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Artikel Penelitian

Koproses Karagenan-Pragelatinasi Pati Singkong Propionat 
sebagai Eksipien Sediaan Tablet Mengapung

Fakultas Farmasi, Universitas 
Indonesia, Kampus Baru UI, 
Depok

Junaedi, Iskandarsyah, dan Effionora Anwar

ABSTRACT: The aim of this study was  to prepare floating tablet dosage forms us-
ing coprocessed of kappa and iota carrageenan and pregelatinized cassava starch 
propionate (PPSP) as excipients. In this study,  tablets  were made by wet granula-
tion method and using famotidine as a model drug. Several formulations of floating  
tablets were prepared using varying composition of the excipients coprossed carra-
genan with a certain ratio. The swelling and buoyancy of the floating tablets were 
evaluated. Furthermore, the drug release from the floating tablets were stu died and 
analyzed using several models of kinetic equations. The results showed  that for-
mula A  with excipients coprocessed carragenan (1:1) as much as 60%  with 10%  
HPMC  produce  the  best formula with floating lag time 11.42 ± 1.53 minutes  and 
total floating  time  for 22 hours. The formula also revealed a profile of controlled 
drug release and approached to Higuchi kinetics model  and the non Fickian diffu-
sion mechanism.

Keywords:  carragenan, PCSP, coprocess exipients,  floating tablets.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk  memformulasikan eksipien koproses 
dari campuran kappa dan iota karagenan dengan pragelatinisasi pati singkong 
propionat (PPSP) untuk sediaan tablet mengapung. Pada penelitian ini, tablet 
dibuat dengan metode granulasi basah dan menggunakan famotidin sebagai 
model obat. Matriks tablet mengapung dibuat dengan eksipien koproses kara-
genan dan PPSP dengan perbandingan tertentu. Daya mengembang dan ketera-
pungan tablet mengapung dievaluasi. Pelepasan obat dari tablet mengapung 
diteliti dan dianalisa dengan menggunakan beberapa model persamaan kinetika. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula A yang mengandung eksipien ko-
proses karagenan : PPSP (1:1) sebanyak 60 % dengan HPMC 10% merupakan 
formula terbaik dengan waktu mengapung 11,42 ± 1,53 menit dengan lamanya 
keterapungan selama 20 jam. Formula tersebut juga menunjukkan profil pelepas-
an yang terkendali dengan model kinetika Higuchi serta mekanisme difusi non 
Fickian. 

Kata kunci: karagenan, PPSP, eksipien koproses, tablet mengapung.
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PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan 
sumber daya alam baik di darat maupun di laut. 
Seperti halnya pohon singkong yang banyak tum-
buh subur di sebagian besar wilayah Indonesia, 
rumput laut penghasil karagenan juga banyak 
terdapat diperairan Indonesia. Kedua bahan alam 
tersebut mempunyai potensi sebagai eksipien 
sediaan farmasi, baik yang belum dimodifikasi 
maupun yang sudah dimodifikasi.

Karagenan merupakan getah rumput laut yang 
didapat dari hasil ekstraksi rumput laut merah 
(Rhodophyceae) yang menggunakan air panas 
atau larutan alkali pada temperatur tinggi, kemu-
dian diendapkan melalui alkohol atau KOH. Je-
nis karagenan yang banyak diteliti adalah kappa 
karagenan merupakan senyawa hidrokoloid yang 
dihasilkan dari rumput laut Euchema cottonii dan 
iota karagenan dari  Euchemaspinosum (1). Kom-
binasi kappa dan iota karagenan (1:1)  dapat  me-
ningkatkan elastisitas gel (2).

Koproses merupakan suatu konsep baru dari 
dua atau lebih eksipien yang berinteraksi pada 
tingkatan partikel. Eksipien yang mengalami ko-
proses dibuat dengan cara menggabungkan satu 
eksipien ke dalam struktur partikel dari eksipi-
en lain menggunakan proses seperti co-drying.  
Produk ko-proses yang   dua polimer yang berbe-
da sifat fungsional, setelah terjadinya proses pe-
ngeringan, menghasilkan karakteristik baru yang 
berbeda dari polimer asalnya,  seperti mening-
katkan viskositas atau meningkatkan kekuatan 
gel , tetapi tidak terjadi reaksi secara kimiawi (3).

Pada penelitian ini digunakan eksipien ko-
proses dari campuran kappa dan iota karagenan 
pada perbandingan tertentu yang dikombinasi 
dengan pragelatinasi pati singkong propionat 
(PPSP) dengan perbandingan tertentu untuk 
me ningkatkan kemampuan mengapung dari se-
diaan tablet. Campuran kedua jenis karagenan 
tersebut penting untuk mendapatkan kekuatan 
gel yang baik. Kombinasi antara PPSP dengan 
campuran Kappa dan iota karagenan diharapkan 
dapat menghasilkan sifat sinergisme yang meng-

hasilkan hidrogel yang kuat dan dapat digunakan 
dalam sediaan gastroretentif.

Sebagai model obat digunakan famotidin yang 
banyak diresepkan untuk tukak lambung. Fa-
motidin adalah reseptor antagonis histamin H2, 
selain untuk tukak lambung juga digunakan untuk 
ulkus duodenum, Sindrom Zollinger-Ellision dan 
refluk gastroesophageal. Dosis pada esofagisitis 
2 kali sehari 20-40 mg, tukak lambung-usus satu 
kali sehari 40 mg pada malam hari. Waktu paruh-
nya yang singkat (2,5-4,0 jam), absorpsinya yang 
baik di saluran cerna, efek sam-pingnya yang ter-
gantung dosis dan fluktuasi kadarnya dalam da-
rah serta pemakaiannya yang lama menjadi ala-
san pemilihan famotidin sebagai model obat (4).

BAHAN DAN METODE

Bahan 
Bahan yang digunakan meliputi asam klorida   

(Merck, Jerman), Famotidin (Impex Quimica,S.A), 
pragelatinisasi pati singkong propionat (Labora-
torium Teknologi Farmasi FMIPA UI, Indonesia), 
kappa dan iota karragenan (Galic Artabahari, Be-
kasi), Asam propionat anhidrat (e.merck), mag-
nesium stearat, talk, natrium bikarbonat (Merck, 
USA), etanol (Merck, Jerman).

Metode
Pembuatan Eksipien Koproses Pregelatinisasi 
Pati Singkong Propionat (PPSP)-Karagenan

Pregelatinasi pati singkong propionat telah 
dibuat sebelumnya dengan metode esterifikasi 
menggunakan asam propionat anhidrida dalam 
medium aquades, pada pH 8-9 dengan penamba-
han NaOH 1 N (5).

PPSP dan karagenan dibuat larutan dengan 
aqua destilata suhu 70°C masing-masing seba-
nyak 5%. Kemudian kedua larutan tersebut di-
campur dengan perbandingan seperti yang ter-
cantum pada Tabel 1. Campuran diaduk dengan 
m enggunakan homogenizer 1000 rpm selama 30 
menit dan dilakukan pengeringan dengan alat 
double drum drier. Serpihan yang diperoleh di-
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haluskan dengan disc mill yang didalamnya ter-
dapat  pengayak dengan ukuran 60 mesh.

Formulasi tablet mengapung famotidin
Setelah melalui pre-eliminary study tablet me-

ngapung yang mengandung famotidin dengan do-
sis 40 mg dan bobot kurang lebih 500mg, dibuat 
dengan menggunakan empat formula seperti ter-
lihat pada tabel 2 di bawah, dengan metode gra-
nulasi basah.

 
Evaluasi fisik sediaan tablet mengapung fa mo-
tidin

Sejumlah tablet mengapung dievaluasi sifat 
fisik nya meliputi keseragaman bobot, keseragaman 
ukuran, keregasan dan kekerasannya sesuai dengan  
ketentuan yang tercantum di farmakope (6).

Tabel 1.  Perbandingan Koproses PPSP dengan 
Kappa dan Iota Karagenan

Sampel A B C

PSP 1 2 3
Kappa - Iota 1 1 1

Tabel 2.  Formula Tablet Mengapung Famotidin

Bahan F1 F2 F3 F4

Famotidin 40 40 40 40
Koposes A (60%) 300 - - -
Koproses B (60%) - 300 - -
Koproses C (60%) - - 300 -
HPMC (10%) 75 75 75 375
PVP (4%) 20 20 20 20
Mg Stearat (1%) 5 5 5 5
Talk (2%) 10 10 10 10
NaHCO3 (10%) 50 50 50 50

Total 500 500 500 500
  
Keterangan :
F1 : Eksipien koproses karagenan : PPSP (1:1)
F2 : Eksipien koproses karagenan : PPSP (1:2)
F3 : Eksipien koproses karagenan : PPSP (1:3)
F4 : Formula kontrol dengan HPMC

Uji daya mengembang (Swelling Test)
Uji ini dilakukan dengan membandingkan bo-

bot tablet sebelum dan setelah dimasukkan ke 
dalam media larutan HCl 0,1 N pH 1,2 pada  37oC 
selama 1 jam (7). Pengujian dilakukan triplo. Da-
ya mengembang setelah 1 jam dihitung dengan 
rumus berikut :

 

S =
𝑤2−𝑤1

w1 𝑥 100% 

 

 

 

Keterangan :
S = Daya mengembang (%)
W1  = berat tablet sebelum mengembang
W2  = berat tablet setelah mengembang

Uji Keterapungan (Buoyancy Test)
Sebuah tablet dimasukkan ke dalam gelas 

Beaker yang berisi 100 ml asam klorida 0,1 N pH 
1,2 pada suhu 370 C. Kemudian tablet diamati dan 
dicatat waktu yang dibutuhkan tablet tersebut 
untuk mengapung (dihitung sejak tablet tersebut 
dimasukkan ke dalam gelas Beaker) dan lamanya 
tablet tersebut mengapung (dihitung sejak tablet 
tersebut mulai mengapung) (8).
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Profil Pelepasan Obat
Profil pelepasan obat dari sediaan ditentu-

kan de ngan melakukan uji disolusi terhadap tiga 
tablet menggunakan alat disolusi tipe 2  (tipe da-
yung) dalam medium 900 mL asam klorida 0,1 
N pH 1,2 pada suhu 37±0,5oC dengan kecepatan 
pengadukan 50 rpm. Pengambilan cuplikan di-
lakukan pada menit ke-15, 30, 60, 90,120, 180, 
240,360, 480 dan 600. Jumlah cairan diukur sera-
pannya pada panjang gelombang 265 nm. Pro-
fil pelepasan obat ditentukan dengan memplot 
persentase obat yang dilepaskan terhadap waktu.

Profil pelepasan obat kemudian dianalisa de
ngan mencocokkannya dengan beberapa persa-
maan kine tika pelepasan sebagai berikut (9):

Kinetika pelepasan  Persamaan
Orde Nol     Qt/Qo = ko t
Orde Satu     ln Qt/Qo = k1 t
Higuchi     Qt/Qo = kHt ½

Korsmeyer-Peppas    Qt/Qo = k tn

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan Eksipien Koproses Pregelatinisasi 
Pati Singkong Propionat (PPSP)-Karagenan

Pregelatinasi pati singkong propionat telah 
dibuat sebelumnya dengan metode esterifikasi 
menggunakan asam propionat anhidrat dengan 
medium aquades, pada pH 8-9 dengan penamba-
han NaOH 1 N. Prage latinasi pati singkong pro -
pionat yang digunakan dalam penelitian ini me-
miliki derajat substitusi sekitar 0,2 (5). 

Eksipien koproses PPSP dan karagenan (kap-
pa dan iota dengan perbandingan 1:1) dibuat de-
ngan cara mencampur masing-masing dispersi 
koloid PPSP dan Karagenan, kemudian dikering-
kan dengan menggunakan drum drier pada suhu 
85o ± 5oC yang dilanjutkan dengan dihaluskan 
hingga dihasilkan eksipien yang akan digunakan 
dalam formulasi sediaan tablet mengapung.

Serbuk yang  dihasilkan kasar dan ringan serta 
memiliki warna dari kuning muda hingga putih 
gading. Warna kuning muda diperoleh pada ko-

proses A dan B. Pada koproses C menghasilkan 
serbuk yang berwarna putih gading, mendekati 
warna PPSP. Rendemen pro ses yang dihasilkan 
koproses A 66,16 %, koproses B 74,16%, kopro-
ses C 90%.

Tablet Mengapung Famotidin
Pada penelitian ini, tablet mengapung famo-

ti din HCl dibuat dengan metode granulasi basah. 
Metode granulasi basah dipilih karena eksipien 
koproses yang dihasilkan tidak dapat dicetak 
langsung. Pembuatan tablet yang dicetak lang-
sung menyebabkan tablet segera hancur setelah 
dimasukkan ke dalam medium HCl 0,1 N. Hal 
ini terjadi karena fase asam dan basa (gas form-
ing) didalam tablet terbasahi oleh HCl 0,1 N dan 
bereaksi menghasilkan gas karbondi oksida yang 
segera mendesak keluar tablet sehingga tablet 
akan pecah seperti tablet effervescent. Dengan 
metoda granulasi basah, gas forming akan ter-
jerap di dalam matriks polimer yang digunakan 
sebagai pe ngisi sehingga gas forming tidak akan 
segera bereaksi saat berkontak dengan HCl 0,1 
N, melainkan bereaksi setelah beberapa saat. Gas 
karbondioksida yang terbentuk tidak dapat ke-
luar dari tablet dan terperangkap oleh lapisan gel 
hidrokoloid dari polimer yang digunakan. Hal itu 
menyebabkan tablet tersebut berge rak  ke atas 
dan mengapung sehingga bertahan lebih lama 
dalam HCl 0,1 N (10).

HPMC digunakan sebagai kombinasi dalam 
formulasi ini karena merupakan polimer hidroko-
loid pembentuk gel tingkat tinggi sehingga mam-
pu memerangkap CO2 dengan baik dan mampu 
mengapung dalam waktu lama (8). 

Evaluasi Tablet Mengapung Famotidin 
Tablet dari ke empat formula memiliki penam-

pilan fisik yang baik, yaitu permukaan halus, rata 
dan berwarna kuning kecoklatan, kecuali tablet 
dengan formula 4 berwarna putih karena tidak 
menggunakan eksipien koproses sebagai matriks 
tablet dan hanya mengandung eksipien HPMC. 

Dari segi keseragaman ukuran, tablet pada se-
mua formula memenuhi persyaratan keseraga-
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man, yaitu diameter tabletnya tidak kurang dari 
1 ⅓ dan tidak lebih dari 3 kali tebal tablet. Semua 
tablet dari tiap formula juga memenuhi persya-
ratan keseragaman bobot tablet. Tidak ada satu-
pun tablet yang bobotnya me nyimpang lebih dari 
5 % dari bobot rata-rata tablet. Laju alir granul 
dari masing-masing formula menunjukkan hasil 
yang baik hal ini menyebabkan tablet dari semua 
formula memiliki ukuran dan bobot yang relatif 
seragam.

Kekerasan tablet untuk ke empat formula ber-
kisar antara 5-6 kP. Seperti diketahui laju alir dan 
kompresibilitas granul dapat mempengaruhi ke-
kerasan tablet yang dihasilkan. Namun selain itu, 
kekerasan tablet juga dipengaruhi oleh polimer 
yang dikandungnya. Dapat dilihat pada tabel 3, 
ternyata semua formula F1, F2 dan F4 mempu nyai 
laju alir dan kompresibil tas yang baik sedang-
kan F3 mempunyai kompresibil tas yang sedang. 
Semua formula memenuhi syarat keregasan tab-
let yakni kurang dari 1%. Keregasan tablet um-
umnya berhubungan de ngan kekerasannya. For-
mula 1 mempunyai keregasan yang lebih rendah 
dari ketiga formula lainnya.

Tabel 3.  Hasil Evaluasi Massa Tablet dan Tablet Mengapung

Parameter F1 F2 F3 F4

indeks kompresibilitas 12.78 14.69 18.29  12.04
Rasio Hausner 1.14 1.17 1.22 1.13
Laju Alir (g/det) 7.212 8.28 8.08 6.7
Sudut Reposa 26.2 28.5 28.2 25.6
Keseragaman Bobot 500.25 ± 1.97 499.55 ± 1.905 499.9 ± 2.183 500.5 ± 1.762

Keseragaman Ukuran (mm)  
Diameter 12.2 ± 0.027 12.095 ± 0.07 12.1 ± 0.026 12.124 ± 0.049
Tebal 4.21 ± 0.07 4.19 ± 0.057 4.17 ± 0.038  4.436 ± 0.003

Kekerasan (kp) 5.69 ± 0.33 5.64 ± 0.28 5.53 ± 0.19 5.47 ± 0.17
Keregasan (%) 0.11 ± 0.0 0.55 ± 0.0 0.899 ± 0.0 0.390 ± 0.0
Kandungan Obat (%) 98.53 ± 0.66 95.97 ± 0.697 98.193 ± 0.34 98.53 ± 0.34

Waktu awal mengapung (menit) 11.42 ± 1.53 15.45 ± 52 17,18 ± 1.58 8,28 ± 2.54
Lama mengapung (menit) 18,5 jam 12,4 jam 12,8 jam 22,5 jam 

Profil Pelepasan Obat
Tablet mengapung merupakan sediaan yang 

diharapkan mampu memberikan profil pelepas-
an obat yang terkendali. Untuk melihat profil 
pelepasan obat, dilakukan uji disolusi selama 10 
jam di dalam medium HCL 0,1 N suhu 37±0,50C 
dengan menggunakan alat uji disolusi tipe 2 (tipe 
dayung) dengan kecepatan 50 rpm. Sampel di-
ukur serapannya menggunakan spek trofotometer 
UV pada panjang gelombang 265,0 nm.

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa dalam 
wak tu 10 jam, pelepasan obat terbesar terdapat 
pada formula 3 (formula dengan Koproses C per-
bandingan   karagen  an : PPSP 1 : 3) yaitu sebe-
sar 94,58%. Kemudian di ikuti dengan formula 2 
(formula dengan Koproses B dengan perbanding-
an karagenan : PPSP 1 : 2) sebesar 86,21% dan 
formula 1 (formula dengan Koproses A perban-
dingan karagenan : PPSP 1 : 1) dengan pelepasan 
sebesar 56,92 %. Nampak bahwa kekuatan gel 
eksipien koproses dari formula 2 dan formula 3 
sangat lemah serta kecepatan awal mengembang 
lebih lama dari formula 1 dan formula 4.
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Gambar 1.  Profil Pelepasan Famotidin dari Matriks Tablet Mengapung

Tabel 4.  Model Kinetika Pelepasan Obat

      Model kinetika pelepasan obat
 PARAMETER  Order Nol Order Satu Higuchi Korsmeyer-Peppas
            F1
          r   0.9763  0.9052    0.9967   0.9910
          k   0.0008     0.0029    0.0248              0.0186
          n                           0.5367

            F2
          r   0.9972     0.9487    0.9819              0.9865
          k   0.0014     0.0036    0.0390              0.0140
          n                        0.6276

            F3
                        r   0.9956     0.9324    0.9794              0.9948
         k   0.0014     0.0036    0.0395              0.0138
         n                        0.6367

            F4
                        r   0.9661     0.8983    0.9952              0.9896
         k   0.0005     0.0024    0.0158              0.0022
         n                        0.4494

Profil pelepasan obat dari sediaan tablet meng
apung ini dianalisis dengan mencocokkannya ter-
hadap beberapa persamaan kinetika pelepasan 
obat seperti kinetika orde nol, orde satu, Higuchi 
dan Korsmeyer-Peppas. Sediaan yang menunjuk-
kan profil pelepasan obat yang mengikuti persa-
maan orde nol menunjukkan kecepatan pelepasan 
yang konstan dari waktu kewaktu tanpa terpe-
ngaruh oleh konsentrasi obat dalam sediaan. Pro-

fil pelepasan obat yang mengikuti kinetika orde 
satu menunjukkan kecepatan pelepasan obat yang 
tergantung konsentrasi obat di dalamnya. Kinetika 
Higuchi menjelaskan profil pelepasan obat yang 
tergantung oleh akar waktu. Kecepatan pelepasan 
obat makin lama makin lambat. Dari tiap persa-
maan kinetika yang dicocokkan, diperoleh nilai-
konstanta pelepasan obat (k), koefisien korelasi 
(r), dan nilai eksponen di fu siPeppas (n) (9).
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Berdasarkan data pada tabel 4 bahwa formula 
2  dan dan formula 3 mengikuti kinetika orde nol, 
sedangkan formula 1 dan formula 4 mengikuti ki-
netika Higuchi. 

Mekanisme pelepasan obat dapat diketahui 
ber dasarkan persamaan Korsmeyer-Peppas. 
A na            lisis mekanisme pelepasannya diperhatikan 
berdasarkan nilai n atau eksponen pelepasan. 
Untuk sediaan dengan geometri silindris seperti 
tablet, jika nilai n<0,45 maka pelepasan zat aktif 
mengikuti mekanisme difusi Fickian sedangkan 
jika nilainya berada dalam rentang 0,45<n<0,89 
maka pelepasan zat aktif mengikuti mekanisme 
difusi non-Fickian. Berdasarkan hasil yang di-
tampilkan pada Tabel 4 diketahui bahwa me-
kanisme pelepasan obat berbeda-beda. Formula 
I mempunyai nilai n dalam rentang 0,45<n<0,89 
yang berarti pelepasan obatnya mengikuti me-
kanisme difusi non Fickian. Untuk formula 4 
mem punyai nilai n<0,45 yang berarti pelepasan 
obatnya mengikuti mekanisme pelepasan difusi 
Fickian. Pada mekanisme ini, pelepasan zat ak-

tif disebabkan oleh difusi terkendali. Pelepasan 
obat terjadi karena medium disolusi memasuki 
matriks polimer kemudian melarutkan dan me-
ngangkut obat yang terlarut tersebut keluar dari 
dalam matriks melalui pori-pori matriks.  Karena 
mengikuti kinetika Higuchi, pelepasan obat dari 
dalam sediaan tidak konstan pada setiap waktu, 
melainkan lebih lambat. Hal itu terjadi karena ja-
rak difusi obat dari dalam pori-pori sediaan ma-
kin besar, sehingga membutuhkan waktu yang 
lebih lama untuk membawa obat tersebut keluar 
dari dalam sediaan (9).

KESIMPULAN

Pembuatan eksipien koproses antara PPSP  
de  ngan campuran karagenan kappa:Iota deng-
an  perbanding an 1:1  dapat meningkatkan nilai 
fungsionalnya diban ding bentuk tunggalnya se-
hingga dapat dimanfaatkan sebagai matriks pada 
sediaan tablet mengapung.
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ABSTRACT: The morbidity and mortality of cervical cancer is high in the world. To 
improve the outcome of cervical cancer therapy, an appropriate approach should 
be given to the patients. The study purpose was to describe the pattern of treat-
ment in cervical cancer patients in Prof. Dr. Margono Soekardjo Public Hospital. A 
cross sectional descriptive study was done in 150 patients data which was collected 
from patient medical records. The patterns of treatment in cervical cancer patients 
of Prof. Dr.Margono Soekardjo Public Hospital was dissection therapy 0.67% in 
stadium III-IIIB, radiotherapy 59.32% in stadium II-IVB, chemotherapy 12.0% in 
stadium III-IIB and chemoradiation 10.01% in stadium I-IIIB. Many of chemothe-
rapy drugs given to cervix cancer were the combination of cisplatin-doksorubisin-
siklofosfamid in 66.6% and attached diseases were anemia 66.29%. Conclussion, 
most of cervical cancer patients in Prof. Dr. Margono Soekardjo Public Hospital was 
treated with radiotherapy.

Keywords: cervix cancer, patterns treatment, stadium

ABSTRAK: Kanker servik masih merupakan penyebab utama morbiditas dan 
mortalitas pada wanita di seluruh dunia, oleh karena itu terapi yang tepat ha-
rus diberikan agar kesempatan pasien untuk sembuh lebih besar. Penelitian ini 
dilakukan untuk memberikan gambaran pola terapi pada pasien kanker servik 
di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo. Sampel diambil dari 150 data rekam me-
dik pasien yang didiagnosa menderita kanker servik stadium I hingga IVB yang 
dirawat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo dan dianalisis dengan rancangan 
cross sectional descriptif. Pola terapi kanker servik di RSUD Prof.Dr.Margono 
Soekardjo meliputi terapi pembedahan sebanyak 0,67% pada stadium III-IIIB, 
radioterapi sebanyak 59,32% pada stadium II-IVB, kemoterapi sebanyak 12,0% 
pada stadium III-IIB dan kemoradiasi sebanyak 10,01% pada stadium I-IIIB. 
Obat kemoterapi yang banyak diberikan pada pasien kanker servik yaitu kom-
binasi antara cisplatin-doksorubisin-siklofosfamid sebanyak 66,6% dan penya-
kit penyerta yang banyak diderita pasien kanker servik yaitu anemia sebesar 
66,29%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pola terapi kanker servik 
di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo pada pasien stadium I-IB sebagian besar 
tidak menerima terapi, sedangkan pada pasien stadium II-IVB dan pasien tanpa 
keterangan stadium, terapi yang paling banyak diberikan adalah radioterapi.

Kata kunci: kanker servik, jenis terapi, stadium
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PENDAHULUAN

Di beberapa negara Eropa seperti Romania, 
Serbia, Montenegro, Polandia dan Czech Repu blik, 
kanker servik menempati angka terbesar ke dua 
setelah kanker payudara, dimana hampir 60% 
pasien tersebut berusia 20-44 tahun (1). Hasil 
skrining terhadap kanker di Korea menunjukkan 
bahwa insiden kanker servik meningkat hingga 
76,10% (2). Di Indonesia, menurut Departemen 
Kesehatan RI diperkirakan insidensi kanker ser-
viks mencapai 100 per 100.000 penduduk perta-
hun. Dari data 13 laboratorium patologi-anatomi 
yang dikumpulkan, kanker servik merupakan pe-
nyakit kanker  dengan frekuensi tertinggi diantara 
penyakit kanker yang ada di Indonesia. Di Rumah 
Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Ciptomangunku-
sumo insiden kanker servik meningkat padausia 
25-34 tahun dan menunjukkan puncaknya pada 
usia 35-44 tahun (3).

