
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Obat suntik didefinisikan secara luas sebagai sediaan steril bebas pirogen 

yang dimaksudkan untuk diberikan secara parenteral. Istilah parenteral seperti 

yang umum digunakan, menunjukkan pemberian lewat suntikan seperti berbagai 

sediaan yang diberikan dengan disuntikkan. Pada umumnya pemberian dengan 

cara parenteral dilakukan bila diinginkan kerja obat yang cepat seperti pada 

keadaan gawat, bila penderita tidak dapat diajak bekerja sama dengan baik, tidak 

sadar, tidak dapat atau tidak tahan menerima pengobatan melalui mulut (oral) atau 

bila obat itu sendiri tidak efektif dengan cara pemberian lain (Ansel, 2005). 

Sediaan parenteral terdiri dari sediaan dosis tunggal dan dosis ganda. Yang 

membedakan dosis tunggal dan dosis ganda adalah frekuensi pengambilannya 

yaitu pada dosis tunggal hanya diambil satu kali sedangkan pada dosis ganda 

memungkinkan diambil beberapa kali sesuai besar dosis dan volume. Ditinjau dari 

wadahnya dosis tunggal adalah suatu wadah kedap udara yang mempertahankan 

jumlah obat steril dengan tujuan pemberian parenteral sebagai dosis tunggal dan 

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

Sedangkan dosis ganda  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 contoh sediaan injeksi dosis ganda yang banyak beredar di 

pasaran ialah Difenhidramin HCl. Di beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit, 

sediaan injeksi Difenhidramin HCl dosis ganda masih sering dijumpai 

penggunaanya untuk keadaan alergi, mual, muntah, batuk dan anafilaktik. 

Diphenhydramine merupakan sediaan antihistamine yang dipasaran terdiri dari 

ampul 1-2 ml dan vial 10-15 ml. Sediaan vial merupakan sediaan dosis ganda 

yang dapat diambil beberapa kali dengan dosis 1-2 ml secara parenteral 

memungkinkan penggunaan sediaan ini sebanyak 5-15 kali pemakaian, sehingga 

ada kemugkinan terkontaminasi dari pemakaian berulang. 
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Disalah satu rumah sakit dikota malang penanganan sediaan dosis ganda 

diphenhydramin terlihat kurang aseptis dilihat dari data yang diperoleh dari 

lapangan, yaitu sediaan steril difenhidramin disimpan pada ruang terbuka (tidak 

ada ruang khusus yg aseptis). Sehingga kemungkinan terkontaminasi menjadi 

lebih besar karena paparan dari ruang terbuka. 

Sediaan injeksi difenhidramin dosis ganda merupakan sediaan yang 

pembuatannya dilakukan secara steril  sehingga cara penggunaan dan 

penyimpanannya juga harus steril atau aseptis. Persyaratan sediaan parenteral 

diantaranya adalah steril, bebas dari kontaminasi mikroorganisme, baik bentuk 

vegetatif, spora, patogen maupun non patogen dan bebas dari kontaminasi 

pirogenik sehingga diperlukan sterilisasi sediaan parenteral. Pirogen adalah 

senyawa organik yang menimbulkan demam, berasal dari pengotoran mikroba dan 

merupakan penyebab banyak reaksi-reaksi febril yang timbul pada penderita yang 

menerima suntikan intravena (Ansel, 2005).  

 Frekuensi pengambilan  berturut-turut memungkinan sediaan terkontaminasi 

sehingga perlu ditambahkan bahan pengawet. Pengawet adalah zat yang 

ditambahkan pada sediaan obat untuk melindungi sediaan terhadap kontaminasi 

mikroba. Pengawet terutama digunakan pada wadah sediaan dosis ganda karena 

penggunaan berulang memungkinkan terjadinya kontaminasi. Pengawet tidak 

boleh digunakan semata-mata untuk menurunkan jumlah mikroba viabel sebagai 

pengganti cara produksi yang tidak baik.  

Zat pengawet yang dapat ditambahkan pada produk parenteral meliputi: 

Benzalkonium kloride 0,01 %, Benzil alkohol 1-2 %, Chlorobutanol 0,25-0,5 %, 

Metacresol 0,1-0,3 %, Phenol 0,25-0,5, Thimerosal 0,01 % (Lukas, 2006). 

Berdasarkan Handbook of Pharmaceutical Excipient, Benzil alkohol merupakan 

pengawet antimikroba yang digunakan pada kosmetik, makanan dan sebagian 

besar pada formulasi sediaan farmasi termasuk sediaan oral dan parenteral, 

dengan konsentrasi sebesar 2,0% v/v. 

Pengawet tidak sepenuhnya menjamin sterilitas bahan obat sediaan dosis 

ganda, dibutuhkan juga ruang bersih atau aseptis untuk pembuatan dan 

penyimpanan sediaan steril. Area bersih untuk pembuatan produk steril 

digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dipersyaratkan. Tiap 
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kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam 

keadaan operasional untuk meminimalkan risiko pencemaran oleh partikulat 

dan/atau mikroba pada produk dan/atau bahan yang ditangani (Cpob 2006). Sebab 

penggunaan berulang dan pekerjaan yang kurang aseptis dapat menyebabkan 

terkontaminasinya mikroorganisme, maka penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran sejauh mana sterilitas sediaan diphenhidrinate dosis ganda 

masih dapat dipertahankan selama beberapa kali frekuensi pengambilan.   

       

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh frekuensi pengambilan berulang terhadap sterilitas 

sediaan   difenhidramin dosis ganda dengan pengawet benzil alkohol 2% pada 

lima kali pengambilan ? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui sterilitas sediaan difenhidramin multiple doses dengan 

pengawet benzil alkohol 2% terhadap lima kali frekuensi pengambilan berulang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh frekuensi pengambilan secara berulang terhadap sterilitas sediaan 

injeksi dosis ganda difenhidramin, sehingga diketahui seberapa besar pengaruh 

frekuensi pengambilan suatu sediaan parenteral dosis ganda terhadap sterilitas 

sediaan. Selain itu juga diharapkan dapat dilakukan pengembangan formula 

sediaan difenhidramin multiple doses dengan pengawet benzil alkohol 2%. 

 

 

 


