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Abstrak 

Telah dikembangkan sebuah program aplikasi komputer menggunakan Microsoft® Visual Basic 6.0 untuk mengolah 
data konsentrasi obat dalam plasma/serum untuk uji bioekivalensi sesuai dengan Pedoman Uji Bioekivalensi dari 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tahun 2004. Program yang dibuat diujicoba mengolah 
delapan pasang data konsentrasi obat dalam plasma, dan hasil olahan dibandingkan dengan hasil perhitungan manual 
menggunakan program  Microsoft® Excel 2003. Hasil menunjukkan parameter farmakokinetik yang dihitung 
menggunakan program yang dibuat sama dengan hasil perhitungan menggunakan Microsoft® Excel 2003. 

Kata kunci:  Program komputer pengolah data bioekivalensi, Konsentrasi obat dalam plasma, Uji bioekivalensi 

Abstract 

A computer application program for processing plasma/serum drug concentration data for bioequivalence test 
according to the Bioequivalence Study Guideline of The National Agency of Drug and Food Control of The Republic of 
Indonesia 2004, had been developed using Microsoft® Visual Basic 6.0.  The  program developed was used to process 
bioequivalent parameters using eight sets of plasma drug concentration data, and the results were compared to that of 
manual calculation using Microsoft® Excel 2003 program. Result showed that bioequivalence parameters calculated by 
this program were similar to those calculated by Microsoft® Excel 2003. 

Keywords: Computer program for bioequivalence data prosessing, Plasma drug concentration, Bioequivalence test. 

1. Pendahuluan 

 Pada saat ini banyak produk obat dengan bahan 
aktif yang sama diproduksi dan dipasarkan oleh 
perusahaan yang berbeda. Obat yang dipasarkan 
tersebut dapat berupa  produk  inovator, yaitu produk 
yang dipatenkan oleh pabrik penemu,  dan ada pula 
produk obat copy, yaitu produk yang mengandung zat 
aktif yang sama dan telah memenuhi standar 
kesetaraan/ekivalensi dengan produk inovator.  

Hasil penelitian biofarmasi telah membuktikan 
bahwa metode pembuatan dan formulasi yang berbeda 
dari produk-produk yang berbeda tetapi mengandung 
zat aktif yang sama menyebabkan profil bioavailabilitas 
(ketersediaan hayati) obat berbeda  dan menghasilkan 
kualitas efek farmakologis yang berbeda pula (Aiche 
dan Devissaguiet, 1993). Hal ini menunjukkan bahwa 
konsep ekivalensi obat menjadi penting untuk 
menjamin mutu suatu obat. Ekivalensi obat dapat 
dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya: (1) 
ekivalensi farmasetik, yaitu kesetaraan antara produk 
obat dengan bentuk sediaan yang sama yang  memiliki 
zat aktif yang sama dalam dosis yang sama; (2) 
ekivalensi biologis (bioekivalen), jika produk-produk 
obat tersebut memiliki ekivalensi farmasetik dan pada 
pemberian dosis yang sama akan menghasilkan 
bioavailabilitas yang sebanding; dan (3) ekivalensi 

terapeutik, jika keduanya memiliki ekivalensi 
farmasetik dan pada pemberian dosis yang sama akan 
menghasilkan efikasi klinik dan keamanan yang sama 
(BPOM, 2004). 

Karena adanya keterbatasan dalam melakukan 
uji ekivalensi terapeutik, maka  sebagai alternatif untuk 
mengevaluasi kesetaraan suatu produk obat adalah uji 
bioekivalensi. Pada uji bioekvalensi, data yang 
diperoleh adalah data kuantitatif yaitu berdasarkan 
kadar zat aktif di dalam plasma/serum, dan sampel 
yang dibutuhkan relatif kecil. Pada uji tersebut, 
diasumsikan bahwa pada subyek yang sama, produk 
copy yang bioekivalen akan memberikan bioavailabili-
tas yang setara sehingga menghasilkan konsentrasi zat 
aktif yang sama pada situs aktif dan memberi efek 
terapetik yang sebanding. 

Bioavailabilitas adalah istilah yang menyata-kan 
jumlah atau fraksi (umumnya dinyatakan dalam persen) 
obat yang diabsorpsi (relatif terhadap dosis obat yang 
diberikan) dan mencapai sirkulasi sistemik dalam 
bentuk molekul utuh atau molekul aktif setelah 
pemberian obat (Aiche and Devissaguiet, 1993). 

