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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Obat mata dimaksudkan untuk efek lokal pada pengobatan bagian permukaan 

mata atau pada bagian dalamnya. Yang paling sering dipakai adalah larutan dalam 

air, akan tetapi juga biasanya dipakai suspensi, cairan bukan air dan salep mata 

(Agoes, 2009). 

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). Sterilitas merupakan persyaratan paling 

penting. Larutan oftalmikyang dibuat secara tidak tepat dapat mengandung 

bermacam organisme, dan yang paling berbahaya adalah Pseudomonas 

aeroginosa. Infeksi mata dari organisme ini dapat menimbulkan kebutaan. Oleh 

sebab itu, sangat berbahaya untuk meneteskan produk tidak steril ke dalam mata 

apabila kornea mengalami pengikisan, misalnya karena penggosokan mata. 

Partikel halus dapat merangsang mata, menyebabkan rasa kurang menyenangkan 

kepada pasien, dan karena itu perlu dieliminasi (kecuali sediaan suspensi) (Agoes, 

2009). 

Tetes mata berupa larutan isotonis, harus steril, harus jernih, serta bebas 

partikel asing, serat, dan benang. Jika harus menggunakan dapar, sebaiknya obat 

tetes mata didapar pada pH 7,4 hal ini karena mengingat waktu kontak obat tetes 

mata dengan mata relatif singkat. Dalam memformulasikan sediaan untuk 

mata,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, 2009). Salah satu sediaan tetes mata yang beredar dipasaran yaitu 

fenilefrin hidroklorida. Sediaan ini masih sering dipakai oleh masyarakat di 

Indonesia untuk meredakan mata merah karena iritasi ringan, alergi dan 

peradangan mata. Sediaan fenilefrin hidroklorida merupakan sediaan antiinflamasi 

yang dipasarkan dalam bentuk botol diantaranya dengan volume 5 ml (Ikatan 

Apoteker Indonesia, 2011). 
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Frekuensi pengambilan yang dilakukan secara berturut-turut memungkinkan 

sediaan terkontaminasi sehingga perlu ditambahkan zat pengawet. Pengawet 

merupakan agen antimikroba yang ditambahkan kedalam formulasi sediaan untuk 

mengontrol pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroba (Lukas, 2006). Pada 

wadah sediaan dosis ganda juga memungkinkan untuk melakukan penarikan isi 

wadah secara berturut turut tanpa mengubah kekuatan, mutu, atau kemurnian 

bagian isi wadah yang tersisa didalam wadah (Buchanan, Schneider P.J 2010). 

Untuk menjamin kemurnian mikrobiologis, tetes mata yang dikemas dalam wadah 

bertakaran ganda harus memberikan petunjuk agar sediaan tersebut tidak 

digunakan lagi 30 hari setelah tutupnya dibuka (Voigt, 1995).  

Walaupun sediaan tetes mata dosis ganda sudah mengandung pengawet, 

tetapi sterilitas tetes mata pelu dijamin. Hal ini dikarenakan frekuensi 

pengambilan yang semakin banyak akan memperbanyak mikroorganisme dan ini 

mempersulit kerja pengawet dalam melakukan tugasnya. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

mikroba yaitu seperti temperatur, pH, tekanan osmosis dan oksigen. Bahan 

pengawet yang tepat dan konsentrasi maksimum dari pengawet untuk tetes mata 

diantaranya adalah 0,013 % Benzalkonium klorida, 0,01 % Benzetonium klorida, 

0,5% Klorobutanol, 0,004 % Fenilmerkuri asetat, 0,004 % Fenilmerkuri nitrat, 

0,001 % Timerosal (Ansel, H.C., 2005). Klorobutanol adalah salah satu pengawet 

yang bisa digunakan untuk sediaan tetes mata terutama sediaan dengan dosis 

ganda (multiple dose). Klorobutanol terutama digunakan untuk sediaan mata atau 

parenteral sebagai pengawet sampai dengan konsentrasi 0,5%. Klorbutanol juga 

sering digunakan sebagai agen antimikroba pada larutan epinephrin, larutan 

ekstrak yang berlendir, sediaan mata untuk pengobatan miosis. Digunakan sebagai 

antibakteri dengan formulasi non aqua. Klorobutanol memiliki sifat sebagai anti 

bakteri dan anti jamur. Efektif terhadap resiko adanaya bakteri gram positif dan 

gram negatif dan beberapa jamur seperti Candida albicans, Pseudomonas 

aeruginosa dan Staphylococcus albus (Rowe et al., 2006). 

Sebelum dilakukan uji sterilitas, bahan uji yang mempunyai aktivitas 

antimikroba terlebih dahulu dilakukan uji inaktivasi pengawet. Uji ini bertujuan 

untuk menghilangkan pengaruh antibakteri dan antifungi yang ditambahkan pada 
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sediaan sehingga tidak mempengaruhi uji sterilitas (Depkes RI, 1995). Uji 

inaktivasi penting agar tidak mempengaruhi hasil uji sterilitas dan tidak 

menganggu proses sterilitas karena pengawet dalam sediaan hanya bersifat 

menghambat pertumbuhan mikroba tanpa mampu membunuhnya.  

Efektivitas dari pengawet itu sendiri 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 perlu dilakukan penelitian untuk 

menentukan pengaruh frekuensi pengambilan dari sediaan tetes mata dengan 

pengawet klorobutanol dalam konsentrasi 0,5 % b/v setelah segel kemasan 

terbuka sampai 30 hari.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka masalah yang dirumuskan adalah bagaimana 

pengaruh frekuensi pengambilan terhadap sterilitas dari sediaan tetes mata 

fenilefrin hidroklorida dengan pengawet Klorobutanol 0,5% b/v  setelah segel 

terbuka sampai 30 hari 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menetukan sterilitas dari sediaaan tetes 

matafenilefrin hidroklorida dengan pengawet Klorobutanol 0,5% b/v  setelah 

segel terbuka selama 30 hari. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan informasi mengenai obat tetes 

matafenilefrin hidroklorida dengan pengawet Klorobutanol 0,5% b/v  dan juga 

dapat sebagai acuan mahasiswa lainnya dalam melanjutkan penelitian ini.  

 

 


