
A. PENDAHULUAN 

 Tujuan praktikum ini adalah untuk mengenal dan memahami 

interaksi yang mungkin terjadi antara obat-obat pada resep 

polifarmasi. Praktikum ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa 

setiap dokter pasti akan melakukan peresepan obat dan mungkin tidak 

hanya satu jenis obat yang diresepkan pada waktu yang sama. Oleh 

karena itu perlu diketahui interaksi yang mungkin terjadi antara obat 

yang satu dengan yang lain. 

 

B. PELAKSANAAN 

B.1. ALAT DAN BAHAN 

Copy resep yang berhubungan dengan penyakit ginjal dari 

apotik. 

B.2. TEKNIK PELAKSANAAN 

Mengkaji interaksi obat-obat dalam resep.Interaksi dapat berupa 

interaksi farmasetik, interaksi farmakokinetik dan interaksi 

farmakodinamik.  

 

C. RESEP 

1.Starcef 

Sefiksim 50 mg; 100 mg; 200 mg/kapsul; 100 mg/5 ml sirup kering. 

In : UTI uncomplicated, otitis media, faringitis, tonsilitis, bronkitis 

akut eksaserbasi dan kronik 

 

2.Kalcinol-N 

Fluosinolon asetonida 0025%, neomisin sulfat. 

In : Penyakit kulit akut maupun kronik seperti eksema, dermatitis 

kontak, dermatitis statis, dermatitis numular, dermatitis 



seborhoik, pruritus anus, dermatitis eksfoliatif, 

neurodermatitis, dermatitis atopik, intertrigo, psoriasis. 

KI :  TBC kulit, infeksi jamur atau virus pada kulit, dan hiper 

sensitivitas 

Ds  :  1-3x sehari, oleskan pada bagian yang sakit. 

 

D.HASIL 

1.Starcef 

Sefiksim 

MEKANISME FARMAKOKINETIK 

ABSORPSI 

Absorpsi sekitar 40 – 50 % diberikan secara oral, Tmax terjadi dalam 

2 – 6 jam pada dosis 400 mg atau antara 2 – 5 jam setelah dosis 

200 mg.Waktu untuk absorpsi maksimal bertambah bila diberikan 

bersamaan dengan makanan. 

DISTRIBUSI 

Terikat dengan protein sekitar 65 %,di distribusi secara luas ke 

seluruh tubuh dan mencapai konsentrasi terapetik di berbagai 

jaringan tubuh dan cairan tubuh. 

METABOLISME 

Di metabolisme di hati, bioavailabilitas suspensi lebih tinggi daripada 

tablet 

EKSKRESI 

Di ekskresi melalui urin dimana 50% dari dosis yang di absorbsi di 

ekskresi dalam bentuk yang tidak berubah. Sisanya melalui feces 

sebanyak 10 %. 

MEKANISME FARMAKODINAMIK 

Sefiksim menghambat sintesa dinding bakteri dengan cara berikatan 

pada satu atau lebih Penicillin Binding Protein yang akan meng 



inhibisi langkah transpeptidase akhir dari sintesis peptidoglycan pada 

dinding bakteri, sehingga akan menghambat biosintesis dinding sel. 

Bakteri akan lisis dengan sendirinya karena aktivitas autolysis dari 

dinding sel bakteri. 

Efek samping dari sefiksim antara lain diare (16%) dan gangguan 

pada kulit (< 2%) seperti pruritus, eritema, dll. 

 

2.Kalcinol-N 

Fluosinolon 

MEKANISME FARMAKOKINETIK 

ABSORPSI 

Absorpsi dengan cepat dalam waktu 15 menit tapi karena bentuk 

sediaan merupakan topikal maka absorpsi tergantung kepada jumlah 

di oleskan, karakter kulit tempat di oleskan, penggunaan pakaian 

penutup, area kerusakan kulit,inflamasi atau oklusi. 

DISTRIBUSI 

Distribusi pada kulit lokal, obat yang diabsorpsi secara cepat di 

distribusi ke otot, hati, kulit, usus, dan ginjal. 

METABOLISME 

Sebagian besar metabolisme terjadi di kulit sedangkan sebagian kecil 

yang masuk ke aliran sistemik di metabolisme di hati oleh 

Cytochrome P450 3A4 ke dalam bentuk yang in aktif. 

EKSKRESI 

Di ekskresi melalui urine sebagai glukoronid dan sulfat dan produk 

yang tidak terkonjugasi. Sebagian kecil melalui feces. 

MEKANISME FARMAKODINAMIK 

Kortikosteroid topikal memiliki efek anti inflamasi, anti pruritik, dan 

vasokonstriksi.Diperkirakan bekerja dengan cara meng induksi 

phospholipase A2 inhibitory protein (lipocortins). Lipocortin 



mengontrol biosintesis mediator inflamasi (prostaglandin,leukotriene) 

dengan meng inhibisi asam arakidonat.  