Pengolahan data parameter bioekivalensi dapat 
dilakukan dengan bantuan program komputer statistik. 
Program yang saat ini ada diantaranya adalah 
EquivTest™ dan WinNonlin®. Karena kesulitan 
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mengakses kedua program tersebut, sementara 
kebutuhan untuk pendidikan dan masyarakat mendesak, 
maka untuk memudahkan pengolahan data hasil uji 
bioekivalensi di Indonesia, dikembangkan sebuah 
program aplikasi komputer yang diberi nama 
BIOEquiv. Program BIOEquiv ini didesain 
menggunakan  pemrograman Visual Basic 6.0 seperti 
diuraikan berikut. 

2. Metode 

Beberapa parameter utama bioavailabilitas 
(Wagner, 1975; Shargel and Yu, 2005) untuk 
menentukan bioekivalensi obat yaitu, (a) AUC (Area 
Under Curve),  yaitu luas di bawah kurva kadar obat 
dalam plasma terhadap waktu. AUC menggambarkan 
jumlah total obat utuh atau aktif yang mencapai 
sirkulasi sistemik. AUC dapat dihitung menggunakan 
metode trapezoidal (untuk AUC0-t) dan metode 
farmakokinetik (untuk AUCt-inf). Satuan AUC adalah 
konsentrasi x waktu (µg jam/mL). Persamaan untuk 
menghitung AUC0-inf adalah : 

AUC0-inf = AUC0-t + AUCt-inf              (1)  

dengan  AUC0-inf  adalah luas di bawah kurva antara  
t=0 hingga waktu tak terhingga, AUC0-t  adalah luas di 
bawah kurva antara t=0 hingga waktu t (akhir  
sampling), dan AUCt-inf adalah luas di bawah kurva 
antara waktu t (akhir sampling) hingga waktu tak 
terhingga. AUC dapat dihitung dengan rumus: 
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dengan t adalah waktu, C adalah konsentrasi obat 
dalam plasma, C(t) adalah konsentrasi obat dalam 
plasma pada t tertentu dan β adalah tetapan kecepatan 
eliminasi obat; (b) Cmax yaitu konsentrasi maksimum 
obat dalam plasma yang merupakan indikasi bahwa 
obat terabsorpsi cukup secara sistemik untuk 
memberikan respon terapi. Cmax juga dapat memberikan 
indikasi kemungkinan tercapainya tingkat toksik dari 
suatu obat. Satuan dari Cmax adalah konsentrasi (µg/mL 
atau ng/mL); dan (c) tmax yaitu waktu yang diperlukan 

untuk mencapai konsentrasi maksimum obat dalam 
plasma setelah obat diberikan. Satuan tmax adalah jam 
atau menit. 

Parameter bioavailabilitas yang digunakan untuk 
penilaian bioekivalensi suatu obat adalah AUC0-inf, 
Cmax, dan tmax. Data AUC0-inf dan Cmax diolah secara 
statistik menggunakan metode analisis parametrik 
dengan uji t berpasangan dan Analysis of Variance 
(ANOVA). Sedangkan untuk data tmax digunakan 
metode statistik non-parametrik yaitu uji Wilcoxon 
untuk data berpasangan (Bolton,1990; Shefler, 1979). 
Uji t berpasangan merupakan metode statistik untuk 
menguji data dua kelompok. Uji bioekivalensi 
melibatkan data parameter dari produk obat uji dan 
produk obat pembanding. Untuk mengetahui adanya 
perbedaan berarti antara kedua produk obat, dihitung 
selang kepercayaan 90% menggunakan nilai t kritis 

90% (0,1)
xs

CI x t
n

= ±               (4) 

dengan CI90% adalah  selang kepercayaan  90%, x  
adalah rata-rata rasio ln data uji/ln data referensi, sx 
adalah galat baku rataan, n adalah jumlah data, dan t(0,1) 
adalah nilai kritis t pada  α 0,1. Sebelum dihitung nilai 
rasio dan CI90%, data AUC0-inf dan Cmax diubah menjadi 
logaritmik (ln) agar terdistribusi normal. Uji Wilcoxon 
dilakukan berdasarkan sistem peringkat dan 
penggunaan tanda dengan batas kebermaknaan 5%. Uji 
ANOVA adalah suatu metode statistik untuk uji 
hipotesis lebih dari dua kelompok data (variasi 
kelompok). Beberapa sumber variasi dalam uji 
bioavailabilitas dan bioekivalensi (Wagner, 1975) yang 
diperhatikan dalam penelitian ini diantaranya adalah (a) 
variasi inter subyek penelitian antara dua kelompok 
untuk produk yang berbeda, (b) variasi yang 
diakibatkan oleh jumlah sediaan yang diberi pada 
subyek penelitian, (c) periode pemberian sediaan uji 
dan referensi, (d) variasi intra subyek penelitian untuk 
sediaan yang sama, (e) residual antara dua sediaan yang 
berbeda. Rumus yang digunakan dalam ANOVA untuk 
masing-masing sumber variasi dapat dilihat pada  
Tabel 1. 
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Tabel 1. Rumus matematika yang digunakan dalam  ANOVA pada uji bioekivalensi dengan BIOEquiv 
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Total (g * n * t) – 1 2

