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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk 

yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan 

secara parental, suntikan dengan cara menembus, atau merobek jaringan ke dalam 

atau melalui kulit atau selaput lendir (Lukas, 2006). Pada sediaan injeksi proses 

sterilisasi sangat penting karena cairan tersebut langsung berhubungan dengan 

cairan dan jaringan tubuh yang merupakan tempat infeksi yang dapat terjadi 

dengan mudah, sediaan injeksi yang paling rentan terkena kontaminasi 

mikroorganisme adalah sediaan injeksi dosis ganda karena penggunaan nya secara 

berulang – ulang. Sediaan dosis ganda dipersyaratkan mampu steril selama 28 

hari terhitung sejak penusukan pertama, beberapa usaha yang dilakukan untuk 

mempertahankan sterilitas sediaan dengan wadah dosis ganda antara lain dengan 

melakukan penambahan pengawet antimikroba (Ansel, 2005).  

Pembuatan sediaan yang akan digunakan untuk injeksi harus dilakukan 

dengan sangat hati – hati untuk menghindari kontaminasi mikroba dan bahan 

asing. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) mensyaratkan pula tiap wadah 

akhir injeksi harus diamati satu persatu secara fisik. Selanjut nya, dapat dilakukan 

penolakan pada wadah yang menunjukkan pencemaran bahan asing yang terlihat 

secara visual. Obat yang dibuat sebagai obat suntik tergantung pada sifat obat itu 

sendiri dengan memperhitungkan sifat kimia dan fisika, serta pertimbangan 

terapetik tertentu. Dalam pembuatan obat suntik syarat utamanya adalah obat 

harus steril, tidak terkontaminasi bahan asing, dan disimpan dalam wadah yang 

menjamin sterilitas (Lukas, 2006). 

Pada sediaan injeksi dosis ganda yang dapat digunakan adalah 

difenhidramin hidroklorida yang merupakan antihistamin antagonis reseptor H1 

yang berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan kerja histamine dalam 

tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptornya 

(Sweetman, 2009). 
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Benzil alkohol adalah 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 sindrom toksik yang fatal pada bayi premature. 

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 (Rowe et al, 2009).  

Setiap zat antimikroba dapat bersifat pengawet, meskipun demikian semua 

zat antimikroba adalah zat yang beracun. Untuk melindungi konsumen secara 

maksimum, pada penggunaan harus diusahakan agar pada kemasan akhir kadar 

pengawet yang masih efektif lebih rendah dari kadar yang dapat menimbulkan 

keracunan pada manusia. Pengawet antimikroba adalah zat yang ditambahkan 

pada sediaan obat untuk melindungi sediaan terhadap kontaminasi mikroba. 

Pengawet digunakan terutama pada dosis ganda untuk menghambat pertumbuhan 

mikroba yang dapat masuk secara tidak sengaja selama atau setelah proses 

produksi (Depkes RI, 1995). 

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).  

Dari uraian diatas akan dilakukan penelitian tentang uji efektifitas 

pengawet benzyl alkohol 2 % v/v pada sediaan injeksi difenhidramin hidroklorida 
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dosis ganda (terhadap pertumbuhan Bakteri (Staphylococcus aureus). Dengan 

menggunakan metode pengujian inokulum yaitu dengan menggunakan cara 

mikrobiologi dengan medium pertumbuhan tertentu. 

 

 
1.2 Rumasan Masalah 

Dengan melihat latar belakang di atas, bagaimana efektivitas benzil 

alkohol 2% v/v pada sediaan injeksi difenhidramin hidroklorida dosis ganda 

terhdap bakteri Staphylococcus aureus.  

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas pengawet benzil 

alkohol 2% v/v terhadap bakteri Staphylococcus aureus pada sediaan injeksi 

difenhidramin hidrklorida. 

 

1.4 Manfaat Penilitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang efektifitas pengawet benzil alkohol 2% dari suatu sediaan 

dan dapat dilakukan pengembangan formulasi injeksi difenhidramin hidroklorida 

dosis ganda dengan pengawet Benzil Alkohol 2% v/v pada sediaan injeksi. 

 

 
	  


