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� Ket: (a) membran homogen tanpa pori-pori (b) membran material 
rapat pori-pori lurus (c) membran selulosa yang digunakan dalam
proses filtrasi, memperlihatkan keadaan serabut yang saling silang
dan saluran yang berliku-liku 4



ABSORPSI DAN ELIMINASI OBAT

� Difusi melalui membran biologis merupakan 

langkah penting bagi obat untuk memasuki 

(absorpsi) atau meninggalkan (eliminasi) 

tubuh.
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tubuh.

� Difusi dapat terjadi melalui sel-sel lipoid dua 

lapis (lipoidal bilayer) � difusi transeluler

� Difusi paraseluler terjadi melalui ruang antarsel 

yang berdekatan.
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PELEPASAN OBAT

� Pelepasan obat merupakan proses 

multilangkah yang meliputi difusi, disintegrasi, 

deagregasi, dan disolusi.

� Contoh: pelepasan steroid (hidrokortison, dll) 
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� Contoh: pelepasan steroid (hidrokortison, dll) 

dari krim dan salep topikal.

� Pelepasan obat harus terjadi sebelum obat 

dapat bekerja aktif secara farmakologis.
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HUKUM DIFUSI FICK

� Pada tahun 1855, Fick menemukan bahwa
persamaan matematika dari konduksi panas
yang dikembangkan oleh Fourier pada tahun
1822 dapat diterapkan ke dalam perpindahan
massa � menentukan proses difusi dalam
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massa � menentukan proses difusi dalam
sistem farmasetik.

� J = fluks (g/cm2det)

� M = jumlah massa (g atau mol)

� S = luas permukaan (cm2)

� t = waktu (detik)
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HUKUM DIFUSI FICK

� Fluks, berbanding lurus dengan gradien
konsentrasi, dC/dx:
� D = koefisien difusi (cm2/det)

� C = konsentrasi (g/cm3)

� x = jarak (cm)
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� x = jarak (cm)

� Tanda negatif pada persamaan menandakan
bahwa difusi terjadi dalam arah yang berlawanan
dengan kenaikan konsentrasi (arah x positif).

� Jadi difusi terjadi dalam arah penurunan
konsentrasi difusan �fluks selalu bernilai positif.

� Difusi akan berhenti jika tidak terdapat lagi
gradien konsentrasi (jika dC/dx = 0).
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HUKUM FICK PERTAMA

� Hukum Fick pertama:
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� Meskipun koefisien difusi (D) tampak seperti
suatu konstanta perbandingan, koefisien ini
biasanya tidak tetap konstan seperti konstanta
pada umumnya.

� D dipengaruhi oleh konsentrasi, suhu, tekanan, 
sifat pelarut, dan sifat kimia difusan. 
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HUKUM FICK KEDUA

� Suatu persamaan untuk transpor massa yang 

menekankan perubahan dalam konsentrasi 

terhadap waktu pada tempat tertentu, bukan 

pada massa yang berdifusi melalui satu satuan 
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pada massa yang berdifusi melalui satu satuan 

luas barrier dalam satuan waktu dikenal 

sebagai Hukum Fick KeduaHukum Fick KeduaHukum Fick KeduaHukum Fick Kedua.

� Persamaan difusi ini didapatkan sebagai 

berikut (lihat gambar):
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HUKUM FICK KEDUA
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� Gambar sel difusi. Kompartemen donor mengandung
difusan pada konsentrasi C
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HUKUM FICK KEDUA

� Konsentrasi, C, dalam elemen volume tertentu
hanya berubah sebagai akibat aliran bersih
molekul yang berdifusi ke dalam atau ke luar dari
suatu daerah.

Perbedaan konsentrasi diakibatkan oleh
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� Perbedaan konsentrasi diakibatkan oleh
perbedaan masukan (input) dan keluaran
(output).

