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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

 Sediaan parenteral merupakan produk steril yang disuntikkan melalui kulit 

atau membran mukosa ke bagian dalam tubuh (Lachman & Lieberman, 1994). 

Sterilitas merupakan proses menghilangkan semua bentuk kehidupan. Baik bentuk 

patogen, nonpatogen, vegetatif, maupun nonvegetatif dari suatu objek atau 

material (Agoes, 2009).  

 Sediaan parenteral terdiri dari sediaan dosis tunggal dan dosis ganda, hal 

yang membedakan dosis tunggal dan dosis ganda adalah frekuensi 

pengambilannya. Pada dosis tunggal hanya diambil satu kali sedangkan pada 

dosis ganda memungkinkan diambil beberapa kali sesuai besar dosis dan volume 

(Lukas, 2006). 

Menurut persyaratan USP penyimpanan vial dosis ganda untuk injeksi 

diberikan batas penggunaan 28 hari setelah pengambilan pertama kecuali label 

produk (dalam bungkusannya) dinyatakan lain. Penggunaan vial dosis ganda 

harus memperhatikan hal berikut yaitu mematuhi teknik aseptik yang ketat saat 

penggunaan vial, menggunakan jarum steril baru dan alat suntik steril baru untuk 

setiap penggunaannya, melepas semua alat akses vial, menyimpan vial di tempat 

yang bersih dan terlindung menurut petunjuk pabrik (misalnya, pada suhu ruang 

atau lemari pendingin) dan memastikan vial yang sterilitasnya terganggu untuk 

segera dibuang (Dolan,et al, 2010). 

Salah satu sediaan injeksi dosis ganda yang banyak beredar di pasaran 

adalah difenhidramin hidroklorida, sediaan ini masih sering digunakan di 

beberapa puskesmas, praktek dokter serta rumah sakit untuk berbagai keadaan 

seperti alergi, mual, muntah, batuk karena alergi dan anafilaksis. Sediaan injeksi 

difenhidramin hidroklorida merupakan sediaan antihistamin yang dipasaran terdiri 

dari ampul 1-2 ml dan vial 10-15 ml (Anonim, 2012). Sediaan vial merupakan 

sediaan dosis ganda yang dapat diambil beberapa kali dengan dosis 1-3 ml secara 

parenteral dan memungkinkan penggunaan ini sebanyak 5 kali pemakaian.  
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Berkaitan dengan hal tersebut kontaminasi mikroba pada pemakaian berulang 

dengan beberapa kali frekuensi penusukan sangat mungkin terjadi. Kontaminasi 

mikroba merupakan salah satu faktor yang dapat menganggu sterilitas dari sediaan 

injeksi dosis ganda. 

Seperti kita ketahui yang terjadi di beberapa puskesmas, rumah sakit dan 

praktek dokter penanganan sediaan injeksi dosis ganda masih terlihat tidak aseptis 

dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Seperti yang 

terjadi di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung menurut hasil penelitian 

Surahman dkk., 2005, salah satu kesimpulannya menyebutkan bahwa, penyiapan 

sediaan intravena belum dilakukan dengan teknik aseptis yang baik. Sediaan ini 

biasanya diambil dan disimpan diruang terbuka (tidak ada ruang khusus yang 

aseptis) sehingga suatu sediaan injeksi dosis ganda memiliki kemungkinan 

terkontaminasi yang besar karena cara pengambilan dan penyimpanan tersebut.  

 Berdasarkan persyaratan USP produk parenteral yang dikemas dalam 

wadah dosis ganda harus ditambahkan pengawet  untuk mencegah pertumbuhan 

mikroba kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi atau bila bahan 

aktif obat suntik itu sendiri bersifat bakteriostatik (Ansel, 2005). 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). 

Jaminan sterilitas sediaan injeksi dosis ganda bukan hanya dari penambahan 

pengawet saja. Cara pembuatan, pengambilan dan penyimpanan yang bersih dan 

aseptis juga mempengaruhi. Lingkungan kedokteran dan klinik, tidak atau belum 

ada kesepakatan setelah berapa kali atau berapa lama vial multidosis tetap steril 

sesudah pengambilan dosis pertama obat injeksi. Sejumlah faktor yang 

menimbulkan ketidaksepakatan antara lain, teknik yang digunakan, kondisi 

lingkungan penyimpanan, obat itu sendiri, pengawet yang digunakan dalam vial 

dan jumlah tusukan (masukan kedalam kontener/vial) (Agoes, 2009).  

Zat pengawet yang dapat  ditambahkan pada produk parenteral meliputi: 

benzalkonium klorida 0,01%, benzil alkohol 1-2%, klorobutanol 0,25-0,5%,  fenol 

0,25-0,5% dan lain-lain (Lukas, 2006). Klorobutanol merupakan pengawet yang 
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digunakan pada sediaan parenteral pada konsentrasi sampai dengan 0,5% b/v 

(Rowe, 2009). Penelitian ini akan menggunakan sediaan injeksi difenhidramin 

hidroklorida dosis ganda dengan tambahan pengawet klorobutanol 0,35% b/v. 

Alasan digunakan klorobutanol 0,35% b/v yaitu pengawet ini dapat digunakan 

sebagai antibakteri dan antijamur. Efektif terhadap bakteri gram positif, bakteri 

gram negatif dan beberapa jamur seperti Candida albicans, Pseudomonas 

aeruginosa, dan Staphylococcus albus. Aktivitas antimikroba klorobutanol adalah 

lebih bakteriostatik daripada bakterisida dan tidak toksik (Rowe, 2009). 

Berdasarkan uraian di atas maka telah dilakukan penelitian untuk 

menetapkan sterilitas sediaan injeksi difenhidramin hidroklorida dosis ganda 

dengan tambahan pengawet klorobutanol 0,35% b/v setelah diberi perlakuan 

frekuensi penusukan (pengambilan dengan spuit) 5 kali seperti yang dilakukan di 

rumah sakit atau tempat praktek dokter apakah sediaan ini tetap steril.  

1.2  Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh frekuensi pengambilan berulang terhadap sterilitas 

sediaan injeksi difenhidramin hidroklorida dosis ganda dengan pengawet 

klorobutanol  0,35% b/v pada lima kali pengambilan dalam kondisi ruang terbuka 

tidak aseptis? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Untuk menentukan sterilitas sediaan injeksi difenhidramin hidroklorida 

dosis ganda dengan pengawet klorobutanol 0,35% b/v setelah lima kali frekuensi 

pengambilan berulang pada ruangan terbuka tidak aseptis. 

1.4  Manfaat Penelitian  

 Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan bahwa formulasi sediaan injeksi dosis ganda difenhidramin HCl 

dengan tambahan pengawet klorobutanol 0,35% merupakan formulasi yang telah 

memenuhi persyaratan USP karena setelah penggunaan berulang sebanyak 5 kali 

sediaan ini tetap steril. 


