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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sediaan steril sangat membantu pada saat pasien dioperasi, diinfus, 

disuntik, mempunyai luka terbuka yang harus diobati, dan sebagainya. Semuanya 

sangat membutuhkan kondisi steril karena pengobatan yang langsung bersentuhan 

dengan sel tubuh, lapisan mukosa organ tubuh, dan dimasukkan langsung ke 

dalam cairan atau rongga tubuh sangat memungkinkan terjadinya infeksi bila 

obatnya tidak steril (Lukas, 2006). 

Untuk menghasilkan sediaan yang steril memerlukan pengetahuan 

tambahan selain pengetahuan tentang pembuatan bentuk sediaan, yaitu ada 

jaminan bahwa selama produksi dan setelah produksi, sediaan bebas dari cemaran 

mikroba (Lukas, 2006). 

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

serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum 

digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau 

melalui kulit atau melalui selaput lendir (Depkes RI, 1979). Sediaan injeksi steril 

dapat berupa ampul, ataupun berupa vial. Sediaan injeksi vial adalah salah satu 

wadah dari bentuk sediaan steril yang umumnya digunakan pada dosis ganda dan 

memiliki kapasitas atau volume 0,5-100 ml dan juga dapat digunakan untuk 

mewadahi serbuk bahan obat, larutan atau suspensi dengan volume sebanyak 5 

mL atau lebih besar. Bila diperdagangan, botol ini ditutup dengan sejenis logam 

yang dapat dirobek atau ditembus oleh jarum injeksi untuk menghisap cairan 

injeksi (Voight, 1994). 

Wadah satuan ganda memungkinkan dapat diambil isinya beberapa kali 

tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan, mutu atau kemurnian sisa zat dalam 

wadah tersebut (Depkes RI, 1995). Sehingga salah satu hal yang harus 

diperhatikan dalam formulasi sediaan injeksi dalam wadah dosis ganda adalah 

memerlukan bahan pengawet. Kadar zat pengawet harus mampu mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme (Anief, 1998). Penggunaan pengawet terutama 
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pada wadah dosis ganda untuk menghambat mikroba yang masuk secara tidak 

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

Beberapa contoh pengawet yang sering digunakan dalam sediaan 

parenteral adalah golongan fenol dan turunan fenol (Kresol, metilhidroksiben, 

propilhidroksibenzoat, klorkresol, heksaklorofen), alkohol alifatik dan aromatik 

(klorbutanol, benzil alkohol, fenilpropanol, klorbenzil alkohol dan diklorbenzil 

alkohol), senyawa air raksa organik (fenilraksa asetat, fenilraksa borat, fenilraksa 

nitrat, thiomersal), dan senyawa amonium kuartener (Voight, 1994). 

 Benzil alkohol merupakan pengawet yang sering digunakan dalam sediaan 

parenteral golongan alifatik aromatik. Konsentrasi yang biasa digunakan untuk 

pengawet benzil alkohol adalah 1%, 1,5%, hingga 2%. Salah satu keuntungan 

menggunakan benzil alkohol sebagai pengawet adalah dapat mempunyai efek 

anestesi lokal pada konsentrasi 10% b/v ( Rowe, 1989 ). Salah satu contoh sediaan 

injeksi  yang menggunakan benzil alkohol 1% adalah injeksi sianokobalamin/ 

vitamin B12 dengan benzil alkohol 10 ml dalam 1 liter (Agoes, 2009). 

Salah satu sediaan injeksi dosis ganda yang banyak beredar dipasaran 

yaitu diphenhydramine HCl. Difenhidramin HCl merupakan sedatif antihistamin 

dengan antimuskarinik dan dapat digunakan untuk kondisi alergi seperti urticaria 

and angioedema, rhinitis, conjunctivitis, kulit gatal-gatal, antiemetik, dan juga 

sebagai profilaksis motion sickness (Reynolds, 1989).  

Sediaan injeksi difenhidramin HCl pada umumya di rumah sakit ataupun 

puskesmas masih banyak dijumpai dalam wadah dosis ganda. Salah satu syarat 

mutlak pada sediaan dalam wadah vial adalah perlu ditambahkan pengawet 

(Ansel, 2005). Suatu sediaan yang mengandung bahan pengawet dan antibiotika 

sebelum dilakukan proses uji sterilitas terlebih dahulu dihilangkan zat pengawet 

atau antibiotika yaitu dengan cara proses pengenceran. Bahan pengawet yang 

digunakan dalam formulasi sediaan parenteral diharapkan penggunaanya 

seminimal mungkin sehingga dapat mencegah terjadinya toksisitas dari bahan 

pengawet yang digunakan. Dengan adanya proses pengenceran didapatkan data 

tingkat pengenceran yang dapat menghilangkan efek zat antimikroba yang 

ditambahkan yang terdapat dalam sediaan. Oleh karena itu maka perlu dilakukan 

proses pengenceran dari bahan antimikroba. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berapakah pengenceran yang diperlukan untuk menginaktivasi pengawet 

benzil alkohol 1% v/v terhadap daya bakteriostatik dalam sediaan injeksi 

difenhidramin HCl dosis ganda ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tentang tingkat pengenceran pengawet benzil alkohol 

dengan kadar 1% v/v yang dibutuhkan untuk menginaktivasi daya bakteriostatik 

dari pengawet benzil alkohol dalam sediaan injeksi difenhidramin HCl dosis 

ganda. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Sebagai pedoman untuk melakukan uji sterilitas sediaan injeksi dosis 

ganda difenhidramin HCl yang sesuai dengan Farmakope Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