� Konsentrasi difusan dalam elemen volume 
berubah seiring waktu, yaitu ∆C/∆t, sementara
fluks atau jumlah zat yang berdifusi berubah
seiring jarak, ∆J/∆x, dalam arah x, atau
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HUKUM FICK KEDUA

� Dengan menurunkan persamaan hukum 

pertama terhadap x, akan diperoleh
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pertama terhadap x, akan diperoleh
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HUKUM FICK KEDUA

� Persamaan mewakili difusi hanya 

dalam arah x

� Jika ingin menyatakan perubahan konsentrasi 

difusan dalam 3 dimensi, hukum Fick kedua ditulis 

dalam bentuk umum:
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dalam bentuk umum:

� Namun persamaan ini biasanya tidak dibutuhkan 

dalam masalah difusi farmasi karena pergerakan 

dalam satu arah saja sudah cukup menggambarkan 

kebanyakan kasus.
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HUKUM FICK KEDUA

� Hukum Fick kedua menyatakan bahwa 

perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam 

daerah tertentu sebanding dengan 

perubahan gradien konsentrasi pada titik itu 
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perubahan gradien konsentrasi pada titik itu 

dalam sistem tersebut.
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KEADAAN TUNAK (STEADY STATE)

6/2/2013
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� Gambar Sel difusi. Kompartemen donor mengandung difusan 

pada konsentrasi C



KEADAAN TUNAK

� Pada percobaan difusi, larutan dalam 

kompartemen reseptor secara konstan 

dikeluarkan dan diganti dengan pelarut baru 

untuk menjaga supaya konsentrasi berada 
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untuk menjaga supaya konsentrasi berada 

pada tingkat yang rendah � “kondisi sinkkondisi sinkkondisi sinkkondisi sink”

� Kompartemen sebelah kiri merupakan sumber 

dan kompartemen sebelah kanan merupakan 

penampung (sink)
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KEADAAN TUNAK
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� Gambar 5. Gradien konsentrasi difusan melintasi diafragma  sel difusi. Ini 

normal bagi kurva konsentrasi untuk naik atau turun dengan tajam pada 

batas barrier karena umumnya  C1 berbeda dari Cd, dan C2 berbeda dari Cr. 

Sebagai contoh, konsentrasi C1 akan = Cd hanya jika K – C1/Cd bernilai 1. 18



KEADAAN TUNAK

� Pada Gambar 5 di atas menggambarkan difusi tunak 

melalui suatu selaput tipis  dengan ketebalan h.

� Dalam hal ini, koefisien difusi dianggap konstan 

karena larutan pada kedua sisi selaput encer.
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� Konsentrasi pada kedua sisi selaput, Cd dan Cr, dijaga 

konstan dan kedua sisi diaduk dengan baik.

� Difusi terjadi dengan arah dari konsentrasi yang lebih 

tinggi (Cd) ke konsentrasi yang lebih rendah (Cr).

� Setelah waktunya cukup, keadaan tunak dicapai dan 

konsentrasi menjadi konstan pada seluruh titik dalam 

selaput, seperti diperlihatkan dalam Gambar 6.
19



KEADAAN TUNAK

6/2/2013

� Gambar 6. Difusi menembus selaput tipis. Molekul zat terlarut berdifusi 

dari konsentrasi lebih tinggi yang tercampur dengan baik, C1, menuju 

konsentrasi lebih rendah yang tercampur dengan baik, C2. Konsentrasi 

pada kedua sisi selaput dijaga konstan. Pada keadaan tunak, konsentrasi 

tetap sama pada semua titik dalam selaput. Profil konsentrasi di dalam 

selaput adalah linier, dan alirannya konstan. 20



GAYA PENGGERAK TERJADINYA DIFUSI

Gaya Gaya Gaya Gaya PenggerakPenggerakPenggerakPenggerak ContohContohContohContoh PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan

Konsentrasi Difusi pasif Difusi pasif adalah suatu proses perpindahan massa

molekul individual suatu substrat yang dilakukan

dengan gerakan molekul acak & berhubungan

dengan gradien konsentrasi

Disolusi obat “Disolusi” obat terjadi jika tablet dimasukkan ke

dalam larutan & biasanya disertai dengan
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dalam larutan & biasanya disertai dengan

disintegrasi dan deagregasi matriks padat yang 

diikuti dengan difusi obat dari partikel kecil obat yang 

tersisa.

