahan toksik. 

Diuretik adalah zat-zat yang dapat memperbanyak kemih(diuresis) melalui 
kerja langsung terhadap ginjal. Obaat-obat lainnya yang menstimulasi diuresis 
dengan mempengaruhi ginjal secara tak langsung tidak termasuk dalam definisi ini. 
Walaupun kerjanya pada ginjal, diuretik bukan “obat ginjal”, artinya senyawa ini tidak 
dapat memperbaiki atau menyembuhkan penyakit ginjal, demikian juga pada pasien 
insufisiensi ginjal jika diperlukan dialysis, tidak dapat ditangguhkan dengan 
penggunaan senyawa ini. Beberapa diuretik pada awall pengobatan justru 
memperbesar ekskresi zat-zat penting urin dengan mengurangi laju filtrasi 
glomerulus sehingga memperburuk insufisiensi ginjal. 

Diuretic adalah zat yang dapat memperbanyak pengeluaran kemih, bekerja 
langsung terhadap ginjal. Obat diuretic sendiri digunakan pada semua keadaan  
dimana dikehendaki pengeluaran air seni yang lebih banyak, yakni pada udema, 
hipertensi, diabetes insipidius dan batu ginjal. Kebanyakan diuretic bekrja dengan 
mengurangi reabsorbsi natrium, sehingga pengeluarannya dengan kemih. (Lingga, 
dkk, 2014). 

Fungsi utama diuretik adalah untuk memobilisasi cairan udem yang berarti 
mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa sehingga volume ekstrasel 
menjadi normal. Proses diuresis dimulai dengan mengalirnya darah ke dalam 
glomeruli(gumpalan kapiler) yang terletak dibagianluar ginjal(cortex). Dinding 
glomeruli inilah yang bekerja sebagai saringan halus yang secara pasif dapat dilintasi 
air,garam dan glukosa. 

Diuretic dapat menurunkan tekanan darah terutama dengan menguras 
simpanan natrium tubuh. Diuretik efektif dalam menurunkan tekanan darah 10-15 
mmHg pada sebagian besar pasien dan diuretic saja sering sudah adekuat untuk 
hipertensi esensial ringan sampai sedang. Pada hipertensi yang lebih berat, 
diuretic digunakan dalam kombinasi dengan simpatoplegik atau obat vasodilator 
untuk mengatasi kecenderungan kea rah retensi natrium yang ditimbulkan oleh obat-
obat ini (Katsung dkk. 2013) 

 
 
 
 
 



 

3. Alat dan Bahan 

 
Alat: 

a. Spoit Injeksi 1 ml 

b. Kanula/jarum oral 

c. Timbangan analitik 

d. Stopwatch 

e. Gelas kimia 

f. Gelas ukur 

g. Batang  pengaduk  

 

Bahan : 

a. HCT 

b. Spirolakton 

c. Furosemid 

d. Keji beling 

e. Infusa kumis kucing 

f. NaCMC 0,5% 

g. Alkohol 70% 

h. Handskun 

i. Hewan coba (Mus musculus) 

 

4. Prosedur kerja 
 

1. Metode Uji Diuretik 

a. Mencit diberi makanan yang banyak mengandung air, kalium, natrium dan 
kalsium 

b. Ditimbang berat badan mencit 

c. Dihitung volume pemberiannya 

d. Diamati frekuensi urin pada parameter uji 30, 60, 90, 120 menit dan 3,4,5 jam 
 

5. Hasil Pengamatan 
 

1. Tabel Pengamatan 

 

 

 
No 

 
Nama 
Obat 

 
BB 

 
Mencit 

 
Dosis 
Pemeriaan 

 
Volume 
Pemeriaan 

Parameter Uji 
 
(Menit) 

Parameter 
 
Uji (Jam) 

       

            

            

            



 

6. Tugas pendahuluan 
 

1. Pengertian, fungsi dan proses terjadinya diuresis 

2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi respon diuresis! 

3. Tuliskan penggolongan obat diuretik dan mekanisme kerja dari masing- 
masing golongan serta tuliskan minimal 5 contoh obat dari masing-masing 
golongan! 

4. Tuliskan uraian obat yang akan digunakan dalam praktikum diuretic! 

5. Jelaskan mengapa obat golongan diuretic dapat digunakan untuk terapi 
hipertensi! 

6. Tuliskan bagian ginjal yang menjadi tempat kerja dari obat diuretik 
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