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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 

Pengenalan  injeksi untuk pertama kalinya pada manusia sudah terjadi sejak 

tahun 1660, meskipun begitu perkembangan sediaan injeksi terjadi pada tahun 

(1852), sediaan injeksi yang pertama kali di perkenalkan adalah sediaan ampul gelas, 

dan selanjutnya, ampul gelas telah dijelaskan oleh apoteker limousin (Perancis, 1886) 

dan oleh Friedlaender (Jerman) (Voight, 1994). 

Untuk perkembangan selanjutnya, pada sediaan parenteral pemberian 

utamanya adalah melalui penyuntikan intravena, subkutan, dan intramuskular yang 

merupakan rute pemberian obat yang cukup kritis jika di bandingkan dengan 

pemberian obat secara oral ataupun pemberian melalui rute yang lain (Agoes, 2009). 

Karena pemberian sediaan parenteral langsung menuju jaringan, maka sediaan 

parenteral disyaratkan harus bebas kontaminan dan mikroorganisme, sehingga perlu 

adanya sterilisasi. Sterilisasi adalah menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik 

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

material. Hal tersebut dapat dicapai melalui cara penghilangan secara fisika semua 

organisme hidup, misalnya penyaringan atau pembunuhan organisme dengan panas, 

bahan kimia, atau dengan cara lainnya (Agoes, 2009). 

Dalam perkembangan terapi parenteral, terjadi perubahan dalam 2 hal. 

Pertama pada kemasan sediaan parenteral dan kedua pada cara pemberian sediaan 

parenteral. Ampul pada dosis tunggal sudah berubah sedikit dari rancangan asli 

limousin. Perubahan selanjutnya 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 kemasan sediaan multiguna 

(Agoes, 2009). 
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Selain itu pada wadah parenteral obat suntik, termasuk tutupnya tidak boleh 

berinteraksi dengan sediaan baik secara fisik maupun kimia, sehingga akan mengubah 

kekuatan dan efektivitasnya. Bila wadah terbuat dari gelas, maka gelas harus jernih 

dan tidak berwarna atau berwarna kekuningan agar memungkinkan pemeriksaan isi 

(Lukas S, 2006). 

Pada wadah sediaan dosis ganda juga memungkinkan untuk melakukan 

penarikan isi wadah secara berturut turut tanpa mengubah kekuatan, mutu, atau 

kemurnian bagian isi wadah yang tersisa didalam wadah (Buchanan, Schneider P.J 

2010).  

Selain itu untuk menjaga stabilitas mutu sediaan dosis ganda parenteral, juga  

diharuskan mengandung zat pengawet antimikroba. Kapasitasnya tidak boleh lebih 

besar dari 30 ml kapasitasnya, untuk membatasi jumlah tusukan yang dibuat pada 

tutup dan untuk menjaga sterilitas sediaan. Pembatasan ini juga untuk menjaga 

berlebihnya zat pengawet antimikroba yang diberikan bersama dengan obat, sediaan 

dosis ganda yang lazim mengandung ± 10 dosis lazim obat suntik (Ansel, 2005).  

Salah satu zat pengawet antimikroba yang dipakai adalah benzalkonium 

klorida, selain sebagai antimikroba pengawet ini juga berfungsi sebagai antiseptik, 

disinfektan dan zat pembasah, bezalkonium klorida merupakan salah satu sediaan 

yang sering digunakan pada konsentrasi 0.01-0.02. selain syarat-syarat sterilitas dari 

sediaan tersebut tindakan lain yang mendukung juga perlu diperhatikan (Raymond, 

2006). 

Tindakan-tindakan aseptik yang ketat juga harus dilakukan setiap waktu untuk 

menghindarkan resiko infeksi. Tidak hanya larutan obat yang harus steril tetapi jarum 

dan alat suntik yang digunakan juga harus steril serta titik dimana jarum masuk harus 

dibersihkan untuk mengurangi kemungkinan terbawanya bakteri dari kulit ke darah 

lewat jarum (Ansel, 2005). 

