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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sterilisasi adalah menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik bentuk 

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

atau material. Hal tersebut dapat dicapai melalui cara penghilangan secara fisika 

semua organisme hidup, misalnya penyaringan atau pembunuhan organisme 

dengan panas, bahan kimia, atau dengan cara lainnya (Agoes, 2009). 

Menurut Farmakope 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 persatu secara fisik 

dan tiap wadah yang menunujukkan pencemaran bahan asing yang terlihat secara 

visual harus ditolak (Depkes RI, 1995). 

Sediaan injeksi difenhidramin hidroklorida memiliki aktifitas sebagai 

antihistamin, antimetik, antispasmodik, dan reaksi ekstrapiramidal karena obat 

(Depkes RI, 2000). Pemberian injeksi difenhidramin hidroklorida diabsorbsi 

secara baik dalam tubuh, dan memiliki efek samping sedasi, yang justru 

menguntungkan pasien yang dirawat di rumah sakit atau pasien yang perlu banyak 

tidur (FK UI, 2007). 

Wadah untuk obat suntik tersedia dalam bentuk wadah dosis tunggal, 

contohnya ampul dan wadah dosis berganda, contohnya vial. Dosis tunggal adalah 

suatu wadah yang kedap udara yang mempertahankan jumlah obat steril yang 

dimaksudkan untuk pemberian dosis tunggal, dan yang bila dibuka tidak dapat 

ditutup rapat kembali dengan jaminan tetap steril, sehingga kemungkinan 

kontaminasi dari mikrooganisme rendah, sedangkan dosis ganda adalah wadah 

kedap udara yang memungkinkan pengambilan isinya per bagian berturut-turut 

tanpa terjadi perubahan kekuatan, kualitas atau kemurnian bagian yang tertinggal 

(Ansel, 1989). 

Menurut Farmakope Edisi IV wadah penutup dosis ganda memungkinkan 

pengambilan isi tanpa membuka atau merusak penutup. Penutup dapat ditembus 
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oleh jarum suntik dan pada saat penarikan, jarum segera menutup kembali hingga 

mencegah pencemaran (Depkes RI, 1995). 

Sediaan farmasi dosis ganda berpeluang terkontaminasi mikroba yang dapat 

membahayakan kesehatan konsumen, menyebabkan kerusakan produk, perubahan 

estetika, dan kemungkinan kehilangan efikasi sediaan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kontaminasi dapat berupa personalia, udara, peralatan dan material 

yang digunakan dalam manufakturing (Agoes, 2009).  

Untuk mencegah masuknya partikel yang tidak diinginkan ke dalam sediaan 

dosis ganda, sejumlah tindakan pencegahan harus dilakukan selama pembuatan 

dan penyimpanan (Ansel, 1989). Prosedur penggunaan sediaan dosis ganda harus 

dilakukan dengan teknik aseptik, di disinfektan, dan jarum yang digunakan tidak 

boleh digunakan secara berulang (Agoes, 2009). 

Untuk mengurangi kontaminasi oleh mikroorganisme dan untuk menjaga 

kestabilan pada sediaan dosis ganda, diharuskan mengandung zat pengawet 

antimikroba, dengan jumlah total yang terdapat dalam sediaan tidak boleh lebih 

besar dari 30 ml, sehingga dapat membatasi jumlah tusukan yang dibuat pada 

penutupnya dan dapat terjaga sterilitasnya serta untuk membatasi jumlah 

pengawet antimikroba yang ada dalam sediaan (Ansel, 1989). 

Zat pengawet yang cocok dapat ditambahkan ke dalam injeksi yang diisikan 

dalam wadah dosis ganda atau injeksi yang dibuat secara aseptik (Depkes RI, 

1979). Pengawet yang biasa digunakan dalam sediaan injeksi ada beberapa 

macam, yaitu benzalkonium klorida, benzetonium klorida, benzil alkohol, 

khlorobutanol, khloreksol, kresol, metil-p-hidroksibenzoat, fenol, fenilletil 

alkohol, fenilmerkuri nitrat dan asetat, propil p-hidroksibenzoat, dan timerosal 

(Agoes, 2009). 

