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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengawet adalah zat yang ditambahkan pada sediaan non-steril untuk 

melindungi sediaan terhadap pertumbuhan mikroba yang ada atau mikroba yang 

masuk secara tidak sengaja selama ataupun sesudah proses produksi. Dalam 

sediaan steril dosis ganda, pengawet ditambahkan untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba yang mungkin masuk pada pengambilan berulang (Depkes 

RI, 2009). Penambahan pengawet juga diperlukan untuk sediaan yang pada proses 

sterilisasi bahan aktif yang digunakan tidak tahan terhadap pemanasan dengan 

suhu tinggi dan pada sediaan yang memiliki jaminan sterilitas yang rendah 

misalnya proses sterilisasi dengan filtrasi.  

Persyaratan pengawet untuk setiap sistem sediaan farmasi bersifat unik untuk 

setiap sistem, dan tidak hanya tergantung pada obat dan konsentrasinya, tetapi 

juga pada bahan tambahan yang digunakan dan tipe dari kemasan (Agoes, 2013). 

Keefektifan pengawet salah satunya dipengaruhi oleh pH karena laju pertumbuhan 

bakteri juga dipengaruhi oleh pH. Setiap bakteri memiliki pH optimum untuk 

pertumbuhannya (Waluyo, 2007). Begitupula dengan konsentrasi, semakin tinggi 

konsentrasi maka kinetika pembunuhan bakteri akan semakin cepat.  

Benzalkonium klorida adalah salah satu senyawa amonium kuartener yang 

banyak digunakan dalam sediaan farmasi sebagai pengawet antimikroba. Larutan 

benzalkonium klorida aktif menghambat bakteri, ragi, dan jamur dalam rentang 

yang luas. Aktifitasnya lebih efektif jika digunakan untuk menghambat bakteri 

gram positif daripada bakteri gram negatif, sedikit dapat menghambat endospora 

bakteri dan juga bakteri tahan asam (Rowe et al., 2009). Menurut Langsrud 

(2007) benzalkonium klorida merupakan turunan amonium kuartener yang relatif 

stabil, tidak korosif dan memiliki toksisitas rendah serta memiliki rentang pH 

yang luas. 

Menurut David P. Elder & Patrick J. Crowley (2012) turunan amonium 

kuaterner seperti benzalkonium klorida dan benzethonium klorida merupakan 

antimikroba yang memiliki rentang pH luas (pH 4-10), aktivitasnya berhubungan 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2 

 

dengan reaksi ionisasi dan optimal pada pH tinggi. Efektivitasnya juga 

berhubungan dengan panjang rantai alkil. Sedangkan menurut McDonnell (1999) 

benzalkonium klorida bekerja sebagai pengawet, hal pertama yang dilakukan 

untuk menghambat kinerja bakteri adalah adsorpsi dan penetrasi agen ke dalam 

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

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

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

disebabkan oleh enzim autolisis. 

Pada sediaan mata, benzalkonium klorida merupakan salah satu pengawet 

yang penggunaannya luas, yaitu pada konsentrasi 0,01-0,02% b/v. Pada sediaan 

hidung dan telinga konsentrasinya berkisar 0,002–0,02% b/v, terkadang 

digunakan kombinasi dengan 0,002-0,005% thimerosal. Benzalkonium klorida 

0,01% digunakan sebagai pengawet untuk sediaan parenteral volume kecil. 

Benzalkonium klorida juga dapat digunakan sebagai pengawet pada kosmetik 

(Rowe et al., 2009). 

Salah satu mikroorganisme yang berbahaya bagi sediaan farmasi adalah 

Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah kokus gram positif yang 

tidak membentuk spora, tidak motil dan hidup berkelompok ini merupakan bagian 

dari flora kulit normal pada manusia dan hewan. Staphylococcus aureus 

menyebabkan rentang sindrom infeksi yang luas. Infeksi kulit dapat terjadi pada 

kondisi hangat yang lembab atau saat kulit terbuka akibat penyakit seperti eksim, 

luka pembedahan, atau akibat alat intravena. Selain itu Staphylococcus aureus 

adalah bakteri yang mudah tumbuh pada sebagian besar media laboratorium  

(Gillespie S. & Kathleen Bamford, 2008). 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 (Supardi dan Sukamto, 1999). 

