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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Zat antimikroba merupakan bahan yang digunakan untuk menurunkan 

jumlah mikroba variabel sebagai pengganti cara produksi yang baik. 

Bagaimanapun juga dapat timbul keadaan yang memerlukan penggunaan 

pengawet untuk menekan perkembangan mikroba. Harus diakui bahwa adanya 

mikroba yang telah mati atau hasil metabolisme mikroba yang hidup dapat 

menimbulkan efek negatif pada orang yang peka. Setiap zat anti mikroba dapat 

besifat 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 menimbulkan 

keracunan pada manusia sehingga perlu dilakukan uji efektivitas pengawet pada 

sediaan dosis ganda yang dibuat dengan dasar atau bahan pembawa berair, seperti 

produk-produk parenteral, telinga, hidung, dan mata (Depkes RI, 1995). 

Benzalkonium klorida adalah bahan aktif-permukaan kationik dari 

golongan ammonium kuaterner. Benzalkonium klorida merupakan pengawet yang 

sering digunakan efektif dalam dosis kecil, reaksi cepat, stabilitas yang tinggi, 

pada konsentrasi 0,01 % - 0,02 % b/v. Pada sediaan nasal dan telinga 

konsentrasinya berkisar 0,002% - 0,02% w/v. Benzalkonium klorida pada 

konsentrasi 0,01% juga digunakan sebagai pengawet untuk sediaan parenteral 

volume kecil. Benzalkonium klorida  tidak  efektif  terhadap  beberapa strain 

Pseudomonas aeruginosa , Mycobacterium  tuberculosis,  Trichophyton  

interdigitale,  dan   T.rubrum. Sering digunakan dalam kombinasi dengan 

pengawet atau eksipien lain, terutama 0,01% - 0,1% b/v dinatrium edetat, benzyl 

alcohol, feniletanol atau fenilpropanol untuk meningkatkan aktivitas mikroba 

melawan Pseudomonas aeruginosa (Rowe et al., 2009). 

Perubahan permeabilitas membran sel bakteri merupakan mekanisme kerja 

fenol, dan senyawa amonium kuartener. Terjadinya perubahan permeabilitas 

membran sel menyebabkan kebocoran kostituen sel sehingga bakteri mengalami 

kematian (Siswandono, 1995; Butcher and Ulaeto, 2010). Senyawa kation aktif 
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seperti benzalkonium klorida dapat berinteraksi dengan gugus-gugus yang 

bermuatan negatif pada dinding sel bakteri. Interaksi ini menyebabkan netralisasi 

muatan yang memfasilitasi adsorpsi zat aktif sehingga terjadi kerusakan dinding 

sel bakteri. Selain itu, benzalkonium klorida juga menyebabkan presipitasi protein 

plasma sel bakteri (Loughlin et al, 2002; Steven, 2011). 

Salah satu factor penting dalam pertumbuhan bakteri adalah nilai pH. 

Bakteri memerlukan suatu pH optimum (6,5 - 7,5) untuk tumbuh optimal. Nilai 

pH minimum dan maksimum untuk pertumbuhan kebanyakan spesies bakteri 

adalah 4 dan 9. Pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri ini berkaitan dengan 

aktivitas enzim. Enzim ini dibutuhkan oleh beberapa bakteri untuk mengkatalis 

reaksi-reaksi yang berhubungan dengan pertumbuhan bakteri. Apabila pH dalam 

suatu medium  atau lingkungan tidak optimal maka akan mengganggu kerja 

enzim-enzim tersebut dan akhirnya mengganggu pertumbuhan bakteri itu sendiri 

(Pelczar dan Chan, 1986). 

Pseudomonas aeruginosa tumbuh secara obligat aerob pada pembenihan 

gizi sederhana pada suhu 37°C-42°C. Suhu optimum untuk pertumbuhan 

pseudomonas adalah 42°C dan pH pertumbuhan 7 – 8,5. Pseudomonas aeruginosa 

merupakan bakteri yang tersebar luas di alam dan biasanya ada di lingkungan 

lembab di rumah sakit. Pseudomonas aeruginosa dapat berada pada orang sehat, 

yang bersifat saprofit. Bakteri ini menjadi patogenik jika berada pada tempat 

dengan daya tahan tidak normal (Jawetz dkk., 2005). Pseudomonas aeruginosa 

merupakan salah satu kuman penyebab infeksi nosokomial. Biasanya kuman ini 

menyebabkan infeksi sekunder pada luka, luka bakar dan luka menahun pada 

kulit. Bakteri ini juga menyebabkan diare pada bayi, infeksi saluran kemih yang 

disebabkannya dapat berlangsung lebih lama dan dapat pula berkembang  menjadi 

septicemia. Lesi pada mata, otitis media, empyema paru-paru, abses otak dan 

meningitis dapat pula disebabkan oleh bakteri ini (Gupte Satish, 1990).  

Oleh karena itu uji efektivitas penelitian ini menggunakan modifikasi 

konsentrasi benzalkonium klorida yang di naikan dari rentang konsentrasi yaitu 

0,025% dan jika konsentrasi lebih dari 0.03% b/v membutuhkan perhatian khusus. 

Penelitian ini juga menggunakan pH larutan benzalkonium klorida pada pH 6 

yang masih termasuk dalam rentang yaitu 4 - 10 (Rowe et al., 2009). Pada pH 6 
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merupakan lingkungan yang tidak mendukung bagi Pseudomonas aeruginosa 

yang tidak tahan asam dan memiliki pH tumbuh di rentang pH 7 – 8,5 (Jawetz 

dkk., 2005). Benzalkonium klorida merupakan golongan ammonium kuaterner 

yang bersifat kation aktif jadi apabila pH dibuat basa sehingga aktivitas 

antibakteri benzalkonium klorida karena jumlah bentuk yang tak terionkan 

semakin besar (Siswandono dan Soekarjo, 2011).  Benzalkonium klorida yang 

merupakan pengawet bahan beracun yang pada penelitian ini akan ditingkatkan 

konsentrasinya. Maka perlu dilakukan “Uji Efektivitas Benzalkonium Klorida 

Konsentrasi 0.025% Pada pH 6 Terhadap Aktivitas Bakteri Pseudomonas 

aeruginosa” 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas benzalkonium klorida konsentrasi 0.025% pada pH 

6 terhadap aktivitas bakteri Pseudomonas aeruginosa ? 

1.3. Tujuan Penilitian 

Adapun tujuan dari penilitian ini adalah : 

Dapat mengetahui bagaimana efektivitas benzalkonium klorida 

konsentrasi 0.025% pada pH 6 terhadap aktivitas Pseudomonas aeruginosa. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat bagi industri  

Dapat memberikan informasi untuk industri kadar dan pH yang dapat 

digunakan untuk pembuatan sediaan farmasi. 

1.4.2.  Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan 

khususnya bidang farmasetika sediaan farmasi sehingga dapat memperkaya 

wawasan. 

 