Tekanan Pelepasan

obat osmotik

Sistem pelepasan obat osmotik menggunakan

tekanan osmotik sebagai gaya penggerak untuk

pelepasan obat terkendali; suatu pompa osmotik

sederhana terdiri dari sebuah inti osmotik (yang 

mengandung obat dengan atau tanpa zat osmotik) 

yang disalut dengan suatu membran semipermiabel ; 

membran semipermiabel ini mempunyai lubang

untuk pelepasan obat dari pompa
21



GAYA PENGGERAK TERJADINYA DIFUSI

Gaya Gaya Gaya Gaya PenggerakPenggerakPenggerakPenggerak ContohContohContohContoh PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan

Tekanan Pancaran

bertekanan

untuk

penghantaran

obat

Pancaran bertekanan digunakan untuk

penghantaran obat; suatu injektor pancaran

menghasilkan pancaran dengan kecepatan tinggi

(>100 m/detik) yang mempenetrasi kulit dan

menghantarkan obat secara subkutan, intradermal, 

atau intramuskular tanpa menggunakan jarum

suntik; mekanisme untuk menghasilkan pancaran
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suntik; mekanisme untuk menghasilkan pancaran

berkecepatan tinggi meliputi pegas kompresi atau

udara termampatkan

Suhu Liofilisasi Liofilisasi (pengeringan beku) larutan berair beku

yang mengandung obat dan bahan pembentuk

matriks bagian dalam melibatkan perubahan

simultan dalam penyusutan batas terhadap waktu, 

transisi fase pada antarmuka es-uap mengikuti

hubungan tekanan-suhu Clausius-Clapeyron, dan

difusi uap air sepanjang lorong pori-pori matriks

kering pada suhu rendah dan kondisi hampa udara
22



GAYA PENGGERAK TERJADINYA DIFUSI
Gaya Gaya Gaya Gaya PenggerakPenggerakPenggerakPenggerak ContohContohContohContoh PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan

Suhu Ekstraksi yang 

dibantu

gelombang

mikro

Ekstraksi yang dibantu gelombang mikro

(microwave-assisted extraction, MAE) adalah suatu

proses yg menggunakan energi gelombang mikro

untuk memanaskan pelarut yg berkontak dengan

sampel untuk partisi analit dari matriks sampel ke

dalam pelarut; kemampuan untuk memanaskan

dengan cepat campuran pelarut dengan sampel

merupakan keuntungan utama teknik ini, dg 
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merupakan keuntungan utama teknik ini, dg 

menggunakan bejana tertutup, ekstraksi dapat

dilakukan pada suhu yg ditingkatkan sehingga

mempercepat perpindahan massa senyawa target 

dari matriks sampel

Potensial listrik Elektroforesis Elektroforesis melibatkan pergerakan partikel

bermuatan melalui cairan di bawah pengaruh

perbedaan potensial yg diterapkan; suatu sel

elektroforesis yg dilengkapi dg 2 elektroda

mengandung dispersi; jika potensial diterapkan

pada elektroda, partikel berpindah menuju

elektroda yg berlawanan muatan 23



GAYA PENGGERAK TERJADINYA DIFUSI

Gaya Gaya Gaya Gaya PenggerakPenggerakPenggerakPenggerak ContohContohContohContoh PenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan

Potensial listrik Penghantaran

obat secara

iontoforentik

kulit

Iontoforensis digunakan untuk meningkatkan

penghantaran obat secara transdermal dengan

menggunakan aliran kecil melalui reservoir yang 

mengandung obat yang terionisasi; 1 elektroda

(elektroda positif untuk menyampaikan ion yang 

bermuatan positif dan elektroda negatif
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bermuatan positif dan elektroda negatif

menyampaikan ion yang bermuatan negatif) 

ditempatkan di antara reservoir obat dan kulit; 

elektroda lain dengan muatan positif ditempatkan

dalam jarak dekat untuk melengkapi sirkuit, dan

elektroda-elektroda itu dihubungkan dengan

sumber listrik; ketika arus mengalir, ion yang 

bermuatan dipindahkan menuju kulit melalui pori-

pori.
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PROSEDUR DAN PERALATAN UNTUK MENILAI

