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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sediaan steril adalah sediaan yang bebas dari pencemaran mikroba baik 

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

atau material. Sterilisasi adalah menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik 

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

material. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa cara penghilangan secara 

fisika semua organisme hidup, misalnya melalui penyaringan atau pembunuhan 

organisme dengan panas, bahan kimia, atau dengan cara lainnya. Sterilisasi perlu 

dilakukan untuk mencegah transmisi penyakit, mencegah pembusukan material 

oleh mikroorganisme, dan untuk mencegah kompetisi nutrient dalam media 

pertumbuhan sehingga memungkinkan kultur organisme spesifik berbiak untuk 

keperluan sendiri atau untuk metabolitnya (Agoes, 2009). 

Berbeda dengan sediaan farmasi pada umumnya, produk steril haruslah 

dibuat dengan persyaratan khusus, dengan tujuan meniadakan (memperkecil) 

risiko kontaminasi mikroba, partikel partikulat, pirogen dan produk interaksi 

lainnya (Agoes, 2009). Salah satu bentuk sediaan steril adalah sediaan injeksi. 

Sediaan injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk 

yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan 

secara parenteral, suntikan dengan cara menembus, atau merobek jaringan ke 

dalam atau melalui kulit atau selaput lendir (Lukas, 2006). 

Pemberian obat dengan cara injeksi banyak dilakukan di rumah sakit, 

puskesmas maupun klinik. Sediaan injeksi diberikan jika diperlukan tercapainya 

respon fisiologis yang cepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk obat yang tidak 

efektif secara oral atau akan dirusak oleh sekresi saluran cerna dan untuk pasien 

yang tidak kooperatif, meloya, atau tidak sadar (Agoes, 2009). 

Salah satu bentuk sediaan injeksi yang ada pada saat ini berupa sediaan 

parenteral volume kecil, termasuk dalam kategori ini adalah sediaan dalam wadah 

dosis tunggal (single dose) dan dosis ganda (multiple dose). Wadah dosis tunggal 

merupakan suatu wadah kedap udara yang mempertahankan jumlah obat steril 

dengan tujuan pemberian parenteral sebagai dosis tunggal dan yang bila dibuka,  
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tidak dapat ditutup rapat kembali dengan jaminan tetap steril. Wadah dosis ganda  

merupakan wadah kedap udara yang memungkinkan pengambilan isinya per 

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

bagian yang tertinggal. (Lukas, 2006). Wadah dosis ganda lebih memungkinkan 

terjadinya kontaminasi mikroorganisme hal ini disebabkan oleh adanya 

pengambilan sediaan yang berulang. Salah satu usaha yang dilakukan untuk 

menjaga sterilitas sediaan dengan wadah dosis ganda adalah dengan penambahan 

bahan pengawet antimikroba (Ansel, 2005). 

Pengawet antimikroba mutlak harus digunakan terutama pada wadah dosis 

ganda untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang dapat masuk secara tidak 

sengaja selama atau setelah proses produksi (Depkes RI, 1995). Selain itu, 

penambahan pengawet antimikroba juga berfungsi untuk melindungi konsumen 

dari kontaminasi mikroba serta untuk mempertahankan potensi dan stabilitas dari 

sediaan. Pengawet yang biasa digunakan dalam sediaan injeksi meliputi turunan 

alkohol, komponen ammonium quartener, komponen fenol, serta komponen 

merkuri organik (Agoes, 2009).  Salah satu pengawet antimikroba yang sering 

digunakan dalam sediaan injeksi adalah benzalkonium klorida yang merupakan 

komponen ammonium quartener dengan konsentrasi 0,01% - 0,02% . Larutan 

benzalkonium klorida aktif terhadap berbagai macam bakteri, ragi, dan jamur 

serta lebih aktif terhadap bakteri gram positif daripada gram negatif. Namun, 

benzalkonium klorida tidak efektif terhadap beberapa strain Pseudomonas 

aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis,  Trichophyton interdigitale, dan T. 

Rubrum. Tetapi, jika dikombinasikan dengan disodium edetat (0.01-0.1 % w/v), 

benzil alkohol, feniletanol, atau fenilpropanol, aktivitas terhadap Pseudomonas 

aeruginosa akan meningkat (Rowe, 2006). 

Adanya penambahan pengawet antimikroba pada sediaan injeksi dosis 

ganda akan mempengaruhi kontrol kualitas sediaan, khususnya yang terkait 

dengan uji sterilitas.  Jika bahan uji mempunyai aktivitas antimikroba, maka 

dilakukan uji setelah dinetralisasi dengan bahan penetral yang sesuai atau dengan 

cara mengencerkan dalam sejumlah media yang cukup (Depkes RI, 2009). Oleh 

karena itu, perlu dilakukannya inaktivasi pengawet yang ditambahkan pada 
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sediaan injeksi dosis ganda untuk menghilangkan pengaruh pengawetnya sebelum 

dilakukan uji sterilitas sampel.  

Di Indonesia, sediaan injeksi dosis ganda masih banyak digunakan di 

rumah sakit dan puskesmas. Salah satu sediaan injeksi dosis ganda yang masih 

digunakan adalah injeksi difenhiramin HCl. Difenhidramin HCl merupakan 

antihistamin antagonis reseptor H1 yang berfungsi untuk mengurangi atau 

menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan 

bersaing pada sisi reseptornya (Dewoto, 2007). Difenhidramin HCl digunakan 

untuk mengurangi gejala kondisi alergi termasuk urtikaria, angioedema, rhinitis, 

dan gangguan pruritus pada kulit. Selain itu, juga digunakan sebagai antimuntah 

pada terapi mual dan muntah, serta terapi vertigo karena berbagai penyebab. 

Difenhidramin HCl digunakan secara parenteral untuk terapi shock anafilaksis 

(Sweetmann, 2009). 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan digunakan sampel sediaan injeksi 

difenhidramin HCl dosis ganda yang mengandung pengawet benzalkonium 

klorida dengan konsentrasi 0,02% b/v untuk dilakukan uji inaktivasi pengawet 

antimikroba yang ditambahkan pada sediaan. Uji ini dilakukan dengan suatu 

metode pengenceran. Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengenceran 

yang dibutuhkan untuk menginaktivasi (menghilangkan) pengaruh pengawet 

benzalkonium klorida 0,02% b/v yang ditambahkan pada sediaan injeksi 

difenhidramin HCl dosis ganda sehingga tidak mempengaruhi uji sterilitas yang 

akan dilakukan. Selain itu, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode eksperimental, dimana hasil penelitian yang diperoleh akan disajikan 

dalam bentuk tabel hasil uji. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah berapakah pengenceran yang 

dibutuhkan untuk menginaktivasi pengaruh pengawet benzalkonium klorida 

0,02% b/v terhadap uji sterilitas sediaan injeksi difenhidramin HCl dosis ganda? 
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1.3       Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengenceran yang 

dibutuhkan untuk menginaktivasi pengaruh pengawet benzalkonium klorida 

0,02% b/v pada sediaan injeksi difenhidramin HCl dosis ganda serta untuk 

mengetahui sterilitas dari sampel. 

 

1.4         Manfaat Penelitian  

Diharapkan dari penelitian ini didapatkan informasi mengenai tingkat 

pengenceran yang dibutuhkan untuk menginaktivasi pengaruh pengawet 

benzalkonium klorida 0,02% b/v pada sediaan injeksi difenhidramin HCl dosis 

ganda, yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan uji sterilitas 

sediaan injeksi dosis ganda yang memenuhi persyaratan. Selain itu dapat 

digunakan sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