 

3. Neomycin 

MEKANISME FARMAKOKINETIK 

ABSORPSI 

Secara oral, mencapai kadar puncak dalam darah 1-4 jam 

setelah dikonsumsi secara oral. 

DISTRIBUSI 

Volume distribusi tubuh adalah 0,36l/kg 

METABOLISME 

Dimetabolisme di hati. 

EKSKRESI 

Melalui feses (97% dari yang dikonsumsi secara oral, diekskresi 

dalam bentuk utuh), melalui urine (30-50% dari yang diabsorpsi, 

diekskresi dalam bentuk utuh) 

 

MEKANISME FARMAKODINAMIK 

Digunakan secara oral untuk mempersiapkan saluran cerna saat 

akan dilakukan operasi. Secara topikal digunakan untuk mengobati 

infeksi kulit yang bersifat minor. 

Bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri dengan 

berikatan dengan subunit ribosomal 30s. 

Obat in dapat menurunkan absorpsi dari digoxin dan methotrexate. 

Bekerja secara sinergistik dengan penisilin. Neomycin oral dapat 

meningkatkan toksisitas dari antikoagulan oral, dan juga 

meningkatkan efek samping dari obat yang bersifat neurotoksik, 

ototoksik, dan nefrotoksik. 



Efek samping dari neomycin antara lain mual, muntah, diare, serta 

kulit kering di area mulut dan anus. 

 

A. DISKUSI 

FARMAKOKINETIK 

1. OBAT 1 DAN 2 

No Farmakokinetik Obat 1 Obat 2 Ket 

1 Absorbsi Di usus halus Secara topikal di 

kulit 

Tidak 

ada 

interaksi 

2 Ikatan protein Berikatan 65% Tidak berikatan Tidak 

ada 

interkasi 

3 Distribusi Seluruh jaringan 

tubuh 

Melalui kulit, 

didistribusi ke otot, 

hati, ginjal, dan 

usus halus. 

Tidak 

ada 

interaksi 

4 Metabolisme Di hati Di kulit, sedangkan 

sebagian kecil yang 

masuk ke aliran 

sistemik di 

metabolisme di hati 

oleh Cytochrome 

P450 3A4 ke dalam 

bentuk yang in aktif 

Tidak 

ada 

interaksi 

5 Ekskresi Di ekskresi 

melalui urin 

dimana 50% dari 

dosis yang di 

absorbsi di 

ekskresi dalam 

bentuk yang tidak 

berubah. Sisanya 

melalui feces 

Di ekskresi melalui 

urine sebagai 

glukoronid dan sulfat 

dan produk yang 

tidak terkonjugasi. 

Sebagian kecil 

melalui feces 

Tidak 

ada 

interaksi 



sebanyak 10 %. 

 

 

2. OBAT 1 DAN 3 

No Farmakokinetik Obat 1 Obat 3 Ket 

1 Absorbsi  Di usus halus Di kulit secara topikal Tidak 

ada 

interaksi 

2 Ikatan protein Berikatan 65% Tidak berikatan Tidak 

ada 

interaksi 

3 Distribusi  Seluruh jaringan 

tubuh 

Melalui kulit, 

didistribusi ke otot, 

hati, ginjal, dan usus 

halus. 

Tidak 

ada 

interaksi 

4 Metabolisme  Di hati Dimetabolisme di hati Tidak 

ada 

interaksi 

5 Ekskresi  Di ekskresi 

melalui urin 

dimana 50% dari 

dosis yang di 

absorbsi di 

ekskresi dalam 

bentuk yang tidak 

berubah. Sisanya 

melalui feces 

sebanyak 10 %. 

 

Melalui feses (97% 

dari yang 

dikonsumsi secara 

oral, diekskresi 

dalam bentuk utuh), 

melalui urine (30-

50% dari yang 

diabsorpsi, 

diekskresi dalam 

bentuk utuh) 

 

Tidak 

ada 

interaksi 

 

3. OBAT 2 DAN 3 

No farmakokinetik Obat 2 Obat 3 Ket 



1 Absorbsi  Di kulit secara 

topikal 

Di kulit secara 

topikal 

Tidak 

ada 

interaksi 

2 Ikatan protein Tidak berikatan Tidak berikatan Tidak 

ada 

interaksi 

3 Distribusi  Melalui kulit, 

didistribusi ke otot, 

hati, ginjal, dan usus 

halus. 

Melalui kulit, 

didistribusi ke otot, 

hati, ginjal, dan 

usus halus. 