Meskipun metode skrining dinilai efektif untuk 
mendeteksi adanya prakanker, namun kasus kan-
ker servik ini masih merupakan penyebab utama 
kematian pada wanita terutama di negara berkem-
bang, hal ini kemungkinan disebabkan karena ren-
dahnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini 
kanker servik. Selain itu kurangnya dokter-dokter 
terlatih dalam memberikan terapi yang efektif 
pada pasien kanker servik seperti pemberian radi-
asi dan kemoterapi dan kurangnya peralatan yang 
mendukung optimalisasi dalam terapi radiasi, se-
hingga tingkat kesembuhan di berbagai negara 
masih tetap rendah (4).

Tingginya angka mortalitas pasien kanker ser-
vik memberi kesan bahwa penderita kenker servik 
memiliki harapan hidup dan tingkat kesembuhan 
yang rendah. Berdasarkan penelitian yang dilaku-
kan di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, men-
gungkapkan bahwa angka ketahan hidup 5 tahun 
penderita kanker servik sebesar 30% dan median 
ketahanan hidup 934 hari. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi diantaranya adalah stadium klinik 
dan pemberian terapi pada pasien kanker servik. 
Kanker servik merupakan kanker yang dapat di-
sembuhkan, oleh karena itu pemberian pola terapi 

yang tepat diharapkan mampu menurunkan ang-
ka kematian yang disebabkannya (5).

METODE PENELITIAN

Penelitian pola terapi kanker servik dilakukan 
di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto 
menggunkan metode cross sectional descriptive. 
Sampel yang diperoleh sejumlah 150 pasien de-
ngan diagnosa kanker servik dari stadium I hingga 
IVB pada periode Juni 2008 sampai dengan Januari 
2012. Pengambilan data diperoleh dari data rekam 
medik di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo.

Pengambilan data dilakukan di bagian kartu 
status pasien secara retrospektif  kemudian dipi-
lih kasus dengan diagnosa kanker servik. Data dari 
kartu status pasien yang didapat kemudian dicatat 
pada lembar pengumpulan data, data yang diambil 
ini meliputi nama, umur, berat badan, hasil diag-
nosis, jenis terapi yang diberikan (pembedahan, 
radioterapi, kemoterapi), obat (jenis obat kemote-
rapi), metode diagonosa, penyakit penyerta serta 
keadaan pulang.

Data yang didapat kemudian dianalisis dengan 
dijabarkan dalam bentuk tabel dan dibuat prosen-
tase pola terapi yang diberikan kepada pasien 
kanker servik pada masing–masing stadium, yang 
kemudian dari hasil ini dilakukan pembahasan 
hasil yang diperoleh serta penarikan kesimpulan 
dari hasil penelitian yang diperoleh. Dalam tahap 
ini didapatkan kesimpulan dari berbagai langkah 
yang dilakukan sebelumnya sebagai hasil akhir 
penelitian terhadap pola terapi pada pasien kan-
ker servik di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data karakteristik pasien
Pasien yang diamati yaitu pasien kanker servik 

dengan stadium I-IV yang menerima terapi dan 
tanpa terapi. Berikut data karakteristik pasien 
kanker servik di DSUD Prof.Dr. Margono Soekardjo 
dapat terlihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Data karakteristik pasien kanker servik
VARIABEL JUMLAH PASIEN(%)

Umur (Mean ± SD) 49,0067 ± 9,85907

Tipe hispatologi (N=150)

• Squamous cell carcinoma 72 (48,00)

• Adenokarsinoma 21 (14,00)

• Adenosquamosa carcinoma 4 (2,70)

• Uncategorize 30 (2,00)

• Tanpa keterangan 23 (15,30)

Stadium (N=150)
• I -IB 4 (2,70)

• II -IIB 26 (17,30)

• III -IIIB 66 (44,00)

• IV -IVB 5 (3,30)
• Tanpa keterangan 49 (32,70)

Dari 150 pasien yang menderita kanker servik 
dari stadium I hingga IVB sebagai sampel, rata-
rata umur pasien kanker servik adalah 49 tahun, 
hasil ini sesuai dengan penelitian lain di Rumah 
Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang menunjukan 
rentang umur yang terbanyak menderita kanker 
servik yaitu pada rentang umur 35–44 tahun dan 
45–54 tahun (3), hal ini mengingat faktor resiko 
pada umur tersebut lebih sering terjadi seperti 
jumlah kehamilan dan partus yang sering, status 
pernikahan dan faktor lain yang dapat memicu 
terjadinya kanker servik. Oleh karena itu, pada 
wanita yang aktif secara seksual atau mempunyai 
resiko menderita kanker servik di rekomendasi-
kan untuk melakukan pap smear untuk mende-
teksi adanya kanker servik sedini mungkin.

Terdapat beberapa tipe hispatologi pada kan-
ker servik diantaranya Squamous cell carcinoma, 
adenokarsinoma, dan adenosquamosa carcinoma. 
Pada penelitian ini hampir sebagian besar tipe 
hispatologi kanker servik merupakan tipe squa-
mus cell carcinoma (48%). Pada Indian Council 
of Medical research Guidelines for Management of 
Cervik Cancer, 90 – 95% tipe hispatologi kanker 
servik merupakan tipe squamous cell carcinoma 
dan adenocarsinoma. 

Pada umumnya pasien datang memeriksakan 

diri dan berobat ke RSUD Prof.Dr Margono Soe-
kardjo sudah dalam keadaan stadium lanjut, hal 
ini dapat dilihat pada banyaknya pasien yang 
datang kerumah sakit pada stadium IIB–IVB se-
banyak 64,6% dimana tumor menyebar ke din-
ding pelvis dan menyebabkan hidronefrosis atau 
tidak berfungsinya ginjal.

Metode diagnosis
Beberapa metode yang digunakan untuk men-

diagnosa adanya kanker servik di RSUD Prof.Dr. 
Margono Soekardjo adalah Biopsi, USG (Ultra so-
nograpy), serta CT SCAN (Computed Tomography 
Scanning), dengan metode frekuensi tertinggi yai-
tu biopsi (68,66%) seperti terlihat pada Tabel 2.

Biopsi merupakan metode standar yang digu-
nakan untuk mendiagnosa kanker servik inva-
sif maupun prakanker, biopsi dilakukan dengan 
pengangkatan sebagian kecil jaringan pada ser-
vik yang kemudian diidentifikasi dengan bantuan 
kolposkopi (6). Pada penelitian ini, metode yang 
digunakan untuk mendiagnosa kanker servik di 
RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo sudah sesuai 
dengan standar WHO sebanyak 68,66%. Tabel 2 
adalah tabel metode diagnosa berdasarkan sta-
dium International Federation of Gynecology and 
Obstetrics (FIGO) (7).
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Tabel 2. Metode diagnose pasien kanker serviks di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo

VARIABEL
STD 
I-IB

STD 
II-IIB

STD 
III-IIIB

STD 
IV-IVB

TANPA 
STD

JML
N (%)

Biopsi (N=103) 3 (2,00) 20 (13,33) 45 (30,0) 3 (2,00) 32 (21,33) 68,66

USG (N=26) 1 (0,67) 3 (2,00) 16 (10,6) 1 (0,67) 5 (3,33) 17,34

CT SCAN (N=1) - - - - 1 (0,67) 0,67

Tanpa keterangan (N=20) - 3 (2,00) 5 (3,33) 1 (0,67) 11 (7,33) 13,33

Tabel 3. Jenis terapi pasien kanker servik berdasarkan stadium International Federation of Gynecology 
   and Obstertrics (FIGO).

VARIABEL
STD 
I-IB

STD 
II-IIB

STD 
III-IIIB

STD 
IV-IVB

TANPA 
STD

JML
N (%)

Pembedahan - - 1 (0,67) - - 0,67

Radioterapi - 20 (13,33) 47 (31,33) 3 (2,00) 19 (12,66) 59,32

Kemoterapi - - 1 (0,67) - 17 (11,33) 12,00

Kemoradiasi 1 (0,67) 4 (2,67) 6 (4,00) - 4 (2,67) 10,01

Tanpa terapi 3 (2,00) 2 (1,33) 11 (7,33) 2 (1,33) 9 (6,00) 17,99

Metode lain yang digunakan adalah USG, 
berdasarkan penelitan yang dilakukan pada 90 
pasien kanker servik stadium Ia2 hingga IIA, 
metode USG ini sensitif untuk mendeteksi kan-
ker servik secara makroskopik dengan sensitivi-
tas 87,8% dan spesifisitas 63,6% (8) Metode CT 
SCAN dipergunakan untuk mendiagnosis adanya 
metastasis kanker servik pada organ lain, namun 
metode ini masih jarang digunakan di RSUD Prof.
Dr. Margono Soekardjo.

Jenis Terapi 
Terapi yang digunakan pada pasien kanker ser-

vik di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo adalah 
pembedahan, radioterapi, kemoterapi maupun 
kombinasi antara kemoterapi dan radioterapi. 
Berikut dalam Tabel 3 adalah jenis terapi ber-
dasarkan stadium International Federation of Gy-
necology and Obstetrics (FIGO).

Terapi pembedahan dapat dilakukan pada 
kanker servik stadium awal dan pada lesi yang 
masih kecil seperti pada IA dan IB1 (7). Pada Ta-

bel 3, terapi pembedahan berupa histerectomy 
subtotal diberikan sedikitnya pada 0,67% pasien 
kanker servik dengan stadium IIIB. Menurut 
World Health Organization (WHO) dalam Com-
prehensive Cervical Cancer Control, terapi pembe-
dahan berupa histerectomy dapat diberikan pada 
pasien dengan stadium IA1 hingga IIA dengan 
diameter <4 cm baik dengan terapi simple hyste-
rectomy, radical hysterectomy maupun radical 
hysterectomy plus pelvic lymphadenectomy.

Radioterapi merupakan terapi primer kanker 
servik setelah pembedahan. Radioterapi ini teru-
tama digunakan pada kasus-kasus tumor bulky 
yaitu tumor dengan massa atau ukuran yang be-
sar (stadium IB dan IIA hingga IVB) dan untuk 
kanker yang sudah bermetastase pada kelenjar 
getah bening (6). Berikut dijelaskan tabel jenis 
terapi radioterapi dan kemoterapi berdasarkan 
stadium International Federation of Gynecology 
and Obstertrics (FIGO).

Radioterapi dapat dilakukan dalam beberapa 
kali siklus, Indian Council of Medical research 
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Guidelines for Management of Cervik Cancer me-
rekomendasikan radiasi dilakukan sebanyak 28- 
35x radiasi, dari 89 pasien kanker servik lebih 
dari 34,83% mendapatkan lebih dari 28 siklus. 
Sebagian besar terapi radioterapi diberikan pada 
stadium III-IIIB. Berdasarkan penelitian yang di-
lakukan pada 155 pasien kanker servik stadium 
IIIB yang menerima radioterapi baik dosis tinggi 
maupun rendah mempunyai progres lima tahun 
bebas dari kanker servik yaitu 60% untuk ra-
dioterapi dengan dosis tinggi dan 45% untuk do-
sis rendah (9).

Pada Tabel 4, terdapat kurang dari 4% pasien 
stadium IV–IVB yang menerima radioterapi, 
menurut WHO pada stadium IVB pemberian 
radioterapi hanya bersifat sebagai terapi palli-
ative, hal ini sesuai dengan panelitian lain yang 
menunujukkan bahwa pemberian radioterapi 
pada pasien kanker servik stadium IIIB-IVB dapat 
mengontrol perdarahan, keputihan dan nyeri 
panggul sebesar 100%, 49% dan 33%. Pembe-
rian radioterapi ini secara umum memberikan 
kelangsungan hidup selama 7 bulan (10). 

Kemoterapi tidak digunakan sebagai terapi 
primer dalam pengobatan kanker servik, tetapi 
digunakan sebagai terapi adjuvant pada pembe-
dahan dan radioterapi (6). Dalam penelitian ini, 
terdapat 11,33% pasien menerima kemoterapi 
dimana stadiumnya tidak diketahui dan hanya 
0,67% pasien yang menerima kemoterapi de-
ngan stadium III-IIIB. Berdasarkan penelitian, 
pasien kanker servik yang menerima kemotera-
pi sebelum radioterapi memiliki kelangsungan 
hidup 3,5,dan 10 tahun sebesar 90,3%, 75,3% 
dan 59,0%, sementara pada pasien yang hanya 
menerima radioterapi saja, memiliki kelangsu-
ngan hidup 3,5,dan 10 tahun sebesar 81,1%, 
59,2% dan 40,3%. Dari data tersebut dapat di-
simpulkan bahwa pemberian kemoterapi sebagai 
neodjuvant efektif dalam terapi kanker servik 
(11). 

Dari 18 pasien yang menerima pengobatan 
kemoterapi, lebih dari 66% pasien kanker ser-
vik menerima kemoterapi kombinasi berupa cis-
platin, doksorubisin dan siklofosfamid. Menurut 
Hoffman, pemberian kombinasi cisplatin-dokso-

Tabel 4. Jenis terapi radioterapi dan kemoterapi berdasarkan stadium International Federation of 
   Gynecology and Obstertrics (FIGO).

VARIABEL
STD 
I-IB

STD 
II-IIB

STD 
III-IIIB

STD 
IV-IVB

TANPA 
STD

JML
N (%)

Radioterapi (N=89)
• < 28x - 10 (11,24) 23 (25,84) - 10 (11,24) 48,32
• ≥ 28x - 8 (8,99) 15 (16,85) 2 (2,25) 6 (6,74) 34,83
• Tanpa keterangan - 2 (2,25) 9 (10,11) 1 (1,12) 3 (3,37) 16,85
Obat kemoterapi (N=18)
• Cisplatin + doksorubisin + sik-

lofosfamid
- - 1 (5,56) - 11 (61,2) 66,6

• Dosetaksel +gemicitabine - - - - 1 (5,56) 5,56

• Doksorubisin +gemicitabine - - - - 1 (5,56) 5,56
• Cisplatin + epirubisin - - - - 1 (5,56) 5,56
• Cisplatin + doksorubisin - - - - 1 (5,56) 5,56
• Bleomycin - - - - 1 (5,56) 5,56
• Gemicitabine - - - - 1 (5,56) 5,56
Total kemoterapi (N=18)
• ≤5x - - - - 8 (44,44) 44,44
• ≥6x - - 1 (5,56) - 9 (50,00) 55,56
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rubisin-siklofosfamid (CDS) pada kanker servik 
yang sudah bermetatase dan kanker servik de-
ngan kekambuhan, mempunyai tingkat kelang-
sungan hidup rata-rata adalah 26-42 minggu, 
efek samping yang sering muncul adalah mual, 
muntah dan myelosupresi, dan efek samping ini 
masih dapat ditoleransi (12). Dari data tersebut, 
penggunaan kombinasi CDS efektif digunakan 
pada pengobatan kanker servik  yang sudah ber-
metastase maupun berulang.

Sebagian besar pengobatan kemoterapi meng-
gunakan kombinasi cisplatin, hal ini disebabkan 
karena cisplatin dianggap sebagai agen yang pa ling 
aktif pada kanker servik, dengan tingkat res pon an-
tara 18-31% (13). Pada penelitian lain, pemberian 
kemoterapi berbasis cisplatin yang dikombinasi 
dengan radioterapi selama 3 siklus dengan dosis 
75mg/m2 setiap 3 minggu, mempunyai kelangsu-
ngan hidup 5 tahun sebesar 88,7% (14).

Kemoradiasi merupakan terapi kombinasi 
antara radioterapi dengan kemoterapi, dimana 
kemoterapi bersifat sebagai adjuvant. Berikut 
dalam tabel 5 dijelaskan kemoradiasi berdasar-

kan stadium International Federation of Gyneco-
mmmlogy and Obstertrics (FIGO).

Kemoradiasi adalah pengobatan standar un-
tuk pasien kanker servik stadium lanjut (14). 
Pada tabel 5, dari 15 pasien penderita kanker 
servik yang menerima kemoradiasi, lebih dari 
66,5% pasien mendapatkan radiasi lebih dari 28 
kali penyinaran dan 53,33% pasien mendapat-
kan kemoterapi 6 kali siklus. Pemberian kemora-
diasi efektif digunakan pada terapi kanker servik, 
hal ini dibuktikan dengan pemberian kemora-
diasi dengan kemoterapi berbasis cisplatin dan 
brachyterapi dengan dosis tinggi pada 174 pasien 
stadium IB1-IVA, memiliki rata-rata kelangsung-
an hidup 5 tahun sebesar 91,7% untuk stadium 
IB1-IIA, 71,5% stadium IIB, 44,9% stadium III 
dan 20,9% pada stadium IVA (15).

Penyakit penyerta
Beberapa pasien kanker servik yang datang 

berobat ke rumah sakit, tidak hanya mengeluh-
kan mengenai kanker servik saja tetapi terdapat 
beberapa pasien yang datang dengan penyakit 

Tabel 5. Jenis terapi kemoradiasi berdasarkan stadium International Federation of Gynecology and 
   Obstertrics (FIGO).

VARIABEL
STD 
I-IB

STD 
II-IIB

STD 
III-IIIB

STD 
IV-IVB

TANPA 
STD

JML
N (%)

Kemoradiasi (N=15)
Obat kemoterapi
• Cisplatin + doksorubisin + sik-

lofosfamid
1 (6,67) 3 (20,00) 3 (20,00) - 2 (13,33) 60,0

• Cisplatin + 5fluorourasil - 1 (6,67) - - - 6,67

• Siklofosfamid+doksorubisin - - - - 1 (6,67) 6,67
• Cisplatin + doksorubisin - - 1 (6,67) - - 6,67
• Cisplatin - - 1 (6,67) - 1 (6,67) 13,33
• Cispaltin + siklofosfam - - 1 (6,67) - - 6,67
Total kemoterapi (N=15)
• ≤5x 1 (6,67) 2 (13,33) 3 (20,00) - 1 (6,67) 46,66
• ≥6x - 2 (13,33) 3 (20,00) - 3 (20,00) 53,33
Radioterapi (N=15)
• < 28x - 2 (13,34) 1 (6,67) - 1 (6,67) 26,68
• ≥ 28x 1 (6,67) 1 (6,67) 5 (33,33) - 3 (20,00) 66,70
Tanpa keterangan - 1 (6,67) - - 1 (6,67) 6,670
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penyerta atau penyakit selain kanker servik. Beri-
kut dalam Tabel 6 dijelaskan  penyakit penyerta 
pasien kanker servik berdasarkan jumlah pasien 
terbanyak.

Pada Tabel 6, dapat digambarkan bahwa ane-
mia merupakan penyakit penyerta yang paling 
banyak diderita oleh pasien kanker servik yaitu 
mencapai lebih dari 66%, hal ini dikarenakan 
perdarahan pervaginan yang sering dialami oleh 
pasien kanker servik, sementara itu pada pene-
litian lain anemia juga diderita pada pasien yang 
diobati dengan radiasi dan kemoterapi pada wak-
tu yang bersamaan yaitu mancapai 3,2% dari 158 
pasien (16). 

Chronik renal failure merupakan penyakit pe-
nyerta dengan angka terbanyak kedua, yaitu pada 
stadium III-IIIB, hal ini disebabkan karena pada 
stadium ini kanker sudah menyebar ke dinding 
pelvis yang menyebabkan tidak berfungsinya gin-
jal. Penyakit penyerta lain seperti infeksi saluran 
kemih juga dialami pada pasien kanker servik, hal 
yang sama juga terjadi pada beberapa penelitian 
lain yang dilakukan pada 357 wanita penderita 
kanker servik 25 (7%) diantaranya menderita in-
feksi saluran kemih (17) 

Beberapa penyakit lain yang sering dialami oleh 
pasien kanker adalah diare, dan retensi urin. Diare 
dapat disebabakan karena infeksi gastointestinal, 
parasit maupun efek samping dari radioterapi 
atau kemoterapi, pada penelitian lain 17,8% dari 
158 pasien kanker servik menderita  diare di se-
babkan efek samping dari kemoterapi (16). 

Pada stadium III hingga IVB penyakit penyerta 
yang dialami biasanya disebabkan karena kanker 
servik yang sudah berinvasif pada alat atau or-
gan lain, beberapa penyakit di antaranya adalah 
kanker vagina, kanker ovarium, efusi pleura du-
plek, limfadenopati hepatomegali, hidronefrosis 
renal failure serta kanker yang sudah bermetas-
tase ke rektum. 

Golongan obat lain
Dalam pengobatan kanker servik, pasien tidak 

hanya menerima obat-obat kanker servik saja 
tetapi juga diberikan obat lain untuk memban-
tu mengoptimalkan pengobatan kanker servik. 
Berikut dalam tabel 7 dijelaskan pengguanaan 
obat lain berdasarkan jumlah terbanyak yang di-
berikan pada pasien kanker servik.

Tabel 6. Penyakit penyerta pasien kanker servik berdasarkan jumlah pasien terbanyak

VARIABEL (N=87)
STD 
I-IB

STD 
II-IIB

STD 
III-IIIB

STD 
IV-IVB

TANPA 
STD

JML
N (%)

Anemia - 9 (10,46) 30 (34,9) 1 (1,16) 17 (19,7) 66,29
Chronik renal failure - 1 (1,16) 4 (4,65) - 6 (6,98) 12,79
Hipertensi - 1 (1,16) - - 3 (3,49) 4,65
Kanker ovarium - - 1 (1,16) - 1 (1,16) 2,30
Retensi urin - - 2 (2,30) - - 2,30
Diare - 1 (1,16) - - 1 (1,16) 2,30

Metastase ke rectum - - - 1 (1,16) - 1,16
Infeksi saluran kemih - - 1 (1,16) - 1 (1,16) 1,16
Limfadenopati hepatomegali - - 1 (1,16) - - 1,16
Hidronefrosis renal failure - - 1 (1,16) - - 1,16
Diabetes melitus - - - - - 1,16
Obstipasi - 1 (1,16) - - - 1,16
Efusi pleura duplek - - - 1 (1,16) - 1,16
Chronik kidney disease - 1 (1,16) - - - 1,16
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Tabel 7. Daftar golongan obat lain berdasarkan jumlah terbanyak yang di berikan pada pasien kanker 
   servik.

 GOLONGAN OBAT    JUMLAH (%)
 

Vitamin & suplemen      108 (20,40)
Hemostatik       103 (19,50)
AINS        90 (17,00)
Antibiotik       82 (15,50)
Antitukak lambung      46 (8,70)
Diuretik       32 (6,00)
Antiemetik       21 (4,00)
Antihipertensi       15 (2,80)
Analgesik       7 (1,30)
Antijamur       6 (1,10)
Antidiare       4 (0,80)
Kortikosteroid       3 (0,60)
Antiamoeba       3 (0,60)
Mukolitik       2 (0,40)
Antikoagulan       1 (0,20)
Anastetik       1 (0,20)
Hemorrhoid       1 (0,20)
Bronkodilator       1 (0,20)
Antiepilepsi       1 (0,20)
Antihistamin       1 (0,20)
Laksatif       1 (0,20)

Pada Tabel 7, vitamin dan suplemen ini meru-
pakan obat yang paling banyak diberikan pada 
pasien kanker servik, vitamin dan suplemen 
yang diberikan meliputi vitamin B komplek, C, 
A dan asam folat, hal ini dapat dikaitkan dengan 
tingginya pasien yang menderita anemia. Obat 
lain digunakan baik untuk mengatasi rasa sakit 
akibat kanker servik itu sendiri maupun akibat 
dari penggunaan obat-obat anti kanker serta pe-
nyakit lain yang diderita pasien.

Keadaan pulang
Keadaan pulang pada pasien yang terdiag-

nosa menderita kanker servik dan menerima 
pengobatan baik itu pembedahan, radioterapi, 
kemoterapi maupun kemoradiasi berbeda–beda. 
Berikut dalam tabel 8 dijelaskan keadaan pulang 
pasien kanker servik setelah menerima pengo-
batan di RSUD Prof. Dr Margono Soekardjo.

Pada Tabel 8, sebagian besar pasien pulang 
dalam keadaan membaik dari kondisi sebelum-

Tabel 8. Keadaan pulang pasien kanker servik

VARIABEL 
STD 
I-IB

STD 
II-IIB

STD 
III-IIIB

STD 
IV-IVB

TANPA 
STD

JML
N (%)

Membaik 2 (1,33) 24 (16,0) 56 (37,3) 3 (2,00) 41 (27,3) 83,99
Meninggal > 48 jam 1 (0,67) - - - - 0,67
Meninggal < 48 jam - 1 (0,67) - - - 0,67
Tanpa keterangan 1 (0,67) 1 (0,67) 10 (6,67) 2 (1,33) 8 (5,33) 14,67
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nya, hal ini memperlihatkan bahwa terapi yang 
diberikan dapat membantu kesembuhan dari 
kanker servik. Kanker servik merupakan kanker 
yang dapat disembuhkan jika dapat di deteksi se-
cara dini, oleh karena itu pemerikasaan dini kank-
er servik sangat di anjurkan sehingga prosentase 
keberhasilan terapi akan lebih besar.

KESIMPULAN

Pola terapi kanker servik di RSUD Prof. Dr. 
Margono Soekardjo pada pasien stadium I-IB se-
bagian besar tidak menerima terapi, sedangkan 
pada pasien stadium II-IVB dan pasien tanpa ke-
terangan stadium, terapi yang paling banyak di-
berikan adalah radioterapi.
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ABSTRACT: Nanoparticles can be prepared by several methods and the ionic 
gelation method is the easiest one. Verapamil hydrochloride is a drug which 
used as antiarrhythmic, antiangina, and antihypertension therapy. Neverthe-
less, bioavailability of orally administered verapamil is very low, only about 
10 to 23%. Therefore, verapamil hydrochloride was prepared as nanopar-
ticles dosage form to increase its bioavailability. The purpose of the present 
study was to optimize ionic gelation method of chitosan and sodium tripoly-
phosphate to obtain the best nanoparticles formulation. Nanoparticles were 
obtained from four different methods (formula A, B, C, and D). Particle size 
distribution, zeta potential, entrapment efficiency, morphology, and fourier 
transform infra red spectrum of each nanoparticles formula were characte-
rized. The chosen formula was formula D which has 62.8 nm of size, 59.15% 
of entrapment efficiency, +25.46 mV of zeta potential, spherical shape, and the 
ionic interaction was confirmed by FT-IR spectrum. The results showed that 
chitosan-tripolyphosphate succesfully produce the verapamil hydrochloride 
nanoparticles by ionic gelation method.

