
MATA KULIAH 

FARMAKOLOGI 



BENTUK OBAT PADAT

@ UNTUK PEMAKAIAN ORAL:

• Tablet

• Kapsul

• Serbuk



TABLET

@ CONTOHNYA :

• →Tablet kunyah, tablet besar 

yang tidak ditelan tetapi 

dikunyah, contohnya tablet 

antasid.



Tablet

* → Tablet efervesen, 

penggunaannya dilarutkan dulu 

dalam segelas air akan keluar 

gas CO2 dan tablet akan pecah 

dan larut. Kalo diminum seperti 

limun karena mengandung rasa 

sirup dan segar karena ada 

gasnya CO2, sebagai contoh : 

Calsium D. Redoxon dikenal 

sebagai CDR.



KAPSUL

MACAMNYA:

• →Kapsul gelatin keras, terdiri 

dasar sebagai wadah obat dan 

tutupnya. Bentuknya keras, 

hingga banyak orang 

menyangka kaca yang tidak 

dapat hancur, tetapi bila kapsul 

ini kena air akan mudah lunak 

dan hancur.



Macam kapsul

→Kapsul gelatin lunak, tertutup 

dari pabrik dan obatnya sudah 

dari dulu diisi dipabrik, agar 

menarik kapsul ini diberi warna 

warni.



SERBUK

• MACAMNYA :

• →Serbut terbagi, bentuk serbuk 

ini berupa bungkusan sruk 

dalam kertas perkamen atau 

dalam kantong plastik kecil, 

tiap bungkus merupakan 1 

dosis.



MACAM SERBUK :

→Serbuk tak terbagi, serbuk dalam 

jumlah yang banyak ditempatkan 

dalam dos, botol mulut lebar. 

Sebagai contok adalah bedak.



Lanjutan 

macam serbuk

• →Serbuk efervesen, serbuk yang 

berupa ganul kecil yang mengandung 

asam siltrat dan natriumbikarbonat. 

Cara penggunaanya dilarutkan dulu 

dalam segelas air, terjadi reaksi 

antara asam dan natrium bikarbonat 

dengan mengeluarkan CO2 dan akan 

menimbulkan rasa seperti limun



MACAM BENTUK OBAT CAIR 

UNTUK PEMAKAIAN ORAL

1. Larutan, merupakan suatu larutan 

obat, sebagai pelarut adalah air atau 

ditambah zat cair lainnya seperti 

sedikit gliserin, alkohol, dll

2. Eliksir, suatu larutan alkoholis dan 

diberi pemanis mengandung obat dan 

diberi bahan pembahu. Sbg pelarut 

adlh larutan sorbitol atau sirup.



lanjutan

3. Sirup adalah suatu larutan obat 

dalam larutan gula yang jenuh

4. Emulsi, suatu campuran dua zat cair 

yang tidak mau campur, biasanya 

minyak dan air, dimana zat cair yang 

satu terdispersi dalam zat cair yang 

lain dengan bantuan 

emulgator.Bentuk ini selain untuk oral 

juga utk losion dan injeksi



lanjutan

5. Suspensi oral, suatu campuran 

obat berupa zat padat terbagi 

halus yang terdispersi didlm 

medium cairan



Tempat untuk larutan 

injeksi dapat berupa :

• Ampul

→ 1 ml, 2ml, 5ml, 10 ml dibuat dari gelas 

netral dan ditutup dengan peleburan, 

mrpkan tempat/wadah takaran tunggal 

untuk dosis tunggal.

• Vial atau flakon

→mrpkn wadah takaran berganda yg dibuat dr 

gelas netral dgn tutup karet dan luarnya 

dgn tutup kapdr aluminium

• Botol infus

→biasanya 500 ml dan berisi larutan infus 

intravena



Penggunaan obat secara 

inhalasi

• Obat dalam keadaan gas atau uap 

diabsorbsi sangat cepat melalui 

hidung, trachea, paru-paru dan 

selaput lendirpada perjalanan 

pernafasan.

• Cara lama cairan anestesi dituang 

pada kain kasa sebagai tutup hidung, 

uap yang timbul diisap(inhalasi).