1 1

n t

i j ij
x FK

= =

⎡ ⎤
−⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑∑∑   

 
Subyek (g * n) – 1 

2

1

ng
i

i

S
FK

t=

⎡ ⎤
−⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  subyekJK

dk
 

Grup atau Urutan 
(sequence) g – 1 

2

1

g
i

i

G
FK

tn=

⎡ ⎤
−⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  urutanJK

dk
 

Subyek/grup g (n – 1) JKsubyek- JKgrup 
/subyek grupJK

dk
 

Periode w – 1 
2

1

w
i

i

W
FK

gn=

⎡ ⎤
−⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  periodeJK

dk
 

Produk obat t – 1 
2

1

t
j

j

T
FK

gn=

⎡ ⎤
⎢ ⎥ −
⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  produkJK

dk
 

Residual (g*n – 2)(t – 1) JKtotal – JKsubyek – JKperiode –  JKproduk obat 
residualJK
dk

 

FK = Faktor koreksi = 
2( )

. .
X

g n t
∑ , JK = jumlah kuadrat, n = jumlah subjek dalam setiap kelompok, t = jumlah perlakuan, g 

= jumlah urutan perlakuan, w = jumlah periode, gn = jumlah total subjek. 

 
Aplikasi program komputer pengolah data 

bioekivalensi didasarkan pada hasil analisis parameter 
farmakokinetika. Parameter yang dianalisis adalah 
Cmax, AUC0-inf dan tmax.  Metode trapezoid digunakan 
untuk menghitung AUC0-t. (rumus 2), sedangkan nilai 
Cmax dan tmax ditentukan sesuai dengan input data 
konsentrasi obat dalam plasma terhadap waktu yang 
diperoleh. 

Kesimpulan hasil uji bioekivalensi diambil 
berdasarkan hasil analisis statistik data Cmax dan  AUC 
yang dianalisis dengan metode uji t berpasangan dan 
data tmax yang diolah dengan metode uji Wilcoxon. 
Kurva kadar obat dalam plasma terhadap waktu 
disajikan dalam skala aritmatik dan skala logaritmik. 

Output perhitungan parameter bioavailabi-litas 
adalah nilai AUC, Cmax dan tmax, disertai data statistik 
deskriptif, yaitu nilai rata-rata, median, standar deviasi, 
nilai minimum dan maksimum. Output data 
perhitungan bioekivalensi adalah data hasil perhitungan 
parameter bioavailabilitas produk uji dan pembanding 
serta analisis statistik beserta kesimpulan studi.   

 

 

 

3. Prosedur dan Hasil  

3.1 Perangkat keras  

Seperangkat komputer pribadi (micropro-cessor 
Intel Celeron® 1,7 GHz, memori: 128 MB SDRAM, 
hard disk 20 GB, monitor SVGA, CD-Rom drive, 
keyboard, mouse). 

3.2 Perangkat lunak 

Sistem operasi Microsoft® Windows XP, aplikasi 
pemrograman Microsoft® Visual Basic 6.0, dan aplikasi 
spreadsheet Microsoft® Excel 2003. 

3.3 Pembuatan program 

Program untuk analisis parameter farmakoke-
netika kadar obat dalam plasma/serum dirancang 
menggunakan bahasa dan perangkat pemrograman 
yang umum untuk pembuatan program (Chapra and 
Canale, 1991; Munir, 1999; Pressman, 1987) dan 
informasi dari internet : 
(http://www.statsol.ie/equivtest/-equivtest.htm; 
http://www.quadone.com/bio-
equivalence_product.html; 
http://www.studyresult.com/; 
http://www.pharsight.com/products/prod_ 
winnonlin_home.php. 
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3.4 Validasi data uji 

Validasi program komputer yang dibuat 
dilakukan dengan mengolah delapan perangkat data 
konsentrasi obat dalam plasma yang terdiri dari enam 
set data dengan jumlah subyek 12, satu set data dengan 

jumlah subyek 16, dan satu set data dengan jumlah 
subyek 24. 