Keywords:  chitosan, ionic gelation, nanoparticles, sodium tripolyphosphate, 
verapamil hydrochloride

ABSTRAK: Nanopartikel dapat dibuat dengan menggunakan beberapa me-
tode dan metode gelasi ionik adalah yang termudah. Verapamil hidroklorida 
adalah obat yang digunakan sebagai antiaritmia, antiangina, dan terapi anti-
hipertensi. Namun demikian, bioavailabilitas dari verapamil yang diberikan 
secara oral sangat rendah, hanya sekitar 10 hingga 23%. Oleh karena itu, 
verapamil hidroklorida ini dibuat sebagai sediaan nanopartikel untuk me-
ningkatkan bioavailabilitasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk me-
ng optimalkan metode gelasi ionik antara kitosan dan natrium tripolifosfat 
guna mendapatkan formulasi nanopartikel terbaik. Nanopartikel diperoleh 
dari empat metode yang berbeda (formula A, B, C, dan D). Distribusi ukuran 
partikel, potensial zeta, efisiensi penjerapan, morfologi, dan spektrum FTIR 
dari nanopartikel dikarakterisasi. Formula yang dipilih adalah formula D yang 
memiliki ukuran 62,8 nm, efisiensi penjerapan 59,15%, potensial zeta 25,46 
mV, bentuk bulat, dan memiliki spektrum FT-IR yang sesuai. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kitosan-tripolifosfat dapat menghasilkan nanopartikel 
verapamil hidroklorida dengan menggunakan metode gelasi ionik. 

Kata kunci : Kitosan, gelasi ionik, nanopartikel, natrium tripolifosfat, vera pa-
mil hidroklorida
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PENDAHULUAN

Verapamil merupakan suatu obat yang digu-
nakan sebagai antiaritmia dan antiangina. Selain 
itu, verapamil dapat juga digunakan pada pe-
nanganan hipertensi. Saat ini verapamil tersedia 
dalam bentuk verapamil hidroklorida sebagai 
tablet untuk penggunaan oral maupun dalam 
bentuk larutan untuk penggunaan injeksi intra 
vena (1).

Bioavailabilitas dari verapamil yang diberikan 
secara oral sangat rendah yaitu hanya sekitar 10 
sampai 23%, dikarenakan adanya metabolisme 
lintas pertama yang oleh hati dirombak menjadi 
metabolit dan dieksresi sebanyak 70% melalui 
urin dan 10% melalui tinja (2). Hal itu mengaki-
batkan pemberian dosis verapamil menjadi be-
sar dan juga pemberiaannya menjadi berkali-kali 
dalam sehari.

Dalam penelitian ini dilakukan rancangan se-
diaan nanopartikel sebagai sistem penghanta-
ran obat. Kelebihan menggunakan nanopartikel 
se bagai sistem penghantaran obat antara lain 
ukuran partikel dan karakteristik permukaan 
nanopartikel dapat dengan mudah dimanipulasi 
sesuai dengan target pengobatan, nanopartikel 
mengatur dan memperpanjang pelepasan obat 
selama proses transpor obat ke sasaran, dan 
sistem nanopartikel dapat diterapkan untuk ber-
bagai sasaran pengobatan karena nanopartikel 
masuk ke dalam sistem peredaran darah dan 
dibawa oleh darah menuju target pengobatan (3).

Dalam rangka meningkatkan bioavailabilitas 
verapamil, maka verapamil dibuat dalam bentuk 
nanopartikel. Nanopartikel didefinisikan sebagai 
partikel berbentuk padat dengan ukuran sekitar 
10 – 1000 nm. Zat aktif dapat terlarut, terperang-
kap, terenkapsulasi, atau tertempel pada matriks 
nanopartikel (3). Pembuatan nanopartikel da-
pat menggunakan beberapa metode seperti me-
tode penguapan pelarut, metode emulsifikasi 
dan metode gelasi ionik (3). Di antara metode-
metode tersebut, metode gelasi ionik dinilai 
sebagai metode yang paling mudah dilakukan. 
Metode gelasi ionik melibatkan proses sambung 

silang antara polielektrolit dengan adanya pasa-
ngan ion multivalennya. Gelasi ionik seringkali 
diikuti dengan kompleksasi polielektrolit de-
ngan polielektrolit yang berlawanan. Pembentu-
kan ikatan sambung silang ini akan memperkuat 
kekuatan mekanis dari partikel yang terbentuk. 
Contoh pasangan polimer yang dapat digunakan 
untuk gelasi ionik ini antara lain kitosan dengan 
tripolifosfat (4).

Kitosan merupakan polisakarida linear yang 
dihasilkan dari deasetilasi senyawa kitin yang 
terkandung dalam cangkang suku crustaceae 
seperti udang, lobster, kepiting dan sebagainya 
(5). Dengan melihat kenyataan yang ada, penggu-
naan kitosan dari kulit udang bagi Indonesia yang 
memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan 
sumber daya alam laut yang melimpah, sangat-
lah menjanjikan. Dengan demikian penggunaan 
metode gelasi ionik antara kitosan dengan tripo-
lifosfat pada pembuatan nanopartikel akan sema-
kin meningkatkan penggunaan kitosan sebagai 
bahan baku industri farmasi. Tujuan dari pene-
litian ini adalah untuk mengoptimalkan metode 
gelasi ionik antara kitosan dan natrium tripoli-
fosfat guna mendapatkan formulasi nanopartikel 
terbaik.

METODE PENELITIAN

Bahan
Kitosan (derajat asetilasi ±90%) (Biotech Su-

rindo, Indonesia), natrium tripolifosfat (Wako, Je-
pang), verapamil hidroklorida (Ricordati, Italia), 
kalium hidrogen fosfat (Merck, Jerman), natrium 
hidroksida (Merck, Jerman), kalium bromida 
(Indonesia), asam borat (JT.Baker Chemical Co., 
USA), asam asetat glasial (Merck, Jerman), dan 
aqua demineralisata (Indonesia).

Alat
Pengaduk magnetik (IKA, Jerman), homoge-

nizer (Omni-Multimix Inc., Malaysia), timbangan 
analitik tipe 210-LC (Adam, Amerika Serikat), 
spektrofotometer UV-Vis 1601 (Shimadzu, Je-
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pang), FT-IR (Shimadzu, Jepang), zetasizer (Del-
saTM Nano & Malvern, Amerika Serikat), mikros-
kop transmisi elektron JEM-1400 (JEOL Ltd., Je-
pang), freeze dryer, sentrifugator (Kubota 5100, 
Jepang), particle size analyzer (DelsaTM Nano, 
Amerika Serikat), scanning electron microscope 
JSM-5310 LV (JEOL Ltd., Jepang), pH meter tipe 
510 (Eutech Instrument, Singapura), dan pera-
latan laboratorium lain.

Cara Kerja
Preparasi Larutan Kitosan

Kitosan sebanyak 200 mg dilarutkan dalam 
100 mL larutan asam asetat 1% de ngan meng-
gunakan pengaduk magnetik. Cara pembuatan 
asam asetat 1% adalah dengan mencampurkan 
10,0 mL asam asetat glasial dalam aquadest hing-
ga 1000,0 mL.

Preparasi Larutan Natrium Tripolifosfat
Natrium tripolifosfat sebanyak 40 mg dilarut-

kan dalam 40 mL aqua demineralisata dengan 
menggunakan pengaduk magnetik. 

Pembuatan Nanopartikel (Metode Gelasi Ionik)
a.  Metode 1a

Verapamil hidroklorida ditimbang sebanyak 3 
gram kemudian dilarutkan dalam larutan kitosan 
dengan menggunakan pengaduk magnetik. Se-
lanjutnya larutan natrium tripolifosfat diteteskan 
tetes demi tetes dengan kecepatan tetap (0,75 mL/
menit) ke dalam larutan campuran tersebut secara 
terus menerus di bawah putaran peng aduk mag-
netik dengan kecepatan 400 rpm pada temperatur 
kamar (25°C) hingga semua larutan natrium tripo-
lifosfat habis dan terbentuk suspensi nanopartikel.

b.  Metode 1b
Verapamil hidrokolrida ditimbang sebanyak 5 

gram kemudian dilarutkan dalam larutan kitosan 
dengan menggunakan pengaduk magnetik. Se-
lanjutnya larutan natrium tripolifosfat diteteskan 
tetes demi tetes dengan kecepatan tetap (0,75 
mL/menit) ke dalam larutan campuran tersebut 
secara terus menerus di bawah putaran peng-
aduk magnetik dengan kecepatan 400 rpm pada 
temperatur kamar (25°C) hingga semua larutan 
natrium tripolifosfat habis dan terbentuk suspen-
si nanopartikel.

c.  Metode 2
Verapamil hidroklorida ditimbang sebanyak 5 

gram kemudian dilarutkan dalam larutan kitosan 
dengan menggunakan pengaduk magnetik. Se-
lanjutnya larutan natrium tripolifosfat diteteskan 
tetes demi tetes dengan kecepatan tetap (0,75 
mL/menit) ke dalam larutan campuran tersebut 
secara terus menerus di bawah putaran peng-
aduk magnetik dengan kecepatan 400 rpm pada 
temperatur kamar (25°C) hingga semua larutan 
natrium tripolifosfat habis dan terbentuk suspen-
si nanopartikel. Selanjutnya suspensi nanopar-
tikel yang terbentuk diaduk dengan homogenizer 
kecepatan 3000 rpm selama 30 menit.

d.  Metode 3
Verapamil hidroklorida ditimbang sebanyak 

5 gram kemudian dilarutkan dalam larutan kito-
san dengan menggunakan pengaduk magnetik. 
Selanjutnya larutan natrium tripolifosfat 40 mL 
dituang langsung ke dalam larutan campuran ter-
sebut pada temperatur kamar (25°C) di bawah 
putaran homogenizer dengan kecepatan 3000 

Tabel 1. Formula nanopartikel sambung silang multi-ion

Formula
Verapamil 

hidroklorida Kitosan Natrium 
tripolifosfat Metode

A 3 gr 200 mg/ 100 mL 40 mg/ 40 mL 1a
B 5 gr 200 mg/ 100 mL 40 mg/ 40 mL 1b
C 5 gr 200 mg/ 100 mL 40 mg/ 40 mL 2
D 5 gr 200 mg/ 100 mL 40 mg/ 40 mL 3
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rpm selama 30 menit hingga terbentuk suspensi 
nanopartikel.

Pengukuran Persen Efisiensi Penjerapan Vera-
pamil Hidroklorida dalam Suspensi Nanopar-
tikel Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis

5,0 mL suspensi ditambahkan 5,0 mL dapar 
alkali borat pH 9,7. Selanjutnya disentrifugasi 
dengan kecepatan 3500 rpm selama 30 menit, su-
pernatan diambil 1,0 mL dan diencerkan dalam 
labu tentukur dengan menggunakan aqua demi-
neralisata hingga 25,0 mL, kemudian 1,0 mL dari 
larutan sebelumnya diencerkan kembali dengan 
aqua demineralisata hingga 25,0 mL (6). Serapan 
larutan tersebut diukur dengan spektrofotome-
ter UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 
dan dihitung kadarnya dengan menggunakan 
persamaan kurva kalibrasi. Percobaan dilakukan 
sebanyak 3 kali. Hasil dihitung sebagai verapamil 
hidroklorida bebas.

% Efisiensi penjerapan =
total obat - obat bebas dalam supernatan    

x 100%
  total obat

Penetapan Distribusi Ukuran Partikel dan Poten-
sial Zeta 

Penentuan ukuran partikel, potensial zeta, 
dan indeks polidispersitas dilakukan dengan cara 
mendispersikan nanopartikel dengan aquadest 
pada suhu 25OC pada perbandingan 1/100 (v/v). 
Ketiga pengukuran tersebut dilakukan dengan 
menggunakan alat Zetasizer (7).

Mikroskop Transmisi Elektron
Mikroskop transmisi elektron digunakan un-

tuk menguji morfologi nanopartikel dan ukuran 
partikel yang dihasilkan (8).

Pengeringan Nanopartikel yang Dihasilkan
Nanopartikel yang didapatkan dibekukan de-

ngan nitrogen cair dan diliofilisasi selama 12 jam 
untuk mendapatkan nanopartikel kitosan-natri-
um tripolifosfat kering dengan menggunakan alat 
freeze dryer.

Morfologi permukaan serbuk nanopartikel de-
ngan SEM

Scanning electron microscopy (SEM) diguna-
kan untuk mempelajari morfologi permukaan 
serbuk nanopartikel yang mengandung vera-
pamil hidroklorida dengan eksipien kitosan-tri-
polifosfat.

Analisis FT-IR (Fourier Transform Infra Red)
Spektrum FT-IR dari kitosan dan nanopartikel 

kitosan-natrium tripolifosfat dilakukan pada 
daerah 4000-400 cm-1. Spektrum FT-IR diguna-
kan untuk menentukan keberadaan dari natrium 
tripolifosfat dan kitosan dalam nanopartikel ke-
ring. Serbuk disiapkan menggunakan KBr diben-
tuk pellet (9).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan Nanopartikel (Metode Gelasi Ionik)
Metode gelasi ionik melibatkan proses sam-

bung silang antara polielektrolit dengan adanya 
pasangan ion multivalennya. Gelasi ionik sering-
kali diikuti dengan kompleksasi polielektrolit 
dengan polielektrolit yang berlawanan. Pem-
bentukan ikatan sambung silang ini akan mem-
perkuat kekuatan mekanis dari partikel yang 
terbentuk. Dalam penelitian ini digunakan kito-
san dan tripolifosfat sebagai bahan pembentuk 
nanopartikel. Kitosan yang merupakan polimer 
kationik dapat bereaksi dengan anion multivalen 
seperti tripolifosfat. Prosedur sederhana terse-
but meliputi pencampuran dua fase cair dimana 
fase yang satu mengandung kitosan dan fase yang 
satu mengandung anion multivalen yaitu tripoli-
fosfat (10).

Fase cair pertama adalah larutan kitosan yang 
didapatkan dengan melarutkan kitosan sebanyak 
200 mg dalam 100 mL larutan asam asetat 1% 
dengan menggunakan pengaduk magnetik. Laru-
tan ini memiliki warna sedikit kekuningan, agak 
kental, dan beraroma khas asam asetat. Fase cair 
kedua adalah larutan tripolifosfat yang didapat-
kan dengan melarutkan natrium tripolifosfat se-
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banyak 40 mg dalam 40 mL aqua demineralisata 
dengan menggunakan pengaduk magnetik. Laru-
tan ini tidak memiliki warna dan bau.

Selanjutnya kedua cairan tersebut dicampur-
kan dengan menggunakan empat metode pencam-
puran yang berbeda. Perbedaan yang ada adalah 
pada saat mencampurkan larutan tripolifosfat ke 
dalam larutan kitosan (tetesan de ngan kecepa-
tan tetap 0,75 mL/menit atau dituang langsung), 
banyaknya jumlah verapamil hidroklorida yang 
digunakan (3 gram atau 5 gram), dan penggunaan 
homogenizer dengan kecepatan 3000 rpm selama 
30 menit atau tidak. Perbedaan metode ini dimak-
sudkan untuk melihat perbedaan karakter pada 
nanopartikel sambung silang yang dihasilkan. Ha-
sil pembuatan nanopartikel verapamil hidroklori-
da dapat dilihat pada Gambar 1.

Pengukuran Persen Efisiensi Penjerapan Vera-
pamil Hidroklorida Dalam Suspensi Nanopar-
tikel Menggunakan  Spektrofotometer UV-Vis

Pada metode ini digunakan dapar alkali bo-
rat pH 9,7 yang ditambahkan kepada suspensi 
nanopartikel. Dapar alkali borat pH 9,7 diharap-
kan dapat membuat nanopartikel kitosan-tripo-
lifosfat mengkerut akibat interaksi pH, sehingga 
diasumsikan pada keadaan ini tidak ada vera-
pamil hidroklorida yang terlepas atau keluar. Se-
lanjutnya, suspensi disentrifugasi pada kecepatan 
3500 rpm selama 30 menit untuk mengendapkan 
nanopartikel yang mengkerut. Supernatan di-
ambil, kemudian dihitung kadarnya. Hasil yang 

didapatkan merupakan verapamil hidroklorida 
bebas.

Persen efisiensi penjerapan ratarata vera-
pamil hidroklorida di dalam nanopartikel yang 
didapat dari perhitungan adalah sebesar 57,02 
± 1,58% untuk formula B, 55,71 ± 0,28% untuk 
formula C, dan 60,25 ± 1,55% untuk formula D.

Dari data yang diperoleh, didapatkan bahwa 
efisiensi penjerapan dari verapamil hidroklorida 
pada pembuatan nanopartikel dengan menggu-
nakan metode gelasi ionik masih cukup rendah. 
Hal ini kemungkinan diakibatkan dari penggu-
naan zat aktif yang berupa verapamil hidroklo-
rida memiliki sifat polar, sedangkan dari bebera-
pa penelitian yang pernah dilakukan dengan 
menggunakan metode gelasi ionik ini lebih di-
tujukan untuk zat aktif yang memiliki sifat non-
polar. Hasil efisiensi penjerapan yang didapatkan 
pada penelitian-penelitian tersebut cukup tinggi 
jika dibandingkan dengan penggunaan verapamil 
hidroklorida pada penelitian ini. Di samping itu, 
persen efisiensi penjerapan yang rendah pada 
penelitian ini diakibatkan karena tidak adanya 
pengaturan tingkat keasaman (pH) pada saat 
pembentukkan nanopartikel dilakukan, sehingga 
tingkat disosiasi antara molekul obat, polimer, 
dan bahan penaut silang yang digunakan tidak 
diatur. Hal ini akan berdampak pada pembentu-
kan gugus ionik antara obat, polimer, dan bahan 
penaut silang yang memungkinkan terjadinya 
ikatan menjadi sedikit, sehingga efisiensi penje
rapan menjadi rendah.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

  (A)           (B)       (C)     (D) 
 

Gambar 1. Larutan suspensi nanopartikel: formula A (A), formula B (B), formula C (C) dan formula D (D)
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Penetapan Distribusi Ukuran Partikel 
Ukuran partikel ketiga formula diukur dengan 

menggunakan alat zetasizer. Semua metode pem-
buatan sudah menunjukkan hasil ukuran dalam 
rentang nanopartikel, dapat dilihat pada Tabel 
2 dan Gambar 2. Pada pembuatan nanopartikel 
dengan metode gelasi ionik, ukuran nanopartikel 
dapat dipengaruhi oleh konsentrasi polimer yang 
digunakan, konsentrasi zat aktif yang digunakan, 
kecepatan tetesan agen penaut silang, dan ke-
cepatan putaran pada saat pembuatan (3).

Hasil yang diperoleh menunjukkan formula 
A memiliki ukuran yang lebih kecil dari formula 
B, C, dan D karena konsentrasi zat aktif yang di-

tambahkan lebih kecil, namun pada pengukuran 
zeta potensial yang dilakukan terhadap suspensi 
nanopartikel dengan formula A tidak mendapat-
kan hasil. Kemungkinan hal ini terjadi karena 
konsentrasi zat aktif yang digunakan terlalu kecil. 
Oleh karena itu, variasi zat aktif pada formula B, C, 
dan D ditingkatkan agar mendapatkan hasil pada 
pengukuran zeta potensial. Hasil nanopartikel 
dengan formula B memiliki ukuran partikel yang 
lebih besar dibandingkan dengan nanopartikel 
dengan formula C dan D, karena pada metode ini 
kecepatan yang digunakan pada saat pembuatan 
nanopartikel lebih rendah dari formula C dan D. 
Pada formula C menunjukkan ukuran yang lebih 

Tabel 2. Data distribusi ukuran dan indeks polidispersitas nanopartikel berbagai formula

Formula
Distribusi Ukuran

Partikel Indeks polidispersitas

A
D (10%) = 10,9 nm;
D (50%) = 12,4 nm;
D (90%) = 17,5 nm;

0,475

B
D (10%) = 81,1 nm;
D (50%) = 96,5 nm;

D (90%) = 141,6 nm;
0,322

C
D (10%) = 52,0 nm;
D (50%) = 61,8 nm;
D (90%) = 90,6 nm;

0,279

D
D (10%) = 46,1 nm;
D (50%) = 54,9 nm;
D (90%) = 80,2 nm;

0,252

 

Gambar 2. Diagram distribusi ukuran partikel antar formula
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kecil dari formula B, namun lebih besar dari for-
mula D, hal ini terjadi karena kemungkinan par-
tikel yang terbentuk akibat proses penetesan 
mengalami pengecilan ukuran kembali akibat 
putaran homogenizer dengan kecepatan 3000 
rpm yang digunakan. Pada formula D, pada saat 
pencampuran langsung di-homogenizer dengan 
kecepatan 3000 rpm sehingga interaksi antara 
gugus amin dari kitosan dengan ion negatif tripo-
lifosfat membentuk nanopartikel dengan ukuran 
yang lebih kecil namun tidak terlalu signifikan 
jika dibandingkan dengan formula C. Penggunaan 
formula D memiliki keunggulan dibandingkan 
dengan formula C, yaitu waktu pembuatan lebih 
cepat karena larutan natrium tripolifosfat lang-
sung dituangkan bukan melalui proses penete-
san. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa ke-
cepatan putaran dapat menyebabkan terjadinya 
gelembung udara pada saat pembuatan nanopar-
tikel yang dapat mempengaruhi proses interaksi 
antara gugus amin dari kitosan dengan ion nega-
tif tripolifosfat sehingga menggangu proses pem-
bentukan nanopartikel.

Potensial Zeta
Pada hasil pengujian potensial zeta, suspensi 

nanopartikel dengan metode A tidak dapat te-
r ukur. Hal ini kemungkinan karena konsen-
trasi zat aktif yang ada di dalamnya terlalu ke-
cil sehingga tidak dapat terukur. Potensial zeta 
suspensi nanopartikel dengan metode lainnya 
menunjukkan memiliki muatan positif. Hal ini 
berhubungan dengan tipe mekanisme pemben-
tukan nanopartikel secara gelasi ionik, dimana 
muatan positif dari gugus amin kitosan dinetrali-
sasi melalui interaksi dengan muatan negatif 
dari polianion natrium tripolifosfat. Residual 
gugus amin dari kitosan yang bermuatan positif 
menimbulkan nilai potensial zeta yang positif 
(8). Formula B menunjukkan nilai potensial zeta 
sebesar +15,73 mV, formula C menunjukkan po-
tensial zeta sebesar +21,82 mV, dan formula D 
menunjukkan potensial zeta sebesar +25,46 mV. 
Nilai tersebut menunjukkan bahwa nanopartikel 
de ngan formula C dan D sebagai suspensi koloid 
yang mendekati stabil karena sudah mendekati 
nilai 30 mV (Tabel 3).

Tabel 3. Perbandingan karakteristik antar formula nanopartikel

Formula
Ukuran
Partikel

Potensial
Zeta

% Efisiensi
Penjerapan Morfologi Konfirmasi

FT-IR
A 14,2 nm NA NA Kurang sferis OK
B 110,8 nm +15,73 mV 57,02 ± 1,58% Kurang sferis OK
C 70,8 nm +21,82 mV 55,71 ± 0,28% Sferis OK
D 62,8 nm +25,46 mV 60,25 ± 1,55% Sferis OK

 
    
 
 
 
 
 
 
               
   (A)            (B)                        (C)                  (D)   

 
 

 
Gambar 3. Hasil mikroskop transmisi elektron: (A) formula A, (B) formula B, (C) formula C, (D) formula D
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 Gambar 4. Hasil pengeringan nanopartikel dengan menggunakan freeze dryer
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
                    (A)                                   (B)                                 (C) 

 
 

Gambar 5. Hasil SEM serbuk nanopartikel kering; (A) perbesaran 50x, (B) perbesaran 500x, dan (C) 
        perbesaran 1000x

 

Gambar 6. Spektrum infra merah: (A) kitosan, (B) natrium tripolifosfat, dan (C) kitosan – tripolifosfat

Mikroskop Transmisi Elektron
Mikroskop transmisi elektron digunakan un-

tuk menguji morfologi nanopartikel dan kon-
firmasi ukuran partikel yang dihasilkan dari 
pengukuran distribusi ukuran partikel (8). Pada 

pembuatan nanopartikel dengan menggunakan 
formula A dan B nanopartikel yang dihasilkan 
belum cukup sferis. Sedangkan pada penggunaan 
formula C dan D menghasilkan nanopartikel yang 
sferis. Hasil mikroskop transmisi elektron dapat 
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dilihat pada Gambar 3. Adapun serbuk nanopar-
tikel hasil pengeringan dengan freeze dryer dapat 
dilihat pada Gambar 4. Serbuk yang dihasilkan 
kemudian diamati dengan SEM dan menunjuk-
kan hasil seperti Gambar 5.

Analisis FT-IR (Fourier Transform Infra Red)
Hasil analisis FT-IR dapat dilihat pada Gam-

bar 6 untuk kitosan, natrium tripolifosfat, dan 
kitosan – tripolifosfat. Dari gambar, dapat dilihat 
bahwa kitosan mempunyai bilangan gelombang 
1585 cm-1 menandakan adanya gugus N–H un-
tuk amin primer, 1655 cm-1 untuk gugus C=O 
amida dan 1421 cm-1 C-N amida. Pada bilangan 
gelombang 3000 – 3400 cm-1 terdapat puncak 
daerah serapan yang menunjukkan adanya gugus 
-OH- pada struktur glukosamin. Puncak-puncak 
daerah serapan tersebut merupakan karakteris-
tik dari struktur  polisakarida pada kitosan.

Bilangan gelombang pada 3449 cm-1 menun-
jukkan adanya streching vibrasi dari gugus –NH2 
dan –OH. Pada spektrum FT-IR dari kitosan yang 
tertaut silang, puncak pada bilangan gelombang 
1655 cm-1 menghilang dan muncul 2 puncak 

baru pada 1645 cm-1 dan 1554 cm-1. Hilangnya 
bilangan gelombang tersebut kemungkinan di-
akibatkan terjadinya ikatan antara ion fosfor dan 
amonium. Kitosan yang mengalami tautan silang 
juga menunjukkan puncak untuk P=O pada bila-
ngan gelombang 1155 cm-1.