• Cara modern menggunakan tutup 

hidung dan dipasang pada alat 

(mesin)



ALAT INHALASI

1. Penghisap uap

2. Alat penguap

3. Alat penyemprot

4. Aerosol

5. Botol



Penggunaan Obat Pada 

Selaput Lendir

1. Penggunaan pada selaput lendir 

dimulut, digunakan :

- Tablet isap, permen obat, 

kalmycin lozenges suatu obat

anti infeksi

- Tablet vaginal

- Tablet implantasi

- Tablet di bawah lidah

- Tablet hipodermik



2. Penggunaan pada selaput 

lendir dimata

- Okulenta, salep mata

- Larutan mata, dapat sebagai

tetes atau cuci mata

- Suspensi mata, tetes mata



EFEK SAMPING OBAT

(ESO)

• OBAT ( Depkes, RI )

Sebagai bahan / produk yang 

dipakai untuk mencegah 

mendiagnosis, meringankan dan 

menyembuhkan suatu kondisi 

patologi atau 

mempengaruhi,mekanisme demi 

keuntungan penderita.



EFEK SAMPING OBAT

• Pengaruh obat yang tidak 

dikehendaki yang merugikan 

atau membahayakan pasien dan 

terjadi pada dosis lazim untuk 

pencegahan, diagnosis ataupun 

pengobatan penyakit



ADA TIGA FAKTOR 

RESIKO ESO

1. FAKTOR OBAT

- Sifat fisika kimia

- Profil farmakodinamika

- Sifat formulasi

- Dosis

- Jalur pemberian



2. Faktor Ektrinsik lain

- Antar aksi obat, karena 

pemberian obat lain

- Semakin banyak obat yang 

diberikan terdapat 

kecenderungan peningkatan 

ESO



3. Faktor Kondisi Penderita

Meliputi :

- Kondisi fisiologi

- Kondisi patologi

- Alergi

- Genetik



Kondisi Fisiologi

• Terdiri dari :

- Usia

- Jenis Kelamin

- Kehamilan

• USIA

Terjadi pada sangat muda dan 

sangat tua



• Jenis Kelamin

Pada umumnya wanita lebih 

sering mengalami ESO dari pada 

pria.

• Kehamilan

Dimulai dari masa konsepsi dan 

diakhiri masa persalinan



• ESO pada janin digolongkan 

menjadi 3 yaitu :

1. Embriotoksik ( minggu I – II )

2. Teratogenik ( minggu III – XI )

3. Kelainan marfologi ringan 

(minggu XII – XXXVI )



Kondisi Patologi

• Yang bersamaan diderita oleh 

penderita, yang terpenting 

adalah penyakit hati dan ginjal

• Penyakit hati memungkinkan 

terjadinya perubahan 

keefektifan distribusi maupun 

metabolisme suatu obat 

akibatnya terjadi perlambatan 

eliminasi obat →  ESO



• Penyakit Ginjal akan 

mengurangi kemampuan 

ekskresi obat ( sebagian besar 

diekskresi ginjal ), kemudian 

berakibat tertumpuknya obat 

atau metabolit toksik obat.

• Perubahan kepekaan jaringan 

organ terhadap obat



Alergi

• Penderita mempunyai riwayat alergi 

sering mengalami efek samping obat

• Berdasarkan atas mekanisme reaksinya 

dikenal empat tipe :

• Tipe I,II,III   merupakan reaksi antigen 

dan antibodi

• Tipe IV   tidak melibatkan antibodi 

tetapi diperantarai serangan langsung 

seluler atas molekul asing



• ESO Type I ( Type anafilaktik )

Berupa gangguan sistemik dan lokal

• ESO Type II ( Type Sitotoksik ) 

Biasanya berkaitan dengan 

perubahan atau penghilangan sel-sel 

darah (dikrosia darah)

• ESO Type III ( Type Komplek umum )

Berkaitan dengan rusaknya sel 

secara tidak langsung



• ESO Type IV ( Hipersensitifitas 

Lambat )

Erat kaitannya dengan penyakit 

kulit, antigen yang ada tidak 

menimbulkan adanya antibodi 

tetapi memacu sel tersebut 

yang telah tersensifisasi untuk 

mengeluarkan zat perusak 

(limfokin) yang kemudian timbul 

peradangan

Ex: formaldehida dan nikel



Berdasarkan sumber kejadiannya 

ESO dapat digolongkan menjadi 2 

Type :

• ESO Type A

Efek samping obat yang merugikan 

akibat dari aksi farmakologi normal 

obat yang berlebihan 

• ESO jenis ini memiliki ciri-ciri :

- Kemungkinan kejadiannya dapat 

diramalkan berdasarkan efek 

farmakologi lazim obat

- Sifatnya tergantung dosis

- Angka kejadian tinggi, angka 

kematian rendah



Pengertian dan 

perhitungan Dosis

• Terapi obat bermanfaat   pada 

pemberianobat yang cukup dan ini 

merupkan syarat.

