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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sterilisasi adalah menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik bentuk 

patogen, non patogen, vegetatif, maupun non vegetatif dari suatu objek atau 

material (Agoes, 2009). Sterilisasi perlu dilakukan atas dasar untuk mencegah 

transmisi penyakit, untuk mencegah pembusukan material untuk mikroorganisme, 

dan untuk mencegah kompetisi nutrien dalam media pertumbuhan sehingga 

memungkinkan kultur organisme spesifik berbiak untuk keperluan sendiri atau 

untuk metabolitnya  (Agoes, 2009).  

Wadah untuk injeksi termasuk penutup tidak boleh berinteraksi melalui 

berbagai cara baik secara fisik maupun kimiawi dengan sediaan, yang dapat 

mengubah kekuatan, mutu atau kemurnian, diluar persyaratan resmi dalam kondisi 

biasa pada waktu penanganan, pengangkutan, penyimpanan, penjualan dan 

penggunaan (Depkes RI, 1995).  

Wadah untuk sediaan injeksi dosis ganda adalah suatu wadah tertutup 

kedap yang memeperbolehkan penarikan bagian-bagian isi berturut-turut tanpa 

mengubah kekuatan atau membahayakan kualitas atau kemurnian dari bagian 

yang tunggal. Wadah-wadah ini umumnya dikenal sebagai vial. Dimana 

dilengkapi dengan penutup karet dan plastik untuk memungkinkan penusukan 

jarum suntik tanpa membuka atau merusak tutup. Bila jarum ditarik kembali dari 

wadah, lubang bekas tusukan akan tertutup rapat kembali dan melindungi isi dari 

pengotoran udara bebas (Ansel, 2005).  

Teknik aseptik yang salah adalah penyebab utama vial rusak, kontaminasi 

yang terjadi menunjukkan bahwa 25 % praktisi memasukkan kembali jarum yang 

telah digunakan kedalam sediaan vial tersebut. Penelitian menunjukan bahwa 

tingkat kontaminasi bakteri dalam vial berbeda signifikan (Debaun, 2008).  

Obat suntik dosis berganda diharuskan mengandung zat pengawet 

antimikroba, digunakan alat suntik yang steril dan volume wadah dosis ganda 

tidak boleh lebih dari 30 ml (Ansel, 2005). Pengawet yang biasa digunakan dalam 

sediaan injeksi ada beberapa macam, yaitu benzil alkohol, benzalkonium klorida, 
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benzatonium klorida, kresol, fenol, dan timerosal (Agoes, 2009). Pengawet yang 

digunakan adalah benzil alkohol 2% v/v dimana merupakan pengawet atau 

antimikroba yang biasa di gunakan pada sediaan farmasi baik kosmetik, oral, 

maupun parenteral. Konsentrasi yang di gunakan untuk pemakaian secara oral dan 

parenteral adalah 2,0 % v/v. Benzil alkohol memiliki sifat bakteriostatik yang 

aktif terhadap bakteri gram positif dengan pH optimal di bawah 5, dan tidak 

kompatibel dengan beberapa bahan kemasan, khususnya polietilen. Benzil alkohol 

bisa di simpan dalam wadah logam atau kaca, yang kedap udara, terlindung dari 

cahaya, dan pada tempat yang kering dan sejuk (Anonim, 2006).  

 Cara kerja dari pengawet diperkirakan mengganggu pertumbuhan, melipat 

gandakan, dan metabolisme bakteri dengan satu atau lebih mekanisme, antara 

lain; modifikasi permaebilitas membran, denaturasi enzim atau protein-protein 

lain, oksidasi dari konstituen sel, dan hidrolisis. Zat-zat yang cocok untuk 

ditambahkan ke dalam suatu preparat farmasi hanya sesuai jika penambahan 

tersebut tidak toksik dan tidak berbahaya dalam jumlah yang diberikan dan tidak 

menggangu kemanjuran terapi atau uji preparat tersebut (Ansel, 2005).  

 Bahan aktif yang digunakan adalah difenhidramin hidroklorida yang 

digunakan sebagai antihistamin, dapat juga digunakan sebagai antitusif yang 

disebabkan oleh iritasi tenggorokan ringan, serta efektif untuk pencegahan 

pengobatan mual, muntah dan vertigo (Gerald, 2011). Produk obat yang akan 

dibuat harus mempunyai kemampuan untuk bertahan dalam bentuk spesifkasi 

yang ditetapkan sepanjang waktu penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin 

identitas, kekuatan, kualitas dan kemurnian produk. Selain itu berdasarkan 

pengamatan yang telah dilakukan pada penggunaan dosis ganda di rumah sakit 

maupun puskesmas kurang memperhatikan teknik aseptik yang benar, dimana hal 

tersebut dapat menimbulkan kontaminasi yang pada akhirnya dapat merusak 

sediaan dan berbahaya bila digunakan. 

United  State Pharmacopenia (USP) mempersyaratkan vial dosis ganda 

untuk injeksi diberikan batas penggunaan 28 hari setelah pengambilan pertama 

kali kecuali label produk (dalam bungkusannya) menyatakan sebaliknya. 

Penggunaan vial dosis ganda harus memperhatikan hal berikut yaitu mematuhi 

teknik aseptik yang ketat saat penggunaan vial, menggunakan jarum steril baru 
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dan alat suntik steril baru untuk setiap penggunaanya, menyimpan vial di tempat 

yang bersih dan terlindungi menurut petunjuk pabrik (misalnya, pada suhu ruang 

atau lemari pendingin), dan memastikan vial yang kesterilannya terganggu untuk 

segera dibuang (Dolan, et al, 2010). Jika disimpan dalam wadah tertutup rapat, 

bahan dapat disimpan selama satu tahun, dengan ketentuan bahwa media uji 

sterilitas setiap 3 bulan selama penggunaan dan indikator warna masih memenuhi 

syarat (Depkes RI, 2009). 

Untuk membuktikan efektifitas dari agen antimikroba yang digunakan 

pada sediaan parenteral, dilakukan pengujian inokulum yang mengandung 

sejumlah tertentu mikrooganisme misalnya, Candida albican, Aspergillum niger, 

Eschericia coli, Pseudomonas aeruginosa, dan staphylococcus areus yang 

ditambahkan pada sediaan dan diinkubasi pada suhu 32°C (Agoes, 2009).  

Dari uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

berapa lama benzil alkohol 2% v/v masih mempunyai efektifitas sebagai 

pengawet setelah segel kemasan dibuka dan dilakukan penusukan pada sediaan 

injeksi difenhidramin hidroklorida dosis ganda. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode inokulasi langsung yaitu dengan menggunakan cara 

mikrobiologi dengan medium pertumbuhan tertentu yang mengacu pada prosedur 

uji sterilitas yang tercantum pada Farmakope Indonesia edisi IV. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah berapa lama efektifitas benzil 

alkohol 2% v/v masih mempunyai efektifitas sebagai pengawet setelah segel 

kemasan terbuka dan dilakukan penusukan pada sediaan sediaan injeksi 

difenhidramin hidroklorida sampai hari ke 28. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas benzil 

alkohol 2% v/v sebagai pengawet pada sediaan injeksi difenhidramin hidroklorida 

dosis ganda setelah segel kemasan terbuka dan dilakukan penusukan pertama 

sediaan sampai hari ke 28. 
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1.4  Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi setelah di uji 

sterilitasnya dapat dilakukan pengembangan formulasi pada sediaan injeksi 

difenhidramin hidroklorida dengan pengawet benzil alkohol 2% v/v sediaan dosis 

ganda. 


