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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengobatan pada mata sudah dikenal sejak zaman Mesir Purba. Orang 

Yunani dan Roma menggunakan obat mata dengan cara melarutkannya dalam air, 

susu, atau putih telur. Mereka menggunakan terminologi “collyria” untuk sediaan 

ini. Terminologi “belladonna” atau wanita bermata cantik berkembang selama 

abad pertengahan bersama dengan terminologi collyria yang mengandung 

komponen untuk mendilatasi pupil mata wanita untuk tujuan kosmetika. Collyria 

adalah bentuk awal dari perkembangan larutan tetes mata modern (Agoes, 2009). 

Larutan untuk mata yang digunakan pada mata dengan selaput kornea 

yang utuh dapat dikemas dalam wadah dosis ganda. Meskipun steril, ketika 

disalurkan setiap larutan ini harus mengandung bahan antibakteri yang efektif 

yang tidak mengiritasi atau campuran dari bahan-bahan tersebut untuk mencegah 

berkembang atau masuknya mikroorganisme dengan tidak sengaja yang masuk ke 

dalam larutan, ketika wadah terbuka selama pemakaian. Pengawetan yang tepat 

dan konsentrasi maksimum dari pengawet untuk tujuan ini termasuk : 0,013% 

benzalkonium klorida, 0,01% benzetonium klorida, 0,5% klorobutanol, 0,004% 

fenilmerkuri asetat, 0,004% fenilmerkuri nitrat, dan 0,01% timerosal (Ansel, 

2005). 

 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 ada yang 5 ml dan 15 ml tetes mata (Ikatan Apoteker Indonesia, 

2011). 

Tetes mata umumnya dibuat dengan dengan menggunakan cairan 

pembawa yang mengandung zat pengawet seperti fenil raksa (II) nitrat atau fenil 

raksa (II) asetat 0,002% b/v, benzalkonium klorida 0,01% b/v, klorheksidin asetat 

0,01% b/v, yang pemilihannya didasarkan atas ketercampuran zat pengawet 
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dengan obat yang terkandung di dalamnya selama waktu tetes mata itu 

dimungkinkan untuk digunakan (Syamsuni, H.A., 2006). 

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). Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup mikroba yaitu seperti nutrisi, kelembaban, udara, suhu, pH, dan cahaya. 

Untuk pertumbuhan bakteri membutuhkan nutrisi yang memenuhi syarat antara 

lain karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, besi, seng dan Cu. Bakteri memerlukan 

kelembaban tertentu untuk menggunakan makanannya, biasanya media 

pertumbuhan bakteri mengandung 20% air (Cooper and Gunn’s, 1975). Suhu juga 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan mikroba. Pada 

temperatur yang sangat tinggi akan terjadi denaturasi protein, sedangkan pada 

temperatur yang sangat rendah aktivitas enzim akan berhenti (Pratiwi, 2008). 

Benzalkonium klorida adalah salah satu zat pengawet antimikroba yang 

dipakai, selain sebagai antimikroba pengawet ini juga berfungsi sebagai 

antiseptik, disinfektan dan zat pembasah. Benzalkonium klorida merupakan salah 

satu sediaan yang sering digunakan pada konsentrasi 0.01-0.02. Selain syarat-

syarat sterilitas dari sediaan tersebut tindakan lain yang mendukung juga perlu 

diperhatikan (Raymond, 2006). 

Benzalkonium Klorida mempunyai sifat higroskopis dan mungkin juga 

dapat dipengaruhi oleh cahaya, air dan logam (Pelczar, 1996). 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 antimikroba. Bila populasi bioburden 

semakin meningkat maka keefektivan dari suatu pengawet berkurang. 

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 pula mikroorganisme 

sehingga akan mempersulit pengawet dalam melakukan tugasnya. 
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Menurut suplemen  I Farmakope Indonesia edisi IV (19995), bahwa jika 

bahan uji mempunyai aktivitas antimikroba, lakukan uji setelah dinetralisasi 

dengan bahan penetral yang sesuai atau dengan cara mengencerkan dalam 

sejumlah media yang cukup. Oleh karena itu, sebelum dilakukan uji sterilitas 

sampel, terlebih dahulu dilakukan uji inaktivasi pengawet. Uji inaktivasi penting 

dilakukan karena dengan adanya pengaruh antimikroba dalam sediaan dapat 

mempengaruhi hasil uji sterilitas dan juga dapat mengganggu proses sterilitas 

karena pengawet dalam sediaan hanya bersifat bakteriostatik tanpa mampu 

membunuh mikroorganisme. 

 Tetes mata disimpan dalam wadah tertutup kedap kuman, terlindungi dari 

cahaya dan jika perlu disimpan di tempat yang dingin. Sediaan ini disimpan dalam 

wadah yang juga menjamin perlindungan terhadap cahaya dan jika perlu diberi 

petunjuk agar “disimpan di tempat dingin”. Untuk menjamin kemurnian 

mikrobiologis, tetes mata yang dikemas dalam wadah bertakaran ganda harus 

memberi petunjuk agar sediaan tersebut tidak digunakan lagi 30 hari setelah 

tutupnya dibuka (Voigt, 1995). 

 Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

menentukan pengaruh frekuensi pengambilan terhadap sterilitas dari sediaan tetes 

mata dengan pengawet benzalkonium klorida dalam konsentrasi 0,01 % b/v 

setelah tutup kemasan terbuka sampai 30 hari.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Dengan melihat latar belakang di atas, penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui apakah sediaan tetes mata dengan pengawet Benzalkonium Klorida 

0,01% b/v  masih dalam keadaan steril setelah tutup dibuka dan pengaruh 

frekuensi pengambilan sampai 30 hari. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sterilitas dari sediaan tetes mata 

dengan pengawet Benzalkonium Klorida 0,01% b/v setelah tutup dibuka dan 

pemakaian berulang selama 30 hari. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan informasi 

mahasiswa lainnya tentang obat tetes mata dengan pengawet Benzalkonium 

Klorida 0,01% b/v dalam hal melanjutkan penelitian ini. 

 


