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SEJARAH BIOFARMASI

Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-
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an bermunculan laporan, publikasi dan diskusi 
yang mengemukakan bahwa banyak obat dengan 
kandungan  dosis  dan bentuk sediaan yang 
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kandungan, dosis, dan bentuk sediaan yang 
sama dan dikeluarkan oleh industri farmasi yang 
berbeda memberikan kemanjuran yang berbeda. 
Laporan-laporan dan publikasi-publikasi 
tersebut menyebabkan munculnya ilmu baru 
dalam bidang farmasi yaitu biofarmasidalam bidang farmasi yaitu biofarmasi.
Riegelman, John Wagner, dan Geihard Levy 
dikenal sebagai pelopor biofarmasi. 
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Pada tahun 1961 dalam suatu artikel review di 
Journal of Pharmaceutical Sciences dikemukakan 
definisi dari biofarmasi sebagai berikut: 
“Biofarmasi adalah cabang ilmu farmasi 

10/3/20Biofarmasi adalah cabang ilmu farmasi 
yang mempelajari hubungan antara sifat-
sifat fisiko kimia dari bahan baku obat dan 
b k di  d  f k i d h 
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bentuk sediaan dengan efek terapi sesudah 
pemberian obat tersebut kepada pasien”.
Perbedaan sifat fisiko kimia dari sediaan Perbedaan sifat fisiko kimia dari sediaan 
ditentukan oleh bentuk sediaan, formula dan cara 
pembuatan, sedangkan perbedaan sifat fisiko 
ki i  b h  b k  b t d t b l d i b t k kimia bahan baku obat dapat berasal dari bentuk 
bahan baku (ester, garam, kompleks atau 
polimorfisme) dan ukuran partikel.
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Menyadari akan perkembangan biofarmasi ini
k A i  C ll  f Ph  A i timaka American College of Pharmacy Assosiation

pada tahun 1968 memutuskan bahwa semua
College/School of Pharmacy yang terakreditasi di
A ik h d k k li h bi f i
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Amerika harus mengadakan kuliah biofarmasi
dan farmakokinetika dalam kurikulumnya.
Selanjutnya perkembangan ilmu biofarmasi , 
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j y p g ,
melihat bentuk sediaan sebagai suatu “drug 
delivery system” yang menyangkut pelepasan
obat berkhasiat dari sediaannya, absorpsi dariy , p
obat berkhasiat yang sudah dilepaskan, distribusi
obat yang sudah diabsorpsi oleh cairan tubuh, 
metabolisme obat dalam tubuh serta eliminasi
obat dari tubuh. 
Proses yang disebutkan di atas dapat dilihat dari
skema pemberian obat secara oral (misal tablet) skema pemberian obat secara oral (misal tablet) 
berikut ini: 4
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PERKEMBANGAN BIOFARMASI
K l b di hi l h b k di  Kecepatan pelepasan obat dipengaruhi oleh bentuk sediaan, 
formula dan cara pembuatan sehingga bisa terjadi sebagian
obat dilepas di saluran cerna dan sebagian lagi masih belum
dilepas sehingga belum sempat diabsorpsi sudah keluar dari

l  
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saluran cerna. 
Sekarang ini pelepasan obat dari sediaan bisa diatur atau
dikontrol sehingga absorpsi bisa terjadi lama di saluran
cerna, maka timbulah sediaan farmasi yang semula dipakai
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, y g p
tiga kali sehari menjadi satu kali sehari. 
Umumnya obat yang sudah terlarut dalam cairan saluran
cerna bisa diabsorpsi oleh dinding saluran cerna, tetapi
dilain pihak obat yang sudah terlarut itu bisa teruraidilain pihak obat yang sudah terlarut itu bisa terurai
tergantung dari sifatnya, sehingga sudah berkurang obat
yang diabsorpsi. 
Menyadari kenyataan ini maka munculah produk sediaan

 l l i k lit t k t j k i i t ik tiyang melalui kulit untuk tujuan pemakaian sistemik seperti
untuk obat jantung, hormon, obat anti mabuk dan lain-lain. 
Tidak mungkin menempelkan obat di kulit berbulan bulan, 
apalagi bertahun tahun, sehingga munculah obat p g , gg
diimplantasi di bawah kulit seperti obat untuk keluarga
berencana yang bisa bertahan sampai 3 tahun.
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Sesudah obat didistribusikan dalam tubuh maka
k t i k dit t k l h t  konsentrasinya akan ditentukan oleh parameter 
farmakokinetikanya
Walaupun kita kontrol atau perlambat pelepasannya 
d i di  t t i k l tid k h tik

10/3/20dari sediaan tetapi kalau tidak memperhatikan
parameter farmakokinetikanya bisa terjadi kadar
obat di bawah MEC sehingga tidak memberikan
kemanjuran  

012

kemanjuran. 
Biofarmasi dan farmakokinetika menjadi dasar
utama dalam pekerjaan pengembangan produk baru.
S t d k b  k dik l k l h tSuatu produk baru yang akan dikeluarkan oleh suatu
industri haruslah diyakini kemanjurannya, sehingga
perlu dilakukan uji kemanjuran.
Ad b b ji d k  di b ikAda beberapa uji produk yang dianggap memberikan
gambaran terhadap kemanjuran sediaan tersebut
yaitu uji secara in vitro, in situ dan in vivo seperti
ditunjukkan oleh bagan berikut ini :ditunjukkan oleh bagan berikut ini : 7



PERKEMBANGAN BIOFARMASI
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Compendia seperti Farmakope hanya mensyaratkan uji in 
vitro terhadap produk obat seperti waktu hancur dan atauvitro terhadap produk obat seperti waktu hancur dan atau
uji kecepatan disolusi obat dari sediaan untuk
tablet/kapsul. 
Test in vitro ini tidak memberikan jaminan terhadap 
k j  d k b  
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kemanjuran produk tersebut. 
Uji farmakokinetika yang betul-betul memberikan
jaminan. Tetapi untuk melakukan uji farmakokinetika
suatu produk baru dari obat lama adalah terlalu lama, 
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suatu produk baru dari obat lama adalah terlalu lama, 
terlalu mahal dan hasilnya masih diperdebatkan. 
Cara yang terbaik adalah melakukan uji bioavailabilitas
yang merupakan ukuran kecepatan dan jumlah obat yang 
diabsorpsi oleh tubuh  diabsorpsi oleh tubuh. 
Uji bioavailabilitas ini haruslah uji bioavailabilitas
komparatif terhadap produk innovator, yaitu suatu
produk yang sudah lama digunakan dan mendapat

k l kli i d i d ktpengakuan pengalaman klinis dari para dokter.
FDA dari Amerika Serikat pada tahun 1975 telah 
menetapkan bahwa jika ada pabrik yang membuat
sediaan yang telah dikeluarkan pertama oleh pabrik lain, y g p p ,
maka pabrik yang ikut itu harus menunjukkan minimum 
sediaannya bioekivalen dengan produk inovatornya.
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