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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Amoksisilin adalah antibiotik golongan beta-laktam yang banyak diresepkan 

oleh para dokter. Amoksisilin merupakan antibiotik berspektrum luas yang 

dapat mengeradikasi bakteri gram positif dan gram negatif. Amoksisilin juga 

berperan sebagai antibiotik lini pertama untuk mengatasi berbagai penyakit 

infeksi seperti otitis, rhinitis, faringitis dan laringitis. Akibat penggunaannya 

yang luas amoksisilin menjadi terkenal dikalangan masyarakat sehingga 

penggunaan amoksisilin tanpa reseppun menjadi meningkat. Penggunaan 

amoksisilin secara berlebihan dapat menjadi masalah, salah satunya adalah 

kekhawatiran terjadinya risiko jangka panjang berupa hepatoksistas imbas 

obat (Murtini et al., 2013).  

 

Hepatotoksisitas yang diakibatkan penggunaan obat dosis toksik dapat 

menyebabkan terjadinya acute liver injury yang meliputi sekitar 50% kasus 

dari acute liver failure di Amerika Serikat (Yamada, 2009). Hepatotoksisitas 

imbas obat memiliki mekanisme berupa stress oksidatif yang menyebabkan 

kerusakan tingkat seluler berupa kerusakan mitokondria. Obat akan 

termetabolisme di dalam hepar melaui enzim sitokrom P450 (CYP) dengan 

melibatkan proses oksidatif. Proses oksidatif yang tinggi menyebabkan 
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terjadinya peningkatan radikal bebas yang tinggi yaitu Reactive Oxygen 

Species (ROS). Reactive oxygen species yang bertindak sebagai radikal akan 

berinteraksi dengan glutathione yang bertindak sebagai scavenging di dalam 

mitokondria hepar, sehingga glutathione akan membentuk oxidized glutathion 

(GSSG) dan reduced glutathione (GSH) (Kalghatgi et al., 2013). 

 

Amoksisilin merupakan salah satu obat yang telah habis masa patennya, 

sehingga amoksisilin dapat ditemukan dalam bentuk generik berlogo dan 

generik bermerek. Di Indonesia, obat dapat diklasifikasikan berdasarkan 

golongan-golongan tertentu, salah satunya berdasarkan siklus obat atau masa 

paten. Berdasarkan hal tersebut terbagilah jenis obat menjadi obat generik dan 

paten. Obat generik adalah golongan obat yang dikenal sebagai obat tiruan 

atau obat imitasi dari obat yang telah melebihi siklus hidupnya (mature 

drugs). Obat generik pun dibagi menjadi dua yaitu obat generik berlogo dan 

obat generik bermerek. Obat generik berlogo adalah obat generik yang 

dipasarkan menggunakan nama dari zat aktif yang sudah tidak diproteksi  

sehingga dapat diproduksi oleh berbagai perusahaan obat. Obat generik 

bermerek adalah obat generik yang dibuat sesuai dengan komposisi obat 

paten setelah masa patennya  atau siklus obatnya berakhir  dipasarkan dengan 

merek dagang dari produsennya (Sarnianto, 2010). 

 

Berdasarkan analisis perilaku konsumen obat didapat bahwa masyarakat 

belum mengetahui dengan jelas perbedaan antara obat generik berlogo dan 

generik bermerek. Akibatnya asumsi masyarakat akan efikasi dan reaksi 



3 
 

toksik obat generik berlogo dan bermerek berbeda. (Sabarijah & 

Transitawuri, 2006). 

 

Pada penelitian Wahyudin  et al. (2010) ditemukan bahwa terdapat perbedaan 

pada farmakokinetik antara obat amoksisilin generik berlogo dan bermerek 

yang mencakup laju absorbsi, laju eliminasi, ekskresi, waktu paruh dan 

konsentrasi puncak. Hal tersebut menyebabkan obat generik berlogo dan obat 

generik bermerek yang dikonsumsi akan menimbulkan perbedaan dalam 

efikasi dan toksisitas. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa perbedaan 

yang terjadi antara amoksisilin generik berlogo dan bermerek dapat 

menimbulkan tingkat toksisitas yang berbeda dinilai dari kadar GSH. Oleh 

sebab itu penulis ingin meneliti perbandingan dosis toksik amoksisilin 

generik dan generik berlogo terhadap kadar reduced glutathion pada jaringan 

hepar tikus (Rattus norvegicus) galur Sprague Dawley.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

a. Apakah terdapat perbedaan dosis toksik amoksisilin generik bermerek 

dengan generik berlogo terhadap kadar GSH jaringan hepar tikus? 

b. Manakah yang memiliki efek toksik paling kecil dinilai dari kadar GSH 

jaringan hepar tikus? 

c. Manakah yang memiliki efek toksik paling besar dinilai dari kadar GSH 

jaringan hepar tikus? 

 



4 
 

Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui apakah perbedaan pemberian amoksisilin generik 

berlogo dengan amoksisilin generik bermerek dosis toksik terhadap 

kadar GSH jaringan hepar tikus.  

b. Mengetahui manakah yang memiliki dosis toksik paling kecil dinilai 

dari kadar GSH jaringan hepar tikus. 

c. Mengetahui manakah yang memiliki dosis toksik paling besar dinilai 

dari kadar GSH jaringan hepar tikus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan bidang farmakologi 

mengenai perbandingan toksisitas antara obat generik dan obat generik 

bermerek dan dapat mengembangkan penelitian diagnostik secara 

biokimia dan biologi molekuler mengenai biomarker stress oksidatif. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan sebagai wadah penerapan ilmu farmakologi 

dan biokimia sebagai wujud aplikasi disiplin ilmu yang telah dipelajari 

dalam masa pendidikan. 
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b. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain 

yang akan melanjutkan penelitian dalam bidang ilmu farmakologi dan 

biokimia.  

 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

mengenai perbedaan toksisitas antara amoksisilin generik berlogo dan 

generik bermerek terhadap kadar GSH jaringan hepar tikus putih 

 


