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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

Antimikroba adalah suatu bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan 

metabolisme mikroorganisme. Pemakaian bahan antimikroba merupakan suatu usaha 

untuk mengendalikan bakteri maupun jamur, yaitu segala kegiatan yang dapat 

menghambat, membasmi, atau menyingkirkan mikroorganisme. Tujuan utama 

pengendalian mikroorganisme untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, 

membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan 

dan perusakan oleh mikroorganisme (Pelczar & Chan, 1988). 

Keefektifan pengawet salah satunya dipengaruhi oleh pH karena laju 

pertumbuhan bakteri juga dipengaruhi oleh pH. Setiap bakteri mempunyai pH optimum 

untuk pertumbuhannya (Waluyo, 2007). Begitu pula dengan konsentrasi, semakin 

tinggi konsentrasi maka kinetika pembunuhan bakteri akan semakin cepat. 

Benzalkonium klorida adalah amonium kuarterner kationik surfaktan yang 

telah menjadi pengawet dominan selama beberapa dekade terakhir. Ditemukan di lebih 

dari 70% dari obat tetes mata topikal,  yang memiliki aksi antimikroba yang sangat 

tinggi dengan penetrasi ocular yang terbatas dan stabilitas solusi yang sangat baik 

(Elmer Y. Tu, 2014). Benzalkonium klorida mempunyai range aktivitas antibakteri 

yang luas, khususnya terhadap bakteri gram positif (Pelczar, 1996). Bersifat relative 

stabil, tidak korosif, dan memiliki toksisitas yang rendah dan rentang pH yang luas (pH 

4-10) (Langsurd, 2007). 

Senyawa amonium kuartener adalah agen permukaan kationik dan memiliki 

sifat dapat mengurangi tegangan permukaan di antarmuka pada penyerapan; siap 

menarik untuk penyerapan pada permukaan yang memiliki muatan negatif seperti wol, 

kaca, protein, dan bakteri; pembentukan ion agregat atau misel dengan membantu 

perubahan pada konduktivitas listrik, tegangan permukaan, dan kelarutan; 

pengendapan, pembentukan kompleks, dan efek denaturasi pada protein; dan 

menghambat atau merangsang pada aktivitas enzimatik (Seymour, 2001). 
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Senyawa ammonium kuartener seperti benzalkonium klorida efektifitasnya 

terkait dengan kationik terionisasi yang menjadi optimal pada pH tinggi. Efektifitasnya 

berhubungan dengan panjang rantai alkil. 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). 

Benzalkonium klorida dapat bekerja sebagai pengawet, hal pertama yang 

dilakukannya untuk menghambat kinerja bakteri adalah adsorpsi dan penetrasi agen 

kedalam dinding sel, kemudian terjadi reaksi dengan membran sitoplasma (lipid atau 

protein), kemudian membran mulai rusak, bahan-bahan yang berada didalam sel 

mengalami kebocoran, degradasi protein dan asam nukleat, dan dinding lisis 

disebabkan enzim autolysis ( Mcdonnell, 1999). 

Menurut Rowe, et al., (2009). Benzalkonium klorida merupakan pengawet 

yang adekuat terhadap bakteri Staphylococcus aureus karena memiliki nilai MIC 

(Minimum Inhibitory Concentration) terhadap bakteri Staphylococcus aureus sebesar 

1,25𝜇/𝑚𝑙. Benzalkonium klorida memiliki rentang konsentrasi 0,001%-0,02% b/v. 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2 µm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti 

buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak (Jawetz, 

et al., 2001). S. aureus juga paling mematikan diantara keluarga staphylococci. 

Berbagai karakteristik biokimia membedakan S. aureus dari bakteri gram-positif 

lainnya. Sifat katalase-positif S. aureus membedakan stafilokokus dari enterococci dan 

streptokokus, sedangkan tes koagulase positif, fermentasi manitol dan tes 

deoksiribonuklease memisahkan S. aureus dari bakteri stafilokokus lainnya (Forsblom, 

2014). 

Suhu optimum untuk pertumbuhan Staphylococcus aureus adalah 35℃– 37℃ 

dengan suhu minimum 6,7℃ dan suhu maksimum 45,4℃. Bakteri ini dapat tumbuh 

pada pH 4,0 – 9,8 dengan pH optimum 7,0 – 7,5. Pertumbuhan pada pH mendekati 9,8 

hanya mungkin bila substratnya mempunyai komposisi yang baik untuk 

pertumbuhannya. Bakteri ini membutuhkan asam nikotinat untuk tumbuh dan akan 
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distimulir pertumbuhannya dengan adanya thiamin. Pada keadaan anaerobik, bakteri 

ini juga membutuhkan urasil. Untuk pertumbuhan optimum diperlukan sebelas asam 

amino, yaitu valin, leusin, threonin, phenilalanin, tirosin, sistein, metionin, lisin, prolin, 

histidin dan arginin. Bakteri ini tidak dapat tumbuh pada media sintetik yang tidak 

mengandung asam amino atau protein (Supardi dan Sukamto, 1999). 

Staphylococcus aureus memiliki rentang pH terendah yaitu 4, sehingga pada 

penelitian ini akan digunakan pH 5 yang mendekati pH terendah dari Staphylococcus 

aureus, serta digunakan pengawet benzalkonium klorida konsentrasi 0,001% karena 

merupakan konsentrasi terendah, untuk melihat keefektifan pengawet benzalkonium 

klorida, sehingga akan dilakukan penelitian Uji Efektivitas benzalkonium klorida 

dengan konsentrasi 0,001% terhadap aktivitas Staphylococcus aureus dengan pH 5. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas benzalkonium klorida dengan konsentrasi 0,001% 

terhadap aktivitas Staphylococcus aureus dengan pH 5? 

1.3. Tujuan Penilitian 

Adapun tujuan dari penilitian ini adalah : 

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas benzalkonium klorida dengan 

konsentrasi 0,001% terhadap aktivitas Staphylococcus aureus dengan pH 5. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat bagi industri 

Dapat memberikan informasi untuk industri farmasi khususnya terhadap kadar 

dan pH yang dapat digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi. 

1.4.2.  Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya 

bidang farmasetika sediaan farmasi sehingga dapat memperkaya wawasan. 
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1.4.3.  Manfaat bagi Masyarakat 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat umum yang merupakan konsumen  

sediaan farmasi yang berkhasiat dan aman  untuk digunakan. 

 

 

 

 

 


