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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Mutu suatu obat harus selalu dijaga mulai dari proses produksi sampai 

dikonsumsi oleh pasien. Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu suatu 

obat adalah kondisi penyimpananya. Obat harus disimpan sesuai standar yang 

telah ditetapkan. Kegiatan penyimpanan mencakup tiga faktor yaitu 

pengaturan ruangan, penyusunan obat serta pengamatan mutu fisik obat. 

Mutu suatu obat harus selalu dijaga karena obat yang mutunya tidak terjaga 

dapat mempengaruhi efektivitas terapinya (Athijah et al., 2011).  

Salah satu kondisi menurunnya mutu suatu obat adalah adanya 

cemaran mikroba. Cemaran mikroba dalam sediaan sirup dapat menyebabkan 

sediaan tidak stabil dan menyebabkan timbulnya reaksi alergi, infeksi, 

keracunan dan degradasi formulasi. Sediaan sirup non-steril  yang baik yaitu 

sirup harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam cara 

pembuatan obat yang baik, cara penyimpanan obat yang baik (Prabawati, 

2016). Syarat cemaran mikroba pada sirup non-steril yang maksimal adallah 

tidak lebih dari 10
3
 koloni/g atau koloni/mL (Prabawati, 2016). 

Penelitian di Nigeria mengungkapkan bahwa empat belas dari dua 

puluh sampel sirup dan suspensi yang diuji terkontaminasi seperti Bacillus 

sublitus, Eshherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas 

aeruginosa (Al-kaf AG et al ,2015). 

Kondisi penyimpanan obat di apotek merupakan salah satu sarana 

yang perlu diperhatikan dalam upaya menjamin mutu obat. Penyimpanan 

yaitu mengelola barang yang ada dalam persediaan, dengan maksud selalu 

dapat menjamin ketersediaannya bila sewaktu-waktu dibutuhkan pasien, 

terjadi stock out atau over stock. Tujuan adanya tempat penyimpanan obat 

yaitu, memelihara mutu barang dan menjaga kelangsungan persediaan (selalu 

ada stok), menjamin keamanan dari pencurian dan kebakaran, menjamin 

pelayanan yang cepat dan tepat, menyimpan dan mendistribusikan perbekalan 
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farmasi serta mengamati mutu dan khasiat obat yang disimpan (Anonim, 

2013). Oleh karena itu, tempat penyimpanan obat sebaiknya memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan (MenKes, 2002). Selain penyimpanan obat 

di apotek, perlu juga diperhatikan penyimpanan obat yang benar selama 

digunakan oleh consumer/pasien, karena penyimpanan obat selama 

digunakan dapat mempengaruhi kualitas mikrobiologi dalam obat tersebut. 

Di Indonesia, penyakit yang paling banyak ditemukan adalah ISPA. 

ISPA selalu menduduki peringkat pertama dari 10 penyakit terbanyakdi 

Indonesia. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013, prevalensi ISPA 

ditemukan sebesar 25,0%. Salah satu gejala yang sering ditimbulkan pada 

ISPA adalah batuk. Batuk adalah suatu refleks fisiologi protektif yang 

bermanfaat untuk mengeluarkan dan membersihkan saluran pernapasan dari 

dahak, debu, zat-zat perangsang asing yang dihirup, partikel-partikel asing 

dan unsur-unsur infeksi (Tjay, Tan Hoan dan Rahardja, K. 2010). Obat batuk 

terdapat banyak jenisnya, yaitu antitusif sebagai obat yang menekan reflex 

batuk,  ekspektoran  untuk  merangsang  dahak  dikeluarkan  dari  saluran  

pernafasan,  dan mukolitik untuk mengencerkan dahak. Salah satu obat batuk 

yang sering digunakan di Indonesia adalah Ambroxol Hydrochloride 

(Linnisaa UH et al, 2014). Ambroxol Hydrocloride, merupakan anti-

mukolitik dan yang memiliki fungsi untuk mengurangi kekentalan dahak dan 

mengeluarkannya. Pada obat sebagai antimukolitik telah lama dikenal oleh 

masyarakat, biasa mendapatkan pelayanan kefarmasian di rumah sakit, 

puskesmas serta di apotek. 

Penelitian ini dilakukan untuk memeriksa serta mengevaluasi kondisi 

penyimpanan pada sirup Ambroxol Hydrocloride yang dijual di apotek 

wilayah Purwokerto, mengetahui cemaran mikroba yang ada di dalam sirup. 

Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Kondisi Penyimpanan 

dan Cemaran Mikroba pada Sirup Amroxol Hydrocloride di Apotek Wilayah 

Purwokerto”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana kondisi penyimpanan obat di Apotek wilayah Purwokerto? 

2. Adakah cemaran mikroba pada sediaan sirup Ambroxol hydrocloride di 

Apotek wilayah Purwokerto? 

3. Bagaimana gambaran korelasi terhadap evaluasi kondisi penyimpanan 

dan cemaran mikroba pada sirup Ambroxol hydrocloride di Apotek 

wilayah Purwokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menentukan kondisi penyimpanan obat di Apotek wilayah Purwokerto. 

2. Menetapkan ada atau tidaknya cemaran mikroba sirup Ambroxol 

hydrochloride berdasarkan kondisi penyimpanan di Apotek wilayah 

Purwokerto. 

3. Menggambarkan korelasi terhadap evaluasi kondisi penyimpanan dan 

cemaran mikroba pada sirup Ambroxol hydrocloride di Apotek wilayah 

Purwokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Mampu meningkatkan pengetahuan dan memahami tentang kondisi 

penyimpanan obat yang baik dan benar secara kualitas mikrobiologi 

terhadap obat. 

2. Bagi Apotek 

Sebagai masukan dan memberi saran untuk mengevaluasi terhadap 

kondisi ruang penyimpanan obat dan pengaruh terhadap obat sehingga 

obat dikatakan baik secara kualitas mikrobiologi. 

3. Bagi Masyarakat Luas 

Dari penelitian ini masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi 

dan edukasi positif tentang obat yang diperoleh dari apotek. Selain itu, 
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juga diharapkan masyarakat bisa mengetahui cara penyimpanan obat yang 

baik setelah didapat dari apotek.  
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