Pengontrolan lingkungan merupakan salah satu elemen yang sangat penting 

dalam industri modern maupun pada rumah sakit, pada ruangan bersih yang ada di 

rumah sakit terutama ruang bedah. Kontrol kualitas lingkungan merupakan masalah 

penting yang dapat mempengaruhi kualitas sediaan parenteral. Dari penelitian telah 
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dibuktikan bahwa ada hubungan langsung antara tingkat pengontrolan lingkungan 

dengan kualitas akhir sediaan parenteral (Agoes, 2009). 

Ruangan aseptik adalah  ruangan yang bersih, secara harfiah ruangan aseptik 

memiliki arti yang khusus seperti yang didefinisikan oleh International Organization 

for Standarization (ISO) 14644-1  yaitu ruangan dimana konsentrasi partikel udara 

dikendalikan, dan bangunan yang digunakan harus bisa meminimalisir, generasi, dan 

penyimpanan di dalam ruangan dengan parameter yang relevan antara lain suhu, 

kelembaban, dan tekanan, di kendalikan sesuai kebutuhan (Whyte, 2001). 

Bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain, 

konstruksi dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan 

baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar. Tata letak dan ruangan 

harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil resiko terjadinya kekeliruan, 

pencemaran-silang dan kesalahan lain, dan memudahkan pembersihan, sanitasi dan 

perawatan yang efektif untuk menghindari pencemaran-silang, penumpukan debu 

atau kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat (CPOB, 2006). 

Salah satu sediaan parenteral injeksi yang banyak di pakai di rumah sakit di 

daerah malang adalah sediaan Difenhidramin yang pemakaiannya digunakan sebagai 

antialergi, gejala pusing, panas, serta menggigil  (Gerald, 2011) sediaan ini terdiri 

dari sediaan ampul 2 ml dan sediaan vial yang berisi 15 ml, sediaan ini juga masih 

banyak dipakai di puskesmas dalam bentuk wadah ampul. 

Pada penggunaan  injeksi Difenhidramin dosis ganda, volume 15 ml 

cenderung kurang aseptik karena setelah pengambilan sediaan, jarum suntik masih di 

biarkan menancap di dalam sediaan tersebut, sehingga kemungkinan timbulnya 

kontaminasi pada sediaan bisa terjadi, menurut Voigt Rudolf “kemungkinan adanya 

pirogen dalam sediaan dapat menyebabkan munculnya reaksi demam tinggi, yang 

dihubungkan dengan demam menggigil, cemas, kesulitan bernapas, lemahnya 

peredaran darah, nyeri kepala dan nyeri  bagian tubuh”.  

Selain itu cara  penyimpanan sediaan dosis ganda Difenhidramin pada rumah 

sakit tersebut di lakukan pada ruangan terbuka tanpa ada ruangan khusus untuk 

sediaan injeksi atau sediaan parenteral, dan lama penggunaan sediaan tersebut antara 
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satu Minggu sampai tiga Minggu hingga habisnya sediaan, untuk itu diperlukan 

adanya pengujian untuk membuktikan sterilitas dari sediaan Difenhidramin terkait 

frekuensi dan perlakuan seperti pada hasil survey yang telah dilakukan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari pembahasan latar belakang sebelumnya maka yang menjadi 

permasalahan adalah bagaimanakah pengaruh frekuensi pengambilan terhadap 

sterilitas sediaan dosis ganda  injeksi Difenhidramin HCl dengan pengawet 

benzalkonium klorida 0,02 % setelah pemakaian berulang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

sterilitas sediaan injeksi Difenhidramin HCl dosis ganda dengan pengawet 

benzalkonium klorida 0,02 % terhadap frekuensi pengambilan pada pemakaian 

berulang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh pengambilan secara berulang terhadap sterilitas sediaan dosis ganda 

Difenhidramin HCl dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi penggunaan 

sediaan injeksi terhadap tingkat sterilitas dari sediaan yang akan diberikan, selain itu 

dapat digunakan sebagai refrensi bagi penelitian selanjutnya. 


