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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Sediaan farmasi dibuat dengan berbagai bentuk menurut kebutuhan dan 

keadaan penyakit penderita dengan pertimbangan terapeutik (Ansel, 2005).  Untuk 

sediaan parenteral bisa diberikan dengan berbagai rute, antara lain: intravena, 

intraspinal, intramuskular, subkutan, dan intradermal. Dimana sediaan parenteral 

merupakan salah satu produk steril yakni sediaan terapetis dalam bentuk terbagi-

bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup (Lachman & Lieberman, 1994).  

Salah satu contoh sediaan parenteral yaitu sediaan injeksi. Sediaan injeksi 

merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus 

dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral, 

suntikan dengan cara menembus, atau merobek jaringan ke dalam atau melalui 

kulit atau selaput lendir (Lukas, 2006). Dalam hal ini, sterilitas sangat penting 

karena cairan tersebut langsung berhubungan dengan cairan dan jaringan tubuh 

yang merupakan tempat infeksi yang dapat terjadi dengan mudah (Ansel, 2005). 

Oleh karena itu, sediaan yang diberikan secara injeksi harus aman ditinjau dari 

dua hal yaitu sifat komponen formulasi produk dan efek anatomi/fisiologi dari 

sediaan selama dan sesudah penyuntikan (Agoes, 2009). 

Sediaan injeksi ditempatkan dalam wadah dosis tunggal dan dosis ganda. 

Wadah dosis tunggal merupakan suatu wadah kedap udara yang mempertahankan 

jumlah obat steril dengan tujuan pemberian parenteral sebagai dosis tunggal dan 

yang bila dibuka, tidak dapat ditutup rapat kembali dengan jaminan tetap steril. 

Sedangkan wadah dosis ganda adalah wadah kedap udara yang memungkinkan 

pengambilan isinya per bagian berturut-turut tanpa terjadi perubahan kekuatan, 

kualitas atau kemurnian bagian yang tertinggal. Wadah dosis ganda lebih dikenal 

dengan vial. Vial dilengkapi dengan penutup karet dan plastik untuk 

memungkinkan penusukan jarum suntik tanpa membuka atau merusak tutup 

(Ansel, 2005). Penutup karet harus menunjukkan keadaan steril, bebas pirogen 

dan partikel-partikel permukaan. Karet penutup vial merupakan suatu material 

yang kompleks yang dapat berinteraksi dengan bahan-bahan suatu formula 

(Buchanan & Schneider, 2010). 
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Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga sterilitas sediaan 

dengan wadah dosis ganda antara lain dengan penambahan antimikroba (Ansel, 

2005). Zat pengawet (antimikroba) dapat ditambahkan hingga mencapai suatu 

konsentrasi yang dianggap bakteriostatik atau fungistatik (Buchanan & Schneider, 

2010). Untuk zat pengawet yang ditambahkan pada produk parenteral meliputi: 

benzalkonium klorida 0,01%, benzil alkohol 1-2%, klorobutanol 0,25-0,5%, 

metakresol 0,1-0,3%, butil p-hidroxybenzoat 0,015%, methil p-hidroxybenzoat 

0,1-0,2%, propil p-hidroxybenzoat 0,2%, fenol 0,25-0,5%, thimerosal 0,01 % 

(Lukas, 2006). 

Benzalkonium klorida merupakan surfaktan majemuk yang digunakan 

dalam formulasi farmasi sebagai antimikroba pengawet untuk aplikasi yang mirip 

dengan surfaktan kationik lain. Benzalkonium klorida 0,01% b/v digunakan 

sebagai pengawet dalam produk parenteral bervolume kecil (Rowe, 2009). 

Dalam penelitian ini akan digunakan sampel dari sediaan injeksi 

antihistamin dosis ganda bervolume kecil dengan penambahan zat pengawet 

benzalkonium klorida 0,01% b/v. Di Indonesia, penggunaan antihistamin masih 

banyak dipergunakan. Salah satu contoh sediaan antihistamin dalam wadah injeksi 

dosis ganda yang masih beredar di pasaran ialah difenhidramin 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. 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 (Sweetman, 2007). 

Di pasaran sediaan injeksi difenhidramin HCl masih banyak ditemukan 

dalam bentuk ampul (dosis tunggal) dan vial (dosis ganda) dengan dosis 

pemakaian intravena dan intramuskular. Dimana dalam penggunaan sediaan dosis 

ganda rentan terkontaminasi adanya mikroba, maka perlu dilakukan pengujian 

sterilitas pada sediaan.  

Uji sterilitas merupakan salah satu syarat dari sediaan injeksi terutama 

injeksi dosis ganda karena kemungkinan kontaminasi mikroba pada saat 
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pengambilan berulang (Lukas, 2006). Sehingga diperlukan uji sterilitas yang 

dimaksudkan untuk memeriksa kemungkinan adanya mikroorganisme yang hidup 

atau mempunyai daya hidup di dalam sediaan farmasi yang telah mengalami 

proses sterilisasi. Pengujian sterilisasi harus dilakukan dengan teknik aseptis yang 

cocok (Depkes RI, 1979). 

Menurut Suplemen 1 Farmakope Indonesia 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. Oleh karena itu, sebelum dilakukan uji sterilitas sampel, terlebih dahulu 

dilakukan uji inaktivasi pengawet. Uji ini dilakukan bertujuan untuk 

menghilangkan pengaruh antibakteri dan antifungi yang ditambahkan pada 

sediaan sehingga tidak mempengaruhi hasil uji sterilitas. Uji ini dilakukan dengan 

suatu metode yakni pengenceran sediaan dalam sejumlah media yang cukup 

dengan berbagai perbandingan. Pengenceran apabila dinyatakan suatu larutan 

diencerkan “secara kuantitatif dan bertahap”, larutan tersebut diukur seksama dan 

diencerkan dengan air atau pelarut lain dengan perbandingan tertentu dalam satu 

atau beberapa langkah (Depkes RI, 1995). Selain itu, metode yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu metode eksperimental, dimana hasil penelitian yang 

diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel hasil uji. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah berapakah pengenceran yang 

dibutuhkan untuk menginaktivasi pengawet benzalkonium klorida 0,01% b/v 

terhadap uji sterilitas sediaan injeksi difenhidramin HCl dosis ganda? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengenceran yang 

dibutuhkan untuk menginaktivasi pengawet benzalkonium klorida 0,01% b/v serta 

mengetahui hasil uji sterilitas terhadap sediaan injeksi difenhidramin HCl dosis 

ganda.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tingkat 

pengenceran yang dibutuhkan untuk menginaktivasi pengawet benzalkonium 

klorida 0,01% b/v terhadap sediaan injeksi difenhidramin HCl dosis ganda dan 

dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan uji sterilitas sediaan injeksi 

dosis ganda yang memenuhi persyaratan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