Benzalkonium klorida adalah salah satu pengawet yang memiliki 

keuntungan yaitu aktif terhadap jamur, ragi, bakteri gram positif dan gram negativ 

dengan konsentrasi 0,01%-0,02% b/v. Benzalkonium klorida selain  fungsinya 

sebagai pengawet dapat digunakan sebagai  antiseptik, dan disinfektan. Pengawet 

ini bersifat higroskopis, tidak stabil dengan adanya cahaya, udara, dan logam, dan 

dapat disterilkan dengan menggunakan autoklaf (Anonim, 2006).  
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Sediaan dosis ganda harus dilakukan dengan menggunakan teknik aseptik.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penggunaan obat dosis ganda di 

puskesmas maupun rumah sakit, kurang memperhatikan teknik aseptik yang benar 

dengan menyimpan sediaan disembarang tempat dan membiarkan jarum melekat 

pada karet penutup, sehingga dapat mengkontaminasi sediaan.  

United State Pharmacopea (USP) mempersyaratkan vial dosis ganda untuk 

injeksi diberikan batas penggunaan 28 hari setelah pengambilan pertama kecuali 

label produk (dalam bungkusannya) menyatakan sebaliknya. Penggunaan vial 

dosis ganda harus memperhatikan hal berikut yaitu mematuhi teknik aseptik yang 

ketat saat penggunaan vial, menggunakan jarum steril baru dan alat suntik baru 

untuk setiap penggunaannya, menyimpan vial di tempat yang bersih dan 

terlindung menurut petunjuk pabrik, dan memastikan vial yang kesterilannya 

terganggu untuk segera dibuang (Dolan, et al, 2010). Menurut Farmakope Edisi 

IV media dengan wadah tertutup rapat  dapat disimpan selama 1 tahun, dengan 

ketentuan bahwa media diuji fertilitas setiap 3 bulan selama penggunaan dan 

indikator warna masih memenuhi syarat (Depkes RI, 2000). 

Untuk membuktikan efektifitas dari pengawet yang digunakan pada sediaan 

parenteral, dilakukan pengujian inokulum yang mengandung sejumlah tertentu 

mikrooganisme misalnya, Candida albican, Aspergillum niger, Eschericia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, dan staphylococcus areus yang ditambahkan pada 

sediaan dan diinkubasi pada suhu 32°C (Agoes, 2009).  

Dari uraian diatas maka akan dilakukan penelitian untuk menguji efektifitas 

benzalkonium klorida 0,02% b/v sebagai pengawet sediaan difenhidramin 

hidroklorida dosis ganda dengan menggunakan metode pengujian inokulum yaitu 

dengan menggunakan cara mikrobiologi dengan medium pertumbuhan tertentu. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang di atas maka yang menjadi masalah adalah berapa 

lama efektifitas benzalkonium klorida 0,02% b/v pada sediaan injeksi 

difenhidramin hidroklorida dosis ganda  masih mempunyai efektifitas sebagai 

pengawet setelah segel kemasan terbuka dan dilakukan penusukan sediaan sampai 

hari ke-28.   
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menentukan sterilitas sediaan 

injeksi difenhidramin hidroklorida dosis ganda dengan pengawet benzalkonium 

klorida 0,02 % b/v setelah segel kemasan terbuka dan dilakukan penusukan 

sediaan sampai hari ke-28. 

1.4 Manfaat Penelitian   

Hasil dari penelitian ini diharapkan setelah diuji sterilitasnya dapat 

dilakukan pengembangan formula pada sediaan injeksi sediaan difenhidramin 

hidroklorida dengan pengawet benzalkonium klorida 0,02% b/v sediaan dosis 

ganda. 

 

 

 


