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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tuberkulosis (TBC) 

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis (sangat jarang 

disebabkan oleh Mycobacterium avium). Penularan Mycobacterium 

tuberculosis biasanya melalui udara, sehingga fokus primer TBC dalam paru. 

Selain itu, penularan dapat peroral misal minum susu yang mengandung basil 

tuberkulosis (Mycobacterium bovis) (UI,1985 : 574). 

Masuknya basil TBC ke dalam paru melalui udara maka terjadi eksudasi 

dan konsolidasi yang terbatas disebut fokus primer. Perbedaan TBC anak dan 

TBC dewasa adalah di dalam paru lesi anak dapat terjadi dimanapun, terutama 

di periferi dekat pleura dan lebih banyak di lapangan bawah paru, sedangkan 

pada orang dewasa lapangan atas paru merupakan tempat predileksi. 

Pembesaran kelenjar regional lebih banyak terdapat pada anak dibandingkan 

orang dewasa. Penyembuhan pada anak terutama kearah klasifikasi, 

sedangkan orang dewasa ke arah fibriosis. Penyebaran hematogen lebih 

banyak terjadi pada bayi dan anak kecil. Infeksi terjadi dalam kelenjar getah 

bening bronkhial yang pecah (UI,1985 : 574-575). 

Permulaan TBC sukar diketahui karena gejalanya tidak jelas tetapi jika 

terdapat panas yang naik turun dan lama dengan atau tanpa batuk dan pilek, 

anoreksia, penurunan berat badan dan anak lesu, kemungkinan TBC. 

Diagnosis utama yaitu adanya kontak dengan penderita TBC dewasa. Basil 

TBC tidak selalu ditemukan pada anak, salah satunya dengan uji tuberkulin 

positif dan kelainan radiologis paru (UI,1985 : 578). 

Secara umum, obat TBC diberikan dalam bentuk kombinasi dari beberapa 

jenis, dalam jumlah cukup dan dosis tepat selama 6-8 bulan, supaya semua 

kuman (termasuk kuman persister) dapat dibunuh. Pengobatan TBC diberikan 

dalam 2 tahap yaitu tahap intensif dan lanjutan. Pengawas Menelan Obat 
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(PMO) berfungsi untuk menjamin kepatuhan penderita menelan obat (Depkes 

RI,2002 : 13). 

Prinsip dasar pengobatan TBC pada anak tidak berbeda dengan pada orang 

dewasa tetapi ada beberapa hal yang memerlukan perhatian yaitu dosis obat 

harus disesuaikan dengan berat badan anak (Depkes RI,2002 : 20). Susunan 

paduan obat TBC anak adalah 2HRZ/4HR : Tahap intensif terdiri dari 

isoniasid ( H), Rifampisin ( R ), dan Pirasinamid ( Z ), selama 2 bulan 

diberikan setiap hari ( 2 HRZ ). Tahap lanjutan terdiri dari Isoniasid ( H ) dan 

Rifampisin ( R ) selama 4 bulan diberikan setiap hari ( 4 HR ). 

Tabel 1 JENIS DAN DOSIS OBAT TBC ANAK 

Jenis obat BB <10 kg BB 10 – 20 kg BB 20 – 33 kg 

Isoniasid 50 mg 100 mg 200 mg 

Rifampisin 75 mg 150 mg 300 mg 

Pirasinamid 150 mg 300 mg 600 mg  

Catatan : 

Penderita yang berat badannya kurang dari 5 kg harus dirujuk. Pemantauan 

kemajuan pengobatan pada anak dapat dilihat antara lain dengan terjadinya 

perbaikan klinis, naiknya berat badan dan anak menjadi lebih aktif dibanding 

dengan sebelum pengobatan (Depkes RI,2002 : 20). 

 

B. Sediaan Serbuk 

Serbuk adalah bentuk sediaan obat yang paling sederhana dan terdiri dari 

campuran homogen dua atau lebih obat yang diserbukkan yang merupakan 

dasar awal dari bentuk sediaan lain, seperti tablet, kapsul, dan sebagainya. 