• Pemberian dosis yang cukup : 

pemberian dosis demikian rupa 

sehingga mencapai efek yang 

diinginkan tanpa dosis berlebihan 

dan tanpa efek samping toksik yang 

seharusnya dapat dicegah.



Mekanisme Kerja Tanpa 

Pengikatan Pada Reseptor

• Efek Non Spesifik dan Gangguan 

Pada Membran 

- Perubahan sifat osmotik, misal 

diuretik osmorik, misalnya 

meningkatnya osmolaritas filtrat 

glumerolus sehingga mengurangi 

reabsorbsi air di tubuli ginjal dengan 

akibat terjadi efek diuretik.

- Perubahan sifat asam /basa, misal 

antasid dalam menetralkan asam 

lambung.



- Kerusakan non spesifik, misal 

antiseptik, desinfektan dan 

kontrasepsi, contoh detergen 

merusak integritas membran 

lambung.

- Gangguan fungsi membran, 

misal anestesi bekerja dengan 

melarut dalam lemak membran 

sel di SSP dengan 

ekstabilitasnya menurun.



• Interaksi dengan molekul kecil 

atau ion (chelatagens)

• Masuk dalam komponen sel, 

anti metabolit yang mirip 

dengan purin atau pirimidin dpt 

berakoporasi ke dalam asam 

nukleat sehingga mengganggu 

fungsinya.



Dalam Perhitungan Dosis 

Dikenal Beberapa Istilah :

• Dosis Tunggal

Pemberian tunggal lazim (berkhasiat 

secara terapeotik)

• Dosis Tunggal Masimum

Pemberian tunggal maksimum

• Dosis Harian

Dosis lasim dalam 24 jam

• Dosis Harian Maksimum

Dosis maksimum dalam 24 jam



• Dosis Normal

Sesuai dengan dosis tunggal 

umumnya

• Dosis letal

Dosis yang mematikan

• Dosis inisiasi

Dosis yang harus diberikan pada 

awal suatu terapi sampai 

tercapai kadar kerja yang 

diinginkan secara terapetik



• Dosis Pemeliharaan

Dosis yang harus diberikan 

selanjutnya setelah tercapainya 

kejenuhan untuk memelihara 

kerja serta konsentrasi 

jaringan.



Dosis yang diberikan 

berdasarkan :

- Umur

- BB

- Luas permukaan atau kombinasi

- Paling akurat berdasarkan luas 

permukaan badan



Dosis pada anak

• Berdasarkan luas permukaan anak

ND Anak = ND dewasa KO

1,73

- KO  →  luas permukaan tubuh anak 

(m2)

Luas permukaan anak diperoleh 

dengan pendekatan menurut wagner 

melalui persamaan :

KO → 0,09 W (0,73)

W → BB ( kg )



• Pada obat tertentu perhitungan menurut 

luas permukaan badan tidak berlaku → 

terutama pada obat belerja sentral → 

terlalu rendah sehingga menggunakan 

tetapan bobot.

• Berdasarkan luas permukaan :

Luas permukaan tubuh (m2) x dosis dewasa

1,8 m2 (luas permukaan dewasa 70 kg)



Rumus Clark Utk Dosis Bayi

• Dosis anak = BB dlm pon x dosis dewasa

150

• Rumus Young

- Utk penderita yang berumur 2 tahun atau 

lebih (< 8 th)

Dosis anak = umur(th) x dosis dewasa

umur(th) + 12

- Utk anak > 8 th

n x dosis dewasa

20 



• Dosis Rangkap

Dosis A +  Dosis B + dst < 1

MD A MD B 

• Takaran sendok

- Sendok kecil = 5 ml

- Sendok besar = 15 ml

• Dalam praktek digunakan :

- Sendok teh= 3ml

- Sendok bubur = 8ml

- Sendok makan = 15 ml