KESIMPULAN  

Karakter dari formula nanopartikel terpilih 
adalah formula yang memiliki ukuran partikel 
yang terkecil (berukuran nano), memiliki poten-
sial zeta yang terbesar, memiliki efisiensi penje
rapan yang tinggi, memiliki morfologi yang baik, 
dan dapat diterima pada konfirmasi dengan FTIR.

Berdasarkan hasil karakterisasi tersebut 
menunjukkan bahwa formula D adalah yang ter-
baik dengan hasil ukuran partikel 62,8 nm, po-
tensial zeta +25,46 mV, memiliki efisiensi penje
rapan sebesar 60,25 ± 1,55%, memiliki morfologi 
yang sferis (baik), serta pada konfirmasi dengan 
FT-IR menunjukkan terjadinya tautan silang.
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Efek Antidiabetes Kombinasi Infus Biji Oyong (Luffa 
Acutangula L. Roxb) dengan Metformin dan Glibenklamid

Rina Herowati1,  Gunawan P. Widodo2, Putri W. Sulistyani3 dan Hapsari3

ABSTRACT: Oyong (Luffa acutangula L. Roxb) seed is a traditional medicinal 
plant containing flavonoids, saponins, polyphenols and tannins which empiri-
cally used to treat diabetes mellitus. Combination of natural product along 
with conventional drugs has found to be beneficial in certain diseases, such 
as diabetes mellitus. This research aimed to investigate hypoglycemic effect of 
combination dose of oyong seed infuse and glibenclamide as well as metformin. 
Diabetic condition on animal model was conducted by induction of Alloxan as 
well as by glucose tolerance method. The data obtained were analyzed by one 
way ANOVA (p < 0.05). The result showed that lowering blood glucose effect of 
oyong seed infusion was higher than that of glibenclamide and metformin  on 
aloxan induced diabetic mice. Only oyong seed infuse in single administration 
gave significant lowering effect of blood glucose level on glucose tolerance test.

Keywords:  Luffa acutangula seeds, alloxan induced diabetic test, glucose to-
lerance test 

ABSTRAK: Biji oyong (Luffa acutangula L. Roxb) telah digunakan secara 
tradisional untuk terapi diabetes mellitus, dan dilaporkan mengandung fla-
vonoid, saponin, polifenol dan tanin. Kombinasi produk herbal dan obat mo-
dern dipertimbangkan memberikan efek yang menguntungkan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui karakter kombinasi infus biji oyong dengan 
glibenklamid dan metformin. Metode yang digunakan adalah dengan metode 
diabetes diinduksi aloksan dan beban glukosa. Data yang diperoleh dianali-
sis dengan ANAVA satu jalan (p<0.05). Pemberian kombinasi infus biji oyong 
dalam bentuk tunggal dan kombinasi dengan glibenklamid maupun metfor-
min memberikan efek hipoglikemik yang lebih tinggi dibanding glibenklamid 
maupun metformin tunggal pada metode diabetes yang diinduksi aloksan. Se-
dangkan kombinasi infus biji oyong dengan glibenklamid memberikan efek 
yang lebih kuat. Namun pada metode beban glukosa oral hanya infus daun 
talok tunggal yang memberikan efek penurunan kadar gula yang sebanding 
dengan metformin.

Kata kunci : Biji oyong (Luffa acutangula), uji diabetes diinduksi aloksan, uji 
toleransi glukosa
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PENDAHULUAN
 

Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit 
gangguan metabolisme kronis yang ditandai de-
ngan meningkatnya kadar gula akibat berkurang-
nya sekresi dan atau kinerja insulin. DM tipe 2 
dapat terjadi karena penurunan sekresi insulin 
atau penurunan kepekaan reseptor insulin yang 
umumnya dialami orang yang mengalami obesi-
tas atau kegemukan akibat gaya hidup yang di-
jalaninya (1). Obat-obat antidiabetika oral yang 
banyak digunakan antara lain adalah golongan 
sulfonilurea, biguanida, tiazolidindion dan glinid. 
Efek samping dan mahalnya obat-obat tersebut 
sering memicu ketidakpatuhan pasien dalam 
menggunakan obat sehingga bisa mengakibatkan 
tidak terkontrolnya kadar gula darah yang beru-
jung pada komplikasi (2).

Selain pengobatan dengan antidiabetika oral, 
terapi DM tipe 2 di Indonesia juga banyak me-
manfaatkan obat-obat herbal, seperti buah atau 
biji oyong, biji gambas, buah pare, dan lain-lain. 
Tanaman obat lebih dipilih untuk pemeliharaan 
kesehatan, termasuk dalam pengobatan penyakit 
kronis seperti diabetes mellitus. Kadang pasien 
DM tipe 2 menggunakan kombinasi antidiabetika 
oral bersama dengan obat  herbal (3). 

Salah satu tanaman obat yang secara tradisi onal 
digunakan untuk terapi diabetes mellitus adalah 
biji oyong (Luffa acutangula L. Roxb). Berbagai ha-
sil penelitian telah menunjukkan efek penurunan 
kadar gula darah biji atau buah oyong, baik dengan 
metode uji diabetes diinduksi aloksan maupun be-
ban glukosa (4, 5). Adnyana me laporkan bahwa 
ekstrak etanol biji oyong pada dosis yang diindika-
sikan untuk penanganan diabetes mellitus aman 
dan ditoleransi dengan baik (6). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ka rak-
ter kombinasi infus biji oyong dengan gli benklamid 
dan metformin, dengan metode diabetes diinduksi 
aloksan dan beban glukosa. Hasil dari penelitian 
ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian 
berikutnya, terutama untuk pengemba ngan regi-
men terapi diabetes mellitus mengguna kan kombi-
nasi antidiabetes oral de ngan tanaman obat. 

BAHAN DAN METODE

Bahan
Biji oyong (Luffa acutangula L. Roxb) diperoleh 

dari BPTO Tawangmangu pada bulan Maret 2012, 
glibenklamid dan metformin diperoleh dari PT. 
Ifars Pharmaceutical Laboratories, Karanganyar, 
Surakarta, Aloksan (Sigma Aldrich), NaCl, CMC, 
reagen KIT glukosa, FeCl3, serbuk Mg, alkohol, 
HCl, amil alkohol, air suling diperoleh dari Labo-
ratorium Kimia Klinik Universitas Setia Budi, 
Surakarta. Alat untuk pembuatan infus (panci 
infus, kain flanel, termometer, dan ayakan), alat 
untuk memisahkan serum (tabung serologis, sen-
trifuge tipe T121, yellow tip, blue tip), timbangan, 
neraca analitik, jarum suntik dan alat-alat gelas, 
digital glucometer. 

Binatang percobaan dalam penelitian ini ada-
lah mencit putih jantan, umur 2-3 bulan, berat 
badan 20-25 g yang diperoleh dari Laboratorium 
Farmakologi Universitas Setia Budi, Surakarta.

Metode
Preparasi infus biji oyong

Infus biji oyong 10 % b/v dibuat dengan cara 
menimbang 10 g serbuk biji oyong ditambah air 
120 ml lalu dipanaskan dalam panci infus selama 
15 menit pada suhu 90–98oC. Selagi masih panas 
disaring dengan kain flanel, kemudian ditambah-
kan air mendidih melalui ampas hingga diperoleh 
100 ml infus (7).

Identifikasi kandungan kimia
Identifikasi kandungan senyawa kimia dimak-

sudkan untuk menetapkan keberadaan senyawa 
kimia dalam tanaman oyong. Identifikasi kandu
ngan kimia meliputi senyawa flavonoid, saponin 
dan polifenol, dilakukan menurut cara identifi-
kasi yang lazim sesuai Materia Medika III (8).

Perlakuan hewan uji
Mencit yang akan diuji dicek kadar glukosa 

awal dengan dipuasakan selama lebih kurang 
18 jam, diambil darahnya melalui vena orbitalis. 
Hewan-hewan uji ini dibuat hiperglikemia kemu-
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dian dikelompokkan secara acak menjadi 10 
kelompok uji, masing-masing kelompok terdiri 
dari 8 ekor mencit. Kelompok I (kontrol negatif) 
diberi suspensi CMC Na 25 mg/kg bb, kelompok 
II (kontrol tunggal obat ke-1) diberi glibenkla-
mid 0,65 mg/kg bb, kelompok III (kontrol tung-
gal obat ke-2) diberi metformin 65 mg/kg bb, 
kelompok IV diberi infus biji oyong 15 mg/kg bb, 
kelompok V diberi kombinasi infus biji oyong-
glibenklamid 0,75:0,25 (11,25 mg:0,1625 mg/
kg bb), kelompok VI diberi kombinasi infus biji 
oyong-glibenklamid 0,5:0,5 (7,5 mg:0,325 mg/
kg bb), kelompok VII diberi kombinasi infus biji 
oyong-glibenklamid 0,25:0,75 (3,75 mg:0,4875 
mg/kg bb), kelompok VII diberi kombinasi infus 
biji oyong-metformin 0,75:0,25 (11,25 mg:1,625 
mg/kg bb), kelompok IX diberi kombinasi infus 
biji oyong-metformin 0,5:0,5 (7,5 mg:3,25 mg/
kg bb), kelompok X diberi kombinasi infus biji 
oyong-glibenklamid 0,25:0,75 (3,75 mg:4,875 
mg/kg bb). 

Metode diabetes induksi aloksan
Hewan coba dibuat diabetes dengan induksi 

larutan aloksan secara subcutan dengan dosis 
100 mg/kg bb selama 7 hari. Pada hari ke 7 di-
lakukan pemeriksaan kadar glukosa darah untuk 
mengamati terjadinya keadaan hiperglikemia 
pada mencit. Setelah itu diberikan sediaan uji 
selama 8 hari. Pemeriksaan kadar glukosa darah 
dilakukan pada hari ke 4 dan ke 8 (9).

Metode beban glukosa oral
Hewan uji dibuat hiperglikemi dengan pem-

berian larutan glukosa 50% dengan dosis 1 g/kg 
bb. Pemberian beban glukosa dilakukan 5 menit 
setelah pemberian sediaan uji secara oral. Pengu-
kuran kadar glukosa darah dilakukan pada menit 
ke-30, 60, 90 dan 180 (10).

Analisa Data
Data ditampilkan dalam bentuk grafik hubung

an antara dosis respon kadar glukosa darah (mg/
dl) sebagai fungsi dosis yang diberikan dan wak-
tu pemeriksaan kadar glukosa darah (hari). Per-

bandingan efektivitas biji oyong tunggal maupun 
kombinasi dengan obat hipoglikemik oral diuji 
dengan analisa statistik anava satu jalan pada 
aras keberartian 95%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi kandungan kimia
Biji oyong mengandung alkaloid, flavonoid, se-

nyawa polifenol dan saponin.

Efek hipoglikemik pada uji diabetes diinduksi 
aloksan

Gambar 1 dan 2 menampilkan kurva hubung-
an antara waktu dan kadar glukosa darah setelah 
pemberian sediaan uji pada metode induksi 
diabetes dengan aloksan. Infus biji oyong dalam 
bentuk tunggal maupun kombinasi dengan gli-
benklamid maupun metformin menunjukkan 
efek penurunan kadar glukosa darah yang lebih 
besar dibanding glibenklamid maupun metfor-
min tunggal. Pada Gambar 1, kelompok perlakuan 
dengan infus biji oyong tunggal, hari ke-8 terjadi 
efek hipoglikemia (kadar gula darah di bawah 
normal). Namun kombinasi infus biji oyong-gli-
benklamid pada semua perbandingan dosis tidak 
menyebabkan efek hipoglikemia.

Pada Gambar 2 infus biji oyong tunggal mau-
pun kombinasinya dengan metformin menunjuk-
kan penurunan kadar glukosa darah lebih baik 
dari metformin tunggal, tetapi tidak menunjuk-
kan efek hipoglikemik. Aloksan merupakan ba-
han kimia yang digunakan untuk menginduksi di-
abetes pada binatang percobaan. Efek diabetoge-
niknya bersifat antagonis dengan glutathion yang 
bereaksi dengan gugus sulfhidrilnya. Mekanisme 
aksi dalam menimbulkan perusakan yang selektif 
belum diketahui dengan jelas. Beberapa hipote-
sis tentang mekanisme aksi yang telah diajukan 
antara lain: pembentukan khelat terhadap Zn, 
interferensi dengan enzimenzim sel β serta de-
aminasi dan dekarboksilasi asam amino. Peneli-
tian terhadap mekanisme kerja aloksan secara in 
vitro menunjukkan bahwa aloksan menginduksi 
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pengeluaran ion kalsium dari mitokondria yang 
mengakibatkan proses oksidasi sel terganggu. 
Keluarnya ion kalsium dari mitokhondria ini me-
ng akibatkan gangguan homeostasis yang me ru-
pakan awal dari matinya sel (11).

Gambar 3 dan 4 menampilkan kurva hubung-
an antara waktu dan kadar gula darah setelah 
pemberian sediaan uji pada metode beban gluko-

sa oral. Infus biji oyong dalam bentuk tunggal dan 
kombinasi dengan glibenklamid memberikan 
efek penurunan kadar glukosa darah yang lebih 
tinggi dibanding glibenklamid tunggal. Infus biji 
oyong dalam bentuk tunggal memberikan efek 
penurunan kadar glukosa darah yang sebanding 
dengan metformin. Namun kombinasi infus biji 
oyong dengan metformin pada semua perban-
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dingan tidak menunjukkan efek penurunan kadar 
glukosa darah yang bermakna.

Hasil penelitian di atas sejalan dengan peneli-
tian lain sebelumnya. Adnyana melaporkan bah-
wa dalam model mencit diabetes yang diinduksi 
aloksan, pemberian ekstrak biji oyong pada dosis 
10,8 atau 21,6 mg/kg bb menurunkan kadar glu-
kosa serum secara bermakna dibanding kelom-
pok kontrol. Nilai dosis letal (LD50) ekstrak etanol 
biji oyong adalah 158,125 mg/kg bb. Pemberian 
ekstrak uji secara berulang selama 28 hari pada 
dosis efektif tidak menunjukkan gejala toksik 

pada parameter berat badan, biokimia dan juga 
indeks organ, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ekstrak etanol biji oyong pada dosis yang diin-
dikasikan untuk penanganan diabetes mellitus 
aman dan ditoleransi dengan baik (6).

Belum banyak penelitian yang mengkaji aktivi-
tas hipoglikemik biji oyong, namun Quanico dkk. 
melaporkan daun tanaman oyong tidak menun-
jukkan aktivitas antidiabetes yang bermakna 
pada metode uji beban glukosa oral bila diberi-
kan sesudah pemberian beban glukosa. Aktivitas 
penurunan kadar glukosa darah teramati bila se-
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diaan uji diberikan sebelum beban glukosa (5).
Diduga kandungan flavonoid dan polifenol biji 

oyong berperan dalam aktivitas hipoglikemik. 
Stres oksidatif, dinyatakan sebagai ketidakseim-
bangan antara produksi spesi oksigen reaktif 
(reactive oxygen species, ROS) dan pertahanan 
antioksidan, merupakan salah satu faktor pato-
gen penting dalam diabetes mellitus dan kom-
plikasinya. Hubungan antara potensi antioksidan 
tanaman obat dengan aktivitas antidiabetes telah 
banyak dilaporkan (12). 

Pemberian kombinasi infus biji oyong-obat 
antidiabetika oral menunjukkan perbedaan un-
tuk masing-masing obat. Hal ini bisa disebabkan 
karena perbedaan mekanisme kerja glibenklamid 
dan metformin. Glibenklamid merupakan anti-
diabetes oral golongan sulfonilurea yang bekerja 
dengan cara merangsang sel beta pankreas un-
tuk melepaskan lebih banyak insulin (sekreta-
gogum insulin), sedangkan metformin meru-
pakan golongan biguanida yang bekerja melalui 
stimulasi proses transport glukosa ke dalam sel 
dan peningkatan pengikatan insulin pada resep-
tornya (13,14). 

Salah satu hal yang harus dicermati pada 
penggunaan infus biji oyong adalah efek hipo-

glikemi yang dihasilkan, terutama setelah pe-
makaian jangka panjang. Efek hipoglikemi ini 
tidak nampak pada penggunaan infus biji oyong 
dalam kombinasi dengan glibenklamid maupun 
metformin. 

KESIMPULAN

Pemberian kombinasi infus biji oyong dalam 
bentuk tunggal dan kombinasi dengan gliben-
klamid maupun metformin memberikan efek 
hi po  glikemik yang lebih tinggi dibanding gliben-
klamid maupun metformin tunggal pada metode 
diabetes yang diinduksi aloksan. Sedangkan 
kombinasi infus biji oyong dengan glibenklamid 
memberikan efek yang lebih kuat. Namun pada 
metode beban glukosa oral hanya infuse daun 
talok tunggal yang memberikan efek penurunan 
kadar gula yang sebanding dengan metformin.

Diperlukan studi lebih lanjut untuk mengeta-
hui efek penggunaan jangka panjang serta me-
kanisme interaksi dari kedua kombinasi ini, un-
tuk menggali potensi penggunaan infus biji oyong 
sebagai terapi pendamping pada penderita dia-
betes melitus tipe 2.
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Formulasi dan Aktivitas Tablet Kunyah Carica Papaya L. 
dan Morinda Citrifolia L. sebagai  Hepatoprotektor selama 

Pengobatan Tuberculosis (TBC)

Titik Sunarni1,  Rini Prastiwi1, Ilham Kuncahyo1, Mardiyono1, 
dan Yudi Rinanto2

ABSTRACT: Formulation of chewable tablets of ethan0olic extracts of Carica papaya 
L. leaves and Morinda citrifolia L fruits  and investigation of the activity towards liver 
damage induced by tuberculosis drugs has been performed. The  rats were devide into 
six groups. The normal  control without any treatment, negatif control were given INH 
10mg/200g-RIF 10mg/200g, positif control were  given INH-RIF and methicol®, and 
the treatment group were given INH-RIF with chewable tablets of  papaya extracts 
120mg/200g and morinda extracts 20mg/200g of three tablets formula with PVP 1%, 
3% and 5%. Each group were treated every day for 27 days. The measuring to monitor  
bilirubin serum, ALT and AST levels on 0, 14th,  21st  and 28th day.  The study showed that 
the group that given chewable tablets of combination of papaya extract 120mg/200g 
and morinda extract 20mg/200g  can prevent the occurrence of liver necrosis with ne-
crosis value of 19,92% (PVP 3%) and 19,90 (PVP 1%), compared to the negative control 
of 41.78% as well as reducing the value of ALT, AST and bilirubin. The tablet formula 
that can be received on the test of taste and most effective as hepatoprotektor is the 
chewable tablet with PVP 3%.

Keywords:  Hepatoprotector, Carica papaya L., Morindra citrifolia L., Isoniazid, Rifam-
picin

ABSTRAK: Telah dilakukan formulasi dan  uji aktivitas hepatoprotektor dari  tablet 
kunyah kombinasi ekstrak etanolik buah mengudu (Morinda citrifolia L.) dan daun 
pepaya (Carica papaya L.) terhadap kerusakan hati yang disebabkan obat tuberculo-
sis. Tikus dibagi 6 kelompok yaitu kelompok kontrol normal tanpa perlakuan, kontrol 
negatif diberi INH 10mg/200g dan RIF 10mg/200g, kontrol positif diberi  INH-RIF dan 
methicol®), sedangkan 3 kelompok perlakuan diberi  INH-Rifampisin dengan tablet 
kunyah kombinasi ekstrak daun pepaya (EDP) 120mg/200 g BB dan buah mengkudu 
(EBM) 20mg/200 g BB tikus dari formula tablet yang menggunakan pengikat PVP 1%, 
3%  dan 5%. Perlakuan diberikan setiap hari selama 27 hari. Tablet kunyah kombinasi 
ekstrak daun pepaya 120 mg/200 g BB dan ekstrak buah mengkudu dosis 20 mg/200 
g BB mampu mencegah terjadinya nekrosis hati yang menunjukkan ne krosis hati 
19,92% (PVP3%) dan 19,90 (PVP1%) dibandingkan kontrol negatif 41,78%, demiki-
an juga mampu menurunkan nilai ALT, AST dan bilirubin serum. Formula yang dapat 
diterima pada uji tanggap rasa dan paling efektif sebagai hepatoprotektor adalah for-
mula tablet kunyah dengan pengikat PVP 3%.

Kata kunci : Hepatoprotektor, Carica papaya L., Morindra citrifolia L., Isoni azid, Rifam-
pisin
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PENDAHULUAN

Obat-obat untuk terapi tuberkulosis menurut 
antara lain Isoniazid (INH), Pirazinamid, Rifampi-
sin (RIF), Ethambutol, dan Streptomisin (1). Pem-
berian anti tuberkulosis gabungan 3 atau 4 ma-
cam obat berguna sebagai pengobatan sekaligus 
mencegah terjadinya resistensi. Uji klinik menun-
jukkan jika INH dan RIF paling aktif dalam mem-
berantas tuberkulosis pada paru (2). 

Salah satu efek samping yang dapat timbul 
akibat pemberian OAT (obat anti tuberkulosis)  
adalah gangguan fungsi hati, dari yang ringan 
sampai yang berat berupa nekrosis jaringan hati 
(3). Berdasar uji klinik, efek hepatotoksisitas 
disebabkan oleh INH, sedangkan pada hewan 
percobaan yang diberi RIF tunggal dengan dosis 
tinggi tidak terjadi hepatotoksisitas. Efek hepa-
totoksisitas akan muncul bila INH dan RIF terse-
but dikombinasi. Hal ini disebabkan karena RIF 
mempunyai efek perangsang enzim mikrosom 
oksidase, sehingga bila digabung dengan INH 
maka  sifat hepatotoksisitas INH bertambah berat 
(2). Studi melaporkan jika INH 50mg/kg dan RIF 
100mg/kg diinduksikan pada babi selama 21 hari  
menyebabkan terjadinya kerusakan hati (4). 

Terapi pengobatan antituberkulostatik bi-
asanya dalam jangka waktu lama sehingga akan 
memperbesar resiko terjadinya hepatotoksisitas. 
Berdasarkan hal tersebut maka perlu dicari alter-
natif yang dapat mengurangi efek samping peng-
gunaan OAT tersebut. 

Buah pepaya dapat digunakan sebagai obat 
kerusakan hati (5) sedangkan buah mengkudu 
untuk menyembuhkan penyakit diantaranya 
difteri dan liver (6) bahkan perasan buah meng-
kudu dapat menurunkan kadar enzim GOT (Glu-
tamate Oxaloacetat Transaminse) dan GPT (Glu-
tamate Pyruvate Transaminase) pada tikus putih 
yang diberi diet tinggi lemak (7). Studi pemberian 
ekstrak mengkudu dapat mengurangi kerusakan 
sel hepar yang diinduksi oleh CCl4 (8)  selain 
itu ekstrak etanolik buah mengkudu juga dapat 
mengurangi nekrosis sel di ginjal tikus putih 
(9). Ekstrak etanolik buah mengkudu juga dapat 

menurunkan aktivitas enzim ALT dan AST (10), 
kadar bilirubin serum (11) dan dapat mengura-
ngi nekrosis hepar tikus putih galur wistar yang 
diinduksi isoniazid dan rifampisin (12). Studi lain 
melaporkan kombinasi ekstrak buah mengkudu 
20 mg/200 kg dan daun pepaya 120 mg/200 kg 
dapat menurunkan kadar ALT, AST, bilirubin, dan 
persen nekrosis sel hati tikus dengan kemam-
puan menurunkan paling tinggi dibanding ke-
lompok lainnya (13). 

Berdasarkan aktivitas kombinasi daun pepaya 
dan buah mengkudu memberi harapan untuk 
dikembangkan sebagai hepatoprotektor, maka 
dilakukan pengembangan formula kombinasi 
herba  tersebut dalam sediaan tablet kunyah dan 
pengujian aktivitasnya. Pengembangan dalam 
bentuk sediaan kunyah diharapkan dapat dihasil-
kan sediaan dengan rasa enak dan memudahkan 
pemakaiannya dalam pengobatan.

METODE PENELITIAN

Bahan dan Alat
Bahan tanaman daun pepaya (Carica papaya 

L.) dan buah mengkudu (Morindra citrifolia L.) 
diperoleh dari Surakarta. Bahan tambahan dalam 
pembuatan tablet kunyah adalah polivinilpiro-
lidon, manitol, laktosa, Mg stearat dan talk. Ba-
han hepatotoksikan yang digunakan INH dan RIF. 
Metichol®  sebagai kontrol positif. Bahan kimia 
yang digunakan etanol, CMC, silika gel GF 254 
dan pereaksi kemasan Bilirubin, ALT dan AST 
kit (Dsi Germany). Hewan uji tikus putih jantan 
galur wistar usia 2,5-3,5 bulan berat badan 180-
200 g. Alat yang digunakan adalah mesin tablet 
single punch Rickerman Korsch Berlin, hardness 
tester model AE-20 Aikho engineering, friabilator 
tester, stop watch, mikrosentrifuge, fofotometer 
starDust, mikroskop dan alat penunjang lainnya. 

Cara Kerja
Penyiapan Bahan Tanaman

Tahap pertama dilakukan determinasi tana-
man, kemudian dilanjutkan pengumpulan ba-
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han. Bahan tanaman dicuci dengan air mengalir, 
dilakukan perajangan dan dikeringkan dibawah 
sinar matahari. Bahan  kering selanjutnya di-
serbuk dan diayak dengan ayakan no.40. Daun 
pepaya dan buah mengkudu diekstraksi dengan 
sokhlet menggunakan etanol 70% kemudian di-
pekatkan dan selanjutnya disebut ekstrak eta-
nolik dan dilakukan uji daya rekat. Identifikasi 
kandungan kimia serbuk dan ekstrak etanolik 
dilakukan dengan reaksi warna dan kromatografi 
lapis Tipis (KLT) terhadap  kandungan  flavonoid, 
alkaloid, saponin, dan antrakinon  menurut cara 
yang lazim. 

