
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Permasalahan 

 Hipertensi merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan tekanan 

darah yang memberi gejala berlanjut pada penyakit kardiovaskuler lainnya 

seperti penyakit jantung iskemik, infark miokard, dan angina pektoris. 

Hipertensi juga dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan otak, dan 

kematian. Penggunaan antihipertensi dapat mengurangi resiko terjadinya 

penyakit kardiovaskuler yang disebabkan oleh hipertensi (Mosterd, et al, 

1999). 

 Metoprolol merupakan obat selective β-1-adrenoreceptor antagonist 

yang digunakan pada pengobatan penyakit kardiovaskular seperti hipertensi 

dan penyakit jantung koroner. Sekitar 70% sampai 80% dari dosis metoprolol 

yang diberikan secara oral dimetabolisme oleh CYP2D6 di hati (Qin & Rui, 

2006). CYP2D6 menunjukkan derajat variabilitas yang sangat tinggi untuk 

setiap individu, akibatnya dapat meningkatkan resiko dari adverse drug 

reaction dan penurunan respon terapi (Zanger, et al, 2003).  

Metoprolol yang diberikan secara peroral, sekitar 95 % dari dosis yang 

diberikan diekskresikan lewat urin dimana 10 % dalam bentuk unchanged 

(New Zealand Data Sheet, 2012). Oleh karena itu untuk mempelajari 

perbedaan metabolisme obat antar individu dapat dilakukan dengan 

menentukan perbandingan kadar obat induk dan metabolitnya dalam urin. 

Metode analisis yang valid diperlukan untuk menetapkan kadar metoprolol 

dalam tubuh khususnya urin. 

  Data ekskresi obat lewat urin dalam jumlah bermakna dapat digunakan 

untuk memperkirakan bioavailabilitas (Shargel & Yu, 1988). Umumnya 

metode kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) sering digunakan, karena 

KCKT mampu memisahkan bahan-bahan yang dapat mengganggu analisis 

serta mampu mendeteksi dan menetapkan kadar analit yang sangat kecil 
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(Hadjar, 1985). Kadar obat di dalam matriks biologi sangat kecil sehingga 

dibutuhkan metode analisis yang sangat sensitif dan selektif agar dapat 

mengukur kadar obat yang terdapat dalam matriks biologi yang diperiksa 

secara akurat dan bisa dipercaya (Harahap, 2010).  

  Suatu metode analisis harus divalidasi untuk melakukan verifikasi 

bahwa parameter-parameter kinerjanya cukup mampu untuk mengatasi 

masalah analisis, karenanya suatu metode harus divalidasi ketika metode 

baku digunakan di laboratorium yang berbeda, dikerjakan oleh analisis yang 

berbeda, atau dikerjakan dengan alat yang berbeda (Gandjar & Rohman, 

2007). 

 Beberapa metode untuk analisis metoprolol dalam urin telah 

dipublikasikan. Penelitian yang dilakukan oleh Qin & Rui (2006)  

menggunakan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dengan  

detektor fluoresens telah berhasil menetapkan metoprolol dan metabolitnya 

yaitu α-hidroksimetoprolol dan o-desmetilmetoprolol. Penelitian ini 

menggunakan etil asetat untuk ekstraksinya menghasilkan nilai batas 

kuantitasi (LOQ) masing-masing sebesar 0,010; 0,005; dan 0,005 µg/mL. 

Baranowska & Wilczek (2009) melakukan  penetapan kadar metoprolol dan 

metabolitnya (α-hidroksimetoprolol) menggunakan KCKT fase terbalik  

dengan  detektor  fluoresens dan  menggunakan metanol dan asetonitril untuk 

ekstraksinya ekstraksinya menghasilkan nilai batas kuantitasi sebesar 0,020 

µg/mL. 

Metode analisis yang telah dipublikasikan seringkali dimodifikasi untuk 

menyesuaikan kondisi dengan peralatan dan bahan yang tersedia di 

laboratorium pengujian. Modifikasi ini harus divalidasi untuk memastikan 

pelaksanaan pengujian yang sesuai dari metode analisis (Food and Drug 

administration, 2001). Pada penelitian ini, akan dilakukan modifikasi 

terhadap metode analisis yang telah dipublikasikan dan validasi dari metode 

tersebut.  
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B. Perumusan Masalah 

1. Apakah metode KCKT dengan detektor ultra violet (UV) mampu 

menganalisis metoprolol pada sampel urin manusia? 

2. Apakah metode analisis metroprolol dalam urin secara KCKT dengan 

detektor UV memenuhi parameter validasi yang diharapkan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kemampuan metode KCKT dengan detektor UV untuk 

menganalisis metoprolol pada sampel urin manusia. 

2. Melakukan validasi metode analisis metroprolol dalam urin secara 

KCKT dengan detektor UV. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah 

tentang metode yang cepat, sensitif, terpercaya, dan mudah untuk 

menganalisis metoprolol pada sampel urin manusia sehingga dapat membantu 

pemantauan pengobatan dan pengoptimalan manfaat terapi metoprolol dalam 

pelayanan farmasi. 
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