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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pengawet antimikrobial adalah zat kimia yang ditambahkan pada 

bentuk sediaan tidak steril untuk melindungi sediaan tersebut dari pertumbuhan 

mikroorganisme yang masuk selama atau sesudah proses manufakturing. Pada 

kasus sediaan wadah steril multiple dose, penambahan pengawet antimikroba 

untuk menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme yang mungkin dapat 

masuk dari penarikan berulang dosis individu (Anonim, 2007). Dosis ganda 

adalah wadah kedap udara yang memungkinkan pengambilan isinya perbagian 

berturut-turut tanpa terjadi perubahan kekuatan, kualitas, atau kemurnian 

bagian yang tertinggal (Lukas, 2006). 

Benzalkonium klorida adalah ammonium kuartener yang digunakan 

pada formulasi farmasi sebagai pengawet antimikroba pada penggunaan similar 

pada surfaktan kationik lain seperti cetrimide.  Larutan benzalkonium klorida 

aktif terhadap berbagai bakteri, ragi, dan jamur. Aktivitasnya lebih terlihat 

pada gram positif dibandingkan dengan gram negatif lebih lagi pada bakteria 

endospore  dan bakteri asam. Aktivitas benzalkonium yang antimikrobial 

klorida yang secara signifikan tergantung pada komposisi alkil dari homolog 

campuran. Benzalkonium klorida tidak efektif terhadap beberapa Pseudomonas 

aeruginosa strain, Mycobacterium tuberkulosis, Trichophyton interdigitale, 

dan T.rubrum. Aktivitas inhibitor meningkat dengan pH, walaupun aktifitas 

antimikroba terjadi pada pH 4-10 (Rowe et al., 2009). 

Senyawa amonium kuartener seperti benzalkonium klorida (BKC) 

efektifitasnya terkait dengan ionisasi kationik yang menjadi optimal pada pH 

tinggi. pH dapat mempengaruhi laju pertumbuhan mikroba, interaksi pengawet 

dengan komponen dinding sel dan MIC pada banyak pengawet. Pada 

umumnya pertumbuhan mikroba optimal pada pH 6-8. Diluar itu laju 

pertumbuhan dari bakteri akan menurun (Elder dan Crowley, 2012). 

Pada preparasi  sediaan mata, benzalkonium klorida digunakan pada 

konsentrasi pengawet 0,01%-0,02% b/v. Pada formulasi sediaan untuk hidung 

dan untuk telinga digunakan konsentrasi 0,002-0,02% b/v terkadang digunakan 
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kombinasi dengan 0,002-0,005% thimerosal. Benzalkonium klorida 0,01% 

bekerja sebagai pengawet pada volume kecil pada sediaan parenteral. 

Benzalkonium klorida juga terlihat sebagai peningkat penetrasi topikal 

lorazepam. Benzalkonium klorida ditambahahkan juga sebagai pengawet pada 

kosmetik (Rowe et al., 2009). Konsentrasi benzalkonium klorida sebagai 

pengawet yang sering digunakan pada preparat farmasi adalah 0,002-0,01% 

(Ansel, 1989). 

Staphylococcus aureus adalah salah satu penyebab paling umum dan 

mematikan dari infeksi bernanah akut. Spesies yang lain umumnya pada  flora 

kulit, tetapi menghasilkan penyakit pada kelas yang lebih rendah (Kenneth 

R.ryan, 2004). Staphylococcus, micrococci dan stomatococcus termasuk 

keluarga micrococcaceae. Staphylococcus adalah gram positif cocci yang 

berbentuk anggur. Bakteri ini adalah bakteri yang paling umum penyebab lokal 

supuratif lesi pada manusia. Kemampuan mereka untuk mengembangkan 

resistensi terhadap penisilin dan antibiotik lain meningkatkan sebagai patogen 

pada manusia, terutama di lingkungan rumah sakit (Kumar, 2012). 

pH sediaan juga akan menentukan bentuk terion dan tidak terion 

pengawet dalam sediaan dan  ionisasi sel permukaan mikroba sehingga sangat 

mempengaruhi aktifitas pengawet. Pengawet ammonium kuartener kationik 

seperti benzalkonium klorida, lebih efektif jika molekul tidak terion (Agoes 

,2008). pH dapat berpengaruh pada pertumbuhan dari mikroba, interaksi 

pengawet dengan komponen dinding sel dan MIC dari banyak pengawet. Pada 

umumnya pertumbuhan mikroba optimal pada pH 6-8. Diluar dari itu 

pertumbuhan dari bakteri tidak terjadi secara signifikan (Elder dan Crowley, 

2012). Pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri ini berkaitan dengan 

aktivitas enzim. Enzim ini dibutuhkan oleh beberapa bakteri untuk 

mengkatalisasi reaksi-reaksi yang berhubungan dengan pertumbuhan bakteri. 

Apabila pH dalam suatu medium atau lingkungan tidak optimal maka akan 

mengganggu pertumbuhan bakteri itu sendiri (Pelezar dan Chan, 1986). 

Perubahan  pH berpengaruh terhadap kereaktifan gugus asam atau basa pada 

permukaan sel atau dalam sel mikroorganisme (Siswandono dan Soekardjo, 

2008). 
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Benzalkonium klorida adalah pengawet yang sering digunakan pada 

sediaan mata, digunakan hampir 70% dari sediaan mata dan 10% yang 

menggunakan pengawet lain. Benzalkonium klorida dapat menyebabkan 

toksisitas pada konjungtiva, apoptosis dan preapoptosis perubahan sitoskleton 

dan juga imuno inflamatori pada multiple dose dengan penggunaan harian, 

konsentrasi yang sering digunakan adalah 0,005-0,02% (Rasmussen, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pengawet benzalkonium klorida 

dengan konsentrasi 0,001% yang digunakan sebagai pengawet pada sediaan tetes 

mata zink sulfat efektif dalam menurunkan pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus (Suhardiyanti, 2015). 

Semua zat antimikroba yang digunakan adalah zat beracun. Untuk 

perlindungan maksimum terhadap pasien, konsentrasi yang terbukti efektif pada 

produk kemasan akhir harus berada di bawah konsentrasi yang memungkinkan 

terjadinya keracunan pada manusia. Konsentrasi zat antimikroba yang 

ditambahkan dapat diberikan pada konsentrasi (Anonim, 2007). 

Oleh karena itu perlu adanya penelitian lanjutan tentang pengaruh pH 

terhadap efektifitas pengawet benzalkonium klorida pada pH 8 terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus. 

1.2. Rumusan Masalah  

Bagaimana efektifitas dari pengawet benzalkonium klorida dengan 

konsentrasi 0,001% pada bakteri Staphylococcus aureus pada pH 8? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui efektifitas dari 

pengawet benzalkonium klorida pada konsentrasi 0,001% yang diuji cobakan 

dengan bakteri Staphylococcus aureus pada pH 8. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

pengembangan industri obat dalam mengembangkan sediaan steril yang 

menggunakan pengawet benzalkonium klorida.  

 