Rancangan formula tablet kunyah
Dosis sebagai hepatoprotektor kombinasi EDP 

120mg/200 g BB dan EBM 20 mg/200 g BB tikus 
(13).  Dosis dikonversi dengan faktor 56 sehingga 
diperoleh dosis EDP  6.720 mg dan EBM 1.120 
mg. Tablet dirancang untuk penggunaan se-
hari tiga kali 4 tablet maka diperoleh kombinasi 
ekstrak dalam 1 tablet adalah untuk pepaya 560 
mg dan mengkudu 93,3 mg. Ekstrak diformulasi-
kan dalam sediaan tablet kunyah dengan bobot 
2000 mg tiap tablet menggunakan pengikat PVP  
konsentrasi  1%, 3% , 5% (Tabel 1).

Pembuatan Tablet Kunyah
Tablet kunyah kombinasi EDP dan EBM dibuat 

dengan metode granulasi basah. Ekstrak yang 

telah dikeringkan dengan aerosil dicampur lak-
tosa, manitol dan aspartam hingga homogen. 
PVP dikembangkan dengan aquadest ditambah 
essense jeruk kemudian ditambahkan pada cam-
puran pertama sampai terbentuk massa yang 
siap digranulasi. Massa granul diayak dengan 
ayakan no. 16, hasilnya dikeringkan dalam oven 
suhu 45oC. Setelah kering, granul diayak dengan 
ayakan no. 18, ditambahkan talk dan magnesium 
stearat kemudian dicetak dengan pencetak tablet.  
Masing-masing formula diperhitungkan untuk 
100 tablet pada tiap pembuatan. Evaluasi  kuali-
tas granul meliputi waktu alir, sudut diam dan su-
sut pengeringan sedangkan evaluasi kualitas tab-
let meliputi keseragaman bobot, kekerasan tab-
let, kerapuhan tablet dan evaluasi tanggap rasa, 
yang dilakukan menurut cara yang lazim. 

Pengujian Aktivitas Hepatoprotektor Tablet 
Kunyah 

Uji Aktivitas Hepatoprotektor
Tikus dibagi menjadi 6 kelompok, tiap kelom-

pok 5 ekor. Sehari sebelum pengambilan darah 
tikus dipuasakan. Kelompok K1 (kontrol normal) 
hanya diberi makan dan minum biasa, kelom-
pok K2 (kontrol negatif) diberi suspensi  INH 10 
mg/200 g BB  dan RIF 10 mg/200 g BB, kelompok 
K3 (kontrol positif) diberi suspensi INH-RIF dan 
methicol® 4,5 mg/200g BB. Kelompok Perlakuan 

Tabel 1. Formula tablet kunyah kombinasi ekstrak daun papaya dan buah mengkudu

Komposisi
Berat bahan (mg)

Formula I
PVP 1%

Formula I
PVP 3%

Formula I
PVP 5%

Ekstrak daun papaya (EDP) 560 560 560

Ekstrak buah mengkudu (EBM) 93,3 93,3 93,3
Aerosil 288 288 288
Manitol 634,7 614,7 594,7
Polivinilpirolidon (PVP) 20 (1%) 60 (3%) 100 (5%)
Mg stearat: Talk (9 : 1) 2% 40 40 40
Aspartam 40 40 40
Esense jeruk secukupnya secukupnya secukupnya
Laktosa hingga 2000 2000 2000
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P1, P2 dan P3  masing-masing diberi suspensi 
tablet kunyah formula I (PVP 1%), formula II 
(PVP 3%) dan formula III (PVP 5%) dengan dosis 
EDP 120 mg/200 g BB dan EBM 20 mg/200 gram. 
Sebelum perlakuan, setiap  tikus diambil darah-
nya untuk penetapan  kadar bilirubin serum, ni-
lai ALT dan AST pada hari ke-0. Setiap kelompok 
diberi perlakuan setiap hari selama 27 hari. Pada 
hari ke-14, hari ke-21, dan hari ke -28 diambil da-
rahnya untuk diukur kadar bilirubin serum, ka-
dar ALT dan AST, dan selanjutnya tikus  dimatikan 
untuk pengamatan histologi hati. 

Penentuan aktivitas ALT, AST dan kadar bilirubin
Penetapan aktivitas ALT, AST  dan kadar  bili-

rubin menggunakan reagen dari Dsi Germany. 
Darah tikus diambil melalui vena mata, disentri-
fuge dengan kecepatan 3500 rpm selama 15 me-
nit. Pengujian aktivitas ALT dan AST  dilakukan 
dengan mencampur serum darah 100 µl dengan 
reagen kerja 1000µl.  Pengujian kadar bilirubin 
dilakukan dengan  mencampur serum darah 25 
μl dan reagen kerja 1000 μl diinkubasi 5 menit.  
Penetapan  dilakukan dengan fotometer StarDust 
pada  546 nm.

Pengamatan histologi sel hati
Semua tikus dikorbankan pada hari ke-28, 

organ hati bagian dextra dibuat preparat ber-
dasarkan metode block paraffin dengan penge-
catan Haematoxillin eosin. Pengamatan preparat 
disekitar vena sentralis dan perifer lobulus hepar 
yang dipilih secara acak. Tiap preparat diambil 2 
lobulus untuk dihitung prosentase kerusakan sel 
hati (nekrosis) berdasarkan perbandingan  jum-
lah inti piknotik dan jumlah total inti sel hati pada 
perbesaran 1000 kali.

Analisis Hasil
Data yang diperoleh dilakukan uji normalitas Kol-
mogorov-Smirnov, selanjutnya signifikansi dia-
nalisis secara statistik Kruskal-Wallis yang dilan-
jutkan Mann Whitney dengan taraf kepercayaan 
95% untuk kadar bilirubin serum sedangkan ak-

tivitas ALT, AST  dan gambaran piknotik hati de-
ngan anova dilanjutkan Tukey HSD dan Baferroni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyiapan Bahan Tanaman
Hasil pengeringan bahan didapatkan kadar air 

daun pepaya 7,25% dan buah mengkudu  10,6% 
sedangkan randemen ekstrak daun papaya 
30,2% dan buah mengkudu 48,8%. Uji daya rekat 
ekstrak diperoleh hasil rata-rata 37,6 detik untuk 
daun pepaya dan 224,28 detik untuk buah meng-
kudu.  Identifikasi kandungan kimia serbuk dan 
ekstrak dari reaksi warna dan KLT menunjukkan 
daun pepaya mengandung alkaloid, flavonoid dan 
saponin sedangkan buah mengkudu mengan dung 
alkaloid, flavonoid, antrakuinon dan saponin.

Pembuatan Tablet Kunyah  
Hasil pemeriksaan sifat fisik tablet

Hasil pemeriksaan sifat fisik tablet dilaku-
kan untuk mengetahui apakah tablet yang sudah 
dibuat memenuhi persyaratan, sehingga diharap-
kan dapat menghasilkan mutu tablet yang baik. 
Pemeriksaan ini meliputi keseragaman bobot, 
kekerasan dan kerapuhan tablet dengan hasil 
tercantum pada Tabel 2. Pemeriksaan keseraga-
man bobot tablet kunyah dengan bahan pengikat 
PVP 1%, 3% dan 5% menunjukkan hasil yang 
memenuhi persyaratan, baik terhadap penyim-
pangan bobot rata-rata tablet maupun terhadap 
nilai CV, dimana tablet dikatakan memenuhi 
syarat jika  nilai CV kurang dari 5%. 

Hasil uji kekerasan tablet menunjukkan bah-
wa tablet dengan konsentrasi bahan pengikat 
PVP 1%, 3% dan 5% berturut-turut mempunyai 
kekerasan tablet (4,23 ± 0,2 kg), (4,71 ± 0,2 kg), 
dan (5,68 ± 0,6 kg). Persyaratan  kekerasan tab-
let adalah 4 – 8 kg (15). Kekerasan tablet kunyah 
merupakan parameter yang menggambarkan ke-
tahanan tablet terhadap goncangan mekanik dan 
pengikisan sehingga kekerasan ini akan mem-
pengaruhi kerapuhan fisik tablet. Perbedaan 
konsentrasi bahan pengikat berpengaruh terha-
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dap kekerasan tablet, semakin besar konsentrasi 
bahan pengikat, maka semakin keras tablet yang 
dihasilkan.

Kerapuhan tablet merupakan parameter yang 
menggambarkan ketahanan tepi tablet atau per-
mukaan yang berbentuk sudut pada tablet dalam 
melawan tekanan mekanik terutama guncangan 
dan pengikisan. Pesyaratan kerapuhan suatu 
tablet tidak lebih dari 0,8% (14). Hasil pemerik-
saan kerapuhan tablet dapat dilihat pada Tabel 2, 
yang menunjukkan nilai kerapuhan tablet dengan 
konsentrasi bahan pengikat PVP 1%, 3% dan 5% 
berturut-turut (0,290 ± 0,08%), (0,233 ± 0,08%), 
dan (0,226 ± 0,08%). 

Kekerasan tablet sangat erat kaitannya dengan 
kerapuhan, semakin keras tablet maka kerapu-
han semakin kecil. Kadar bahan pengikat yang di-
gunakan juga berpengaruh terhadap kemampuan 
pengikatan granul agar granul dan tablet yang di-
hasilkan semakin keras, sehingga kerapuhannya 
akan berkurang. Penggunaan konsentrasi bahan 
pengikat yang besar menyebabkan nilai kerapu-
han semakin kecil. Hal ini disebabkan karena 
kekuatan antar partikel penyusun semakin kuat 
sehingga menghasilkan tablet yang kompak dan 
mempunyai kerapuhan yang rendah.

Evaluasi tanggapan rasa merupakan parame-
ter penting untuk keberhasilan suatu formulasi 
tablet kunyah. Tablet kunyah dengan rasa yang 
tidak enak akan sulit diterima oleh konsumen. 
Hasil uji tanggapan rasa dapat dilihat pada Tabel 
3 menunjukkan formula tablet yang dapat diteri-
ma adalah formula dengan pengikat PVP 3% dan 
5%. Formula I tidak  diterima oleh responden 
dimungkinkan karena konsentrasi bahan pengi-
kat yang kecil pada tablet kunyah tersebut maka 
daya ikat antar serbuk tidak begitu kuat sehing-
ga kemampuan untuk mengikat zat pahit dalam 
ekstrak menjadi lemah akibatnya rasa pahit pada 
tablet kurang tertutupi.

Pengujian Aktifitas Hepatoprotektor 
Hasil pemeriksaan bilirubin serum

Pemeriksaan bilirubin serum didapatkan  ka-
dar rata-rata bilirubin tiap kelompok perlakuan 
dengan histogram seperti pada Gambar 1. Data 
selanjutnya dihitung penurunan kadar bilirubin 
dan dilakukan analisis statistik. Analisis statistik 
menunjukkan ada beda nyata dari setiap kelom-
pok perlakuan dan untuk variabel hari perlakuan 
menunjukkan tidak ada beda nyata. 

Hasil penelitian menunjukkan jika kelompok 

Tabel 2. Hasil pemeriksaan keseragaman bobot tablet

Formula
Konsentrasi 

pengikat 
PVP

Pemeriksaan mutu tablet
Keseragaman 
Bobot (mg) ± SD

bobot
CV (%)

Kekerasan
(kg) ± SD

Kerapuhan
(%) ± SD

I 1% 2,005 ± 0,008 0,4 4,23 ± 0,2 0,290 ± 0,08

II 3% 2,005 ± 0,008 0,4 4,71 ± 0,2 0,233 ± 0,08
III 5% 2,007 ± 0,008 0,4 5,68 ± 0,6 0,226 ± 0,08

Tabel 3. Evaluasi tanggap rasa terhadap rasa tablet kunyah

Formula
Konsentrasi 

pengikat 
PVP

Tanggap rasa 
(jumlah responden)

Penerimaan 
responden (%)

Tidak Enak Biasa Enak Diterima Ditolak

I 1% 15 4 1 5 95

II 3% 1 1 18 90 10
III 5% 3 3 14 70 30
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PI dan PII, yaitu kelompok  yang mendapatkan 
formula dengan PVP 1% dan 3% paling efektif 
dalam menurunkan  kadar bilirubin serum pada 
hari ke-21 dan ke-28. Kemampuan formula I dan 
II dalam menurunkan kadar bilirubin  disebab-
kan karena zat aktif lebih mudah lepas atau me-
larut dalam tubuh dibandingkan zat aktif dalam 
formula III yang mengandung PVP 5%. Mudah le-
pasnya  zat aktif yang terkandung dalam ekstrak 
dari matrik tablet maka akan menghasilkan efek 
yang lebih cepat.

Hasil Penetapan Kadar Enzim AST dan ALT
Hasil pemeriksaan aktivitas AST dan ALT tiap 

kelompok seperti terlihat pada Gambar 2 dan  3.  
Analisis Anova dua jalan dari data AST menun-
jukkan ada beda antara kelompok perlakuan 
dengan waktu pengamatan. Hasil uji Tukey HSD 
kelompok P1 dan P2 tidak berbeda dengan con-
trol positif, yang menunjukkan adanya efek penu-
runan aktivitas AST. Sedang P3 beda bermakna 
dengan control positif, yang berarti kelompok P3 
kurang dapat menurunkan aktivitas AST.  Kelom-
pok yang memberikan penurunan paling efektif 

sampai pada hari ke-21 dan ke-28 adalah kelom-
pok PI dan PII yaitu kelompok yang mendapatkan 
perlakuan tablet kunyah dengan pengikat PVP 
1% dan 3%. Kemampuan menurunkan PI lebih 
besar dari pada PII, tetapi dari analisis statistik 
menunjukkan jika antara PI dan PII tidak ada per-
bedaan yang bermakna.

Hasil uji statistik Anova dua jalan data ALT 
menunjukkan ada beda antara kelompok per-
lakuan dengan waktu pengamatan. Hasil uji 
Tukey HSD kelompok P1, P2 dan P3 tidak ber-
beda secara bermakna dengan kontrol positif, 
yang berarti menunjukkan efek penurunan kadar 
ALT. Kelompok yang mampu memberikan penu-
runan kadar ALT paling besar sampai pada hari 
ke-28 adalah kelompok PI. Meskipun demikian, 
pada semua kelompok perlakuan pada hari ke-28 
mampu menurunkan kadar ALT.  Kelompok PII 
mampu  memberikan penurunan kadar ALT efek-
tif pada hari ke-14 hingga ke-21, sedangkan ari 
ke-28 terjadi sedikit kenaikan. Berdasarkan ha-
sil analisis statistik yang digunakan untuk mem-
bandingkan kemampuan dari perlakuan kelom-
pok satu dengan kelompok yang lainnya, kelom-

Gambar 1. Histogram kadar bilirubin serum (mg/dl)

 

Keterangan : 
K1: Kontrol normal (tanpa perlakuan) 
K2: Kontrol negatif (INH10 mg/200g  dan RIF10 mg/200g ) 
K3: Kontrol positif (INH 10mg/200g, RIF 10mg/200g  dan  Methicol® 4,5 mg/200g  
P1 : INH 10mg/200g, RIF 10mg/200g, tablet (PVP 1%) EDP 120 mg/200g EBM 20mg/200g 
P2 : INH 10mg/200g, RIF 10mg/200g, tablet (PVP 3%) EDP 120 mg/200g EBM 20mg/200g 
P3 : INH 10mg/200g, RIF 10mg/200g, tablet (PVP 5%) EDP 120 mg/200g EBM 20mg/200g 
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pok PI dan PII, yaitu kelompok perlakuan dengan 
tablet kunyah mengandung pengikat PVP 1% dan  
3%  tidak ada beda bermakna.

Pemeriksaan Histologi Hati
Pemeriksaan nekrosis hati didasarkan pada 

perhitungan inti piknotik. Sel hati masing-
masing tikus diamati dan dihitung jumlah inti 
piknotiknya, dengan pengamatan dua lapang 
pandang. Hasil penghitungan inti piknotik se-
perti terlihat pada Gambar 4, yang menunjuk-
kan bahwa persentase nekrosis tertinggi dimiliki 
oleh kelompok K2 (kontrol negatif) yang hanya 
mendapat INH dan RIF, sedangkan kelompok 
dengan persentase nekrosis paling rendah adalah 
kelompok K1 yang merupakan kontrol normal. 

Kelompok P sebagai kelompok perlakuan yang 
diberi tablet kunyah kombinasi EDP dan EBM 
memiliki persentase nekrosis sel hati  yang  lebih 
kecil dibandingkan dengan kelompok K2 (Kon-
trol negatif). Kelompok P1 memberikan hasil ter-
jadi nekrosis 19,90%  lebih kecil dibandingkan 
dengan kelompok P2  sebesar 19,92%   dan ke-
lompok P3 sebesar 26,66%, sedangkan kelompok 
K2 yang merupakan kontrol positif  memiliki ne-
krosis yang lebih tinggi sebesar 41,78%. Kelom-
pok K3 adalah kontrol positif yang mendapatkan 
antihepatotoksik Methicol® memiliki persentase 
rata-rata nekrosis yang lebih kecil yaitu 19,58% 
dibandingkan kelompok perlakuan yang diberi 
tablet kunyah, namun hasil statistik menunjuk-
kan antara kontrol positif dan kelompok pem-

Gambar 2. Histogram rerata aktivitas AST (U/L)

 

Keterangan : 
K1: Kontrol normal (tanpa perlakuan) 
K2: Kontrol negatif (INH10 mg/200g  dan RIF10 mg/200g ) 
K3: Kontrol positif (INH 10mg/200g, RIF 10mg/200g  dan  Methicol® 4,5 mg/200g  
P1 : INH 10mg/200g, RIF 10mg/200g, tablet (PVP 1%) EDP 120 mg/200g EBM 20mg/200g 
P2 : INH 10mg/200g, RIF 10mg/200g, tablet (PVP 3%) EDP 120 mg/200g EBM 20mg/200g 
P3 : INH 10mg/200g, RIF 10mg/200g, tablet (PVP 5%) EDP 120 mg/200g EBM 20mg/200g 
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Gambar 3. Histogram rata-rata aktivitas ALT (U/L)

Gambar 4. Histogram rata-rata nekrosis sel hati (%)

berian tablet kunyah menunjukan tidak adanya 
perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan 
bahwa dari ketiga formulasi tablet kunyah terse-
but dapat mengurangi jumlah nekrosis pada hati 
tikus putih dibuktikan dengan tidak adanya per-
bedaan signifikan jumlah nekrosis antara kontrol 
positif dan kelompok perlakuan tablet kunyah, 

serta kelompok perlakuan dengan tablet kunyah 
memiliki persen rata-rata nekrosis yang lebih ke-
cil dibandingkan dengan kontrol negatif.

Peningkatan jumlah konsentrasi bahan peng-
ikat dalam tablet kunyah ini diperkirakan mem-
punyai pengaruh terhadap kemampuan pelepas-
an zat aktif dari matrik  tablet. Pada tablet ku-
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P2 : INH 10mg/200g, RIF 10mg/200g, tablet (PVP 3%) EDP 120 mg/200g, EBM 20mg/200g 
P3 : INH 10mg/200g, RIF 10mg/200g, tablet (PVP 5%) EDP 120 mg/200g, EBM 20mg/200g 
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Tablet Kunyah Daun Pepaya dan Buah Mengkudu

nyah dengan pengikat PVP 5% pelepasan zat 
aktif  menjadi lebih lambat dibanding kelompok 
perlakuan yang lain sehingga konsentrasi zat 
aktif dalam tubuh lebih lambat tercapai dan ini 
dimungkin kan berpengaruh pada aktifitasnya 
se bagai hepatoprotektor. Semakin tinggi konsen-
trasi bahan pengikat, penurunan kemampuan 
hepatoprotektor dengan parameter nekrosis hati 
juga semakin menurun

Berdasarkan dari pengujian aktivitas hepato-
protektor dengan parameter kadar bilirubin, ka-
dar enzim ALT dan AST dan terjadinya ne krosis 
pada  sel hati, aktivitas yang lebih baik ditunjuk-
kan pada kelompok PI dan PII dibanding PIII, 
sedangkan dari analisis statisik menunjukkan 
aktivitas PI dan PII tidak berbeda bermakna. Jika 
ditinjau dari pemeriksaan sifat fisik tablet semua 
formula FI, FII dan FIII menunjukkan sifat yang 
memenuhi syarat tablet, sedangkan pada uji tang-
gap rasa yang dapat diterima responden adalah 
FII dan FIII, maka berdasarkan dari hasil pene-
litian ini formula yang direkomendasikan untuk 
dikembangkan sebagai hepatoprotektor adalah 
formula II, yaitu formula tablet kunyah dengan 
pengikat PVP 3%. 

KESIMPULAN  

Kelompok perlakuan tablet kunyah kombi-
nasi ekstrak daun pepaya 120 mg/200 g BB dan 
ekstrak buah mengkudu dosis 20 mg/200 g BB 
mampu mencegah terjadinya nekrosis hati, yang 
menunjukkan nekrosis hati 19,92% (PVP3%) 
dan 19,90 (PVP1%) dibandingkan kontrol nega-
tif 41,78%, demikian juga mampu menurunkan  
nilai ALT, AST dan bilirubin serum. Formula yang 
dapat diterima pada uji tanggap rasa dan paling 
efektif sebagai hepatoprotektor adalah formula 
tablet kunyah dengan pengikat PVP 3%.
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ABSTRACT: Sea cucumber Stichopus sp. is one of the marine life that has the 
potential to be developed as a source of antibacterial agents. Research on the 
antibacterial activity and toxicity test of sea cucumber Stichopus sp. aims to 
determine the antibacterial activity and the toxicity level of sea cucumber 
Stichopus sp. extract against Artemia salina. The method used for antibacte-
rial activity test was the agar diffusion method, while toxicity tests using the 
Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). The results showed that the extract of sea 
cucumber Stichopus sp. has antibacterial activity against Staphylococcus au-
reus, Bacillus subtilis and Vibrio eltor. Extracts of sea cucumber Stichopus sp. 
are active against BSLT test marked with LC50 values   of less than 1000 ppm.

Keywords:  Stichopus  sp., antibacterial activity, toxicity test

ABSTRAK: Teripang Stichopus  sp. merupakan salah satu biota laut yang me-
miliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber bahan antibakteri. Pene-
litian uji aktivitas antibakteri dan toksisitas teripang Stichopus sp. bertujuan 
untuk mengetahui aktivitas antibakteri dan tingkat toksisitas ekstrak teri-
pang  Stichopus  sp. terhadap Artemia salina. Metode yang digunakan untuk 
uji aktivitas antibakteri adalah metode difusi agar sedangkan uji toksisitas 
menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test  (BSLT). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ekstrak metanol teripang Stichopus sp. memiliki aktivi-
tas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis dan Vibrio el-
tor. Ekstrak teripang Stichopus  sp. bersifat aktif terhadap uji BSLT yang ditan-
dai dengan nilai LC50 kurang dari 1000 ppm. 

Kata kunci : Stichopus  sp., aktivitas antibakteri, uji toksisitas
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PENDAHULUAN 

Beberapa tahun terakhir, meningkatnya peng-
gunaan antibiotik dalam mengatasi berbagai ma-
cam penyakit mulai memunculkan masalah baru. 
Salah satu di antaranya adalah resistensi terha-
dap antibiotik oleh bakteri pe-nyebab infeksi. Hal 
ini telah mendorong berbagai upaya pencarian 
sumber antibakteri baru yang lebih efektif dan 
aman bagi kesehatan manusia. 

Lautan yang menutupi 71% luas permukaan 
bumi memiliki keanekaragaman hayati yang 
sangat potensial untuk dikembangkan sebagai 
sumber bahan obat dalam mengatasi berbagai 
macam penyakit, antara lain antibakteri (1). 
Teripang atau timun laut termasuk dalam filum 
Echinodermata merupakan salah satu biota laut 
yang telah lama dikonsumsi oleh masyarakat pe-
sisir pantai Indonesia dan memiliki potensi se-
bagai bahan antibakteri alami. Meskipun memi-
liki bentuk yang kurang menarik, teripang tetap 
diminati untuk dikonsumsi. Hal ini dipengaruhi 
oleh peningkatan kesadaran akan pentingnya 
pemanfaatan berbagai potensi alamiah tanpa ha-
rus bergantung pada produk-produk olahan yang 
cenderung menimbulkan banyak masalah bagi 
kesehatan manusia. Teripang sangat memung-
kinkan untuk dikembangkan sebagai produk obat 
alamiah karena memiliki kandungan  protein dan 
kolagen yang sangat tinggi Selain itu kandungan 
terpenting dari teripang adalah mineral, asam 
amino, mukopolisakarida, glukosamin, omega-3, 
6, dan 9 , dan chondroitin sulfat (2). 

Teripang termasuk komoditi ekspor Indone-
sia yang sampai saat ini pemanfaatannya sebagai 
bahan obat belum optimal. Hal ini disebabkan 
oleh masih kurangnya informasi ilmiah tentang 
potensi kandungan bioaktif pada teripang. Pene-
litian tentang potensi te ri pang  Stichopus  sp asal 
perairan Lampung Selatan sebagai sumber bahan 
obat antibakteri belum banyak dilakukan. Oleh 
karena itu tujuan penelitian ini dilakukan adalah 
untuk me ngetahui bagaimana aktivitas antibak-
teri, kan dungan metabolit sekunder dan toksisi-
tas teripang Stichopus  sp. serta potensinya untuk 

dikembangkan sebagai salah satu alternatif sum-
ber bahan obat  antibakteri di masa yang akan 
datang. 

BAHAN DAN METODE

Bahan Penelitian
Bahan penelitian yang digunakan dalam pene-

litian ini adalah teripang  Stichopus  sp. yang diper-
oleh dari perairan Teluk Ratai, Lampung Selatan. 
Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari metanol p.a, amonia, kloroform, asam 
sulfat p.a, pereaksi Meyer, pereaksi Liebermann-
Burchard,  asam klorida p.a, pure agar, ampisilin 
(10 µg), nutrient broth, yeast extract powder, pep-
tone bacteriological dan ampisilin. 

Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari Staphylococcus aureus, Bacillus subti-
lis, Vibrio eltor dan Escherichia coli. Semua bakteri 
uji tersebut diperoleh dari Departemen Mikrobio-
logi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 
Untuk uji toksisitas menggunakan Artemia salina. 