Tidak 

ada 

interaksi 

4 Metabolisme  Di kulit, sedangkan 

sebagian kecil yang 

masuk ke aliran 

sistemik di 

metabolisme di hati 

oleh Cytochrome P450 

3A4 ke dalam bentuk 

yang in aktif 

Dimetabolisme di 

hati 
Tidak 

ada 

interaksi 

5 Ekskresi  Di ekskresi melalui 

urine sebagai 

glukoronid dan sulfat 

dan produk yang tidak 

terkonjugasi. Sebagian 

kecil melalui feces 

Melalui feses (97% 

dari yang 

dikonsumsi secara 

oral, diekskresi 

dalam bentuk utuh), 

melalui urine (30-

50% dari yang 

diabsorpsi, 

diekskresi dalam 

bentuk utuh) 

 

Tidak 

ada 

interaksi 

 

FARMAKODINAMIK 

1. OBAT 1 DAN 2 

No Farmakodinamik Obat 1 Obat 2 Ket  



1 Khasiat UTI 

uncomplicated, 

otitis media, 

faringitis, 

tonsilitis, 

bronkitis akut 

eksaserbasi dan 

kronik 

Penyakit kulit akut 

maupun kronik 

seperti eksema, 

dermatitis kontak, 

dermatitis statis, 

dermatitis numular, 

dermatitis seborhoik, 

pruritus anus, 

dermatitis eksfoliatif, 

neurodermatitis, 

dermatitis atopik, 

intertrigo, psoriasis. 

Obat 2 

berguna 

untuk 

mengurangi 

efek 

samping dari 

obat 1. 

2 Efek samping Diare, kejang 

abdomen, 

mual, 

dyspepsia, 

flatulens. 

>10% secara oral 

menimbulkan 

gangguan 

gastrointestinal, 

seperti mual, diare, 

muntah, iritasi atau 

kekeringan di area 

mulut dan rectum.  

Secara topikal, dapat 

menyebabkan 

dermatitis kontak. 

Obat 2 

berguna 

untuk 

mengurangi 

efek 

samping dari 

obat 1. 

 

2. OBAT 1 DAN 3 

No Farmakodinamik Obat 1 Obat 3 Ket  

1 khasiat UTI 

uncomplicated, 

otitis media, 

faringitis, 

tonsilitis, 

bronkitis akut 

eksaserbasi dan 

kronik 

Secara oral untuk 

mempersiapkan 

saluran cerna saat 

akan dilakukan 

operasi. Secara 

topikal digunakan 

untuk mengobati 

infeksi kulit yang 

bersifat minor. 

 

Obat 3 

berguna 

untuk 

mengurangi 

efek samping 

dari obat 1. 



2 Efek samping Diare, kejang 

abdomen, mual, 

dyspepsia, 

flatulens. 

Mual, muntah, diare, 

serta kulit kering di 

area mulut dan 

anus. 

 

Obat 

3berguna 

untuk 

mengurangi 

efek samping 

dari obat 1. 

 

3. OBAT 2 DAN 3 

No Farmakodinamik Obat 2 Obat 3 Ket  

1 khasiat Penyakit kulit akut 

maupun kronik seperti 

eksema, dermatitis 

kontak, dermatitis 

statis, dermatitis 

numular, dermatitis 

seborhoik, pruritus 

anus, dermatitis 

eksfoliatif, 

neurodermatitis, 

dermatitis atopik, 

intertrigo, psoriasis. 

Secara oral 

untuk 

mempersiapkan 

saluran cerna 

saat akan 

dilakukan 

operasi. Secara 

topikal 

digunakan 

untuk 

mengobati 

infeksi kulit 

yang bersifat 

minor. 

 

Obat 2 

dan obat 

3 

bekerja 

saling 

sinergis. 

2 Efek samping >10% secara oral 

menimbulkan 

gangguan 

gastrointestinal, 

seperti mual, diare, 

muntah, iritasi atau 

kekeringan di area 

mulut dan rectum.  

Secara topikal, dapat 

menyebabkan 

dermatitis kontak. 

mual, muntah, 

diare, serta 

kulit kering di 

area mulut 

dan anus. 

 

Obat 2 

dan obat 

3 

bekerja 

saling 

sinergis 



 

 

 

B. KESIMPULAN 

Obat 1 berguna untuk mengobati infeksi yang dialami oleh pasien. Obat  2 dpat 

diberikan untuk mengurangi efek samping dari obat 1 yang dapat menyebabkan 

adanya iritasi pada kulit ataupun mengatasi infeksi non virus dan jamur yang 

terjadi pada kulit. 

 

C. RUJUKAN 

University of Maryland Medical Centre 

Drugs.com 

Drugbank.ca 

 


