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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sediaan steril adalah sediaan yang bebas dari pencemaran mikroba baik 

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

atau material (Agoes, 2009). 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, 2005) . 

Ada beberapa alasan dilakukannya sterilisasi yaitu untuk mencegah 

transmisi penyakit, untuk mencegah pembusukan material oleh mikroorganisme, 

dan untuk mencegah  kompetisi nutrien dalam media pertumbuhan sehingga 

memungkinkan kultur organisme spesifik berbiak untuk keperluan sendiri (seperti 

produksi ragi) atau untuk metabolitnya (seperti untuk memproduksi minuman dan 

antibiotika). Persyaratan sterilitas berlaku pada sediaan parenteral, obat mata, 

larutan perawatan lensa kontak, dan sediaan EENT (eye, ear, nose, throat), yaitu 

obat untuk sediaan telinga, hidung, dan kerongkongan (Agoes, 2009). 

Berbagai bentuk sediaan farmasi dibuat menurut kebutuhan dan keadaan 

penyakit penderita. Berdasarkan cara pemberian, sediaan farmasi ada yang 

diberikan secara peroral, rektal, injeksi, sublingual, epikutan, transdermal, 

konjungtival, intraokular, intranasal, intrarespiratori, vaginal, dan uretral (Ansel, 

2005).  

Pemberian obat dengan cara injeksi banyak dilakukan di Puskesmas, 

Rumah Sakit, dan klinik serta sangat sedikit dilakukan di rumah karena untuk 

melakukan injeksi diperlukan tenaga yang terlatih (Ansel, 2005). Dari segi 

pertimbangan keamanan sediaan yang diberikan secara injeksi harus aman ditinjau 
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dari dua hal yaitu sifat komponen formulasi produk dan efek anatomi/ fisiologi 

dari sediaan selama dan sesudah penyuntikan (Agoes, 2009). 

Pemberian obat dengan cara injeksi dilakukan bila diinginkan  kerja obat 

yang cepat seperti pada keadaan gawat, bila penderita tidak sadar, tidak dapat atau 

tidak tahan menerima pengobatan melalui mulut (oral) atau bila obat itu sendiri 

tidak efektif dengan cara pemberian lain. Kecuali suntikan insulin yang umumnya 

dapat dilakukan sendiri oleh penderita (Ansel, 2005). 

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 (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995). 

Sediaan farmasi merupakan subjek kontaminasi mikroba yang dapat 

membahayakan kesehatan manusia, menyebabkan kerusakan produk, perubahan 

estetika, dan kemungkinan kehilangan efipikasi sediaan. Sumber  sumber 

kontaminasi oleh 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). 

Bentuk sediaan injeksi yang beredar di pasaran saat ini berupa sediaan 

injeksi volume kecil, sediaan injeksi volume besar, dan sediaan injeksi berbentuk 

serbuk untuk direkonstruksi. Sediaan injeksi volume kecil adalah ampul 1 ml, 2 

ml, 3 ml, 5 ml, dan 20 ml, serta vial 2 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, dan 30 ml. 

Sediaan ini dapat digunakan untuk penyuntikan secara intramuscular, intravena, 

intradermal, subkutan, intraspinal, intrasisternal atau intratekal. Sediaan volume 

besar biasanya tersedia dalam volume 100 ml atau lebih (Agoes, 2009). 

Wadah obat suntik, termasuk tutupnya harus tidak berinteraksi dengan 

sediaan, baik secara fisik maupun kimia sehingga akan mengubah kekuatan dan 

efektivitasnya. Obat suntik ditempatkan dalam wadah dosis tunggal dan dosis 

ganda. Wadah dosis ganda lebih dikenal dengan vial. Vial dilengkapi dengan 

penutup karet plastik untuk memungkinkan penusukan jarum suntik tanpa 
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membuka atau merusak tutup. Bila jarum ditarik kembali dari wadah, lubang 

bekas tusukan akan tertutup rapat kembali dan melindungi isi dari pengotoran 

udara bebas (Ansel, 2005). 

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 steril baru untuk 

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

yang bersih dan terlindungi menurut petunjuk pabrik (misalnya, pada suhu ruang 

atau lemari pendingin), dan memastikan vial yang kesterilannya terganggu untuk 

segera dibuang (Dolan, et al, 2010). 

Untuk sediaan injeksi, wadah yang terbaik adalah wadah dosis tunggal 

karena obat steril yang terkandung dimaksudkan sebagai suatu dosis tunggal yang 

sekali dibuka tidak dapat disegel kembali dengan jaminan bahwa sterilitasnya 

terjaga sehingga kemungkinan terkena kontaminasi mikroorganisme lebih rendah, 

dibandingkan wadah dosis ganda dengan pengambilan berulang dan penyimpanan 

yang kurang baik memungkinkan terkontaminasi mikroorganisme lebih besar. 

Keuntungan lain yang bisa didapat dari wadah dosis tunggal diantaranya 

identifikasi positif dari masing  masing unit dosis setelah obat tidak berada di 

tangan ahli farmasi atau perawat dan mengakibatkan kurangnya kesalahan karena 

obat, berkurangnya kontaminasi dari obat tersebut berdasarkan pembungkusan 

pelindungnya, mengurangi penyiapan dan waktu penyaluran, memudahkan 

pengontrolan barang di apotek dan tempat perawatan, dan mengeliminasi sisa 

melalui manajemen obat yang lebih baik dengan lebih sedikitnya obat yang dibuat 

(Ansel, 2005). 

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 

(Ansel, 2005). 

 Vitamin adalah salah satu media pertumbuhan yang sangat baik untuk 

menunjang faktor kehidupaan mikroorganisme. Vitamin dapat berfungsi sebagai 
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koenzim (Tim Mikrobiologi FK Universitas Brawijaya). Vitamin  vitamin yang 

dapat digunakan sebagai sediaan parenteral yaitu vitamin B dan vitamin C. 

Vitamin B kebanyakan dibuat dalam bentuk sediaan wadah dosis ganda (vial). 

Sedangkan vitamin C lebih banyak dalam bentuk sediaan dosis tunggal (ampul). 

Sediaan wadah dosis ganda sering kali menjadi masalah karena pengambilannya 

yang  secara berulang  ulang menggunakan spuit injeksi sehingga kemungkinan 

terkontaminasi mikroorganisme lebih besar. Oleh karena itu pada penelitian ini 

digunakan sampel sediaan injeksi Vitamin B kompleks dosis ganda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh 

frekuensi pengambilan terhadap sterilitas sediaan  injeksi vitamin B kompleks 

dosis ganda pada pemakaian berulang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sterilitas sediaan 

injeksi Vitamin B kompleks dosis ganda dapat dipertahankan terhadap frekuensi 

pengambilan pada pemakaian berulang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Diharapkan dari penelitian ini didapatkan suatu informasi tentang 

penggunaan sediaan injeksi serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi 

pengguna sediaan  injeksi unuk memperhatikan  tingkat sterilitas dari sediaan  

yang akan diberikan secara parenteral. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan  

referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 