Ekstraksi Sampel
Sebanyak 500 gram sampel teripang yang te-

lah dibersihkan dan dibuang isi perutnya dicacah 
halus, kemudian dimaserasi dengan 1000 mL me-
tanol p.a. selama 3-5 hari, lalu disaring. Proses 
maserasi dan penyaringan dilakukan dengan be-
berapa kali pengulangan sampai diperoleh filtrat 
yang bening. Filtrat yang diperoleh disentrifuga-
si dengan kecepatan 6.000 rpm selama 10 menit 
pada suhu 4OC. Filtrat diuapkan dengan rotary 
evaporator  pada suhu 40OC sampai mengental, 
lalu ditimbang.

Identifikasi Awal Kandungan Metabolit Sekun der

Alkaloid
Sebanyak 1 gram ekstrak metanol teripang 

ditambah dengan 3 tetes amonia 10% dan 1,5 
mL kloroform, lalu dikocok. Lapisan kloroform 
diambil kemudian dilarutkan dalam 1 mL asam 
sulfat 2 N, kemudian dikocok. Setelah itu, ekstrak 



Jurnal Farmasi Indonesia  n  Vol. 6 No. 4  n  Juli 2013230

Antibakteri dan Toksisitas Teripang Stichopus sp.

di tambahkan dengan pereaksi Meyer. Terben-
tuknya endapan putih menandakan adanya se-
nyawa alkaloid (3).

Steroid dan Triterpenoid
Sebanyak sebanyak 1 gram ekstrak metanol 

teripang ditambah dengan 2 mL kloroform dalam 
tabung reaksi, kemudian diteteskan ke dalam 
plat tetes, dan dibiarkan sampai kering. Setelah 
itu, ditambahkan dengan 1 tetes pereaksi Lieber-
mann-Burchard. Terbentuknya warna merah 
me nan dakan adanya senyawa triterpenoid dan 
terbentuknya warna biru atau ungu menandakan 
adanya senyawa steroid (3).
 
Saponin

Sebanyak 1 gram ekstrak teripang ditambah 
dengan 20 mL akuades, kemudian dipanaskan se-
lama 5 menit. Larutan dituang ke dalam tabung 
reaksi dalam keadaan panas. Larutan diambil 
sebanyak 10 mL, kemudian dikocok kuat secara 
vertical selama 10 detik. Adanya saponin ditan-
dai dengan terbentuknya busa yang stabil se tinggi 
1-10 cm selama 10 menit dan tidak hilang pada 
saat ditambahkan dengan satu tetes HCl 2 N (3). 

Uji Aktivitas Antibakteri
Untuk uji aktivitas antibakteri digunakan S. 

aureus, B. subtilis, V. eltor  dan  E. coli  yang diper-
oleh dari Departemen Mikrobiologi Fakultas Ke-
dokteran Universitas Indonesia. Uji aktivitas anti-
bakteri pada penelitian ini menggunakan metode 
difusi agar (4). Untuk mengetahui efektvitas bak-
teri uji digunakan pembanding antibiotik yaitu 
ampisilin. Ampisilin digunakan dalam penelitian 
ini sebab ampisilin termasuk salah satu antibio-
tik dengan spektrum pemakaian yang luas, lebih 
murah dan mudah diperoleh. 

Isolat bakteri uji yang telah dikultur dalam 
nutrien broth dioleskan pada permukaan nutrien 
agar menggunakan kapas lidi steril. Sebanyak 
20 µL ekstrak diteteskan pada paper disk meng-
gunakan pipet mikro, selanjutnya paper disk 
yang telah mengandung ekstrak diletakkan pada 
permukaan media inokulasi menggunakan pin-

set. Bakteri diinkubasi selama 24 jam pada suhu 
300C. Diameter zona hambat yang terbentuk di-
ukur dengan penggaris. Semua proses di atas di-
lakukan secara  aseptis. 

Ketahanan bakteri terhadap ekstrak yang diuji 
dapat dilihat dari besarnya zona hambat yang di-
hasilkan. Sebagai standar pengukuran zona digu-
nakan standar pengukuran menurut Mukherjee 
(5) yaitu :
1. Besar zona hambat dengan diameter lebih 

dari 12 mm menunjukkan bahwa sampel sa-
ngat berpotensi sebagai antibakteri.

2. Besar zona hambat dengan diameter antara 
7-12 mm menunjukkan bahwa sampel ber-
potensi sebagai antibakteri.

3. Besar zona hambat dengan diameter kurang 
dari 7 mm menunjukkan bahwa sampel ku-
rang berpotensi sebagai antibakteri.

Uji Toksisitas
Uji toksisitas menggunakan metode Brine 

Shrimp Lethality Test (6). Metode ini diguna-
kan untuk mengetahui toksisitas sampel secara 
umum dengan menggunakan telur udang Arte-
mia salina. Adapun prosedurnya sebagai berikut :

Pembuatan Konsentrasi Larutan
Sebanyak 0,5 gram masing-masing ekstrak 

metanol teripang diencerkan dengan metanol 
p.a. hingga 50 mL. Larutan yang diperoleh dari 
masing-masing jenis disebut larutan induk deng-
an nilai konsentrasi 10.000 ppm. Kemudian ma-
sing-masing larutan induk diencerkan menjadi 
beberapa konsentrasi akhir dalam botol vial yaitu 
1000 ppm, 500 ppm, 200 ppm, 100 ppm dan 10 
ppm. Selanjutnya sebanyak 0,5 mL dari masing-
masing konsentrasi dimasukkan dalam botol vial 
dengan 2 kali pengulang an. Sebagai kontrol digu-
nakan metanol dalam botol vial dengan volume 
yang sama sebesar 0,5 mL. Semua larutan ekstrak 
metanol dan kontrol dalam botol vial didiamkan 
mengering pada suhu ruang selama 24 jam. 

Penetasan Telur  Artemia salina
Wadah akuarium yang berisi air laut buatan 
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% Kematian larva =
Jumlah larva yang mati

Jumlah larva uji
x 100%

(38 gram NaCl dalam 1000 mL akuades) dibagi 
menjadi dua ruang yaitu ruang terang dan ruang 
gelap. Telur Artemia salina  (0,2 g/1000 mL air 
laut) diletakkan dalam ruang gelap. Selama pene-
tasan air laut diberi aerator sebagai sirkulasi uda-
ra dalam akuarium. Telur mulai menetas setelah 
24 jam dan bergerak menuju ruang terang. Telur 
menetas dan bergerak aktif pada usia 36-48 jam. 
Umur A. salina 48 jam tersebut dikenal sebagai 
naupili  A. salina  yang digunakan pada uji BSLT. 

Uji Brine Shrimp Letality Test
Sebanyak 10 naupili A. salina dipipet ke 

dalam masing-masing botol vial yang telah berisi 
ekstrak metanol dalam berbagai konsentrasi dan 
kontrol, lalu ditambahkan air laut hingga volume 
5 mL. Selanjutnya botol vial ditutup dengan tu-
tup karet dan dibiarkan selama 24 jam. Kematian 
pada setiap konsentrasi dicatat dan dibanding-
kan dengan kontrol, lalu dihitung dengan meng-
gunakan rumus : 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi kandungan metabolit sekunder   
Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan 

pada Tabel 1 bahwa ekstrak metanol teripang 
Stichopus sp. tidak mengandung alkaloid. Hal ini 
ditandai dengan tidak terbentuknya endapan pu-
tih setelah ditambahkan pereaksi Meyer. Demiki-
an halnya triterpenoid juga tidak teridentifikasi 

sebab tidak terbentuk warna merah setelah di-
tambahkan pereaksi Liebermann-Burchard. Pada 
uji identifikasi kandungan steroid menunjukkan 
hasil yang positif ditandai dengan terbentuknya 
warna ungu atau biru setelah ditambahkan pere-
aksi LiebermannBurchard. Uji identifikasi kan-
dungan  saponin menunjukkan hasil positif yang 
ditandai dengan terbentuknya busa yang stabil 
setinggi 1-10 cm selama 10 menit dan tidak hi-
lang pada saat ditambahkan dengan HCl 2 N. 

Uji aktivitas antibakteri 
Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri 

yang ditunjukkan pada Tabel 2 bahwa ekstrak 
metanol teripang Stichopus  sp. memiliki aktivitas 
antibakteri terhadap S.aureus, V. eltor dan B. sub-
tilis. Aktivitas antibakteri terhadap S. aureus se-
besar 8 mm atau 27,59% terhadap pembanding 
ampisilin, aktivitas antibakteri terhadap V. eltor 
sebesar 8 mm atau 30,77% terhadap ampisiln se-
dangkan aktivitas antibakteri terhadap B. subtilis  
sebesar 52,38% terhadap ampisilin. 

Berdasarkan standar pengukuran zona ham-
bat antibakteri (5) bahwa ekstrak metanol teri-
pang Stichopus  sp. terhadap S. aureus, V. eltor dan 
B. subtilis  termasuk dalam kategori berpotensi 
untuk dikembangkan sebagai bahan antibakteri 
karena nilai zona hambatnya berada antara 7-12 
mm. Nilai zona hambat yang diperoleh dalam pe-
nelitian ini kemungkinan akan lebih besar jika 
kandungan metabolit sekunder teripang  Sticho-
pus  sp. yang diuji dalam bentuk sediaan murni.

Berbeda dengan ketiga bakteri uji lainnya, 
Stichopus  sp. tidak  menunjukkan aktivitas an-

 No Golongan Senyawa Pereaksi Hasil Keterangan
 
 1 Alkaloid Meyer + Tidak teridentifikasi
 2 Steroid LiebermanBurchard  Teridentifikasi
 3 Triterpenoid LiebermanBurchard  Tidak teridentifikasi
 4 Saponin HCl + Teridentifikasi

Tabel 1. Hasil Identifikasi Kandungan Metabolit Sekunder Ekstrak Metanol Teripang  Stichopus ocellatus
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Tabel 3. Hasil uji toksisitas ekstrak metanol teripang  Stichopus  sp.
  Konsentrasi    Angka Angka Akumulasi  Akumulasi Mortalitas  LC50  

         (ppm) Hidup Mati Hidup Mati (%) (ppm)

 10 9 1 22 1 4,35
 100 5 5 13 6 31,58
 200 4 6 8 12 60 126,0085
 500 3 7 4 19 82,21
 1000 1 9 1 28 96,55

Tabel 2. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak metanol teripang  Stichopus ocellatus
    Diameter Zona Hambat (mm) 

   Ekstrak Metanol  Ampisilin

 1.  Staphylococcus  aureus  8  29
 2.  Vibrio eltor  8  26 
 3.  Bacillus subtilis  11 21
 4.  Escherichia coli  -  1 

 No Bakteri Uji

tibakteri terhadap  E.coli. Besar nilai zona ham-
bat  E. coli  terhadap ampisilin juga lebih rendah 
dibanding ketiga bakteri uji lainnya. Rendahnya 
nilai zona hambat bakteri  E. coli  tersebut me-
nunjukkan bahwa kemungkinan  bakteri  E. coli 
sudah mulai resisten terhadap ampisilin. 
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Gambar 1. Grafik hubungan antara persentase kematian Artemia 
salina dengan log konsentrasi ekstrak metanol 

 
 
 Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa mortalitas pada A. 

salina  semakin besar dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak metanol. 

Hasil ini sesuai dengan pernyataan Harborne (7) bahwa semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak maka sifat toksiknya akan semakin tinggi. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa ekstrak metanol teripang  Stichopus  sp. memiliki 

potensi untuk dikembangkan sebagai bahan obat antibakteri. Selain  

menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri S. aureus, B. subtilis  

dan  V. eltor, ekstrak metanol teripang Stichopus  sp.  juga menunjukan 

aktivitas terhadap uji toksisitas dengan nilai LC50 sebesar 126,0085 ppm. 
 
 

Gambar 1. Grafik hubungan antara persentase kematian Artemia salina dengan log konsentrasi   
         ekstrak metanol

Uji toksisitas
Berdasarkan hasil uji toksisitas mengguna-

kan metode BSLT   (Brine Shrimp Lethality Test) 
me nunjukkan bahwa ekstrak  metanol teripang 
Stichopus  sp. memiliki persentase kematian lar-
va A. salina  sebesar 4,35 – 96,55%. Pada konsen-
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trasi 10 ppm persentase kematiannya sebesar 
4,35%, 100 ppm persentase kematiannya sebe-
sar 31,58%, 200 ppm persentase kematiannya 
sebesar 82,61% dan 100 ppm persentase kemati-
annya sebesar 96,55%. 

Pada Gambar 1 menunjukkan hubungan anta-
ra persen mortalitas sebagai sumbu x terhadap 
log konsentrasi sebagai sumbu y sehingga dipero-
leh persamaan regresi linier  y = 0,0201x+1,0954.  
Untuk menentukan nilai LC50 dilakukan deng-
an mensubstitusikan nilai 50 pada x sehingga 
dipe roleh nilai y sebesar 126,0085 ppm. Hal ini 
berarti kematian larva A salina  akan mencapai 
50% pada saat konsentrasi ekstrak metanol te-
ripang  Strichopus  sp. mencapai 126,0085 ppm. 
Sifat toksik ini diketahui dari nilai LC50 yang le-
bih kecil dari 1000 ppm. Suatu zat dikatakan 
aktif atau toksik jika nilai LC50 < 1000 ppm. 
Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol 
teripang Stichopus  sp. memiliki potensi untuk 
dikembangkan sebagai sumber bahan obat an-
tibakteri di masa yang akan datang. Untuk itu 
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar da-

pat diketahui jenis senyawa yang terkandung 
dalam ekstrak metanol teripang Stichopus  sp. 
yang memiliki aktivitas antibakteri dan toksik.  

Berdasarkan data pada Tabel 3 terlihat 
bahwa mortalitas pada A. salina  semakin be-
sar dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak 
metanol. Hasil ini sesuai dengan pernyataan 
Harborne (7) bahwa semakin tinggi konsentra-
si ekstrak maka sifat toksiknya akan semakin 
tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
di atas dapat disimpulkan bahwa ekstrak meta-
nol teripang  Stichopus  sp. memiliki potensi un-
tuk dikembangkan sebagai bahan obat antibak-
teri. Selain  menunjukkan aktivitas antibakteri 
terhadap bakteri S. aureus, B. subtilis  dan  V. el-
tor, ekstrak metanol teripang Stichopus  sp.  juga 
menunjukan aktivitas terhadap uji toksisitas de-
ngan nilai LC50 sebesar 126,0085 ppm.

DAFTAR PUSTAKA

1.  Haug T, Kjuul AK, Styrvold OB, Sandsdalen E, Olsen 
QM, Stensvag K. Antibacterial activity in strongylo-
centrotus droebachiensis (echinoidea), cucumaria 
frondosa (holothu-roidea) and asterias rubens (as-
teroidea). J Invertebrate Pathol 2002; 81: 94-102.

2.  Anonim. Teripang, imunonomodulator hingga an-
titumor. (http://www.republika.co.id/berita/ga-
ya-hidup/info-sehat/09/09/29/78357-teripang-
imunomodulator-hingga-antitumor,Republi ka 
Online 2009 diakses tanggal 2 Januari 2013).

3.  Harborne JB. Metode fitokimia: Penuntun cara 
mo dern menganalisis tumbuhan. Edisi IV. ITB 

Ban dung 2006: 354.
4.  Lay BW. Analisis mikroba di laboratorium. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada 2006: 168.
5.  Mukherjee KL. Medical Laboratory Technology 

A Procedure Manual for Routine Diagnostic Test. 
New Delhi: Tata Mc Graw-Hill Publishing Company 
Limited 1998:1.

6.  Meyer BN, Ferrigni NR, Putnam JE, Jacobsen LB, 
Nichols DE, McLaughlin JL. Brine shrimp: a con-
venient general bioassay for active plant constitu-
ents. Planta Medica 1982; 45:31–34.

7.  Harborne JB, editor. The flavonoids–Advances in 
research since 1986 Chapman & Hall, London, U.K. 
1994: 676.



Jurnal Farmasi Indonesia  n  Vol. 6 No. 4  n  Juli 2013234

Rasionalitas Penggunaan Antibiotik dan Antijamur 
Pasien Infeksi Menular Seksual di Puskesmas 

Sekabupaten Banyumas

Fakultas Farmasi, Universitas 
Muhammadiyah, Purwokerto

ABSTRACT: This study aimed to find out the rational in the use of antibiotic 
and antifungal of the patients with sexually transmitted infections at commu-
nity health centers at banyumas district. Type of research was observational 
descriptive with cross sectional study and the data was taken retrospectively 
from medical records of patients. From all patients who entered the study 
population, 112 patiens positive vulvavaginal candidiasis, 57 patients posi-
tive cervicitis and 39 patients positive bacterial vaginosis. Average age of pa-
tients affected by STIs were 24 years, female. Based on patients complaints, 
symptoms, and the laboratory results, we have found that candidiasis patients 
were treated with nystatin, cervicitis with a combination of azithromycin and 
cefixime, whereas patients with bacterial vaginosis  were treated with met-
ronidazole. The use of antibiotic and antifungals as the treatment of sexually 
transmitted infections at community health centers at Banyumas district is 
based on parameters of the right medicine, right dose, proper indications, ap-
propriate patient, and at the lowest cost to them and always available to their 
community are 100% rational.

Keywords:  rationality, antibiotic, sexually transmitted infections

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rasionalitas penggu-
naan antibiotik dan antijamur pada pasien penderita Infeksi Menular Seksual 
di Puskesmas se Kabupaten Banyumas tahun 2011. Jenis penelitian ini adalah 
observasional deskriptif dengan rancangan penelitian cross sectional descrip-
tive dan pengambilan data secara retrospektif dari rekam medik pasien. Dari 
seluruh pasien yang memasuki populasi penelitian, 112 pasien menderita 
kandidiasis vulvavagina, 57 pasien positif menderita servisitis dan 39 pasien 
positif menderita bakterial vaginosis. Rata-rata pasien terkena IMS pada usia 
24 tahun dan semuanya berjenis kelamin wanita. Berdasarkan keluhan, gejala 
yang ditemukan dan hasil laboratorium pasien kandidiasis mendapatkan ni-
statin, servisitis mendapatkan kombinasi azitromisin dan sefixim sedangkan 
pasien bakterial vaginosis mendapatkan metronidazole. Penggunaan antibio-
tik dan antijamur sebagai terapi infeksi menular seksual di puskesmas seka-
bupaten banyumas dilihat berdasarkan parameter tepat obat, tepat indikasi, 
tepat dosis, tepat pasien, selalu ada dan harganya terjangkau sudah 100% ra-
sional.

Kata kunci : rasionalitas, antibiotik, antijamur, infeksi menular seksual
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PENDAHULUAN

Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah infeksi 
yang penularanya terutama melalui hubunga n 
seksual baik secara oral, anal atau normal (1). 
Salah satu penyebabnya adalah bakteri dan 
jamur (2). Tahun 2000 kasus IMS di Amerika  
mencapai 18,9 juta jiwa, (48%) berusia antara 
15-24 tahun (3). Di Indonesia angka kejadian IMS 
yang disebabkan bakteri yaitu bakterial vaginosis 
mencapai 30,7% (4). Prevalensi tertinggi di lima 
provinsi Indonesia yaitu Chlamydia (56,4%) di 
Jawa Tengah, gonorrhea 44,0% di Sumatera Se-
latan, trichomoniasis 23,6% di Papua dan syphi-
lis 22,4% di Sumatera Timur (5). Sedang kan ka-
sus IMS yang disebabkan jamur yaitu kandidiasis 
sistemik memiliki tingkat mortalitas 30-40% per 
tahun (6) dan 20% wanita setiap tahunya men-
derita kandidiasis vulvavagina (7). Kasus dia-
tas dapat diatasi dengan penggunaan antibiotik 
dan antijamur, namun pengobatan yang tidak 
rasional dapat meningkatkan resistensi terha-
dap obat tersebut. Di Amerika Serikat (91,5%) 
populasi Gonore resistensi  terhadap ciprofloxa-
cin (30,9%), penisillin (21,3%) dan tetrasiklin 
(59,8%) (8). Indonesia dari Bali mela porkan re-
sistensi antibiotik terhadap Neisseria Gonorrhoe-
ae yaitu 79,1% untuk golongan  ß laktam  (tetra-
siklin dan penisilin) dan 40,1% untuk golongan 
Flouroquinolone (ciprofloksasin) (9). Resistensi 
juga terjadi pada antijamur. Persentase resistensi 
triazole dari spesies candida albicans (54%), Se-
cara global spesies Candida resistensi terhadap 
fluconazole sebesar 2.5% dan 9% terhadap itra-
conazole (10). Dari uraian diatas, peng obatan 
yang tidak sempurna, mencakup kegagalan men-
diagnosis dan  pengobatan pada stadium dini 
dapat menyebabkan komplikasi, meluasnya pe-
nyebaran serta terjadinya resistensi yang akhir-
nya akan menimbulkan biaya pengobatan yang 
sangat besar (11). Persentase resistensi terhadap 
antibiotik dan antijamur sebagai terapi peng-
gobatan cukup tinggi, kasus kematian diseluruh 
dunia juga cukup tinggi berkisar antara 30-40% 
pertahun (6). Sehingga perlu dilakukan peneli-

tian tentang kerasionalan penggunaan antibiotik 
dan antijamur  menurut kriteria WHO yaitu te-
pat indikasi, dosis, tepat obat, tepat dosis, tepat 
pasien, selalu ada dan harga terjangkau (12).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian observa-
sional deskriptif di seluruh puskesmas wilayah 
kabupaten banyumas tahun 2011, menggunakan 
rancangan cross sectional descriptive. Pengam-
bilan data dengan cara pendekatan retrospektif 
(13).  Populasi penelitian adalah seluruh pasien 
yang terdiagnosa IMS yang mendapatkan terapi 
antibiotik atau antijamur, sedangkan sampel 
penelitian adalah seluruh Puskesmas di Kabupa-
ten Banyumas yang memiliki data IMS yang ter-
catat dalam rekam medik. Batasan opearasional 
meliputi :
1. IMS adalah infeksi menular seksual yang 

mendapatkan antibiotik atau antijamur seba-
gai terapi pengobatan.

2. Tepat indikasi adalah peresepan berdasarkan 
pertimbangan klinis pasien dilihat dari kelu-
han, gejala, dan hasil laboratorium pasien.

3. Tepat obat adalah obat yang digunakan sesuai 
dengan yang telah ditetapkan di buku standar 
dan merupakan terapi lini pertama dan efek-
tif selama digunakan, cara pemakaian paling 
cocok dan paling mudah diikuti pasien, se-
dikit mungkin kombinasi obat atau jumlah 
jenis obat.

4. Tepat dosis adalah dosis, frekuensi dan lama 
pemberian obat yang tepat atau sesuai deng-
an yang telah ditetapkan di buku standar

5. Tepat pasien adalah pengobatan yang sesuai 
dengan kondisi pasien dilihat apakah ada 
kondisi-kondisi khusus yang memerlukan pe-
nyesuaian dosis secara individual.

6. Selalu ada dan harganya terjangkau adalah 
pemerintah menyediakan obat generik untuk 
terapi Infeksi Menular Seksual.

7. Buku acuan yang digunakan untuk menentu-
kan tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, 
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tepat dosis, selalu ada dan harganya terjang-
kau adalah:
• Standar Operasional Penatalaksanaan 

Terapi Infeksi Menular Seksual di Pus-
kesmas.

• [DEPKES RI] Departemen Kesehatan Re-
publik Indonesia, 2004, Pedoman Pena-
talaksanaan Infeksi Menular Seksual, Ja-
karta: Departemen Kesehatan RI. 

• [WHO] World Health Organization. Guid-
lienes For The Management Of Sexually 
Transmitted Infections 2003.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus IMS hanya ditemukan di Puskesmas II 
Baturraden yang  sekaligus menjadi Klinik IMS. 
Sedangkan 38 puskesmas  lain tidak ditemukan. 
Hasil penelitian didapatkan dua kasus IMS yang 
disebabkan oleh bakteri yaitu servisitis (57) dan 
bakterial vaginosis (39), sedangkan yang dise-
babkan oleh jamur ada satu kasus yaitu kandidia-
sis (112).

Kelompok perilaku resiko tertinggi pada pasien 
kandidiasis, servisitis dan bakterial vaginosis yaitu 
perempuan dewasa dengan rata-rata usia 24 ta-
hun. Penelitian lain melaporkan bahwa perilaku 
resiko tertinggi yaitu usia 20-24 tahun (14). Pada 
perempuan dewasa IMS berhubungan dengan ak-
tifitas seksual dan kondisi postmenopouse (15).

Keluhan dan gejala yang ditemukan berupa 
duh tubuh biasanya disebabkan oleh infeksi va-
gina atau radang servik yang muko-pirulen. Se-
bagian besar wanita dengan infeksi vagina dan 
servik umumnya asimtomatik (16,17).

Servisitis dikatakan positif apabila dijumpai 
adanya diplokokus gram negatif dengan bentuk 
morfoliginya yang khas, biasanya teridentifikasi di 
dalam sel leukosit polimorfonuklear (intraseluler) 
atau di sekitar sel lekosit (ekstraseluler) (18). 

Pada kandidiasis positif ditemukan adanya 
bentuk ragi dari Candida berupa pseudohifa se-
ba gai sel-sel memanjang tersusun seperti ba-
sophil (19). Candida albicans merupakan satu-

satunya ragi patogen yang menunjukan adanya 
pseudohifa dalam jumlah banyak, karena spesies 
candida non-albicans tidak membentuk pseu-
dohifa dan jarang menimbulkan vaginitis, maka 
pemeriksaan ini dapat dipakai sebagai standar 
emas (gold standard) (1). 

Untuk diagnosa bakterial vaginosis ditemu-
kan adanya tanda-tanda pH positif, clue cell dan 
snift test (20). pH vagina umumnya berkisar an-
tara 5-5,5 (21). Clue cell merupakan sel epitel va-
gina yang ditutupi oleh bakteri vagina sehingga 
memberikan gambaran granular dengan batas 
sel yang kabur karena melekatnya bakteri batang 
atau kokus yang kecil (22). Sedangkan Snift test 
dengan bau amis seperti ikan merupakan gejala 
dari bakterial vaginosis (20,22).