Pulvis adalah serbuk yang tidak terbagi. Pulveres, serbuk bagi adalah serbuk 

yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus menggunakan 

bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum (Depkes RI,1979: 23-24). 

Keuntungan bentuk serbuk, antara lain : 

a. Serbuk lebih mudah terdispersi dan lebih larut daripada sediaan yang 

dipadatkan. 

b. Anak-anak atau orang tua yang sukar menelan kapsul atau tablet lebih 

mudah menggunakan obat dalam bentuk serbuk. 
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c. Masalah stabilitas yang sering dihadapi dalam sediaan cair tidak 

ditemukan dalam sediaan serbuk. 

d. Obat yang tidak stabil dalam suspensi atau larutan air dan obat yang 

volumenya terlalu besar untuk dibuat tablet atau kapsul dapat dibuat dalam 

bentuk serbuk. 

e. Dokter lebih leluasa dalam memilih dosis yang sesuai dengan keadaan 

penderita. 

Kerugian bentuk serbuk, antara lain : 

a. Tidak tertutupnya rasa dan bau yang tidak enak (pahit, sepet, lengket di 

lidah, amis). 

b. Terkadang menjadi lembab atau basah pada penyimpanan (Syamsuni,2006 

: 58). 

 

C. Stabilitas 

Stabilitas obat merupakan kemampuan suatu produk untuk 

mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimiliki 

pada saat pembuatan (identitas, kekuatan, kualitas, kemurnian) dalam batasan 

yang di tetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan (shelf-life). 

Shelf-life (waktu simpan) adalah periode penggunaan dan penyimpanan yaitu 

waktu dimana suatu produk tetap memenuhi spesifikasinya jika disimpan 

dalam wadah yang sesuai (Agus, Goeswin, 2006). 

Waktu melampaui penggunaan didefinisikan sebagai waktu dimana obat 

tidak boleh digunakan dan tidak boleh melebihi tanggal kadaluwarsa 

produsen. USP menyatakan bahwa dalam menentukan tanggal penggunaan, 

apoteker harus mempertimbangkan sifat obat, wadah yang dikemas oleh 

produsen, karakteristik wadah yang ditiadakan, kondisi penyimpanan yang 

diharapkan, dan faktor lainnya (Abood, Richard R, 2008 ). 

Adapun uji stabilitas obat terdiri dari 2 macam yaitu : 

a. Uji stabilitas dipercepat adalah uji yang dirancang untuk meningkatkan 

laju degradasi kimia dan perubahan fisika obat dengan membuat kondisi 

penyimpanan dilebihkan.  
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b. Uji stabilitas jangka panjang adalah uji yang dilakukan terhadap 

karakteristik fisika, kimia, biologi, biofarmasi dan mikrobiologi suatu 

obat, selama masa edar dan periode penyimpanan yang diharapkan atau 

lebih, pada kondisi penyimpanan dipasaran.  

Validasi metode yang digunakan untuk menentukan parameter fisik yang 

dapat digunakan : 

a. Penampilan dan bentuk  

Tes ini dilakukan secara visual dan dijelaskan dalam istilah kualitatif 

seperti padat, cair, suspensi, dll. 

b. Warna  

Metode standar digunakan untuk menentukan warna cairan transparan dan 

dapat dideskripsikan secara visual yang disebut Munsell Sistem D-1535. 

c. Bau  

Uji ini dilakukan secara organoleptis. 

d. Keasaman dan alkalinitas, pH  

Keasaman dan dan kebasaan di tentukan oleh titrasi dengan asam standar 

atau alkali sesuai dengan CIPAC metode MT 31. Sebuah perubahan pH 

pada penyimpanan dapat memberikan indikasi ketidakstabilan zat aktif 

atau produk. 

