
1 

 

  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pemberian obat melalui injeksi, banyak dilakukan di rumah sakit, rumah 

perawatan dan klinis. Pemakaian sediaan ini memerlukan tenaga ahli karena obat 

digunakan secara parenteral, dimana sediaan langsung berhubungan dengan cairan 

dan jaringan tubuh yang merupakan tempat infeksi dapat terjadi dengan mudah. 

Kontaminasi mikroorganisme dapat membahayakan kesehatan manusia, 

menyebabkan kerusakan produk, perubahan estetika, dan kemungkinan kehilangan 

efikasi sediaan (Ansel, 2005). Sediaan  steril adalah sediaan yang bebas dari 

mikroorganisme hidup, sedangkan  sterilitas merupakan proses menghilangkan semua 

bentuk kehidupan. Baik bentuk patogen, nonpatogen, vegetatif, maupun nonvegetatif 

dari suatu objek atau material (Agoes, 2009). 

Dalam menjaga sterilitasnya terhadap waktu penyimpanan sediaan dosis ganda 

memerlukan penambahan pengawet, sesuai dengan ketentuan, pengawet yang umum 

digunakan dalam wadah dosis ganda adalah yang paling efektif untuk melawan 

mikroorganisme (Debaun, 2008). Pengawet merupakan senyawa kimia, digunakan 

sebagai agen antimikroba yang ditambahkan kedalam formulasi sediaan untuk 

mengontrol pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroba.  Pengawet yang 

digunakan harus bebas dari efek toksik atau iritasi sesuai konsentrasi yang digunakan, 

serta dapat mengatur stabilitas terhadap suhu, dan lama penyimpanannya tidak 

mempengaruhi wadah dan tutup sediaan (Clontz, 2009).  

Benzalkonium klorida adalah salah satu pengawet yang paling banyak 

digunakan pada konsentrasi 0,01% dan 0,02%. Pengawet ini bersifat higroskopis 

sehingga terpengaruh oleh adanya cahaya, udara dan logam. Benzalkonium klorida 

dapat disterilkan dengan autoklaf tanpa kehilangan efektivitasnya, dapat disimpan 

dalam waktu yang lama pada suhu kamar, akan tetapi dapat kehilangan aktivitas 
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antimikrobanya karena adanya interaksi dengan wadah yang digunakan, oleh karena 

itu sediaan yang mengandung pengawet ini harus disimpan dalam wadah kedap 

udara, dilindungi cahaya, terhindar dari kontak  logam, ditempat yang sejuk dan 

kering (Anonim, 2006). 

Wadah dosis ganda dilengkapi dengan penutup karet dan plastik untuk 

memungkinkan penusukan jarum suntik tanpa membuka atau merusak tutup. Bila 

jarum ditarik kembali dalam wadah, lubang bekas tusukan akan tertutup rapat 

kembali dan melindungi isi dari pengotoran udara bebas, obat suntik dapat 

dipertahankan, bila jarum itu sendiri steril pada waktu dimaksukkan ke dalam wadah 

(Ansel, 2005). 

Menurut persyaratan USP penyimpanan vial dosis ganda untuk injeksi 

diberikan batas penggunaan 28 hari setelah pengambilan pertama kecuali label 

produk (dalam bungkusannya) menyatakan sebaliknya. Pengguanan vial dosis ganda 

harus memperhatikan hal berikut yaitu mematuhi teknik aseptik yang ketat saat 

penggunaan vial, menggunakan jarum steril baru dan alat suntik steril baru untuk 

setiap penggunaannya, melepas semua alat akses vial, menyimpan vial di tempat yang 

bersih dan terlindung menurut petunjuk pabrik (misalnya, pada suhu ruang atau 

lemari pendingin), dan memastikan vial yang keseterilannya terganggu untuk segera 

dibuang (Dolan,et al, 2010). 

Sediaan injeksi difenhidramin hidroklorida digunakan sebagai antihistamin, 

berefek sadatif yang dapat menguntungkan bagi pasien yang dirawat di rumah sakit 

ataupun pasien yang perlu banyak tidur, berefek sebagai antikolinergik dan juga 

antiemetik (Anonim, 2011). 

 Produk obat yang akan dibuat harus mempunyai kemampuan untuk bertahan 

dalam bentuk spesifikasi yang ditetapkan sepanjang waktu penyimpanan dan 

penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas dan kemurnian produk, 

selain itu penggunaan sediaan dosis ganda di rumah sakit maupun puskesmas kurang 

memperhatikan teknis aseptik yang benar dengan menyimpan sediaan disembarang 

tempat dan membiarkan jarum melekat pada karet penutup, padahal hal tersebut dapat 

menimbulkan kontaminasi yang akhirnya merusak sediaan dan berbahaya jika 
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digunakan, oleh karena itu penelitian ini dilakukan, untuk mengetahui berapa lama 

benzalkonium klorida 0,01 % 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 yang mengacu pada prosedur uji sterilitas yang tercantum pada Farmakope 

Indonesia edisi IV. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah berapa lama benzalkonium klorida 0,01 % 

b/v masih mempunyai efektifitas sebagai pengawet setelah segel kemasan terbuka 

dan dilakukan penusukan pertama pada sediaan injeksi difenhidramin hidroklorida 

dosis ganda. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas benzalkonium klorida 

0,01% b/v sebagai pengawet pada sediaan injeksi difenhidramin hidroklorida dosis 

ganda  setelah segel kemasan terbuka dan dilakukan penusukan pertama. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi ilmiah 

bagi mahasiswa dalam melakukan referensi penelitian selanjutnya dan juga bisa 

digunakan sebagai informasi dalam pengembangan formulasi sediaan injeksi 

difenhidramin hidroklorida dosis ganda dengan pengawet benzalkonium klorida 

0,01% b/v. 

 

 