Penggunaan Obat
Di Puskesmas Baturraden II pasien servisitis 

mendapatkan terapi kombinasi antibiotik sefixim 
2x200mg dan azitromisin 2x500mg sebagai dosis 
tunggal, Pasien  Kandidiasis vulvavaginal di tera-
pi menggunakan obat antijamur tunggal nistatin 
100.000 UI (unit internasional) tablet vagina. 
Sedangkan pasien bakteria vaginosis mendapat 
antibiotik metronodazol 2gram dosis tunggal. 
Pengobatan diatas sesuai dengan buku standar 
Pedoman Penatalaksanaan Infeksi Menular Sek-
sual DEPKES RI tahun 2004 dan Guidelines For 
The Management Of Sexually Transmitted Infec-
tions tahun 2003.

Identifikasi Kriteria Pengobatan Yang Rasional
Tepat Indikasi 

Berdasarkan diagnosa dari hasil laboratorium  
penyebab infeksi servisitis dan bakterial vagino-
sis adalah bakteri, sehingga intervensi dengan 
antibiotik memang diperlukan. Sedangkan untuk 
kandidiasis diperlukan intervensi dengan anti-
jamur.

Tepat Obat
Pada infeksi servisitis pengobatan antibio-

tik seharusnya tidak hanya membunuh patogen 
potensial saja tapi juga endometritis. Kombinasi 
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sefixim dan azitromisin menunjukan hasil yang 
baik untuk keduanya (23). Sedangkan metronida-
zol merupakan antibiotik yang digunakan untuk 
membunuh bakteri anaerob pada infeksi bakte-
rial vaginosis (24). Pada kandidiasis digunakan 
efek lokal nistatin tablet vagina untuk membunuh 
spesies candida penyebab kandidiasis (25). Obat 
tersebut  sesuai rekomendasi buku standar yang 
digunakan yaitu Pedoman Penatalaksanaan In-
feksi Menular Seksual DEPKES RI tahun 2004 

dan Guidelines For The Management Of Sexually 
Transmitted Infections tahun 2003.

Tepat Pasien
Berdasarkan keluhan gejala, dan hasil labo-

ratorium pada Gambar 1,2, dan 3,  sebanyak 57 
pasien positif servisitis, 39 pasien positif bakte-
rial vaginosis dan 112 pasien positif kandidiasis 
vulvavagina. Keluhan, gejala, hasil laboratorium 
yang mendukung diagnosa penyakit sesuai de-
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Gambar 2. Gejala Duh Tubuh Vagina, Duh Tubuh Servik, Duh Tubuh Vagina dan Servik pada 57 Pasien  
         servisitis dan 39 pasien Bakterial Vaginosis
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Gambar 3. Hasil Laboratorium Diplokokus, Polimorfonuklear pada 57 pasien Servisitis dan pH, Clue  
        Cell, Snift Test pada 39 Pasien Bakterial Vaginosis

ngan buku standar Pedoman Penatalaksanaan 
Infeksi Menular Seksual DEPKES RI tahun 2004 
dan Guidelines For The Management Of Sexually 
Transmitted Infections tahun 2003.

Tepat Dosis
Menurut penatalaksanaan infeksi menular 

sek sual Depkes RI tahun 2004, sefixim 2x200mg 
dan azitromisin 2x500mg diberikan sebagai do-
sis tunggal digunakan dalam terapi servisitis. 
Dosis yang digunakan aman dan efektif untuk 
terapi (23). Metronidazol 2g dosis tunggal digu-
nakan sebagai pilihan terapi dalam pengobatan 
bakterial vaginosis (26). Pada terapi kandidiasis, 
dosis nistatin yang digunakan adalah 100.000 
UI dengan cara pemberian 1x sehari 1 tablet se-
lama 14 hari, Dosis obat yang diberikan sesuai 
dengan buku standar Pedoman Penatalaksanaan 
Infeksi Menular Seksual DEPKES RI tahun 2004 
dan Guidelines For The Management Of Sexually 
Transmitted Infections tahun 2003.

Selalu Ada
Pemerintah pusat selalu menyediakan obat 

generik yang langsung dikirim ke instansi kese-
hatan yaitu puskesmas. Dalam peresepan obat 
selalu dituliskan obat generik yang harganya leb-
ih terjangkau dibandingkan obat bermerk bagi 
masyarakat.

KESIMPULAN

Penggunaan antibiotik dan antijamur sebagai 
terapi Infeksi Menular Seksual Di Puskesmas Se-
ka bupaten Banyumas dilihat berdasarkan para-
meter tepat obat, tepat indikasi, tepat dosis, tepat 
pasien, selalu ada sudah 100% rasional.

Keterbatasan penelitian
Belum ditemukan penelitian yang men jelas-

kan parameter harga terjangkau.
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Analisis Pengaruh Country of Origin  dan Foreign Branding  
Terhadap Persepsi Kualitas dan Sikap Konsumen pada 

Produk Kosmetika Pemutih

 Elfride Irawati Sianturi

ABSTRACT: It has been done a consumers’ behavior research with the aim to 
help marketer to predict consumer reaction to various kind of promotion and 
as a way to understand consumer’s decision to buy. This research conducted ex-
perimentaly using questionnaires as a primary data which were collected from 
participants. This research aimed to investigate how is the effect of country 
of origin and foreign branding towards perception and consumer’s attitude. 
This research has been done into three steps, i.e. preliminary test, manipula-
tion check and main research. The results showed that country of origin affect 
perceptions and consumer attitudes. Consumer with a high level of country of 
origin has a higher perceptions and attitudes than a low country of origin.

Keywords: country of origin and foreign branding, quality perception, 
consumer behavior

ABSTRAK: Penelitian mengenai perilaku konsumen telah banyak dilakukan 
begitu pula dengan beberapa penelitian terbaru yang mengatakan bahwa ke-
inginan membel ini dilakukan dengan tujuan membantu para pemasar untuk 
meramalkan bagaimana para konsumen akan bereaksi terhadap ber bagai 
pesan promosi serta sebagai alat untuk memahami keputusan beli yang di-
lakukan oleh konsumen. Metode eksperimental yang dilakukan dalam pene-
litian ini  menggunakan data primer dengan instrumen penelitian berupa 
kuesioner yang diambil dari partisipan . Penelitian ini bertujuan untuk meli-
hat pengaruh dari country of origin dan foreign branding terhadap persepsi 
dan sikap konsumen. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahap, 
mulai dari tahap preliminary test, tahap manipulation check hingga pada 
penelitian utama. menunjukkan adanya efek dari country of origin  pada per-
sepsi kualitas dan sikap konsumen. Pada country of origin yang diasosiasikan 
tinggi akan dipersepsikan lebih tinggi daripada country of origin yang diper-
sepsikan rendah. Begitu pula dengan foreign branding yang dipersepsikan 
tinggi akan lebih tinggi daripada foreign branding yang diasosiasikan rendah 
baik pada persepsi kualitas dan sikap konsumen.

Kata kunci: pengaruh country of origin, pengaruh  foreign branding, persepsi 
kualitas,  sikap konsumen
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PENDAHULUAN

Pemasaran adalah ilmu yang akan selalu me-
mer lukan pengetahuan tentang perilaku kon-
sumen, hal ini didasarkan bahwa dengan me-
mahami konsumen akan mampu menuntun 
pemasar dalam mengambil kebijakan pemasaran 
yang efektif dan efisien karena didasarkan pada 
pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. 
Perkembangan di dunia pemasaran ternyata 
menciptakan produk-produk yang lebih banyak 
daripada yang dibutuhkan dari konsumen, hal 
ini membuat para pemasar pun berlomba un-
tuk memasarkan produknya dengan melakukan 
berbagai  promosi terutama iklan yang mungkin 
dapat membujuk dalam proses selektif untuk 
fokus pada produk. 

Di negara berkembang produk–produk de   ng-
an merek nonlokal yang berasal dari negara-ne-
gara barat memang lebih banyak diminati hal ini 
mungkin sangat dipengaruhi oleh kualitas yang 
lebih tinggi yang dihasilkan oleh negara barat. 
Keberadaan merek nonlokal yang mendapat tem-
pat di benak konsumen juga dapat menunjukkan 
bahwa konsumen memang menggunakan asal 
suatu negara sebagai pedoman untuk memberi-
kan pandangan yang lebih mudah dalam menun-
jukkan kualitas produk barang.

Penelitian mengenai country of origin produk 
dalam mengukur kualitas produk di mata kon-
sumen telah banyak dilakukan di negara berkem-
bang dan  ternyata lebih banyak terfokus pada 
bagaimana melihat efek dari country of origin dari 
produk, karakte ristik ekonomi nasional dan latar 
belakang politik dan tradisi atau dari teknologi 
dari produk dan pemasaran yang dilakukannya 

Penelitian yang dilakukan baru baru ini pun 
diperoleh hasil yang tidak berbeda de ngan pene-
litian sebelumnya yang menga takan  bahwa ke-
inginan membeli oleh konsumen akan selalu 
membutuhkan pengaruh ekstrinsik bila melaku-
kan evaluasi terhadap sebuah produk  dan Coun-
try of origin seba gai sinyal  dalam ekstrinsik tidak 
diragukan dalam memberikan pengaruh  pada 
proses dalam upaya pembelian produk (1).

Country of origin pun ternyata memberikan 
tingkatan yang lebih tinggi menuju sebuah kon-
sep loyalitas pembeli terhadap produk yang me-
merlukan teknologi tinggi yang diteliti di Iran (2).

Foreign branding banyak dilakukan oleh 
pemasar memberikan sebuah fenomena sendiri 
bahwa cara ini cukup efektif memberikan per-
sepsi merek dibenak konsumen, Hal ini menjadi 
pertimbangan apakah pemberian merek menjadi 
sesuatu yang sangat riskan karena menyangkut 
masalah membangun sebuah merek pastilah ti-
dak lepas dari trade dan investment.

Penelitian ini pada dasarnya ingin meliha t 
apakah walaupun country of origin sebuah 
produk sudah disebutkan tetapi merek yang di-
berikan pada produk tersebut tidak mendukung 
apakah konsumen masih akan membeli produk 
tersebut. 

Hampir sama dengan penelitian yang dilaku-
kan oleh Leclerc et al (1994) dalam  melihat efek 
dari country of origin dan foreign branding yang 
dihubungkan dengan persepsi dan sikap kon-
sumen pada 3 jenis produk baik dari produk utili-
tarian, hybrid dan hedonic dan hasilnya bahwa 
terdapat keyakinan yang diciptakan dalam me-
nyatukan image dari Frenchness sebagai kultur 
atau budaya hedonism (3). Sementara penelitian 
yang dilakukan oleh  Batra dkk (2000) dilakukan 
di negara berkembang walaupun jenis produk 
yang diteliti adalah jenis produk utilitarian dan 
hybrid (4). Pada penelitian ini digunakan produk 
kosmetika yaitu krem pemutih kulit.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dengan metode 
experimental dengan Analisis ANOVA dilakukan 
pada tahap penelitian utama hal ini dilakukan 
karena ingin mengetahui apakah ada interaksi 
dari dua variabel bebas dan terikat pada peneli-
tian. Uji yang digunakan adalah uji F dan partisi-
pan tersebut merupakan subjek dalam eksperi-
men. Pemilihan mahasiswi di lingkungan UGM 
berdasarkan pertimbangan bahwa peneliti ingin 
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mengetahui apakah perempuan muda dengan 
tingkat umur tertentu dan  memiliki tingkat pe-
ngetahuan lebih tinggi  diantara konsumen lain 
dapat memiliki pertimbangan dalam menentu-
kan produk yang akan digunakannya.  Metode 
sampling yang digunakan adalah metode conve-
nience sampling.

Setiap partisipan akan mendapatkan sebuah 
brosur yang terdiri dari 4 produk dengan merek  
dan country of origin yang telah dilakukan ma-
nipulasi selanjutnya sehingga diantara produk 
tersebut para partisipan tersebut mampu me-
milih produk yang akan dipilihnya bila suatu saat 
mereka ditawarkan oleh penjual kepada mereka. 
 

HASIL DAN DISKUSI 

Dengan menggunakan one way analysis of 
variance (ANOVA) untuk mengukur dampak dari 
tingkatan merek dan country of origin maka di-
peroleh hasil yang menunjukkan bahwa secara 
signifikan persepsi kualitas  dan sikap pada nega-
ra yang dipersepsikan tinggi dalam memproduksi 
kosmetika pemutih ternyata akan diperoleh hasil 
yang lebih tinggi dan banyak dipilih oleh partisi-
pan dibanding dengan negara yang dipersepsi-
kan sangat rendah dalam memproduksi kosmeti-
ka pemutih [Mean Indonesia (1) =19,4778; Mean 
Perancis (2) =23,9444 dan ρ=0,000]. Perancis 
dianggap lebih baik dalam memproduksi kosme-
tika dibanding Indonesia. 

Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hubu-
ngan tersebut dapat memberikan informasi 
bahwa country of origin  memberikan perbedaan  
pada perceived quality dan sikap konsumen dalam 
melihat produk tersebut ketika akan melaku-
kan pembelian. Hal ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Hong dan Wyer (1990) yang 
me ngatakan bahwa country of origin akan mem-
berikan stimulus terhadap konsumen dalam 
meng evaluasi produk dan hal ini sangat berpeng-
aruh ketika tidak adanya atau minimnya atribut 
spesifik produk yang tersedia (5). Hal ini bisa 
dimaklumi karena seperti yang telah dikatakan 

oleh Heslop dan Papadopoulos (1993)  yang me-
ngatakan bahwa country of origin yang lebih dike-
nal dengan made in merupakan suatu tanda dari 
ekstrinsik produk dari suatu atribut yang sifatnya 
inta ngible dan berbeda dari karakter fisik produk 
atau atribut secara intrinsic (6). Bilkey dan Ness 
(1982) menyatakan bahwa efek country of origin 
bervariasi karena adanya berbagai jenis produk 
yang dinilai, artinya bahwa efek ini akan berbeda 
sesuai dengan jenis produk yang akan dinilai (7). 
Heslop dan Papadopoulos (1993) mengatakan 
bahwa efek dari country of origin akan berefek 
lebih kuat ketika konsumen mencari produk de-
ngan status yang tinggi. Pada penelitian ini, coun-
try of origin dari produk kosmetika dari Perancis 
dan Indonesia ternyata mempengaruhi penilaian 
kualitas produk pada konsumen (6). Country of 
origin pada produk kosmetika seperti pada pene-
litian  Leclerc et al (1994) memberikan penga-
ruh yang signifikan terutama ketika country of 
origin menjadi sebuah satu-satunya isyarat  yang 
ada saat itu (3). Penelitian yang telah dilakukan 
oleh Roth dan Romeo (1992) mengatakan bahwa 
dibutuhkan penjelasan dan kecocokan kategori 
produk untuk dapat memberikan pengaruh dari 
country of origin  pada konsumen (8). Hal ini bisa 
dilihat pada penelitian Hooley dan Shipley (1988) 
yang lebih menekankan bahwa adanya imej yang 
berbeda dari country of origin tergantung pada 
produk yang diteliti (9).

Hasil yang diperolehpun sesuai dengan yang 
dikatakan oleh McGuire (1976) seperti yang di-
kutip oleh Leclerc et al (1994) bahwa produk me-
miliki isyarat instrinsic dan extrinsic yang dapat 
mempengaruhi penilaian konsumen terhadap 
produk tersebut. Partisipan pada penelitian ini 
hanya menggunakan satu-satunya isyarat ekstrin-
sik yang ada yaitu merek untuk menilai produk 
(3) dan ternyata merek dengan menggunakan 
bahasa asing mampu memberikan stimulus he-
donic dimension sebagai suatu evaluasi terhadap 
produk hedonic. Leclerc et al (1994) me ngatakan 
bahwa adanya efek dari foreign branding sebagai 
satu-satunya isyarat dapat memberikan pengaruh 
pada persepsi konsumen pada produk-produk 
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hedonic baik dibawah kondisi dimana konsumen 
sudah pernah mencoba ataupun belum pernah 
sama sekali mencoba produk tersebut (3). 

Steenkamp (1989), seperti yang dikutip oleh 
Batra et al (2000) mengatakan bahwa ketika me-
rek sebagai satu-satunya isyarat ekstrinsik yang 
ada maka isyarat ini akan digunakan untuk me-
ng evaluasi produk (4). 

Steenkamp (1989) membuktikan adanya hu-
bungan yang positif antara nama merek dengan 
perceived quality sedangkan sikap konsumen 
terhadap foreign branding sa ngat dipengaruhi 
oleh bahwa tendensi pada negara yang dimaksud 
apakah negara tersebut memiliki kesesuaian baik 
secara sosial dan keyakinan yang sama dengan  
penduduk yang berasal dari negara  tersebut (10).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil  pene-
litian Batra et al (2000) yang me ng a takan  bahwa 
konsumen di negara berkembang melihat fo-
reign branding khususnya dari negara barat akan 
memberikan prestige yang lebih dan kosmopoli-
tan dibanding de ngan merek yang menggunakan 
bahasa  lokal sehingga adanya foreign branding 
akan memberikan sikap positif  konsumen pada 
suatu produk (4).

Dengan menggunakan oneway analysis of vari-
ance (ANOVA) untuk mengukur dampak dari 
tingkatan foreign branding maka diperoleh ha-
sil yang menunjukkan bahwa secara signifikan 
persepsi kualitas pada merek yang dipersep-
sikan tinggi akan lebih tinggi daripada merek 
yang dipersepsikan rendah [Mean Dewi Bulan 
(1) =18,4889; Mean Crrante (2) =  23,9667, ρ = 
0,000]. Sedangkan  untuk mengukur dampak dari 
tingkatan foreign branding maka diperoleh hasil 

yang menunjukkan bahwa secara signifikan sikap 
konsumen pada merek yang dipersepsikan tinggi 
akan lebih tinggi daripada merek yang dipersep-
sikan rendah [Mean Dewi Bulan (1) =23,6889; 
Mean Crrante (2) = 28,0558, de ngan ρ=0,000].

Diperlukan penelitian lebih lanjut apakah pe-
ngaruh dari country of origin dan foreign brand-
ing ini akan memberikan pengaruh apabila ada-
nya informasi produk diikutkan selain itu per-
timbangan gender serta rentang umur yang lebih 
panjangpun mungkin mampu memberikan hasil 
yang berbeda karena dalam penelitian ini hanya 
dilakukan pada partisipan perempuan dengan 
rentang umur yang memang sangat dibatasi se-
hingga bila partisipan perlu diperlebar dalam 
rentang usia dan dapat mengikut sertakan parti-
sipan pria mungkin akan didapat hasil yang ber-
beda.
 

KESIMPULAN

Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa 
ada perbedaan dari efek  country of origin terha-
dap persepsi dan sikap konsumen secara signifi-
kan. Country of origin pada negara yang diper-
sepsikan tinggi akan lebih tinggi baik pada per-
sepsi dan sikap konsumen daripada negara yang 
dipersepsikan rendah. Dari penelitian ini juga 
diketahui bahwa ada perbedaan dari efek  foreign 
branding terhadap persepsi dan sikap konsumen 
secara signifikan. Foreign branding pada merek 
yang dipersepsikan tinggi akan lebih tinggi baik 
pada persepsi dan sikap konsumen daripada 
merek yang dipersepsikan rendah.
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ABSTRACT: In addition to antihypertensive regimen, medication adherence 
plays an important role in therapeutic management of hypertensive patients.  
This research is aimed to measure adherence to antihypertensive therapy in 
hypertensive patients at primary health center, and to investigate patient’s 
characteristic associated with such adherence. Hypertensive patients attend-
ing two primary health centers in Sleman Yogyakarta during January – March 
2011 were recruited as respondents in this research. Adherence to antihyper-
tensive therapy was measured using MMAS (Morisky Medication Adherence 
Scale) containing 8 questions, and a respondent with MMAS score ≥ 6 was ca-
tegorized as adherent one. Statistical analysis using Chi-square has been done 
to investigate respondent characteristic associated with adherence. Out of 
215 recruited respondents, 62.3% were adherent to antihypertensive therapy. 
Respondent characteristic associated with adherence are educational back-
ground level, monthly income, presence of other chronic disease, and antihy-
pertensive regimen.

Keywords: hypertension, medication adherence, MMAS, primary health center

ABSTRAK: Kepatuhan menggunakan obat merupakan salah satu faktor yang 
memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan terapi pada pasien 
hipertensi, selain obat antihipertensi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan obat dan beberapa varia-
bel karakteristik pasien yang memiliki hubungan dengan kepatuhan pada 
pasien hipertensi di puskesmas.  Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 
responden dari 2 puskesmas di Kabupaten Sleman Yogyakarta yang datang 
berobat selama bulan Januari-Maret 2011.  Pengukuran kepatuhan dilaku-
kan dengan menggunakan kuesioner MMAS (Morisky Medication Adherence 
Scale) yang berisi 8 pertanyaan, dan pasien dikategorikan patuh apabila skor 
MMAS yang diperoleh ≥ 6 dan sebaliknya. Uji statistik Chisquare dilakukan 
untuk mengetahui beberapa variable karakteristik responden yang memi-
liki hubungan dengan kepatuhan. Dari 215 responden yang dilibatkan dalam 
penelitian diketahui bahwa 62,3% patuh menggunakan antihipertensi. Vari-
abel karakteristik responden yang memiliki hubungan dengan kepatuhan 
penggunaan antihipertensi adalah riwayat pendidikan, pendapatan perbu-
lan, adanya penyakit kronis lain, dan regimen antihipertensi yang digunakan.
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PENDAHULUAN

Sampai saat ini hipertensi masih menjadi pe-
nyakit kardiovaskular utama yang prevalensinya 
diperkirakan akan terus bertambah di seluruh du-
nia. Pada tahun 2025, penderita hipertensi diper-
kirakan akan mencapai 60% populasi dunia (1). 
Di negara maju maupun di negara berkembang, 
hipertensi merupakan penyebab utama morbiditas 
dan mortalitas akibat penyakit kardiovaskular dan 
penyakit ginjal (2).  Komplikasi kardiovaskular se-
perti infark miokardum dan stroke akan mengalami 
peningkatan pada individu yang mengalami hiper-
tensi, karena risiko komplikasi tersebut akan terus 
meningkat dengan adanya peningkatan tekanan 
darah sistolik diatas 115 mmHg, dan sangat berkai-
tan dengan kejadian global burden yang disebabkan 
hipertensi (3,4) 

Obat-obat antihipertensi yang ada saat ini telah 
terbukti dapat mengontrol tekanan darah pada 
pasien hipertensi, dan juga sangat berperan dalam 
menurunkan risiko berkembangnya komplikasi 
kardiovaskular (5). Namun demikian, penggunaan 
antihipertensi saja terbukti tidak cukup untuk 
menghasilkan efek pengontrolan tekanan darah 
jangka panjang apabila tidak didukung dengan 
kepatuhan dalam menggunakan antihipertensi 
tersebut (6). Problem ketidakpatuhan umum di-
jumpai dalam pengobatan penyakit kronis yang 
memerlukan pengobatan jangka panjang (7), oleh 
karena itu berbagai upaya harus dikembangkan 
untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan obat 
pada pasien hipertensi.

Tingkat kesuksesan pengontrolan tekanan da-
rah di dunia diperkirakan masih rendah, yaitu 
hanya berkisar antara 5-58% (7).  Salah satu faktor 
terbesar yang menyebabkan tingkat pengontrolan 
tekanan darah yang rendah ialah kepatuhan pasien 
terhadap penggunaan antihipertensi. Menurut 
laporan World Health Organization (WHO) pada ta-
hun 2003, kepatuhan rata-rata pasien pada terapi 
jangka panjang terhadap penyakit kronis di negara 
maju hanya sebesar 50%, dan di negara berkem-
bang diperkirakan akan lebih rendah (8).  Sebuah 
meta analisis mengenai hubungan antara kepatuh-

an penggunaan obat terhadap kejadian mortali-
tas yang berasal dari 21 penelitian menunjukkan 
bahwa kepatuhan terhadap penggunaan obat ber-
hubungan positif dengan hasil pengobatan (9).

Identifikasi kepatuhan pasien hipertensi dalam 
menggunakan obat perlu dilakukan, sebagai salah 
satu upaya untuk merencanakan strategi terapi 
yang lebih komprehensif dalam rangka mening-
katkan efektivitas terapi. Berbagai intervensi, baik 
yang bersifat general maupun individual, dapat 
dikembangkan setelah diketahuinya kepatuhan 
pasien hipertensi dalam menggunakan obat, se-
hingga hasil terapi yang lebih optimal diharapkan 
dapat tercapai.  Penelitian ini dilakukan dengan tu-
juan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien 
hipertensi di puskesmas dalam menggunakan obat, 
dan beberapa variabel karakteristik pasien yang 
memiliki hubungan dengan kepatuhan.  Dari hasil 
penelitian ini diharapkan dapat dilakukan upaya 
tindak lanjut untuk semakin meningkatkan kepatu-
han pasien hipertensi di puskes-mas dalam meng-
gunakan obat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian observa-
sional potong lintang dengan melibatkan respon-
den pasien hipertensi di dua puskesmas di Ka-
bupaten Sleman.  Pasien yang dilibatkan sebagai 
responden adalah pasien yang datang berobat 
ke puskesmas pada bulan Januari – Maret 2011, 
mendapatkan resep obat antihipertensi dan telah 
didiagnosa menderita hipertensi minimal 6 bulan 
sebelumnya. Kepastian bahwa responden yang 
dilibatkan adalah pasien hipertensi didapatkan 
dari data rekam medis yang ada di puskesmas. 
Pengukuran tingkat kepatuhan dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner MMAS (Morisky Medica-
tion Adherence Scale) dengan 8 pertanyaan yang 
telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indone-
sia.  Kuesioner MMAS telah terbukti cukup valid 
dan reliable untuk digunakan sebagai alat ukur 
kepatuhan penggunaan obat pada pasien hiper-
tensi (10).
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Pada penelitian ini, kuesioner diisi oleh peng-
umpul data melalui proses wawancara dengan 
responden. Wawancara dilakukan setelah res-
ponden menjalani pemeriksaan oleh dokter dan 
sedang menunggu penyiapan obat oleh bagian 
farmasi.  Beberapa informasi terkait karakteristik 
demografi dan klinis responden juga diperoleh 
melalui wawancara untuk melengkapi informasi 
yang terdapat dalam rekam medis. Dari hasil 
pengisian kuesioner diperoleh skor yang akan di-
gunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan 
responden ke dalam kategori patuh dan tidak 
patuh. Pada penelitian ini, responden dikategori-
kan patuh menggunakan antihipertensi apabila 
skor yang diperoleh dari pengisian kuesioner 
MMAS lebih dari atau sama dengan 6, dan dikate-
gorikan tidak patuh apabila skor yang diperoleh 
kurang dari 6.  Selanjutnya dilakukan uji statistik 
untuk melihat hubungan karakteristik demografi 

Tabel 1. Distribusi karakteristik responden yang dilibatkan dalam penelitian

Karakteristik Responden Kategori Jumlah Proporsi (%)

Usia (tahun)
≤ 50 42 20,1

> 50 173 79,9

Jenis Kelamin
Laki-laki 75 34,9

Perempuan 140 65,1

Riwayat Pendidikan
≤ SMP 96 44,7

>  SMP 119 55,3

Pekerjaan
Nonformal 184 85,6

Formal 31 14,4

Pendapatan perbulan (Rp.)
≤ 1.000.000 125 58,1

> 1.000.000 90 41,9

Status pernikahan
Tidak menikah 9 46,1

Menikah 116 53,9

Riwayat hipertensi keluarga
Tidak ada 141 65,6

Ada 74 34,4

Penyakit kronis lain
Tidak ada 97 45,1

Ada 118 54,9

Kebiasaan merokok
Tidak 184 85,6

Ya 31 14,4

Antihipertensi yang digunakan
Tunggal 145 67,4

Kombinasi 70 32,6

dan klinis responden dengan kepatuhan penggu-
naan antihipertensi. Uji statistik yang digunakan 
adalah uji Chi-square dengan menggunakan alat 
bantu software SPSS versi 17.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Total responden yang dilibatkan dalam pene-
litian ini berjumlah 215 orang dengan distribusi 
karakteristik seperti yang tersaji dalam tabel 1. Se-
bagian besar responden berusia di atas 50 tahun 
(79,9%), dan 65,1% responden adalah perem-
puan. Sebagai bagian dari penyakit dege neratif, 
kejadian hipertensi akan mengalami pe ningkatan 
seiring dengan peningkatan usia.  Hasil beberapa 
penelitian global juga menunjukkan bahwa ham-
pir di semua negara kejadian hipertensi lebih 
tinggi pada perempuan dibanding laki-laki (1,7).  