Spesifikasi program aplikasi komputer hasil 
pemrograman dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 
 

Tabel 2.  Spesifikasi program aplikasi komputer  
 

Spesifikasi Kemampuan Aplikasi 
 

Analisis statistik  a. t-test untuk data berpasangan (CI90%) 
b. Uji Wilcoxon untuk data berpasangan 
c. Analisis of Variance (ANOVA) 

Instrumen statistik  a. Tabel nilai kritis t untuk uji t-test  
b. Tabel Wilcoxon 
c. Tabel nilai F untuk uji ANOVA 

Metode farmakokinetik a. Observasi langsung beberapa parameter bioavailabilitas data konsentrasi obat 
dalam plasma berupa nilai Cmax dan tmax  

b. Estimasi parameter farmakokinetik berupa nilai AUC (Area Under Curve). 
AUC dari 0 hingga t dihitung menggunakan metoda trapezoidal. AUC dari 
waktu t hingga tak hingga dihitung dengan ekstrapolasi menuju tak hingga 
dari konsentrasi terakhir dalam plasma (Ct). 

Regresi linier untuk mencari nilai tetapan kecepatan eliminasi obat (k eliminasi). 
Tetapan eliminasi digunakan untuk mengetahui nilai AUC dari konsentrasi 
terminal menuju tak hingga.  

Manajemen data a. Aplikasi 32-bit 
b. Data entry berupa spreadsheet 
c. Windows data editing feature seperti: Cut, copy, paste, delete 
d. Penyimpanan data dalam bentuk independent file (*.Beq). 

Output report a. Tabulasi hasil perhitungan berupa Cmax, tmax, t½, AUC0-t, AUCt-inf, AUC0-inf, 
persen ekstrapolasi, rata-rata konsentrasi obat, standar deviasi konsentrasi 
obat, % CV. 

b. CI90% report untuk nilai Cmax, AUC0-t dan AUC 0-inf, dengan dilengkapi data 
statistik deskriptif berupa nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, 
nilai minimum, nilai median, dan nilai rataan geometrik yang dilengkapi 
dengan pilihan kesimpulan studi. 

c. Output uji Wilcoxon  
d. Output uji ANOVA 
e. Grafik aritmatik dan logaritmik  
f. Printable report untuk uji t-test (CI90%), uji Wilcoxon dan ANOVA.   

Grafik 
 

a. Scatterplot grafik aritmatik C vs. t 
b. Scatterplot grafik logaritmik C vs. t 
c. Fasilitas plotting yang dapat diatur berupa selang waktu, selang konsentrasi 

dan plotting standar deviasi rata-rata.  
d. Grafik dapat dicopy untuk digunakan dalam program office seperti Microsoft 

Word, Excel dan program image processing seperti Corel dan Paint. 
e. Grafik dapat dicetak 
 

Data import dan export 
 

a. Microsoft Excel 
b. Microsoft Word 
c. Lotus 1-2-3 
d. Dbase 
e. SPSS 

 
Tiga halaman utama hasil pengembangan program aplikasi komputer yaitu halaman input data konsentrasi, input data k-
eliminasi dan hasil perhitungan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut : 
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Gambar 1.  Tampilan halaman input data konsentrasi obat dalam plasma BIOEquiv. 
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Gambar 2.  Tampilan halaman input data k-eliminasi BIOEquiv. 
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Gambar 3.  Tampilan halaman hasil perhitungan BIOEquiv. 

Validasi program yang dibuat dilakukan dengan 
membandingkan hasil perhitungan parameter farmako-
kinetika yang diperoleh menggunakan program tersebut 

dengan hasil perhitungan manual yang dilakukan 
menggunakan Microsoft® Excel 2003. Hasil validasi 
dapat dilihat pada Tabel  3 – 5 berikut. 
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Tabel 3.  Perbandingan hasil perhitungan Cmax  
 

Rataan rasio (%) Batas bawah CI90% Batas atas CI90% Replikasi 
pengujian  Manual BIOEquiv Manual BIOEquiv Manual BIOEquiv 

 
1 (n =12) 92,242 92,242 75,738 75,738 112,342 112,342
2 (n = 12) 96,586 96,586 88,230 88,230 105,733 105,733
3 (n = 12) 112,754 112,754 96,703 96,703 131,470 131,470
4 (n = 12) 92,738 92,738 74,336 74,336 115,695 115,695
5 (n = 12) 84,373 84,373 72,437 72,437 98,276 98,276
6 (n = 12) 90,452 90,452 79,394 79,394 103,051 103,051
7 (n = 16) 97,835 97,835 89,932 89,932 106,433 106,433
8 (n = 24) 99,063 99,063 90,824 90,824 108,049 108,049
n = jumlah sukarelawan, CI = selang kepercayaan 

