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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Puskesmas 

Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang memberikan 

pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya 

dalam bentuk kegiatan pokok. Puskesmas sebagai salah satu organisasi kesehatan 

harus benar-benar menjamin bahwa obat-obat yang diberikan masih dalam 

keadaan yang baik sehingga tidak merugikan pasien.  Pelayanan kesehatan 

masyarakat merupakan salah satu tugas pokok puskesmas. Pada dasarnya konsep 

kesehatan masyarakat merupakan pelayanan dengan konsep kesehatan yang 

didukung oleh ilmu-ilmunya. Sasaran kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat 

adalah individu, keluarga, kelompok khusus serta masyarakat kerja puskesmas 

(Depkes RI, 1991). 

 

B. Penyimpanan obat 

Penyimpanan adalah suatu kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan yang 

diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia 

dan mutunya tetap terjamin. Penyimpanan obat merupakan salah satu indikator 

penting dalam pengelolaan obat. Penyimpanan obat yang tepat dan sesuai dengan 

standar pengamanan yang telah ditetapkan akan sangat membantu dalam menjaga 

stok obat yang telah dipersiapkan (Mangindara dkk., 2012). 

1. Tujuan penyimpanan obat-obatan adalah untuk: 

a. Memelihara mutu obat 

b. Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab 

c. Menjaga kelangsungan persediaan 

d. Memudahkan pencarian dan pengawasan 

2. Persyaratan gudang dan pengaturan penyimpanan obat 

a. Persyaratan gudang 

4 
Pengaruh Kondisi Penyimpanan..., Ika Arifah Dewi, Farmasi UMP, 2015



5 
 

1) Luas minimal 3 x 4 m
2
 dan atau disesuaikan dengan jumlah obat yang 

disimpan. 

2) Ruangan kering dan tidak lembab. 

3) Memiliki ventilasi yang cukup. 

4) Memiliki cahaya yang cukup, namun jendela harus mempunyai 

pelindung untuk menghindari adanya cahaya langsung, dan berteralis. 

5) Lantai dibuat dari semen/ tegel/ keramik/ papan (bahan lain) yang tidak 

memungkinkan bertumpuknya debu dan kotoran lain. Harus diberi alas 

papan (palet). 

6) Dinding dibuat licin dan dicat warna cerah. 

7) Hindari pembuatan sudut lantai dan dinding yang tajam. 

8) Gudang digunakan khusus untuk penyimpanan obat. 

9) Mempunyai pintu yang dilengkapi kunci ganda. 

10) Tersedia lemari/ laci khusus untuk narkotika dan psikotropika yang selalu 

terkunci dan terjamin keamanannya. 

11) Harus ada pengukur suhu dan higrometer ruangan. 

b. Pengaturan penyimpanan obat 

1) Obat disusun secara alfabetis untuk setiap bentuk sediaan. 

2) Obat dirotasi dengan sistem FEFO dan FIFO. 

3) Obat disimpan pada rak. 

4) Obat yang disimpan pada lantai harus diletakan di atas palet. 

5) Dus sebaiknya harus sesuai dengan petunjuk. 

6) Sediaan obat cairan dipisahkan dari sediaan padatan. 

7) Sera, vaksin dan supositoria disimpan dalam lemari pendingin. 

8) Lisol dan desinfektan diletakkan terpisah dari obat lainnya. 

3. Kondisi penyimpanan  

Untuk menjaga mutu obat perlu diperhatikan kondisi penyimpanan sebagai 

berikut : 
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a. Kelembaban 

Udara lembab dapat mempengaruhi obat-obatan sehingga 

mempercepat kerusakan. Untuk menghindari udara lembab tersebut maka 

perlu dilakukan upaya-upaya berikut : 

1) Ventilasi harus baik, jendela dibuka. 

2) Simpan obat di tempat yang kering. 

3) Wadah harus selalu tertutup rapat, jangan dibiarkan terbuka. 

4) Bila memungkinkan pasang kipas angin atau AC, karena makin panas 

udara di dalam ruangan maka udara semakin lembab. 