249Jurnal Farmasi Indonesia  n  Vol. 6 No. 4  n  Juli 2013

Saepudin, Siwi Padmasari, Puri Hidayanti, dan Endang S. Ningsih

Tabel 2. Distribusi regimen antihipertensi yang digunakan oleh responden

Regimen antihipertensi Jenis antihipertensi Jumlah responden Proporsi (%)

Tunggal
Hidroklorotiazid 82 38,1
Captopril 71 33,1
NIfedipin 1 0,5

Kombinasi 
Hidroklorotiazid + Captopril 58 26,9
Hidroklorotiazid + Nifedipin 2 0,9
Hidroklorotiazid + Valsartan 1 0,5

Total 215 100

Tabel 3. Hubungan beberapa karakteristik responden dengan tingkat kepatuhan penggunaan 
 antihipertensi

Karakteristik Responden Kategori
Kepatuhan

SignifikansiPatuh Tidak Patuh

Usia (tahun)
≤ 50 24 18

0,440
> 50 110 63

Jenis Kelamin
Laki-laki 46 29

0,826
Perempuan 88 52

Riwayat Pendidikan
≤ SMP 50 46

0,005
>  SMP 84 35

Pekerjaan
Nonformal 112 72

0,283
Formal 22 9

Pendapatan perbulan 
(Rp.)

≤ 1.000.000 63 62
0,000

> 1.000.000 71 19

Status pernikahan
Tidak menikah 5 4

0,669
Menikah 129 77

Riwayat hipertensi keluarga
Tidak ada 92 49

0,222
Ada 42 32

Penyakit kronis lain
Tidak ada 53 45

0,022
Ada 81 36

Kebiasaan merokok
Tidak 114 70

0,786
Ya 20 11

Antihipertensi yang 
digunakan

Tunggal 97 48
0,047

Kombinasi 37 33

Dari Tabel 1 juga dapat diketahui bahwa 
85,6% responden memiliki pekerjaan nonformal, 
yang sebagian besarnya adalah ibu rumah tangga, 
dan 58,1% memiliki penghasilan keluarga perbu-
lan kurang dari 1 juta rupiah.  Dalam penelitian 
ini, responden yang dikategorikan memiliki pe-
kerjaan nonformal adalah responden yang pe-
kerjaannya tidak terikat dengan instansi tertentu 
dan jam kerja yang tertentu, dan penghasilan 
perbulan yang dihitung adalah penghasilan total 

suami dan isteri.  Walaupun dari sisi pekerjaan 
dan penghasilan responden lebih banyak berada 
pada kategori pekerjaan nonformal dan peng-
hasilan kurang dari satu juta rupiah, namun dari 
sisi pendidikan lebih dari separuh responden su-
dah cukup baik, yaitu 55% menyelesaikan pen-
didikan dasar setingkat sekolah menengah per-
tama (SMP). Tingkat pendidikan yang cukup baik 
merupakan salah satu modal dasar yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan keberhasilan 
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terapi, yaitu dengan adanya upaya edukasi yang 
intensif kepada pasien.

Dari sisi karakteristik klinis, 54,9% responden 
memiliki penyakit kronis lain, seperti diabetes 
mellitus dan hiperlipidemia. Adanya penyakit 
kronis lain yang dialami oleh pasien hipertensi 
perlu mendapatkan perhatian terkait dengan 
obat-obatan yang digunakan pasien, yang ke-
mungkinan memiliki potensi menyebabkan ter-
jadinya interaksi obat yang dapat menghambat 
keberhasilan terapi. Penyakit-penyakit kronis 
yang potensial dapat memperburuk hipertensi 
harus mendapatkan pengobatan yang optimal 
untuk mendukung tercapainya pengontrolan 
tekanan darah pada pasien hipertensi.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa 
sebagian besar responden mendapatkan regi-
men antihipertensi tunggal, seperti dapat dilihat 
pada Tabel 2. Obat antihipertensi yang paling 
banyak digunakan oleh responden adalah hi-
droklorotiazid (HCT), baik sebagai obat tunggal 
(67,4%) maupun dalam bentuk regimen kombi-
nasi (26,9%). Dalam rekomendasi JNC VII, HCT 
merupakan antihipertensi pilihan pertama yang 
direkomendasikan untuk pasien hipertensi tanpa 

indikasi penyulit, baik sebagai obat tunggal mau-
pun kombinasi karena efek terapi jangka pan-
jangnya yang terbukti efektif dalam mencegah 
terjadinya komplikasi kardiovaskular (5). Pem-
berian  antihipertensi tunggal sangat mendukung 
tercapainya kepatuhan yang baik dalam penggu-
naan obat, disamping potensi efek samping obat 
yang lebih kecil dibanding regimen kombinasi.  
Namun demikian, regimen antihipertensi kom-
binasi harus segera diresepkan apabila pasien 
sudah berada pada status hipertensi tingkat dua 
(TDS/TDD ≥ 160100 mmHg).

Selain HCT, obat lain yang banyak digunakan 
adalah captopril, baik dalam bentuk tunggal mau-
pun kombinasi. Captopril merupakan alternative 
antihipertensi yang direkomendasikan oleh JNC 
VII, terutama untuk pasien hipertensi dengan 
indikasi penyulit seperti diabetes mellitus dan 
gagal ginjal kronik.  Pemberian captopril pada 
pasien hipertensi yang memiliki faktor risiko ga-
gal jantung, seperti kedua indikasi penyulit yang 
sudah disebutkan, terbukti dapat memperlambat 
progres terjadinya gagal jantung.

Dari hasil pengisian kuesioner MMAS diketa-
hui 62,3% responden patuh menggunakan anti-

Gambar 1. Tingkat kepatuhan penggunaan obat pada pasien hipertensi di puskesmas yang diukur  
dengan kuesioner MMAS

37,70%

662,30%

Patuh
Tidak p

 

patuh
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hipertensi, seperti dapat dilihat pada Gambar 1. 
Tingkat kepatuhan yang diperoleh ini melampaui 
perkiraan WHO tentang tingkat kepatuhan peng-
gunaan obat jangka panjang pada pasien-pasien 
di negara berkembang yang diperkirakan kurang 
dari 50% (8). Namun demikian, tingkat kepatu-
han yang diperoleh ini memang jauh lebih rendah 
dibanding tingkat kepatuhan yang ditemukan di 
beberapa negara seperti Pakistan 77% (11), Ku-
wait 88,6% (12), Mesir 74,1% (13), namun lebih 
tinggi dari Malaysia, 44,2% (13).  Tingkat kepatu-
han awal yang sudah diketahui ini akan sangat 
bermanfaat untuk dijadikan sebagai starting 
point dalam menentukan berbagai upaya inter-
vensi untuk semakin meningkatkannya. 

Berbagai hasil penelitian telah menunjukkan 
bahwa intervensi dalam bentuk edukasi dan kon-
seling, baik yang dilakukan oleh Apoteker maupun 
tenaga kesehatan lain, terbukti dapat meningkat-
kan kepatuhan pasien hipertensi dalam meng-
gunakan obat dan juga memperbaiki tingkat ke-
berhasilan pengontrolan tekanan darah (14,15). 
Intervensi tersebut penting dilakukan sebagai 
upaya untuk menurunkan morbiditas dan mor-
talitas akibat hipertensi, karena ketidakpatuhan 
dalam penggunaan obat pada pasien hipertensi 
sangat potensial mempercepat terjadinya kom-
plikasi kardiovaskular yang dapat meningkatkan 
morbiditas dan mortalitas. Tingkat kepatuhan 
yang tinggi terbukti sangat efektif mengurangi 
risiko komplikasi kardiovaskular pada pasien 
hipertensi (16,17). 

Pada penelitian ini, juga dilakukan uji statistik 
untuk mengetahui beberapa variabel karakteris-
tik responden yang memiliki hubungan dengan 
kepatuhan penggunaan antihipertensi.  Uji statis-
tik yang digunakan adalah uji Chi-Square dengan 
taraf kepercayaan 95%, dan hasil uji statistik 
dapat dilihat pada tabel 3. Dari data pada Tabel 3 
terlihat ada beberapa variable karakteristik res-
ponden yang memiliki hubungan dengan tingkat 
kepatuhan penggunaan antihipertensi, yaitu ri-
wayat pendidikan, pendapatan perbulan, penya-
kit kronis lain, serta regimen antihipertensi yang 
digunakan. Hasil penelitian ini sedikit berbeda 

dengan penelitian Hashmi dkk (11) yang mene-
mukan bahwa usia termasuk variabel karakte-
ristik yang memiliki hubungan dengan tingkat 
kepatuhan.

Dari data pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa 
responden yang memiliki riwayat pendidikan me-
miliki kecenderungan untuk patuh menggunakan 
antihipertensi. Hal ini kemungkinan ter  kait deng-
an pengetahuan dan wawasan yang lebih baik 
dibanding responden dengan pendidikan yang 
lebih rendah. Dengan diketahui adanya hubung-
an antara riwayat pendidikan dengan tingkat 
kepatuhan, alangkah baiknya tenaga ke sehatan 
benar-benar memperhatikan variable ini di 
dalam pemberian informasi dan edukasi terkait 
hipertensi dan pengobatannya. Responden yang 
memiliki penghasilan lebih besar juga terlihat me-
miliki kecenderungan untuk patuh dalam meng-
gunakan antihipertensi, dengan perbedaan yang 
sangat signifikan dibanding responden de ng an 
pendapatan perbulan yang lebih rendah. Banyak 
alasan yang kemungkinan dapat menjelaskan 
fenomena ini, salah satunya kemungkinan karena 
pasien yang memiliki pendapatan perbulan lebih 
rendah lebih fokus terhadap masalah perekono-
miannya dibanding masalah kesehatan.

Selain responden dengan pendidikan dan 
pendapatan yang lebih tinggi, responden yang 
memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk patuh 
menggunakan antihipertensi adalah responden 
yang memiliki penyakit kronis lain dan respon-
den yang mendapatkan regimen antihipertensi 
tunggal. Pasien yang memiliki penyakit kronis 
lain kemungkinan lebih peduli terhadap pengo-
batan karena adanya risiko yang lebih besar un-
tuk mengalami komplikasi. Selain itu, responden 
yang memiliki penyakit kronis lain juga kemung-
kinan mendapatkan informasi yang lebih banyak 
terkait penyakit, sehingga memiliki kesadaran 
yang lebih tinggi untuk selalu menggunakan obat.  
Adapun kecenderungan yang lebih tinggi respon-
den yang mendapatkan regimen antihipertensi 
tunggal untuk patuh menggunakan obat kemung-
kinan terkait dengan kemudahan dalam penggu-
naan obat dan rendahnya kekhawatiran terhadap 
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risiko efek samping obat.
Mengingat begitu pentingnya kepatuhan dalam 

pengobatan hipertensi, maka penelitian-peneliti-
an serupa untuk mengetahui tingkat kepatuhan 
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta 
penelitian lanjutan untuk mengetahui bentuk in-
tervensi yang paling baik untuk meningkatkan 
kepatuhan, sangat penting untuk dilakukan. 
Penelitian akan sangat baik apabila dilakukan di 
setiap pusat pelayanan kesehatan, sehingga faktor 
dan kondisi yang digali dapat disesuaikan dengan 
kondisi yang ada, dan hasil yang diperoleh dapat 
diterapkan dengan lebih efektif.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa tingkat kepatuhan penggunaan obat pada 
pasien hipertensi di puskesmas sudah cukup baik 
(62,3%), dan variabel karakteristik yang memi-
liki hubungan dengan kepatuhan adalah riwayat 
pendidikan, pendapatan perbulan, adanya pe-
nyakit kronis lain, serta regimen antihipertensi 
yang digunakan. Berbagai upaya intervensi perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan yang 
diharapkan dapat menurunkan morbiditas dan 
mortalitas akibat hipertensi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kearney, P. M., Megan, W., Kristy, R., Paul, M., Paul, K. 
W., Jiang, H., Global burden of hypertension: analysis 
of worldwide data, The Lancet, 2005 365: 217–223

2. Alhalaiqa, F., Deane, K. H. O., Nawafleh, A, H., Clark, 
A., Gray, R., Adherence theraphy for medication 
non-compliant patients with hypertension: a ran-
domized controlled trial, Journal of Human Hyper-
tension, 2011, 11: 1-10

3. Lewington, S., Clarke, R., Qizilbash, N., Peto, R., Col-
lins, R., Agespecific relevance of usual blood pres-
sure to vascular mortality: a meta-analysis of indi-
vidual data for one million adults in 61 prospec-
tive studies, The Lancet, 2002, 360: 1903-1913

4. Williams, B., Lars, H. L., Peter, S., Systolic pressure is 
all that matters, The Lancet, 2008, 371: 2219–2221

5. Chobanian, AV., Bakris, GL., Black, HR., Cushman, 
WC., Green, LA., Izzo, JL., Jones, DW., Materson, BJ., 
Oparil, S., Wright, JT., Roccella, EJ., Seventh Report 
of the Joint National Committee on Prevention, De-
tection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Pressure, Hypertension, 2003, 42(6):1206-1252

6. Schroeder, K., Fahey, T., Ebrahim, S., How Can We 
Improve Adherence to Blood Pressure-Lowering 
Medication in Ambulatory Care? Systemic Review 
of Randomized Controlled Trials, Arch Intern Med., 
2004, 164:722-732

7. Osterberg, L., Blaschke, T., 2005, Adherence to 

medication, N Engl J Med, 353:5
8. Kearney P, M., Whelton, M., Reynolds, K., Whelton, 

P. K., He, J., Worldwide prevalence of hypertension: 
a systematic review, J Hypertens, 2004, 22(1): 9-11 

9. WHO, 2003, Adherence to Long-Term Thera-
pies: an Evidence for Action, 2003, diakses dari 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/ 
9241545992. pdf, pada Juni 2012

10. Morisky, DE., Ang, A., Krousel-Wood, M., Ward, HJ., 
2008, Predictive validity of a medication adhe-
rence measure in an outpatient setting, J Clin Hy-
pertens, 10(5):348-354

11. Hashmi, SK., Afridi, MB., Abbas, K., Sajwani, RA., 
Saleheen, D., Frossard, PM., Ishaq, M., Ambreen, 
A., Ahmad, U., Factor associated with adherence to 
antihypertensive treatment in Pakistan, Plos One, 
2007, 2(3):e280

12. Al-Mehza, AM., Al-Muhailije, FA., Khalfan, MM., Al-
Yahya, A., Drug compliance among hypertensive 
patients: an area based study, Eur J Gen Med, 2009, 
6(1): 6-10

13. Fahey, M., Abdulmajeed, A., Sabra, K., Measure-
ment of adherence to antihypertensive medica-
tion as perceived by doctors and patients, Qatar 
Medical Journal, 2006, 15(1):346-351

14. Morgado, M., Rolo, S., Castelo-Branco, M., 2011, 
Pharmacist intervention program to enhance hy-
pertension control: a randomized controlled trial, 
Int J Clin Pharm, 33:132-140



253Jurnal Farmasi Indonesia  n  Vol. 6 No. 4  n  Juli 2013

Saepudin, Siwi Padmasari, Puri Hidayanti, dan Endang S. Ningsih

15. Guirado, EA., Ribera, EP., Huergo, VP., Borras, JM., 
2011, Knowledge an adherence to antihyperten-
sive therapy in primary care: results of a random-
ized trial, Gac Sanit., 25(1):62-67

16. Mazzaglia, G., Ambrosioni, E., Alacqua, M., Filippi, 
A., Sessa, E., Immordino, V., Borghi, C., Brignoli, O., 
Caputi, AP., Criceli, C., Mantovani, LG., 2009, Adhe-

rence to antihypertensive medications and cardio-
vascular morbidity among newly diagnosed hy-
pertensive patients, Circulation, 120:1598-1605

17. Simpson, S. H., Dean, T. E., Sumit, R. M., Rajdeep, S. 
P., Ross, T. T., Janice, V., Jeffrey, A. J., A meta analysis 
of the association between adherence to drug the-
raphy and mortality, BMJ, 2006, 10: 1-6



Jurnal Farmasi Indonesia  n  Vol. 6 No. 4  n  Juli 2013ccliv

Petunjuk

Petunjuk Bagi Penulis

1. Jurnal Farmasi Indonesia menerima tulisan ilmiah berupa laporan hasil penelitian atau telaah  pustaka yang berkaitan 
dengan bidang kefarmasian. 

2. Naskah diutamakan yang belum pernah diterbitkan di media lain, baik cetak maupun elektronik. Jika sudah pernah 
disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah hendaknya diberi keterangan yang jelas mengenai nama, tempat, dan 
tanggal berlangsungnya pertemuan tersebut. 

3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia baku atau bahasa Inggris dengan huruf Cambria 11, disusun dengan 
sistematika sebagai mana yang disarankan di bawah ini.

4. Judul dalam dua bahasa Indonesia dan Inggris, ditulis dengan huruf kapital diikuti huruf kecil, bold, singkat dan jelas 
mencerminkan isi tulisan,  tidak lebih dari 14 kata (bahasa Indonesia) atau 10 kata (bahasa Inggris). 

5. Nama penulis tanpa gelar, diberi nomor superscript, diikuti alamat instansinya masing-masing dan sebutkan alamat 
korespondensi kepada penulis lengkap dengan alamat e-mail. 

6. Abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing maksimum 200 kata, dilengkapi dengan kata 
kunci (Keywords) 3-5 kata. 

7. Isi/Batang Tubuh: 
a. Untuk tulisan berupa artikel hasil penelitian (research article), disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Pendahuluan, Metodologi Penelitian (meliputi bahan, alat dan cara kerja), Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan 
dan Saran, serta ucapan terima kasih.

b. Untuk tulisan bukan berupa laporan hasil penelitian (tinjauan pustaka atau komunikasi singkat), disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: Pendahuluan, bagian-bagian sesuai topik tulisan, serta Penutup berupa kesimpulan 
dan saran, serta ucapan terima kasih.

8. Daftar Pustaka ditulis berurutan dengan nomor arab (1, 2, 3, dst.), sesuai urutan kemunculannya dalam naskah, 
ditulis secara konsisten menurut ketentuan dalam Cummulated Index Medicus dan/atau Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journal (Ann Intern Med 1979; 90: 95-99).

9. Singkatan nama jurnal mengikuti ketentuan dalam Index Medicus; untuk nama jurnal yang tidak tercantum dalam 
Index Medicus harap tidak disingkat. 
1. Contoh: Cefalu WT, Padridge WM. Restrictive transport of a lipid-soluble peptide (cyclosporin) through the 

blood-brain barrier. J Neurochem 1985; 45; 1954-1956. 
10. Sitasi/rujukan kepustakaan dilakukan dengan sistem nomor yang diletakkan dalam tanda kurung. 

2. Contoh: .........disusun oleh protein-protein membran, antara lain kadherin (5). 
11. Cara penulisan: 

a. Halaman judul diketik di awal naskah terdiri dari judul, nama penulis dan afiliasinya serta nama dan alamat 
lengkap corresponding author.

b. Naskah diketik 1 spasi tidak bolak balik, ukuran kertas A4 dengan margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, kanan 
3 cm, minimum 8 halaman, maksimum 14 halaman tidak termasuk gambar/foto atau tabel. 

c. Tabel harus utuh, jelas terbaca, dibuat dengan format tabel pada Microsoft Word diletakkan terpisah pada 
halaman setelah daftar pustaka, diberi judul dan nomor tabel dengan angka arab 1, 2, 3... dst. 

d. Gambar dibuat dengan format TIFF, JPG, JPEG, atau BMP, atau format Microsoft Excel/scatter plot untuk grafik, 
dikirimkan tersendiri dalam file terpisah dengan keterangan yang jelas diberi nama file sesuai dengan nomor 
urut gambar. 

e. Judul gambar ditulis dalam format MS Word setelah halaman Tabel.  Judul gambar dinomori dengan angka arab 
(1,2,3,... dst). 

12. Naskah dapat dikirim dalam bentuk cetakan (hard copy) dan berkas elektronik (dalam bentuk CD) melalui pos/
kurir atau diantar sendiri ke sekretariat jurnal. Berkas elektronik dapat dikirim melalui email ke alamat jfi@
ikatanapotekerindonesia.net atau jurnalfarmasiindonesia@gmail.com. Naskah dapat juga dikirimkan secara online 
melalui jfi.iregway.com.

13. Naskah yang diterima akan disaring oleh Redaksi/Editor, kemudian direview oleh Mitra Bestari. Apabila diperlukan, 
naskah akan diberi catatan dan dikembalikan kepada penulis untuk direvisi, untuk selanjutnya dikirimkan kembali 
secara utuh kepada redaksi jurnal untuk diterbitkan. 

14. Untuk penelitian klinis yang menggunakan subyek manusia, disertakan Ethical clearance.
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1.  Jurnal Farmasi Indonesia received the scientific papers  in the form of research article or literature review related to the 
field of pharmacy.

2.  Preferred manuscript is that the paper has never been published in other media, both printed and electronic. If it has ever 
been presented in a scientific meeting, a clear explanation of the name, place and date of the meeting should be given.

3.  Manuscripts are written in standard Indonesian or English with Cambria 11, compiled by systematics as described below.
4.  The title is written in a capital letter followed by lowercase letters, bold, not more than 14 words (Indonesian) or 10 words 

(English), concise and clearly reflect the content of the manuscript.
5.  The author’s name should be written without title, given the superscript numbers, followed by the affiliation and specify 

complete address of corresponding author by e-mail address.
6.  Abstract should be written in English and Indonesian respectively , with a maximum of 200 words, equipped with 3-5 Key 

words.
7.  Contents / Body:

a.  A research article should compile by the systematics as follows: Introduction, Research Methodology (includes 
materials, equipment, and methods), Results and Discussion, Conclusions and Recommendations, as well as 
acknowledgement.

b.  A literature review or short communication) should follow systematics as Introduction, the sections of sub topics, 
and Conclusions and/ or Recommendations, as well as acknowledgement.

8.  References are written sequentially with Arabic numbers (1, 2, 3, ..), in the order of it appearance in the manuscript. It 
should be written consistently in accordance with the Index Medicus Cummulated and / or the Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journal (Ann Intern Med 1979; 90: 95-99).

9.  Journal abbreviations should follow the provisions in Index Medicus; For journal that are not listed in Index Medicus 
should not be abbreviated.
Example: Cefalu WT, Padridge WM. Restrictive transport of a lipid-soluble peptide (cyclosporin) through 
  the blood-brain barrier. J Neurochem 1985; 45; 1954-1956.

10.  Citation should be written with Arabic number and placed in brackets.
Example: ......... compiled by membrane proteins, among others kadherin (5).

11.  Guidance for writing:
a.  Typed the title page at the beginning of the script consists of title, author’s name and affiliation as well as the name 

and complete address of corresponding author.
b.   Typed the manuscript in 1 spacing in A4 paper with a top margin of 4 cm, bottom 3 cm, left 4, and right 3 cm. The 

manuscript may consist of minimum of 8 pages and maximum of 14 pages excluding images/pictures or tables.
c.  Tables must be intact, clearly legible, in Microsoft Word format, placed separately on the page after the list of 

references, given the title and number of tables with Arabic numbers (1, 2, 3 ...).
d.  Images/Figures should be made with the format of TIFF, JPG, JPEG, or BMP, or Microsoft Excel format/scatter plot for 

graphic, submit ted in a separate file with a clear description of the file named according to the number of Figures.
e.  Figure legends should be written in MS Word format after the page of tables. Figure legends are numbered with 

Arabic numbers (1,2,3, ... ).
12.  Manuscripts can be submitted in hard copy and electronic version (on CD) by post /courier or delivered to the secretariat of 

the journal by hand. Electronic files can be sent via email to  jfi@ikatanapotekerindonesia.net or  jurnalfarmasiindonesia@
gmail.com. Manucripts can also be submitted online through jfi.iregway.com.

13.  Manuscript received will be screened by the Editor, and then reviewed, the manuscripts may be returned to the author 
and noted to be revised, and be sent back to the editor  for decision of acceptance for publication.

14.  For clinical research using human subjects should include Ethical clearance.
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