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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Produk steril adalah sediaan terapetis dalam bentuk terbagi-bagi yang 

bebas dari mikroorganisme hidup. Pada prinsip ini termasuk sediaan parenteral 

mata dan iritasi. Sediaan parenteral ini merupakan sediaan yang unik diantara 

bentuk obat terbagi-bagi,karena sediaan ini disuntikan melalui kulit atau membran 

mukosa kebagian dalam tubuh. karena sediaan mengelakkan garis pertahanan 

pertama dari tubuh yang paling efisien, yakni membran kulit dan mukosa, sediaan 

tersebut harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari komponen toksis, dan 

harus mempunyai tingkat kemurnian tinggi atau luar biasa. Semua komponen dan 

proses yang terlibat dalam penyediaan dalam produk ini harus dipilih dan 

dirancang untuk menghilangkan semua jenis kontaminasi apakah fisik, kimia, 

mikrobiologis. (Lachmanhal 1992) 

Injeksi adalah injeksi yang dikemas dalam wadah 100 mL atau kurang. 

Umumnya hanya larutan obat dalam air yang bisa diberikan secara intravena. 

Suspensi tidak bisa diberikan karena berbahaya yang dapat menyebabkan 

penyumbatan pada pembuluh darah kapiler.(Depkes RI 1995). Wadah untuk 

injeksi termasuk penutup tidak boleh berinteraksi melalui berbagai cara baik 

secara fisik maupun kimiawi dengan sediaan, yang dapat mengubah kekuatan, 

mutu atau kemurnian di luar persyaratan resmi dalam kondisi biasa pada waktu 

penanganan, pengangkutan, penyimpanan, penjualan, dan penggunaan. (Depkes 

RI 1995). 

Benzil alkohol merupakan salah satu pengawet yang digunakan dalam 

berbagai macam formulasi farmasi. Benzil alkohol bersifat bakteriostatik dan 

digunakan sebagai pengawet antimikroba melawan bakteri Gram-positif, jamur, 

kapang dan khamir. Laporan efek samping dari benzil alkohol dalam 

penggunaannya sebagai eksipien termasuk toksisitas setelah pemberian intravena, 

neurotoksisitas pada pasien yang diberikan benzil alkohol dalam preparasi 

intratekal, hipersensitivitas meskipun jarang terjadi, dan sindromtoksik yang fatal 

pada bayi prematur (Rowe et al, 2009) 
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Adanya mikroorganisme dalam suatu sediaan obat dapat menyebabkan 

perubahan sediaan obat yang tidak dikehendaki, disamping itu dapat 

menyebabkan terjadinya bulukan, kekeruhan, pembentukan bau, dan fermentasi 

dan bahaya terjadinya infeksi oleh mikroorganisme pathogen dan kemungkinan 

terbentuknya produk metabolism yang dihasilkan oleh mikroorganisme pencemar 

tersebut. Usaha yang penting mengurangi kandungan mikroorganisme dapat 

dilakukan pencegahan (produksihigienis), menghilangkan seperti penyaringan, 

inaktivitas (dengancarafisika, kimia). Untuk mempertahankan kemurnian suatu 

sediaan obat selama dalam penyimpanan dan penggunaan, maka dibutuhkan suatu 

penstabilisasi dengan bahan anti microbial yang disebut pengawet. Pengawet 

digunakan untuk wadah dosis ganda untuk menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme yang dapat masuk dengan tidak sengaja selama atau setelah 

proses produksi (Natsir, 2008). 

 Pengawet benzil alkohol cukup aktif terhadap bakteri gram positif, dan 

kurang aktif terhadap bakteri gram negative. Pengawet benzil alkohol bekerja 

dengan cara merusak mikroorganisme, terhadap toksisitas primernya, artinya 

diarahkan kembali pada kerja racun sel, yang dikembangkan pada dinding sel atau 

juga pada bagian dalam sel. Salah satu mekanisme kerja pengawet benzil alkohol 

terhadap konsentrasi yang digunakan konsentrasi pengawet mikrobiosid, 

merupakan pengawet dengan konsentrasi yang menyebabkan kematian sel yaitu 

majunya permeabilitas dari membrane sel sehingga bahan pengawet yang didesak 

kedalam bagian sel mengakibatkan suatu pengacauan sistem koloid – fisika 

(desemulsifikasi, koagulasi dan presipitasi). 