5) Biarkan pengering (silica gel) tetap dalam wadah tablet dan kapsul. 

6) Kalau ada atap yang bocor harus segera diperbaiki. 

b. Sinar Matahari 

Sebagian besar cairan, larutan dan injeksi cepat rusak karena pengaruh 

sinar matahari. Sebagai contoh, injeksi klorpromazin yang terkena sinar 

matahari akan berubah warna menjadi kuning terang sebelum tanggal 

kadaluwarsa. Cara mencegah kerusakan karena sinar matahari antara lain: 

1) Jendela-jendela diberi gorden. 

2) Kaca jendela dicat putih. 

c. Temperatur/ Panas 

Obat seperti salep, krim, dan supositoria sangat sensitif terhadap 

pengaruh panas, dapat meleleh. Oleh karena itu hindarkan obat dari udara 

panas. Sebagai contoh, salep oksitetrasiklin akan lumer bila suhu 

penyimpanan tinggi dan  akan mempengaruhi kualitas salep tersebut. 

Ruangan obat harus sejuk, beberapa jenis obat harus disimpan di dalam 

lemari pendingin pada suhu 4 – 8 
0
C, seperti: 

1) Vaksin 

2) Sera dan produk darah 

3) Antitoksin 

4) Insulin 

5) Injeksi antibiotika yang sudah dipakai (sisa) 

6) Injeksi oksitosin 
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7) injeksi metil ergometrin (DBOP: 2010) 

 

C. Nifedipin 

Nifedipin adalah derivat dihidropiridin, derivat dihidropiridin ini termasuk 

kelompok antagonis kalsium (calcium entry/ channel blockers) yang berdaya 

menghambat masuknya Ca ke dalam sel-sel otot jantung dan sel-sel otot polos di 

dinding arteri. Oleh karena itu, kontraktilitasy sel-sel tersebut dihambat dengan 

efek vasodilatasi. Banyak digunakan antara lain pada penyakit jantung angina 

pectoris dan juga pada hipertensi  (Tjay dan Rahardja, 2007). Struktur kimia 

nifedipin dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Struktur nifedipin (Depkes RI, 1995). 

 

Nifedipin adalah zat pertama (1975) dari kelompok dihidropiridin dengan 

gugus fenil pada posisi para. Khasiat utamanya adalah vasodilatasi, maka 

terutama digunakan pada hipertensi esensial (ringan/ sedang), juga pada angina 

variant berdasarkan efeknya terhadap jantung yang relatif ringan, maka tak 

berkhasiat inotrop negatif. Pada angina stabil hanya digunakan bila beta blockers 

dikontraindikasi atau kurang efektif. Khususnya dianjurkan tablet long-acting 

oros (sistem osmotis yang melepaskan obat secara teratur untuk waktu yang lama) 

Agar efeknya pesat, tablet dapat dikunyah dan diletakan di bawah lidah 

(pada krisis hipertensi). Selanjutnya obat ini juga berguna pada penyakit raynaud 

dan serangan sedu (hiccup) (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Efek samping yang sering terjadi adalah udema pergelangan kaki. Dosis 

awal yang terlampau tinggi dapat memprovokasi serangan angina akibat hipotensi 

kuat mendadak, sporadis malah ischemia dan infark akibat refleks-tachycardia, 
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terutama pada lansia. Beberapa penelitian memberikan indikasi mengenai 

peningkatan risiko penyakit jantung dan kanker (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Stabilitas penyimpanan tablet nifedipin yaitu disimpan pada suhu di bawah 30 
0
C, 

ditempatkan pada tempat yang kering dan sejuk serta terlindungi dari cahaya. 

 

D. Stabilitas  

Stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk untuk bertahan 

dalam batas yang ditetapkan dan sepanjang periode penyimpanan dan 

penggunaan, sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat 

dibuat (Depkes RI, 1995). Ada enam kriteria untuk tingkat penerimaan stabilitas, 

yaitu: 

1. Jenis stabilitas 

Kondisi yang dipertahankan sepanjang periode penyimpanan dan 

penggunaan obat. 

