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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pengobatan pada mata sudah dikenal sejak zaman mesir purba. Orang 

yunani dan mata sudah dikenal sejak zaman mesir purba. Pengobatan pada mata 

sudah dikenal sejak zaman Mesir Purba. Orang Yunani dan diduga karena 

masalah kestabilan obat yang belum diketahui secara pasti. Apotek Alcon (cikal 

bakal dari Alcon Laboratories Inc) merupakan apotek pertama yang menyediakan 

obat mata steril pada tahun 1947, jauh sebelum FDA mengeluarkan ketentuan 

pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa larutan obat mata tidak steril dianggap 

sebagai palsu (adulterated), dan USP baru menerima ketentuan persyaratan obat 

mata harus steril pada tahun 1955 (Agoes, 2013). 

Obat tetes mata adalah obat tetes steril, umumnya isotonis dan isohidris. 

Digunakan dengan cara meneteskan ke dalam lekuk mata atau ke permukaan 

selaput bening mata (Lukas, 2006).Beberapa larutan obat mata perlu hipertonik 

untuk meningkatkan daya serap dan menyediakan kadar bahan aktif yang cukup 

tinggi untuk menghasilkan efek obat yang cepat dan efektif. Apabila larutan obat 

seperti ini digunakan dalam jumlah kecil, pengenceran dengan air mata cepat 

terjadi sehingga rasa perih akibat pertonisitas hanya sementara. Tetapi 

penyesuaian isotonisitas oleh pengenceran dengan air mata tidak berarti. Jika 

digunakan larutan hipertonik dalam jumlah besar sebagai koliria untuk 

membasahi mata. Jadi yang penting adalah larutan obat mata untuk keperluan ini 

harus mendekati isotonic (Depkes RI, 1995). 

Sterilitas merupakan salah satu persyaratan penting untuk larutan oftalmik. 

Karena stabilitas terhadap panas dari sedian mata extemporer sering tidak 

diketahui, cara pembuatan obat mata ini sebaiknya disterilkan dengan cara filtrasi 

melalui penyaringan bakteri. Kerugian cara sterilisasi ini adalah tidak mampu 

menghilangkan kontaminasi virus. Cara ini juga sangat bergantung pada 

operasional teknik aseptik yang dilakukan dalam sterilisasi larutan dan 

pengemasannya. Beberapa larutan oftalmik dapat disterilakan dalam autoklaf 

dengan catatan bahwa obat stabilitas terhadap panas. Dalam memformulasikan 
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sediaan untuk tetes mata, baik secara industri maupun “extemporer”, perlu 

diperhatikan sejumlah faktor, seperti tipe sediaan dan cara penggunaannya, 

aktivitas dan stabilitas bahan aktif obat, pengaturan tonisitas, pilihan metode 

sterilisasi, dan pengemasan untuk sediaan obat mata yang dibuat (Agoes, 2013). 

Persyaratan pengawet untuk setiap sistetm sediaan farmasi bersifat unik 

untuk setiap sistem, dan tidak hanya tergantung pada obat dan konsentrasinya, 

tetapi juga pada bahan tambahan yang digunakan dan tipe dari kemasaan. Larutan 

oftalmik harus jernih dan bebas partikel partikulat untuk kenyamanan dan 

keamanan. Formulasi suspensi oftalmik dapat dibuat jika diperlukan untuk 

membuat produk yang bertujuan meningkatkan waktu kontak kornea, atau jika 

diperlukan untuk obat tidak larut atau tidak stabil dalm pembawa air (Agoes, 

2013). 

Pada sediaan larutan optalmik, kontaminan yang berbahaya adalah 

Pseudomonas aeruginosa. Klorbutanol merupakan pengawet yang bisa digunakan 

untuk sediaan tetes mata terutama sediaan dengan dosis ganda (multiple dose). 

Klorbutanol memiliki sifat sebagai antibakteri dan anti jamur. Efektif terhadap 

resiko adanya bakteri gram positif dan gram negativ dan beberapa jamur seperti 

Candida albicans, pseudomonas aeruginosa dan staphylococcus albus. Namun, 

aktivitas antimikroba ini juga dapat ditingkatkan dengan kombinasi dengan 

pengawet antimikroba lainnya (Rowe, 2009). Walaupun sediaan tetes mata dosis 

ganda sudah mengandung pengawet tetapi sterilitas tetes mata perlu dijamin. Hal 

ini dikarenakan frekuensi pengambilan yang semakin banyak akan memperbanyak 

mikroorganisme dan ini mempersulit kerja pengawet dalam melakukan tugasnya.  

Efektivitas dari pengawet dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kadar atau 

konsentrasi dari pengawet dan jumlah bioburden. Bioburden sangat 

mempengaruhi efektivitas dari suatu pengawet yang bekerja sebagai antibakteri. 

Bila populasi bioburden semakin meningkat maka keefektivan dari suatu 

pengawet berkurang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 

sterilitas dan Frekuensi pengambilan yang dilakukan secara berturut-turut 

memungkinkan sediaan terkontaminasi sehingga perlu ditambahkan zat pengawet. 

Pengawet adalah agen antimikroba yang ditambahkan kedalam formulasi sediaan 
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untuk mengontrol pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroba (Lukas, 2006) 

Klorbutanol dalam konsentrasi 0,2% b/v setelah segel kemasan terbuka sampai 30 

hari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh frekuensi 

pengambilan terhadap sterilitas dari sediaan tetes mata fenilefrin hidroklorida 

dengan pengawet Klorbutanol 0,2% b/v  setelah disegel terbuka sampai 30 hari. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menentukan sterilitas dari sediaaan tetes mata 

fenilefrin hidroklorida dengan pengawet Klorbutanol 0,2% b/v  setelah segel 

terbuka selama 30 hari. 

 

1.4 ManfaatPenelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan informasi mengenai obat 

tetes mata fenilefrin hidroklorida dengan pengawet Klorbutanol 0,2% b/v  dan 

juga dapat sebagai acuan mahasiswa lainnya dalam melanjutkan penelitian ini. 

 

 

 

 

 