e. Keterbasahan  

Keterbatasan produk padat yang diencerkan untuk digunakan ( misal 

bubuk dapat di basahi, bubuk larut air, butiran larut air, dan butiran 

dispersi ) untuk memastikan produk yang dibasahi sebelum digunakan 

(APVMA, 2005). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat yaitu : 

a. Suhu  

b. Kelembapan 

c. pH 

d. waktu 
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Ada empat zona iklim yang telah ditentukan untuk pengujian stabilitas 

secara global, sebagai berikut : 

a. Zona I  : iklim sedang 

b. Zona II  : subtropis, kelembaban tinggi 

c. Zona III : panas/kering 

d. Zona IV : panas/lembap 

 

Tabel 2 Kondisi iklim rata-rata : data pengukuran di udara terbuka 

dan di ruang penyimpanan (Agus, Goeswin, 2006) 

 

Zona 

iklim 

Data pengukuran 

di udara terbuka 

Data Pengukuran di 

Ruang Penyimpanan 

Kondisi 

Penyimpanan pada 

Zona (uji stabilitas 

jangka panjang) 

°C % RH °C %RH °C %RH 

I 10,9 75 18,7 45 21 45 

II 17,0 70 21,1 52 25 60 

III 24,4 39 26,0 54 30 35 

IV 26,5 77 28,4 70 30 70 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Saranjit Singh et al (2006) 

tentang Masalah Kualitas Kombinasi Obat Anti Tuberkulosis dengan Dosis 

Tetap dengan Cara Modern, didapatkan ketidakstabilan kimia obat kombinasi 

mempunyai dua alasan. Salah satunya adalah interaksi langsung dari 

rifampisin dengan isoniasid, mekanismenya dengan melibatkan interaksi 

kelompok imina rifampisin dengan amino dari isoniasid untuk menghasilkan 

HYD dalam formulasi padat. Alasan lainnya adalah penciptaan lingkungan 

asam dengan kelembapan yang dihasilkan etambutol hidroklorida. Kombinasi 

pirasinamid dan etambutol hidroklorida akan mempercepat reaksi antara 

rifampisin dan isoniasid. Ini menjelaskan kuat perubahan fisik dan kimia 

dalam kombinasi tiga atau empat obat, dibandingkan dengan yang berisi dua 

obat. 
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D. Antibiotik 

Antibiotika (L. anti = lawan, bios = hidup) adalah zat-zat kimia yang 

dihasilkan oleh fungi dan bakteri, yang memiliki khasiat mematikan atau 

menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia 

relatif kecil (Tjay, Tan Hoan,2007 : 154). 

Obat anti tuberkulosis (OAT) primer yang paling banyak digunakan yaitu 

kombinasi INH, rifampisin, pirazinamid dan etambutol. Obat-obat ini paling 

efektif dan paling rendah toksisitasnya tetapi menimbulkan resistensi cepat 

bila sebagai obat tunggal (Tjay, Tan Hoan, 2007: 158). 

a. INH ( Isoniasid ) 

 

 

 

Gambar 1 Struktur Isoniasid (Depkes RI : 1995) 

Rumus molekul : C6H7N3O pemerian hablur putih atau tidak berwarna 

atau serbuk hablur putih, putih, tidak berbau, perlahan lahan dipengaruhi 

oleh udara dan cahaya. Kelarutan mudah larut dalam air, agak sukar larut 

dalam etanol, sukar larut dalam kloroform dan dalam eter. Jarak lebur 

antara 170
o
 dan 173

o
. 

Mekanisme kerjanya berdasarkan terganggunya sintesa mycolic acid, 

yang diperlukan untuk membangun dinding bakteri. Isoniasid masih tetap 

merupakan obat kemoterapi terpenting terhadap berbagai tipe tuberkulosis  

dan selalu sebagai multipe terapi dengan rifampisin dan pirasinamid (Tjay, 

Tan Hoan : 2007). 

b. Pirasinamid 

 

Gambar 2 Struktur Pirasinamid (Depkes RI : 1995) 
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Rumus molekul : C5H5N3O pemerian serbuk hablur, putih hingga 

praktis putih, tidak berbau, atau praktis tidak berbau. Kelarutan agak sukar 

larut dalam air, sukar larut dalam etanol, dalam eter dan dalam kloroform. 