Kadar toksik dalam benzil alkohol yaitu  diatas 2% , dimana pada suatu 

penelitian menunjukkan konsentrasi pada kadar 3% atau lebih besar benzil 

alkohol menyebabkan efek samping mengiritasi pada kulit. Sedangkan pada 

percobaan konsentrasi 0,65% benzil alkohol tidak menghasilkan iritasi pada kulit. 

Sehingga  apabila kadar meningkat maka akan terjadi toksisitas sedangkan untuk 

kadar menurun tidak  menimbulkan toksisitas. (Nair B  et al, 2001) 

Frekuensi pengambilan yang dilakukan secara berturut-turut 

memungkinkan sediaan terkontaminasi sehingga perlu ditambahkan zat 

pengawet.Pengawet merupakan agen antimikroba yang ditambahkan kedalam 
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formulasi sediaan untuk mengontrol pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

mikroba (Lukas, 2006).Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup mikroba yaitu seperti nutrisi, kelembaban, udara, suhu, pH, 

dan cahaya.Untuk pertumbuhan bakteri membutuhkan nutrisi yang memenuhi 

syarat antara lain karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, besi, sengdan Cu. Bakteri 

memerlukan kelembaban tertentu untuk menggunakan makanannya, biasanya 

media pertumbuhan bakteri mengandung 20% air (Cooper and Gunn’s, 1975). 

Suhujugamerupakansalahsatufaktor yang penting dalam kehidupan mikroba.Pada 

temperatur yang sangat tinggi akan terjadi denaturasi protein yang bersifat 

irreversible, sedangkan pada temperatur yang sangat rendah aktivitas enzim akan 

berhenti (Pratiwi, 2008). 

Uji efektivitas pengawet antimikroba bertujuan untuk menunjukkan 

efektivitas pengawet antimikroba yang ditambahkan pada sediaan dosis ganda 

dengan dasar atau bahan pembawa air yang dicantumkan pada etiket (Depkes RI, 

1995). Uji dan kriteria untuk efektivitas berlaku untuk produk dalam kemasan asli 

dan wadah yang belum dibuka. Uji efektivitas pengawet dilakukan dengan 

menggunakan mikroorganisme tertentu, yaitu Candida albicans (ATCC No. 

10231), Aspergillus niger (ATCC No. 16404), Escherichia coli (ATCC No. 8739), 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC No. 9027), dan Staphylococcus aureus (ATCC 

No. 6538) (Anonim, 2008). 

Cara pengujian efektivitas pengawet. Bila kemasan sediaan dapat ditembus 

dengan menggunakan jarum suntik, maka disiapkan 5 wadah asli dari 

sediaan.Tetapi bila wadah tidak dapat ditembusi secara aseptic, maka pindahkan 

20 ml contoh kedalam tabung reaksi yang bertutup sebanyak 5 buah.Selanjutnya 

dilakukan inokulasi suspense mikroorganisme uji sebanyak 0,1 ml yang setara 

dengan 20 ml sediaan. Dilakukan penetapan jumlah mikroorganisme hidup pada 

setiap suspense inokulum. Hitung angka awal mikroorganisme per ml sediaan 

yang di uji dengan metode taburan atau pour plate. Dilakukan pengamatan pada 

hari ke 0, 7, 14  dan 28 setelah dilakukan inokulasi (Natsir, 2008) 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui efektivitas benzil alkohol yang diuji pada sediaan  injeksi 
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difenhidramin hidroklorida. Dengan melihat rentang penggunaan benzil alkohol 

yaitu 1% - 2%, maka konsentrasi yang dipilih sebagai model pada penelitian yaitu 

1,5 % karena diambil dari pertengahan rentang benzil alkohol dan efektivitasnya 

ditetapkan dengan menghitung jumlah satuan pembentuk koloni mikroba tiap ml 

dari preparasi inokula pada hari ke 0, 7, 14  dan 28. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang di atas, bagaimana efektivitas benzil 

alkohol 1,5% v/v pada sediaan injeksi difenhidramin hidroklorida terhadap bakteri  

Staphylococcus aureus  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas pengawet benzil 

alkohol 1,5% v/v terhadap bakteri Staphylococcus aureus pada sediaan injeksi 

difenhidramin klorida. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Setelah mendapat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan tentang efektivitas pengawet dari suatu sediaan dan 

dapat dilakukan pengembangan formulasi difenhidramin hidroklorida dengan 

pengawet benzil alkohol 1,5% pada sediaan injeksi 