2. Kimia 

Tiap zat aktif mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi yang 

tertera pada etiket dalam batas yang dinyatakan. 

3. Fisika  

Mempertahankan sifat fisika awal, termasuk penampilan, kesesuaian 

keseragaman, disolusi dan kemampuan untuk disuspensikan. 

4. Mikrobiologi 

Sterilisasi atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan 

sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan. Zat antimikroba yang ada 

mempertahankan efektifitas dalam batas yang ditetapkan. 

5. Terapi  

Efek terapi tidak berubah. 

6. Toksikologi 

Tidak terjadi peningkatan bermakna dalam toksisitas (Depkes RI, 1995). 

 

Tiap bahan di dalam suatu bentuk sediaan, baik yang berkhasiat terapi aktif 

atau inaktif dapat mempengaruhi stabilitas. Faktor lingkungan seperti suhu, 
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radiasi, cahaya, udara (terutama oksigen, karbon dioksida dan uap air), dan 

kelembaban juga dapat mempengaruhi stabilitas. Demikian juga, faktor seperti 

ukuran partikel, pH, sifat air dan pelarut lain yang digunakan, sifat wadah dan 

adanya bahan kimia lain yang berasal dari kontaminasi atau dari pencampuran 

produk berbeda yang disengaja dapat mempengaruhi stabilitas (Depkes RI, 1995). 

Ketidakstabilan formulasi obat dapat dideteksi dalam beberapa hal dengan 

suatu perubahan dalam penampilan fisik, warna, bau, rasa, dan tekstur dari 

formulasi tersebut, sedangkan dalam hal lain perubahan kimia dapat terjadi yang 

tidak dibuktikan sendiri dan hanya dapat dipastikan melalui analisis kimia. Data 

ilmiah yang menyinggung kestabilan dari suatu formulasi menghasilkan ramalan 

shelf-life yang diharapkan dari produk yang diteliti tersebut dan bila perlu, untuk 

merancang kembali obat tersebut dan untuk formulasi  kembali bentuk  sediaan 

tersebut. Jelaslah laju dan kecepatan terjadinya degradasi obat dalam suatu 

formulasi merupakan hal yang sangat penting. Pengkajian laju perubahan kimia 

dan cara dimana zat tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti konsentrasi 

obat atau reaktan, pelarut yang digunakan, kondisi temperatur dan tekanan, dan 

adanya zat-zat kimia lain dalam formulasi tersebut disebut reaksi kinetika (Ansel, 

2008). 

 

E. Spektrofotometri Ultraviolet-Visibel (UV-Vis) 

Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan atau serapan suatu 

sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Alat ini terdiri dari spektrometer yang 

menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan 

fotometer sebagai alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang 

diabsorbsi. Sinar ultraviolet mempunyai panjang gelombang antara 200-400 nm, 

sementara sinar tampak mempunyai panjang gelombang 400-750 nm (Sirait, 

2009).  

Jika suatu molekul bergerak dari suatu tingkat energi ke tingkat energi yang 

lebih rendah maka beberapa energi akan dilepaskan. Energi ini dapat hilang 

sebagai radiasi dan dapat dikatakan telah terjadi emisi radiasi. Jika suatu molekul 

dikenai suatu radiasi elektromagnetik pada frekuensi yang sesuai sehingga energi 
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molekul tersebut ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, maka terjadi peristiwa 

penyerapan (absorpsi) energi oleh molekul. Supaya terjadi absorpsi, perbedaan 

antara dua tingkat energi harus setara dengan energi foton yang diserap (Rohman 

& Gandjar, 2007). 

Spektrofotometer UV-Vis digunakan terutama untuk analisa kuantitatif, 

tetapi dapat juga untuk analisa kualitatif. Penggunaan untuk analisa kuantiatif 

didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan hubungan empirik antara 

intensitas cahaya yang ditransmisikan dengan tebalnya larutan (Hukum Lambert/ 

Bouguer), dan hubungan antara intensitas tadi dengan konsentrasi zat (Hukum 

Beer). 

