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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengawet adalah senyawa  kimia yang digunakan sebagai agen antimikroba 

(antimocrobial preservative) untuk mengontrol pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup mikroba. Kriteria utama yang harus diperhatikan saat pemilihan pengawet 

adalah tidak berbahaya (nontoxic), tidak beracun, stabil, tidak mahal, tidak 

memiliki bau dan rasa, serta efektif dengan mikroorganisme spektrum luas 

(Remington, 2005). Aktifitas kerja pengawet dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan 

ekstrinsik. Yang termasuk faktor intrinsik adalah struktur, komposisi, kondisi 

mikroorganisme dan kapasitasnya untuk menahan, merusak atau menginaktifkan 

pengawet. Sedangkan faktor ekstrinsik berhubungan dengan lingkungan ekternal, 

yaitu pH, konsentrasi pengawet, dan suhu.  

pH berpengaruh terhadap keefektivan pengawet karena suasana pH lingkungan 

dan nilai pKa menentukan bentuk ionisasi dan tidak terionisasi dari sebuah 

pengawet (Siswandono dan Soekardjo, 2011). Perubahan pH juga berpengaruh 

terhadap kereaktifan gugus asam atau basa ada permukaan sel atau dalam sel 

mikroorganisme. Setiap bakteri memiliki pH optimum untuk pertumbuhannya 

(Waluyo, 2007).  

Benzalkonium klorida merupakan salah satu pengawet antibakteri yang sering 

digunakan selain klorobutanol, benzil alkohol, alkohol, dan asam benzoat. 

Benzalkonium klorida digunakan sebagai pengawet antimikroba dengan 

konsenterasi 0.002% - 0.02% b/v (Remington, 2005). Benzalkonium klorida adalah 

pengawet surfaktan kationik golongan ammonium kuartener yang memiliki sifat 

sebagai antibakteri, baik itu bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. 

Namun, condong lebih efektif pada bakteri gram positif. Aktivitas antibakteri 

turunan ammonium kuartener tergantung pada kerapatan muatan atom N asimetrik 

dan ukuran serta panjang rantai nonpolar yang terikat pada atom N. Semakin 

panjang rantai nonpolar, aktivitasnya semakin meningkat (Siswandono dan 

Soekardjo, 2011). Cara kerja pengawet golongan ini adalah adsorbsi dan penetrasi 

agen ke dalam dinding sel, kemudian bereaksi dengan membran sitoplasma (protein 

dan lipid) yang diikuti dengan kekacauan membran. Sel-sel yang berada dalam 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2 
 

 
 

membran mengalami kebocoran dan degradasi protein serta asam nukleat. Dinding 

mengalami lisis yang disebabkan karena enzim autolitik. Dengan demikian 

hilangnya struktur dan intergitas sitoplasma di bakteri yang menyebabkan rusaknya 

bagian bakteri lain (McDonnell and Russell, 1999).  

Sedangkan mekanisme kerja Benzalkonium klorida sendiri adalah bekerja aktif 

pada permukaan sel dengan cara menghancurkan lemak pada membran sel, struktur 

pada membran menjadi rusak dan mengakibatkan terjadinya kematian kuman 

(Gemage et al., 2003). Benzalkonium klorida tidak efektif dengan bakteri 

Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Trychophyton 

interdigitale, T. rubrum. (Rowe et al., 2009). 

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif aerob yang sering 

dihubungkan dengan penyakit pada manusia. Hasil survey dan epidemiologi 

mengatakan bahwa Pseudomonas aeruginosa merupakan penyebab 10% infeksi 

nosokomial, 11% isolasi dari darah, dan 4% infeksi nosokomial epidemik (Buku 

Ajar Mikrobiologi Kedoketeran UI, 1994). Bakteri ini juga menyebabkan infeksi 

pada saluran pernafasan bagian bawah, saluran kemih, mata, dan lain-lainnya. 

Bakteri ini bersifat oportunis patogen yang dapat menyebabkan infeksi pada 

individu saat pertahanan tubuhnya menurun. Pseudomonas aeruginosa lebih 

resisten terhadap disinfektan dari pada bakteri lain. Hal itu yang menyebabkan 

bakteri ini sulit dimusnahkan. Pseudomonas aeruginosa memiliki suhu 

pertumbuhan optimum yaitu 37oC dan memiliki pH pertumbuhan optimum yaitu 

7.4-7.6 (Kumar, 2012).  

Telah diketahui bahwa campuran pengawet Benzalkonium klorida 0.01% 

dengan 1000 USP Unit polimiksin B sulfat serta campuran Benzalkonium klorida 

0.01% dengan Na-EDTA 0.01% dapat menekan pertumbuhan bakteri 

Pseudomonas aeruginosa (Ansel, 1989). Namun, Handbook of Pharmaceutical 

Excipients 6th Edition mengatakan bahwa pengawet Benzalkonium klorida jika 

diberikan tunggal tanpa adanya kombinasi maka akan tidak efektif terhadap bakteri 

Pseudomonas aeruginosa, sehingga untuk meningkatkan aktivitas benzalkonium 

klorida terhadap Pseudomonas aeruginosa, peneliti akan melakukan modifikasi 

dengan meningkatkan konsentrasi pengawet Benzalkonium klorida menjadi 

0.025% b/v yang dibuat dalam larutan dengan pH 7.0. Dengan adanya peningkatan 
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konsentrasi pengawet dalam pH 7.0 diharapkan dapat menghambat perkembang 

biakan bakteri Pseudomonas aeruginosa. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas Benzalkonium klorida 0.025% b/v pada pH 7.0 

sebagai pengawet antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Pseudomonas 

aeruginosa? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Benzalkonium klorida 

0.025% b/v pada pH 7.0 sebagai pengawet serta dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Pseudomonas aeruginosa. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu, 

penelitian ini juga bisa digunakan sebagai informasi keefektifan pengawet 

Benzalkonium klorida 0.025% b/v dalam pH 7.0 terhadap bakteri Pseudomonas 

aeruginosa. 

 


