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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah  

Sediaan parenteral merupakan sediaan farmasi berupa larutan, emulsi, 

suspensi yang secara langsung dapat masuk ke dalam jaringan tubuh dengan cara 

merobek jaringan dalam kulit, melalui kulit atau selaput lendir dengan 

menggunakan alat suntik (Depkes RI, 1994). Rute pemakaian pada sediaan 

parenteral utamanya adalah melalui penyuntikan intravena, subkutan, dan 

intramuskular yang merupakan rute pemberian obat yang cukup kritis jika 

dibandingkan dengan pemberian obat secara oral ataupun pemberian melalui rute 

yang lain (Agoes, 2009).  

Sediaan parenteral disyaratkan harus bebas  kontaminan dan 

mikroorganisme, sehingga perlu adanya sterilisasi. Sterilisasi adalah 

menghilangkan segala bentuk kehidupan, baik patogen, non patogen, vegetatif 

maupun non vegetatif  dari suatu objek atau material. Hal tersebut dapat dicapai 

melalui cara penghilangan secara fisika semua organisme hidup, misalnya 

penyaringan atau pembunuhan organisme  dengan panas, dengan bahan kimia atau 

dengan cara lainnya (Agoes, 2009).  

Untuk menjamin sterilitas sediaan selain dilakukan sterilisasi juga harus 

menggunakan teknik aseptik. Teknik aseptik merupakan suatu teknik yang 

digunakan dalam pembuatan  produk sediaan steril. Selama proses pembuatan 

sediian injeksi sterilitas harus dipertahankan dengan menggunakan bahan steril 

dan lingkungan kerja yang  terkendali, Selain itu semua wadah dan alat yang 

digunakan harus disterilkan dengan cara aseptik dan pekerjaan tersebut harus 

dilakukan oleh operator yang benar-benar berpengalaman dalam pengendalian 

pencemaran. Pelaksaan teknik aseptik dilakukan di unit Laminar Air Flow 

Cabinet (Remington, 1995).  

Dalam perkembangan terapi parenteral, terjadi perubahan dalam 2 hal, 

pertama  pada kemasan sediaan parenteral dan kedua pada cara pemberian sediaan 
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parenteral. Ampul pada dosis tunggal sudah berubah sedikit dari rancangan asli 

limousin, perubahan selanjunya adalah penggunaan penutup karet pada vial dari 

gelas, karena penutup karet dapat di tembus secara berulang oleh jarum suntik, 

dimana sesudah itu dapat menutup kembali maka berkembanglah penutup karet 

untuk vial yang memungkinkan vial digunakan sebagai sediaan dosis ganda 

(Agoes, 2009).  

United State Pharmacopea (USP) mempersyaratkan sediaan injeksi dosis 

ganda  diberikan batas penggunaan 28 hari setelah pengambilan pertama kecuali 

label produk (dalam bungkusnya) menyatakan lain, Selain itu penggunaan vial 

dosis ganda harus sesuai dengan teknik aseptik yang telah ditentukan  dan alat 

suntik yang di gunakan harus steril (Dolan, et al, 2010). 

Selain itu untuk menjaga stabilitas mutu sediaan injeksi dosis ganda, sediaan 

juga diharuskan mengandung zat pengawet atau antimikroba dan kapasitas dari 

vial tidak boleh lebih besar dari 30 ml perwadah, hal ini untuk membatasi jumlah 

tusukan yang dibuat pada tutup serta untuk menjaga sterilitas sediaan, serta untuk 

mennghindari berlebihnya zat pengawet antimikroba yang diberikan bersama 

dengan obat (Ansel, 2005). 

Salah satu zat pengawet antimikroba yang dipakai pada sediaan parenteral 

adalah khlorobutanol pengawet ini aktif terhadap bakteri gram positif dan gram 

negatif, selain itu klorobutanol juga aktif sebagai antifungi pada konsentrasi 0,2%-

0,5% b/v Klorobutanol dapat disimpanpada suhu kamar dan dapat disterilkan 

dengan menggunakan autoklaf (Raymond, 2009). 

Difenhidramin hidroklorida merupakan salah satu sedian parenteral yang 

banyak digunakan dirumah sakit diIndonesia, difenhidramin hidroklorida yang 

pemakaikannya digunakan sebagai antihistamin sedative, terapi simtomatik pada 

kondisi urtikaria dan angioedema, antiemetic pada keadaan mual dan muntah 

(Sean, 2009), terdapat dua macam kemasan pada sediaan ini yaitu sediaan ampul 

1 ml dan sediaan vial 15 ml. Pada penggunaan injeksi difenhidramin dosis ganda, 

volume 15 ml cenderung kurang aseptik kerena setelah pengambilan sediaan, 

jarum suntik masih di biarkan menancap di dalam sediaan tersebut dalam rentang 
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waktu antara satu minggu sampai tiga minggu, selain itu cara penyimpanan 

sediaan dosis ganda difenhidramin dibeberapa rumah sakit  di lakukan pada 

ruangan terbuka tanpa ada ruangan khusus untuk penyimpanannya, sehingga 

kemungkinan timbulnya kontaminasi pada sediaan sangat besar, menurut Voigt 

Rudolf  “ adanya pirogen dalam sediaan dapat menyebabkan munculnya reaksi 

demam tinggi, demam menggigil, cemas, kesulitan bernapas, lemahnya peredaran 

darah, nyeri kepala dan nyeri pada bagian tubuh yang lain”.  

Dari uraian diatas maka telah dilakukan penelitian untuk menentukan 

sterilitas sediaan injeksi difenhidramin HCL dosis ganda dengan pengawet 

khlorobutanol 0,5%  b/v. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari pembahasan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan 

adalah bagaimanakah pengaruh frekuensi pengambilan terhadap sterilitas sediaan 

difenhidramin HCL dosis ganda  dengan pengawet klorobutanol 0,5% b/v setelah 

pemakaian berulang ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menentukan sterilitas sediaan 

injeksi difenhidramin HCL dosis ganda dengan pengawet khlorobutanol 0,5%  b/v 

setelah pembukaan segel kemasan dan dilakukan penusukan sebanyak 5 kali 

penusukan (dalam kurun waktu lima hari).  

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui serta memberikan informasi 

mengenai pengaruh pengambilan secara berulang terhadap sterilitas sediaan 

difenhidramin HCL dosis ganda dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi 

penggunaan sediaan injeksi terhadap tingkat sterilitas dari sediaan yang akan 

diberikan, selain itu dapat pula digunakan sebagai reverensi bagi penelitian 

selanjutnya.     
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