Pengawet tidak boleh digunakan semata-mata untuk menurunkan jumlah 

mikroba viabel sebagai pengganti cara produksi yang baik. Setiap zat anti mikroba 

dapat bersifat pengawet, meskipun demikian semua zat antimikroba adalah zat 

yang beracun, maka pada penggunaan harus diusahakan agar pada kemasan akhir 

kadar pengawet yang masih efektif lebih rendah dari kadar yang dapat 
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menimbulkan keracunan pada manusia (Depkes RI, 2009). Sedangkan menurut 

United State Pharmacopeia (2007) tentang Antimicrobial Effectiveness Testing, 

konsentrasi zat antimikroba yang ditambahkan dapat diberikan pada konsentrasi 

yang rendah jika bahan aktif yang digunakan pada formulasi mempunyai aktivitas 

antimikroba intrinsik. Uji efektivitas antimikroba harus diaplikasikan pada 

sediaan multiple dose topikal dan oral dan pada sediaan lain seperti sediaan mata, 

telinga, hidung, larutan irigasi, dan larutan dialisis. 

Rentang konsentrasi dari benzalkonium klorida adalah 0,01%-0,02% b/v. 

Benzalkonium klorida merupakan pengawet yang adekuat terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus karena memiliki nilai MIC (Minimum Inhibitor 

Concentration) terhadap bakteri Staphylococcus aureus sebesar 1,25 μg/ml (Rowe 

et al., 2009). MIC merupakan konsentrasi terkecil dari suatu pengawet yang aktif 

dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme, artinya semakin kecil MIC 

suatu pengawet terhadap bakteri maka daya hambat pengawet terhadap bakteri 

tersebut semakin besar.  

Aktifitas benzalkonium klorida lebih efektif jika digunakan untuk 

menghambat bakteri gram positif, hal ini dapat dilihat dari nilai MIC 

benzalkonium klorida terhadap bakteri Staphylococcus aureus (Rowe et al., 

2009). Sehingga akan dilakukan penelitian tentang efektivitas benzalkonium 

klorida terhadap aktivitas bakteri Staphylococcus aureus apabila konsentrasi yang 

digunakan diturunkan menjadi 0,001%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan Suhardiyanti (2015) tentang efektivitas pengawet benzalkonium klorida 

pada sediaan tetes mata zink sulfat diketahui bahwa pertumbuhan Staphylococcus 

aureus dapat dihambat dengan penggunaan benzalkonium klorida pada rentang 

konsentrasi 0,001%.  

Dari uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Aktivitas 

menghambat dari benzalkonium klorida meningkat dengan adanya pH, meskipun 

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

klorida merupakan basa lemah yang apabila terjadi peningkatan pH akan 

menyebabkan ikatan ionisasi bertambah kecil dan bentuk tak terionnya akan 

semakin besar sehingga aktivitas benzalkonium klorida akan semakin meningkat 
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dan begitu juga dengan sebaliknya (Siswandono dan Soekardjo, 2008), pada 

penelitian ini benzalkonium klorida akan dibuat pada pH 4 dimana pH 4 

merupakan pH minimum pertumbuhan Staphylococcus aureus. Sehingga akan 

dilakukan penelitian tentang efektivitas pengawet benzalkonium klorida 

konsentrasi 0,001% dengan pH 4 terhadap aktivitas bakteri Staphylococcus 

aureus. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas pengawet benzalkonium klorida konsentrasi 0,001% 

dengan pH 4 terhadap aktivitas bakteri Staphylococcus aureus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawet 

benzalkonium klorida konsentrasi 0,001% dengan pH 4 terhadap aktivitas bakteri 

Staphylococcus aureus. 

 

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 dalam pengembangan 

formulasi dengan menggunakan pengawet benzalkonium klorida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