Jarak lebur antara 188
o
 dan 191

o
. 

Pirasinamid harus dihidrolisis secara enzimatik menjadi asam 

pirazinoat yang merupakan bentuk aktif dari pirasinamid. Beberapa strain 

yang resisten tidak memiliki pirasinamid dase yang cukup. Tetapi, cara 

kerja pirasinamid tidak di ketahui. Spektrum kerjanya sangat sempit dan 

hanya meliputi M. tuberculosis. Mekanisme kerjanya berdasarkan 

pengubahannya menjadi asam pirazinat oleh enzim pyrazinamidase yang 

berasal dari basil TBC ( Tjay, Tan Hoan : 2007). 

c. Rifampisin 

 

Gambar 3 Struktur Rifampisin (Depkes RI : 1995) 

Rumus molekul : C43H58N4O12 , pemerian serbuk hablur, coklat merah. 

Kelarutan sangat larut dalam air; mudah larut dalam kloroform; larut 

dalam etil asetat dan dalam metanol. pH antara 4,5 dan 6,5(Depkes RI, 

1995).  

Derivat semi-sintesis dari rifamisin B ini dihasilkan oleh Streptomyces 

mediterranei. Rifampisin berkhasiat bakterisid luas terhadap fase 

pertumbuhan M. tuberculosae dan M. leprae, baik di luar maupun di 

dalam sel. Mekanisme kerjanya berdasarkan perintangan spesifik dari 

enzim bakteri RNA-polymerase, sehingga sintesa RNA terganggu (Tjay, 

Tan Hoan, 2007: 158).    
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E. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) atau sering disebut juga HPLC 

(high Performance Liquid Chromatography) merupakan metode yang tidak 

destruktif dan dapat digunakan baik untuk analisis kualitatif maupun 

kuantitatif. Kegunaan umum KCKT yaitu untuk memisahkan sejumlah 

senyawa organik, anorganik, maupun senyawa biologis; untuk analisis 

ketidakmurnian (impurities); untuk analisis senyawa-senyawa tidak menguap 

(non volatil); penentuan molekul-molekul netral, ionik, maupun zwitter ion; 

isolasi dan pemurnian senyawa; pemisahan senyawa-senyawa yang 

strukturnya hampir sama; pemisahan senyawa-senyawa dalam jumlah banyak, 

dan skala industri (Gandjar dan Rohman, 2007 : 378-379). 

Untuk pemahaman yang mendasar tentang faktor yang mempengaruhi 

pemisahan pada kromatografi cair, maka perlu mengetahui komponen pokok 

instrumentasi KCKT antara lain : 

a. Wadah fase gerak pada KCKT 

Wadah fase gerak harus bersih dan inert. Fase gerak sebelum digunakan 

dilakukan degassing (penghilang gas), karena adanya gas berkumpul akan 

mengacaukan analisis. Adanya pengotor dalam reagen juga dapat 

menyebabkan gangguan pada sistem kromatografi maka melakukan 

penyaringan terlebih dahulu. 

b. Fase gerak pada KCKT 

Fase gerak atau eluen terdiri atas campuran pelarut yang dapat bercampur 

secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Untuk fase 

normal (fase diam lebih polar daripada fase gerak), kemampuan elusi 

meningkat dengan meningkatnya polaritas pelarut. Sedangkan fase terbalik 

(fase diam kurang polar daripada fase gerak), kemampuan elusi menurun 

dengan meningkatnya polaritas pelarut. 

c. Pompa pada KCKT 

Sifat pompa harus inert terhadap fase gerak yang mampu memberikan 

tekanan sampai 5000 psi dan mampu mengalirkan fase gerak dengan 

kecepatan alir 3 ml/menit (kecepatan 20 ml/menit untuk tujuan preparatif). 
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Tujuan adanya pompa ini yaitu untuk menjamin proses penghantaran fase 

gerak berlangsung secara cepat, reprodusibel, konstan, dan bebas dari 

gangguan. 