DIFUSI OBAT

� Sel difusi sederhana

� Alat ini terbuat dari 

gelas, plastik tembus 

pandang, atau 

bahan polimer, 
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bahan polimer, 

mudah dirakit dan 

dibersihkan, dan 

dapat 

memungkinkan 

untuk melihat cairan, 

dapat juga 

dilengkapi dengan 

pengaduk berputar.
25



PROSEDUR DAN PERALATAN UNTUK MENILAI

DIFUSI OBAT

� Sel difusi sederhana

� Peralatan ini dapat dihubungkan dengan 

termostat dan pengambilan serta penetapan 

kadar sampel dapat dilakukan secara otomatis.

� Biasanya bejana donor diisi dengan larutan obat. 
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� Biasanya bejana donor diisi dengan larutan obat. 

Sampel diambil dari kompartemen penerima dan 

selanjutnya ditetapkan kadarnya menggunakan 

berbagai metode analitik seperti penghitungan 

sintilasi cairan atau HPLC dengan berbagai 

detektor (misalnya spektrometri uv, fluoresensi, 

atau massa).

� Percobaan dapat dilaksanakan selama beberapa 

jam di bawah kondisi yang terkendali.
26



PROSEDUR DAN PERALATAN UNTUK MENILAI

DIFUSI OBAT

� Sel difusi untuk permeasi 

melalui lapisan kulit

� Permean dapat dalam 

bentuk gas, cair, atau gel. 

� Ket: A, tutup gelas; B, 
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� Ket: A, tutup gelas; B, 

bejana gelas; C, kerah 

alumunium; D, penahan 

membran dan sampel.

27

� Selama percobaan difusi, sel dijaga pada suhu konstan dan

dikocok secara hati-hati di daerah membran

� Sampel diambil dari bejana reseptor pada waktu-waktu

tertentu dan dianalisis kadar permeannya.



KOEFISIEN DIFUSI DAN KOEFISIEN

PERMEABILITAS

� Difusivitas adalah sifat material yang mendasar dari 

sistem dan bergantung pada zat terlarut, suhu, dan 

medium tempat difusi terjadi.

� Molekul gas berdifusi dengan cepat melalui udara 

dan gas lain
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dan gas lain

� Difusivitas dalam cairan lebih kecil, dan dalam 

padatan lebih kecil lagi

� Molekul gas lewat dengan lambat dan sulit melalui 

lempengan logam dan barier/sawar kristalin

� Difusivitas adalah fungsi dari struktur molekul 

difusan dan bahan penghambat.
28



KOEFISIEN DIFUSI DAN KOEFISIEN

PERMEABILITAS

� Koefisien difusi gas dan cairan yang melewati 

air, kloroform, dan bahan polimer dapat dilihat 

pada Tabel 11-2

� Perkiraan koefisien difusi dan permeabilitas 
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� Perkiraan koefisien difusi dan permeabilitas 

obat-obat yang keluar dari pelarut (air atau 

yang lain) melalui membran sintetik dan alami 

dapat dilihat pada Tabel 11-3.
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KOEFISIEN DIFUSI DAN KOEFISIEN

PERMEABILITAS

6/2/2013
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KOEFISIEN DIFUSI DAN KOEFISIEN

PERMEABILITAS

6/2/2013
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DIFUSI BIOLOGIS �ABSORBSI DAN SEKRESI

OBAT DI USUS

� Permeabilitas nyata, Papp TAXOL melintasi 

lapisan tunggal sel Caco-2 adalah 4,4 x 10-6

cm/det dari arah apikal ke arah basolateral 

(arah absorpsi) dan 31,8 x 10-6 cm/det dari 
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(arah absorpsi) dan 31,8 x 10 cm/det dari 

arah basolateral ke arah apikal (arah sekresi).

