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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Sediaan injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, 

atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum 

digunakan secara parenteral, suntikan dengan cara menembus, atau merobek 

jaringan ke dalam atau melalui kulit atau selaput lendir (Lukas, 2006). 

 Wadah untuk sediaan injeksi dibagi menjadi dua macam antara lain: dosis 

tunggal (single dose) dan dosis ganda (multiple doses). Wadah dosis tunggal 

adalah suatu wadah yang kedap udara yang mempertahankan jumlah obat steril 

yang dimaksudkan untuk pemberian parenteral sebagai dosis tunggal, dan yang 

bila dibuka tidak dapat ditutup rapat kembali dengan jaminan tetap steril. 

Sedangkan wadah dosis ganda adalah wadah yang memungkinkan pengambilan 

isinya perbagian berturut- turut tanpa terjadi perubahan kekuatan, kualitas atau 

kemurnian bagian yang tertinggal (Ansel, 2005). 

 Pada umumnya, wadah untuk sediaan dosis ganda mempunyai bentuk vial 

atau flakon (Lukas, 2006). Wadah dosis ganda dilengkapi dengan penutup karet 

dan plastik untuk memungkinkan penusukan jarum suntik tanpa membuka atau 

merusak tutup. Bila jarum ditarik kembali ke wadah, lubang bekas tusukan akan 

tertutup rapat kembali dan melindungi isi dari pengotoran udara bebas (Ansel, 

2005).  

 United State Pharmacopenia (USP) mempersyaratkan vial dosis ganda 

untuk injeksi diberikan batas penggunaan 28 hari setelah penggunaan pertama kali 

kecuali label produk (dalam bungkusnya) menyatakan sebaliknya.  Produk obat 

yang akan dibuat dalam penelitian ini harus mempunyai kemampuan untuk 

bertahan dalam bentuk spesifikasi yang ditetapkan sepanjang waktu penyimpanan 

dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, kemurnian produk, 

dan terutama sterilitas produk (Debaun, 2008).  

 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 
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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). 

 Selain itu, karena pengambilannya dilakukan secara berulang, maka sediaan 

injeksi dosis ganda diharuskan mengandung zat pengawet antimikroba 

(antimicrobial preservative) untuk menjaga stabilitas sediaan.  Efektivitas dari 

pengawet itu sendiri umumnya dipengaruhi oleh dua hal yaitu konsentrasi dari 

pengawet dan jumlah mikroorganisme yang mengontaminasi. Contoh pengawet 

yang lazim digunakan dalam formulasi sediaan parenteral adalah Benzil alkohol 

1% - 2%, klorobutanol 0,2% - 0,5%, dan klorokresol 0,1% - 0,2% (Agoes, 2009). 

 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 

difenhidraminhidroklorida merupakan sediaan antihistamin yang dipasaran terdiri 

dari ampul 1-2 ml dan vial 10 ml (Ikatan Apoteker Indonesia, 2009). 

 Pada kenyataannya penggunaan sediaan injeksi di beberapa puskesmas, 

rumah sakit, dan praktek dokter masih belum melakukan teknik aseptis dengan 

baik dikarenakan ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai dan 

kurangnya pengetahuan tentang teknik aseptis. Berdasarkan hasil penelitian 

Surahman dkk. tahun 2005, penggunaan sediaan farmasi intravena pada salah satu 

rumah sakit swasta di Kota Bandung menyimpulkan bahwa penyiapan sediaan 

intravena belum dilakukan dengan teknik aseptis yang baik. 

 Pada penelitian ini digunakan sediaan injeksi dibuat sedian difenhidramin 

klorida dosis ganda dengan menggunakan pengawet klorobutanol 0,35 %b/v.  

Klorobutanol paling utama digunakan pada sediaan optalmik atau dosis parenteral 

sebagai pengawet dengan konsentrasi sampai dengan 0,5 %b/v (Rowe, 2006).  

Alasan pengguanaan klorobutanol sebagai pengawet dikarenakan klorobutanol 

dapat bertindak sebagai antibakteri dan antifungi, sangat efektif melawan bakteri 

Gram-negatif dan bakteri Gram-positif, dan beberapa fungi seperti Candida 
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albicans, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococus albus, serta aktivitas 

antimikrobanya dapat bersifat bakteriosida dan bakteriostatika (Rowe, 2006). 

 Tujuan dilakukannya uji efektivitas klorobutanol sebagai pengawet karena 

pada sediaan ini berupa sediaan injeksi dosis ganda yang nantinya pada proses uji 

akan dilakukan penyuntikan pertama pada lingkungan yang tidak aseptis atau di 

luar Laminar Air Flow Cabinet pada tutup sediaan sehingga sangat 

memungkinkan adanya kontaminasi yang akan mempengaruhi sterilitas sediaan.  

 Berdasakan uraian di atas maka telah dilakukan penelitian untuk 

mengetahui berapa lama klorobutanol 0.35 %b/v masih memiliki efektifitas 

sebagai pengawet pada sediaan injeksi difenhidramin klorida dosis ganda setelah 

segel kemasan dibuka dan dilakukan penusukan di lingkungan yang tidak aseptis 

seperti yang dilakukan di puskesmas, rumah sakit atau tempat praktek dokter.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah berapa lama efektifitas klorobutanol 0.35 

%b/v sebagai pengawet setelah kemasan terbuka dan dilakukan penusukan pada 

tutup kemasan sediaan difenhidramin hidroklorida dosis ganda sampai hari ke 28. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektifitas klorobutanol 0.35 

%b/v sebagai pengawet dengan melakukan uji sterilitas pada sediaan injeksi 

difenhidramin hidroklorida dosis ganda setelah segel kemasan dibuka dan 

dilakukan penusukan pertama. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Setelah mendapat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan tentang sterilitas dari suatu sediaan dan dapat 

dilakukan pengembangan formulasi difenhidramin hidroklorida dengan pengawet 

klorobutanol 0.35 % b/v pada sediaan injeksi dosis ganda. 