d. Kolom pada KCKT 

Ada 2 jenis kolom pada KCKT yaitu kolom konvensional dan kolom 

mikrobor. 

e. Fase diam pada KCKT 

Kebanyakan fase diamnya berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi, 

silika yang tidak dimodifikasi, atau polimer-polimer stiren dan divinil 

benzen. Permukaan silika adalah polar dan sedikit asam karena adanya 

residu gugus silanol (Si-OH). 

f. Detektor KCKT 

Karakteristik detektor yang ideal sebagai berikut : mempunyai respon 

terhadap solut yang cepat dan reprodusibel, mempunyai sensitifitas yang 

tinggi yaitu mampu mendeteksi solut pada kadar yang sangat kecil, stabil 

dalam pengoperasiannya, tidak peka terhadap perubahan suhu dan 

kecepatan alir fase gerak. 

g. Komputer, Integrator, atau Recorder 

Alat ini mengukur sinyal elektronik yang dihasilkan oleh detektor lalu 

memplotkannya sebagai suatu kromatogram yang selanjutnya. Lebih 

banyak digunakan komputer daripada recorder karena komputer dapat 

menyimpan kromatogram untuk evaluasi di kemudian hari. 

Jenis-jenis kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) : 

1) Kromatografi Adsorbsi 

Pemisahan menggunakan fase normal dengan menggunakan fase 

diam silika gel dan alumina. Pada silika dan alumina terdapat gugus 

hidroksi yang akan berinteraksi dengan solut. Gugus silanol pada silika 

mempunyai reaktifitas yang berbeda, karena solut dapat terikat secara 

kuat sehingga menyebabkan puncak yang berekor (tailing). Solut-solut 

akan tertahan karena adanya adsorpsi pada permukaan gugus silanol 

dan akan terelusi sesuai dengan urutan polaritasnya. 
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2) Kromatografi Partisi 

Disebut juga dengan kromatografi fase terikat. Fase diam 

kromatografi ini adalah silika yang dimodifikasi secara kimiawi atau 

fase terikat. Fase diam yang populer yaitu oktadesilsilan (ODS atau 

C18) dan menggunakan fase terbalik. Fase gerak yaitu campuran 

metanol atau asetonitril dengan air atau larutan buffer. Terbentuknya 

spesies yang terionisasi menyebabkan ikatannya dengan fase diam 

menjadi lebih lemah dibanding jika solut dalam bentuk spesies yang 

tidak terionisasi karenanya spesies yang mengalami ionisasi akan 

terelusi lebih cepat. 

3) Kromatografi Penukar Ion 

KCKT penukar ion menggunakan fase diam yang dapat menukar 

kation atau anion dengan suatu fase gerak. Fase gerak yang populer 

yaitu polistiren resin. Misal, resin kation polistirena yang berikatan 

secara silang dengan difenilbenzena membentuk matriks yang tidak 

larut. Cincin benzen telah tersulfonasi untuk membentuk penukar 

kation asam sulfonat yang kuat. Pemisahan pada kromatografi ini 

menggunakan media air karena sifat ionisasinya. 

4) Kromatografi Eksklusi Ukuran 

Kromatografi ini disebut juga dengan kromatografi permiasi gel 

dan digunakan untuk memisahkan atau menganalisis senyawa dengan 

berat molekul >2000 dalton. Fase diam berupa silika atau polimer yang 

bersifat porus sehingga solut dapat melewati porus (lewat diantara 

partikel), atau berdifusi lewat fase diam. Molekul solut dengan BM 

besar akan terelusi, kemudian molekul—molekul yang ukuran 

medium, dan molekul yang jauh lebih kecil (Gandjar dan Rohman, 

2007 : 394-399).  
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