� Dengan menganggap kedua transpor obat baik 

absorpsi maupun sekresi terjadi pada kondisi 

sink (Cr << Cd), berapakah jumlah TAXOL yang 

terabsorbsi melalui dinding  usus 2 jam setelah 

makan obat secara oral?
32



DIFUSI BIOLOGIS �ABSORBSI DAN SEKRESI

OBAT DI USUS

� Dianggap bahwa konsentrasi TAXOL dalam 

cairan usus adalah 0,1 mg/mL, dan setelah 

pemberian obat secara i.v konsentrasi awal 

TAXOL dalam plasma adalah 10 µg/mL. berapa 

6/2/2013

TAXOL dalam plasma adalah 10 µg/mL. berapa 

banyak TAXOL yang akan disekresikan ke 

dalam feses 2 jam setelah pemberian obat? 

Dianggap bahwa luas daerah efektif untuk 

absorpsi dan sekresi adalah 1 m2.
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DIFUSI BIOLOGIS �ABSORBSI DAN SEKRESI

OBAT DI USUS

� Kita mempunyai

Untuk absorpsi usus:
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� Untuk absorpsi usus:

� Untuk sekresi usus:

34



ABSORBSI OBAT PADA GASTROINTESTINAL

� Obat melintas melalui membran hidup mengikuti 2 kelas 

transpor utama, yaitu transpor pasif dan transpor yang 

diperantarai pembawa

� Perpindahan pasif mencakup suatu difusi sederhana yang 

didorong oleh perbedaan konsentrasi obat pada kedua sisi 
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didorong oleh perbedaan konsentrasi obat pada kedua sisi 

membran.

� Dalam absorpsi usus, secara umum obat bergerak dengan 

cara transpor pasif dari daerah berkonsentrasi tinggi dalam 

saluran gastrointestinal menuju daerah berkonsentrasi rendah 

dalam sirkulasi sistemik. Dengan menganggap bahwa obat 

yang diabsorpsi segera mengalami pengenceran saat 

mencapai aliran darah, maka kondisi sink dapat 

dipertahankan setiap saat.
35



ABSORBSI OBAT PADA GASTROINTESTINAL

� Transpor yang diperantarai pembawa dapat digolongkan 

sebagai transpor aktif (yaitu membutuhkan sumber energi) 

atau sebagai difusi terfasilitasi (yaitu tidak bergantung pada 

sumber energi seperti adenosin trifosfat, ATP)

� Pada transpor aktif, obat dapat bergerak dari daerah 

berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi melalui 
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berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi melalui 

“kerja pompa” sistem transpor biologis ini.

� Difusi molekuler obat melintasi mukosa usus sudah lama 

diperkirakan sebagai jalur utama untuk absorpsi obat ke 

dalam tubuh.

� Absorpsi obat dengan cara difusi melalui sel usus (enterosit) 

atau di antara sel-sel (difusi paraseluler) diatur oleh tingkat 

ionisasi obat, kelarutan dan konsentrasinya dalam usus, dan 

permeabilitas membran obat tersebut.
36



HIPOTESIS PARTISI-PH

� Membran biologis umumnya bersifat lipofilik, dan 

obat menembus sawar ini umumnya dalam bentuk 

molekul yang tidak terdisosiasi

� Brodie dkk merupakan peneliti pertama yang 

menerapkan prinsip yang dikenal dengan “Hipotesis 

partisi-pH”, bahwa obat diabsorpsi dari saluran 
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partisi-pH”, bahwa obat diabsorpsi dari saluran 

gastrointestinal secara difusi pasif bergantung pada 

fraksi obat yang tidak terdisosiasi pada pH usus.

� Koefisien partisi antara membran dan cairan 

gastorintestinal bernilai besar untuk spesies obat 

yang tidak terdisosiasi dan memudahkan transpor 

bentuk molekul dari usus melalui dinding mukosa 

dan ke dalam sirkulasi sistemik. 37



ABSORPSI PERKUTAN

� Penetrasi perkutan yaitu perlewatan melalui kulit, 

melibatkan 

� Disolusi obat dalam pembawanya

� Difusi obat yang tersolubilisasi (zat terlarut) dari pembawa 

menuju ke permukaan kulit

Penetrasi obat melalui lapisan-lapisan kulit, terutama 
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� Penetrasi obat melalui lapisan-lapisan kulit, terutama 

stratum corneum

� Gambar 11-18 menunjukkan berbagai macam 

struktur kulit yang terlibat dalam absorpsi perkutan. 

