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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagian besar rumah tangga menyimpan obat-obatan untuk berbagai 

keperluan termasuk penggunaan darurat dan pengobatan penyakit kronis atau 

akut (Wondimu et al., 2015). Banyak penelitian yang menyatakan bahwa 

prevalensi penyimpanan obat-obatan di rumah tangga cukup tinggi. Salah satu 

penelitian di negara Sudan menyatakan, sekitar 98% dari keluarga tersebut 

setidaknya menyimpan satu produk obat. Penelitian Wondimu et al. (2015) 

menyatakan bahwa dari total rumah tangga yang dikunjungi, terdapat 293 obat 

yang disimpan dan terdapat satu obat yang disimpan di setiap rumah tangga.  

Penyimpanan obat di rumah tangga merupakan faktor risiko 

penggunaan obat yang tidak rasional terutama karena akses yang mudah, dan 

penyimpanan yang tidak tepat. Jika persyaratan-persyaratan penyimpanan obat 

yang baik tidak diikuti, maka stabilitas obat dapat dipengaruhi dan dapat 

menyebabkan ketidakefektifan pengobatan (Wondimu et al., 2015). 

Penyimpanan obat dapat mempengaruhi stabilitas dan efektifitas obat 

yang nantinya berdampak pada kualitas obat. Penyimpanan yang tidak tepat 

dapat merusak obat. Sebagian besar obat disimpan dalam suhu ruang, tidak 

boleh terpapar sinar matahari langsung dan disimpan di tempat tertutup dan 

kering (BPOM, 2015). Obat yang berkualitas telah diproduksi sesuai dengan 

standar peraturan, namun terdapat kontaminasi yang disebabkan oleh kondisi 

penyimpanan yang buruk yang menguntungkan untuk pertumbuhan 

mikroorganisme (Obitte et al., 2009). Keberadaan mikroba dalam sediaan cair 

non steril (sirup, suspensi) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang 

besar secara global dan kehadiran mikroorganisme tertentu dalam produk 

farmasi yang dapat mempengaruhi aktivitas terapi produk atau bahkan 

berbahaya bagi kesehatan konsumen (Islam et al., 2015). Berdasarkan 

penelitian Gad et al., (2011) membuktikan bahwa beberapa sediaan farmasi 
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non steril terkontaminasi oleh E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus dan 

jamur.  

Penggunaan sediaan farmasi yang terkontaminasi telah terbukti 

berbahaya bagi kesehatan para penggunaannya (Gad et al., 2011). Obat-obatan 

yang terkontaminasi mikroorganisme juga dapat merubahkan karakteristik 

fisik obat-obatan, termasuk perubahan bentuk, bau dan warna. Kontaminan 

tersebut menjadi masalah kesehatan yang besar ketika jumlah mikroba 

melebihi batas (    cfu / ml) yang direkomendasikan oleh USP (United States 

Pharmacopeial). Farmakope Amerika (2016) telah menyarankan bahwa obat-

obatan cair seharusnya tidak melebihi 10
2
  koloni unit per mililiter (Cfu / ml) 

bakteri, sementara ragi dan jamur tidak melebihi     cfu / ml. 

Salah satu sediaan farmasi yang sering terkontaminasi mikroorganisme 

adalah sediaan cair atau sirup oleh karena sediaan tersebut mengandung air 

dan gula yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan 

mikroorganisme. Penelitian yang dilakukan ini berjudul “Evaluasi Cemaran 

Mikroba pada Sediaan Sirup Parasetamol di Masyarakat Kelurahan 

Purwokerto Kulon dan Desa Karangsari di Kabupaten Banyumas Selama 

Penyimpanan dan Penggunaan”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif analitis dan hasil diperoleh dari wawancara di masyarakat dan 

pemeriksaan mikrobiologi sediaan sirup parasetamol.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana penyimpanan sediaan sirup oleh masyarakat Kelurahan 

Purwokerto Kulon dan Desa Karangsari di Kabupaten Banyumas? 

2. Apakah ada cemaran mikroba pada sediaan sirup parasetamol di 

masyarakat Kelurahan Purwokerto Kulon dan Desa Karangsari di 

Kabupaten Banyumas? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kondisi penyimpanan sediaan sirup oleh masyarakat 

Kelurahan Purwokerto Kulon dan Desa Karangsari di Kabupaten 

Banyumas. 

2. Mengetahui ada atau tidak cemaran mikroba dalam sediaan sirup 

parasetamol di masyarakat Kelurahan Purwokerto Kulon dan Desa 

Karangsari di Kabupaten Banyumas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Mengetahui tentang kondisi penyimpanan obat di masyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 

Dari penelitian ini masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi 

positif tentang terkontaminasi dan mengetahui cara penyimpanan obat 

yang tepat.  
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