Hukum Lambert-Beer 

 

dimana :  

A : serapan 

Io : intensitas sinar yang datang 

It : intensitas sinar yang diteruskan 

  : absolbtivitas molekuler / konstanta ekstingsi (L.mol-1.crn-1) 

a : daya serap (L.g-1.cm-1) 

b : tebal larutan/ kuvet (cm) 

c : konsentrasi (g.L-1, mg.ml-1). 

Dalam hukum Lambert-Beer tersebut ada beberapa pembatasan yaitu: 

1. Sinar yang digunakan dianggap monokromatis 

2. Penyerapan terjadi dalam suatu volume yang mempunyai penampang luas yang 

sama 

3. Senyawa yang menyerap pada larutan tersebut tidak tergantung terhadap yang 

lain dalam larutan tersebut 

4. Tidak terjadi peristiwa fluoresensi atau fosforisensi 

5. Indeks bias tidak tergantung pada konsentrasi larutan (Rohman & Gandjar 

2007). 

Pada umumnya konfigurasi dasar dari spektrofotometer UV-Vis berupa 

susunan peralatan sebagai berikut: 

A =log Io/It =  . b. c = a. 

b. c 
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Gambar  2. Bagan instrumen spektrofotometer UV-Vis. 

 

Adapun penjelasan dari komponen–komponen spektrofotometer di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Sumber radiasi, merupakan sumber listrik bertegangan tinggi atau oleh 

pemanasan listrik yang dapat mengeksitasi benda hingga ke tingkat yang 

tinggi. 

2. Monokromator digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang 

monokromatis.  

3. Wadah sampel/ kuvet terdapat pada pengukuran di daerah tampak, kuvet kaca 

atau kuvet kaca corex dapat digunakan, tetapi untuk pengukuran pada daerah 

UV harus menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada 

daerah ini. 

4. Detektor, peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap 

cahaya pada berbagai panjang gelombang. Fungsinya yaitu mengubah signal 

radiasi yang diterima menjadi signal elektronik. 

5. Rekorder berfungsi mencatat hasil analisis dari detektor (Sirait,2009). 

Beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh pelarut sebelum dapat digunakan 

pada spektroskopi serapan UV-Vis. Paling utama, analit harus cukup larut dalam 

pelarut. Tentu saja sikloheksana misalnya tidak digunakan sebagai pelarut untuk 

analit berkepolaran tinggi, analit bentuk ion, seperti natrium salisilat, karena 

kelarutan natrium salisilat dalam sikloheksana sangat rendah. Bila pelarut mudah 

Sumber 

Radiasi 
Monokromator 

 

rekorder 

Wadah 

Sampel 

Detektor 
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menguap, seperti pada kebanyakan pelarut hidrokarbon, misalnya petroleum eter 

dan sikloheksana, maka analisis harus dilaksanakan dengan cepat sehingga kadar 

analit tidak berubah oleh waktu, atau lebih disukai sel terokan harus ditutup rapat 

untuk mencegah penguapan pelarut. Bila karena suatu sebab kedua pilihan ini 

tidak mungkin, maka harus dipilih pelarut lain. Pelarut mempunyai penggalan 

UV, yamg sering didefinisikan sebagai panjang gelombang dengan daya serap 

satu bagi pelarut. Sejumlah pelarut (misalnya asetonitril) mempunyai penggalan 

UV pada UV jauh (        ), sehingga dapat digunakan dengan mudah bagi 

seluruh spektrum UV-Vis. Pelarut lain, misalnya DMSO (dimetilsulfoksida, 

                  ) mempunyai penggalan pada UV dekat yang mencegah 

panjang gelombang lebih pendek daripada panjang gelombang penggalan yang 

digunakan sebagai pelarut bagi analisis yang memerlukan panjang gelombang 

analisis 254 nm (Munson, 1991). 
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