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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sediaan steril merupakan salah satu bentuk sediaaan farmasi yang banyak 

dipakai, terutama saat pasien dirawat di rumah sakit. Sediaan steril sangat 

membantu pada saat pasien dioperasi, diinfus, disuntik, mempunyai luka terbuka 

yang harus diobati, dan sebagainya (Lukas, 2006). 

Sediaan yang termasuk sediaan steril yaitu sediaan obat suntik bervolume 

kecil atau besar, cairan irigasi yang dimaksudkan untuk merendam luka atau 

lubang operasi, larutan dialisa dan sediaan biologis seperti vaksin, toksoid, 

antitoksin, produk penambah darah dan sebagainya. Sterilitas sangat penting 

karena cairan tersebut langsung berhubungan dengan cairan dan jaringan tubuh 

yang merupakan tempat infeksi dapat terjadi dengan mudah (Ansel, 1989) . 

Parenteral menunjukkan pemberian lewat suntikan seperti berbagai 

sediaan yang diberikan dengan disuntikkan (Ansel, 1989). Sediaan parenteral 

adalah bentuk sediaan untuk injeksi atau sediaan untuk infus. Injeksi adalah 

pemakaian dengan cara penyemprotan larutan atau suspensi ke dalam tubuh untuk 

tujuan terapeutik atau diagnostik. Injeksi dapat dilakukan langsung ke dalam 

aliran darah, jaringan, atau organ (Lukas, 2006).  

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. Hampir semua suntikan dilakukan oleh dokter atau 

asisten dokter atau perawat dalam pemberian pengobatan. Bearti, suntikan-

suntikan terbanyak dilakukan di rumah sakit, rumah perawatan dan klinik, sangat 

sedikit dilakukan dirumah. Ahli farmasi menyediakan sediaan-sediaan yang 

disuntikkan untuk dokter dan perawat sesuai dengan yang dibutuhkan mereka di 

lembaga, klinik, kantor, atau program perawatan rumah (Ansel, 1989). 
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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. Dengan 

dosis pemakaian intravena atau intramuskular 1-5 ml tiap kali suntik dan 

mengandung Difenhidramin HCl 10 mg/ ml. 

Berdasarkan Farmakope Indonesia Edisi IV, pembuatan sediaan yang akan 

digunakan untuk injeksi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari 

kontaminasi mikroba dan bahan asing. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 

juga mempersyaratkan tiap wadah akhir injeksi harus diamati satu per satu secara 

fisik dan tiap wadah yang menunjukkan pencemaran bahan asing yang terlihat 

secara visual harus ditolak (Depkes RI, 1995). 

Oleh karena sediaan farmasi merupakan subjek kontaminasi mikroba yang 

dapat membahayakan kesehatan manusia, menyebabkan kerusakan produk, 

perubahan estetika, dan kemungkinan kehilangan efikasi sediaan. Maka sumber-

sumber kontaminasi mikroorganisme dapat berasal dari bahan baku dan eksipien, 

peralatan yang digunakan, operator, udara atau ruang kerja, dan  material 

pengemasan. Kontaminasi mikroorganisme yang mungkin terdapat dalam sediaan 

farmasi antara lain bakteri, ragi, dan jamur (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. Wadah terbuat dari bahan yang dapat mempermudah pengamatan 

terhadap isi. Tipe kaca yang dianjurkan untuk tiap sediaan umumnya tertera dalam 

masing-masing monografi. Penutup wadah dosis ganda memungkinkan 

pengambilan isi tanpa membuka atau merusak penutup. Penutup dapat ditembus 

oleh jarum suntik dan pada saat penarikan jarum, segera menutup kembali hingga 

mencegah pencemaran (Depkes RI, 1995). 

Beberapa usaha yang dilakukan untuk menjaga sterilitas sediaan dengan 

wadah dosis ganda antara lain dengan penambahan antimikroba, digunakan alat 

suntik yang steril dan volume wadah dosis berganda tidak boleh lebih dari 30 ml 



3 

 

(Ansel, 2005). Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya bebas 

kuman juga pada pengambilan berulang dari takaran tunggal melalui pensterilan 

tutup (Voigt, 1994). 

Bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan 

mikroba harus ditambahkan dalam injeksi yang dikemas dalam wadah dosis ganda 

apapun metode sterilisasi yang digunakan, kecuali dinyatakan lain dalam masing-

masing monografi, atau kecuali bahan aktifnya sendiri sudah berupa bahan 

antimikroba. Bahan tambahan seperti ini digunakan dalam kadar tertentu yang 

dapat mencegah pertumbuhan atau membunuh mikroba dalam sediaan injeksi 

(Depkes RI, 1995).  

Zat pengawet yang dapat ditambahkan pada produk parenteral meliputi: 

Benzalkonium chloride 0,01 %, Benzyl 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. 

Sterilitas merupakan salah satu syarat sediaan injeksi terutama injeksi 

dosis ganda karena kemungkinan kontaminasi mikroba pada saat pengambilan 

berulang. Sehingga diperlukan uji sterilitas sediaan untuk menetapkan ada 

tidaknya bakteri, jamur dan ragi yang hidup dalam sediaan. Namun adanya bahan 

antimikroba dalam sediaan akan mempengaruhi uji sterilitas yang akan dilakukan. 

Sehingga sebelum dilakukan uji sterilitas zat pengawet harus dihilangkan dengan 

cara pengenceran hingga daya anti mikrobanya sudah tidak bekerja lagi. 

Seperti yang disebutkan dalam Suplemen 1 FI edisi IV, bahwa jika bahan 

uji mempunyai aktivitas antimikroba, lakukan uji setelah dinetralisasi dengan 

bahan penetral yang sesuai atau dengan cara mengencerkan  dalam sejumlah 

media yang cukup. 
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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 Benzil alkohol pada sediaan 

injeksi Difenhidramin HCl dosis ganda. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengenceran yang 

dibutuhkan untuk menginaktivasi pengaruh pengawet Benzil alkohol pada sediaan 

injeksi Difenhidramin HCl dosis ganda serta untuk mengetahui sterilitas dari 

sediaan sampel. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini didapatkan suatu informasi tentang tingkat 

pengenceran yang dibutuhkan untuk mengaktivasi pengaruh pengawet Benzil 

alkohol pada sediaan injeksi Difenhidramin HCl, dan dapat dijadikan sebagai 

bahan pedoman untuk melakukan uji sterilitas sediaan yang memenuhi 

persyaratan. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan referensi ilmiah bagi 

mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


