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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Obat suntik didefinisikan secara luas sebagai sediaan steril bebas pirogen 

yang dimaksudkan untuk diberikan secara parenteral (Ansel, 1989). Sediaan 

parenteral adalah bentuk sediaan untuk injeksi atau sediaan untuk infus. Injeksi 

dapat dilakukan langsung ke dalam aliran darah, ke dalam jaringan, atau organ 

(Lukas, 2006). Pada umumnya pemberian dengan cara parenteral dilakukan bila 

diinginkan kerja obat yang cepat seperti pada keadaan gawat, tidak sadar, tidak 

dapat atau tidak tahan menerima pengobatan melalui mulut (oral) atau bila obat 

itu sendiri tidak efektif dengan cara pemberian lain (Ansel, 1989). 

 Sediaan injeksi ditempatkan di dalam wadah dosis tunggal dan dosis 

ganda (multiple doses). Wadah dosis tunggal merupakan suatu wadah kedap 

udara yang mempertahankan jumlah obat steril dengan tujuan pemberian 

parenteral sebagai dosis tunggal dan yang bila dibuka tidak dapat ditutup rapat 

kembali dengan jaminan tetap steril. Sedangkan wadah dosis ganda (multiple 

doses) adalah wadah kedap udara yang memungkinkan pengambilan isinya per 

bagian berturut-turut tanpa terjadi perubahan kekuatan, kualitas atau kemurnian 

bagian yang tertinggal (Lukas, 2006). 

 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 di Indonesia 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 10-15 ml (Ikatan 

Apoteker Indonesia, 2012). Menurut persyaratan United State Pharmacopenia 

(USP) penyimpanan vial dosis ganda untuk injeksi diberikan batas penggunaan 

28 hari setelah pengambilan pertama kecuali label produk (dalam 

bungkusannya) dinyatakan lain (Dolan, et al, 2010). Beberapa usaha yang dapat 

dilakukan untuk menjaga sterilitas sediaan dengan wadah dosis ganda antara 
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lain dengan penambahan antimikroba (Ansel, 1989). Karena pengambilannya 

dilakukan secara berulang, maka sediaan injeksi dosis ganda diharuskan 

mengandung zat pengawet antimikroba (antimicrobial preservative) untuk 

menjaga stabilitas sediaan. 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). 

 Klorobutanol adalah salah satu pengawet yang bisa digunakan untuk 

sediaan injeksi dosis ganda (multiple doses). Klorobutanol terutama digunakan 

untuk sediaan ophthalmic atau parenteral sebagai pengawet antimikroba sampai 

dengan konsentrasi 0,5%.  Klorobutanol memiliki sifat sebagai antibakteri dan 

anti jamur. Efektif terhadap resiko adanya bakteri gram positif dan gram negatif 

dan beberapa jamur seperti Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, dan 

Staphylococcus albus (Rowe, 2009). 

 Rumah sakit atau puskesmas di Indonesia dalam penggunaan sediaan 

dosis ganda masih sangat kurang memperhatikan keaseptisan ruangan, cara 

pengambilan, serta cara penyimpanan sediaan kembali sehingga sangat rentan 

terkontaminasi mikroba yang akan menyebabkan sediaan rusak dan sangat 

berbahaya apabila digunakan kembali pada pasien.Berdasarkan hasil penelitian 

evaluasi penggunaan sediaan farmasi intravena untuk penyakit infeksi penderita 

rawat inap periode Oktober-Desember 2005 pada salah satu rumah sakit swasta 

di Kota Bandung, diperoleh salah satu data bahwa pelaksanaan penyiapan 

sediaan farmasi intravena sudah dilakukan dengan baik, yaitu adanya kesesuaian 

antara takaran obat yang direkonstitusi dengan jumlah pelarut yang digunakan 

serta persyaratan kompatibilitasnya.  Namun, penyiapan sediaan tersebut belum 

dilakukan dengan teknik aseptis yang baik (Surahman et al, 2008). Oleh karena 

itu perlu dilakukan uji untuk mengetahui adanya kontaminasi yang terjadi 

selama penggunaan sediaan injeksi dengan penusukan sekali dan penyimpanan 

28 hari. 

 Dalam hal ini efektivitas dari pengawet itu sendiri dapat dipengaruhi oleh 

dua hal, yaitu kadar atau konsentrasi dari pengawet dan jumlah biobarden.  

Penggunaan klorobutanol sebagai pengawet pada sediaan parenteral efektif pada 

kadar atau konsentrasi antara 0,2% - 0,5 % (Agoes, 2009), sehingga akan diteliti 
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bagaimana efektivitas klorobutanol sebagai pengawet pada konsentrasi 0,2%. 

Sementara itu pengaruh biobarden juga sangat mempengaruhi efektifitas dari 

suatu pengawet karena biobarden adalah populasi dari mikroorganisme yang 

dapat hidup pada bahan baku hingga pada komponen suatu produk akhir (Booth, 

2001), sehingga jika populasi biobarden tinggi maka akan sangat berpengaruh 

terhadap keefektifan atau kemampuan suatu pengawet dalam melawan 

mikroorganisme.   

 Berdasarkan uraian diatas maka telah dilakukan penelitian untuk 

mengetahui berapa lama klorobutanol 0,2% b/v masih mempunyai efektivitas 

sebagai pengawet setelah segel kemasan terbuka dan dilakukan penusukan 

pertama pada sediaan injeksi difenhidramin HCl dosis ganda sampai hari ke-28 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Hal yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan uji untuk 

mengetahui berapa lama klorobutanol 0,2% b/v masih mempunyai efektivitas 

sebagai pengawet setelah segel kemasan terbuka dan dilakukan penusukan 

pertama pada sediaan injeksi difenhidramin HCl dosis ganda sampai hari ke-28. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sterilitas sediaan injeksi 

difenhidramin HCl dosis ganda dengan menggunakan pengawet klorobutanol 

0,2% b/v serta untuk meyakinkan ada tidaknya kontaminasi setelah segel 

terbuka dan dilakukan penusukan pertama. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu, 

penelitian ini juga bisa digunakan sebagai informasi dalam pengembangan 

formulasi sediaan injeksi difenhidramin HCl dosis ganda dengan menggunakan 

pengawet klorobutanol 0,2% b/v . 

 