Langkah yang paling lambat biasanya yang 

melibatkan perlewatan melalui stratum korneum �

langkah yang membatasi atau mengendalikan 

permeasi. 38
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� Gambar 11-18. Struktur kulit yang terlibat dalam proses absorbsi perkutan. 

Ketebalan lapisan tidak digambarkan dalam skala. Kunci untuk tempat-

tempat penetrasi perkutan: A, transeluler; B, difusi melalui saluran antarsel; 

C, melalui saluran sebaseus; D, transfolikuler; E, melalui saluran keringat 39



ABSORPSI BUKAL

� Dengan menggunakan berbagai macam asam & basa 

organik sebagai model obat, Beckett dan Moffat 

mempelajari penetrasi obat ke dalam membran lipid 

dan mulut manusia. Sesuai dengan hipotesis pH-

partisi, absorpsi dihubungkan dengan pKa senyawa 

dan koefisien partisi lipid-airnya.
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dan koefisien partisi lipid-airnya.

� Tidak seperti membran usus, membran bukal 

tampaknya tidak memiliki jalur pori-pori air yang 

bermakna, dan pH permukaan pada intinya = pH 

larutan obat yang didapar.

� Absorpsi bukal dianggap merupakan proses orde 

pertama karena obat tidak diakumulasikan dalam 

bagian darah. 40



PELEPASAN OBAT ELEMENTER

� Pelepasan zat aktif dari sediaan dan 

bioabsorpsinya selanjutnya dikendalikan oleh 

sifat fisika kimia obat dan bentuk 

penghantarannya, serta sifat fisiologis dan 
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penghantarannya, serta sifat fisiologis dan 

fisika kimia sistem biologis.

� Pelepasan obat dari sistem penghantaran 

melibatkan faktor difusi dan disolusi.

41



PELEPASAN OBAT ORDE NOL

� Fluks, J, sebenarnya sebanding dengan gradien aktivitas 

termodinamik dibanding dengan konsentrasi

� Aktivitas akan berubah dalam pelarut yang berbeda, dan 

kecepatan difusi pelarut pada konsentrasi tertentu dapat 

berbeda jauh bergantung pada jenis pelarut yang digunakan.
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berbeda jauh bergantung pada jenis pelarut yang digunakan.

� Aktivitas termodinamik obat dapat dipertahankan konstan (a = 

1) dalam bentuk sediaan dengan menggunakan larutan jenuh 

dengan adanya obat padat dalam jumlah berlebih.

� Unit aktivitas memastikan pelepasan obat secara konstan 

yang bergantung pada permeabilitas membran dan geometri 

bentuk sediaan � “pelepasan orde nol”“pelepasan orde nol”“pelepasan orde nol”“pelepasan orde nol”
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CONTOH PERHITUNGAN DIFUSI OBAT

SEDERHANA MELALUI MEMBRAN

� Suatu steroid yang baru saja disintesis dibiarkan 

lewat melalui suatu membran siloksan yang 

mempunyai luas penampang melintang, S, sebesar 

10,36 cm2 dan ketebalan, h, sebesar 0,085 cm 

dalam suatu sel difusi pada 25ºC. Dari perpotongan 

horizontal plot Q = M/S terhadap t, waktu tunda, t , 
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horizontal plot Q = M/S terhadap t, waktu tunda, t L, 

diperoleh 47,5 menit. Konsentrasi awal, C0 adalah 0, 

003 mmol/cm3. Jumlah steroid yang melewati 

membran dalam 4,0 jam adalah 3,65 x 10-3 mmol.

� Hitung:
a. Parameter DK dan permeabilitas P

b. Koefisien difusi

c. Koefisien partisi 43



a. Kita mempunyai

6/2/2013

b. Dengan menggunakan waktu tunda t L = 

h2/6D, maka:

atau = 4,23 x 10-7 cm2/detik

44



c. Dengan menggabungkan permeabilitas 

dengan harga D, dapat dihitung koefisien 

partisi:

6/2/2013
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