 
Tabel 4.  Perbandingan hasil perhitungan AUC 0-t 

 
Rataan rasio (%) Batas bawah CI90% Batas atas CI90%  Replikasi 

pengujian  
  Manual BIOEquiv Manual BIOEquiv Manual BIOEquiv 
 

1 (n = 12) 89,243 89,243 80,024 80,024 99,523 99,523
2 (n = 12) 105,835 105,835 98,147 98,147 114,125 114,125
3 (n = 12) 100,638 100,638 90,016 90,016 112,513 112,513
4 (n = 12) 93,300 93,300 84,185 84,185 103,402 103,402
5 (n = 12) 96,538 96,538 88,059 88,059 105,834 105,834
6 (n = 12) 93,415 93,415 82,439 82,439 105,852 105,852
7 (n = 16) 100,153 100,153 88,059 88,059 113,909 113,909
8 (n = 24) 100,998 100,998 93,562 93,562 109,025 109,025
n = jumlah sukarelawan, CI = selang kepercayaan 

 
Tabel 5.  Perbandingan hasil perhitungan AUC0-inf 

 
Rataan rasio (%) Batas bawah CI90% Batas batas CI90% Replikasi 

pengujian  
  Manual BIOEquiv Manual BIOEquiv Manual BIOEquiv 
 

1 (n = 12) 93,036 93,035 83,884 83,884 103,187 103,185
2 (n = 12) 103,481 103,481 94,742 94,743 113,025 113,024
3 (n = 12) 99,853 99,853 88,576 88,576 112,566 112,567
4 (n = 12) 96,414 96,415 84,345 84,345 110,210 110,212
5 (n = 12) 94,263 94,257 88,401 88,396 100,513 100,506
6 (n = 12) 92,653 92,654 81,499 81,501 105,333 105,332
7 (n = 16) 104,681 104,683 89,869 89,872 121,934 121,936
8 (n = 24) 100,612 100,614 94,160 94,162 107,506 107,508
n = jumlah sukarelawan, CI = selang kepercayaan 
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4.  Diskusi 

Hasil t-test dua parameter farmakokinetika yaitu 
Cmax dan AUC0-t  untuk validasi program yang dibuat 
menunjukkan bahwa nilai rataan, batas atas CI90% dan 
batas bawah CI90% dari kedua parameter tersebut antara 
hasil perhitungan BIOEquiv dan hasil perhitungan 
manual adalah sama. Rata-rata selisih antara hasil 
perhitungan BIOEquiv dan perhitungan manual yang 
didapat dari perhitungan rataan rasio CI90% dari data 
Cmax adalah 0, rata-rata selisih untuk batas atas dan 
batas bawah CI90%-nya  adalah 0. Rata-rata selisih 
perhitungan rataan rasio untuk parameter AUC0-t adalah 
0, rata-rata selisih untuk batas atas dan batas bawah 
CI90%-nya adalah juga 0.  

Untuk parameter AUC0-inf, ditemukan adanya 
perbedaan hasil perhitungan. Rata-rata selisih pada 
perhitungan rataan rasio adalah 0,0016, rata-rata selisih 
untuk batas atas CI90%-nya adalah 0,0016 dan untuk 
batas bawah CI90%-nya adalah 0,0023. Hal ini 
disebabkan oleh adanya perbedaan teknik pengambil-an 
nilai tetapan eliminasi pada perhitungan AUCt-inf. Pada 
perhitungan manual, nilai k-eliminasi diperoleh dari 
kemiringan persamaan garis regresi (penambahan 
trendline) pada grafik logaritmik konsentrasi obat 
terhadap waktu. Nilai kemiringan yang muncul adalah 
hasil pembulatan empat angka di belakang koma, 
sehingga lebih teliti. 

Proses perhitungan dalam BIOEquiv, tidak 
melibatkan  pembulatan angka. Pembulatan angka 
dalam BIOEquiv ini hanya pada tampilan hasil 
perhitungan.   

5.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji validasi program, dapat 
disimpulkan bahwa besarnya nilai parameter 
farmakokinetika yang dihitung menggunakan BIO-
Equiv sama dengan hasil perhitungan manual. 
Berdasarkan hasil uji reprodusibilitas, diperoleh bahwa 
BIOEquiv dapat bekerja dengan baik dalam sistem 
operasi Microsoft® Windows XP dan Microsoft® 
Windows 98. Program BIOEquiv dapat digunakan 

untuk mengolah data konsentrasi obat dalam 
plasma/serum untuk uji bioekivalensi dan dapat 
digunakan sebagai alat bantu mengolah parameter 
farmakokinetika dalam kuliah dan praktikum. 
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