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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Obat 

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 

1010/menkes/per/XI/2008 obat adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau 

paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap 

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau 

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan dan peningkatkan kesehatan. Menurut Syamsuni 

(2007) obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh 

semua mahluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, 

meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. 

 

B. Pengertian Sirup 

Sirup merupakan sediaan larutan oral yang mengandung sukrosa atau 

gula lain kadar tinggi (FI IV, 1995). Sirup adalah larutan oral yang 

mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi (sirup simpleks 

adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa). Kadar sukrosa dalam sirup 

adalah 64-66%, kecuali dinyatakan lain. Selain sukrosa adalah gula lain, pada 

larutan oral ini dapat ditambahkan senyawa poliol seperti sorbitol dan gliserin 

untuk menghambat penghambluran dan mengubah kelarutan, rasa dan sifat 

lain zat penbawa. Umumnya juga ditambahkan zat antimikroba untuk 

mencegah pertumbuhan bakteri, jamur dan ragi.  

 

C. Parasetamol  

Parasetamol merupakan obat penurun panas dan pereda nyeri yang 

telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia (Tjay & Rahardja, 2010). 
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Gambar 2.1 Struktur kimia parasetamol (Depkes RI, 1979). 

 

Parasetamol merupakan serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit. 

Parasetamol larut dalam 70 bagian air, dalam 7  bagian etanol (95%) p, dalam 

13 bagian aseton p, dalam 40 bagian gliserol p, dan dalam 9 bagian 

propilenglikol p, larut dalam larutan alkali hidroksida (Depkes RI, 1979). 

 

D. Penyimpanan obat 

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara 

dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai 

aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. 

Berikut ini merupakan cara penyimpanan obat di rumah tangga: 

1. Jauhkan dari jangkauan anak–anak.  

2. Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat.  

3. Simpan obat di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari 

langsung atau ikuti aturan yang tertera pada kemasan. 

4. Jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu lama 

karena suhu yang tidak stabil dalam mobil dapat merusak sediaan obat.  

5. Jangan simpan obat yang telah kadaluarsa. 

6. Jangan menyimpan tablet atau kapsul di tempat panas dan lembab. 

7. Sediaan obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari 

pendingin (freezer) agar tidak beku kecuali disebutkan pada etiket atau 

kemasan obat. 

8. Sediaan obat vagina dan ovula (suppositoria) disimpan di lemari es 

karena dalam suhu kamar akan mencair. 
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9. Sediaan Aerosol/Spray jangan disimpan di tempat yang mempunyai 

suhu tinggi karena dapat menyebabkan ledakan. 

 

E. Mikrobiologi 

Mikrobiologi ialah ilmu pengentahuan tentang perikehidupan mahluk-

mahluk kecil yang hanya dapat terlihat dengan bantuan alat mikroskop. 

Mahluk-mahluk kecil itu disebut mikroorganisme, mikroba, protista atau jasad 

renik (Dwidjoseputro, 1998). Mikrobiologi mencakup pengetahuan tentang 

virus (virologi), pengetahuan tentang bakteri (bakteriologi), pengetahuan 

tentang hewan bersel satu (protozoologi), pengetahuan tentang jamur 

(mikologi) (Dwidjoseputro, 1998). 

Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran 

sangat kecil dan hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. 

Mikroorganisme ada yang tersusun atas satu sel (uniseluler) dan ada yang 

tersusun atas beberapa sel (multiseluler). Walaupun mikroorganisme 

uniseluler hanya tersusun atas satu sel, namun mikroorganisme tersebut 

menunjukkan semua karakteristik organisme hidup, yaitu bermetabolisme, 

bereproduksi, berdiferensiasi, melakukan komunikasi, melakukan pergerakan 

dan berevolusi (Pratiwi, 2008). 

Mikroorganisme ada yang tersusun atas satu sel (uniseluler) dan ada 

yang tersusun atas beberapa sel (multiseluler). Walaupun mikroorganisme 

uniseluler hanya tersusun atas satu sel, namun mikroorganisme tersebut 

menunjukkan semua karakteristik organisme hidup, yaitu bermetabolisme, 

bereproduksi, berdiferensiasi, melakukan komunikasi, melakukan pergerakan 

dan berevolusi (Pratiwi, 2008). 

Mikrooranisme terdapat di mana-mana. Interaksinya dengan sesama 

mikroorganisme ataupun dengan organisme lain dapat berlangsung dengan 

cara yang aman dan menguntungkan maupun merugikan. Mikroorganisme 

cenderung diasosiasikan dengan penyakit-penyakit infeksi ataupun 

pembusukan makanan. Akan tetapi, mayoritas mikroorganisme justru 
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memberikan kontribusi bagi keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, 

khususnya bagi kesejahteraan umat manusia (Pratiwi, 2008).  

Mikrobiologi dalam bidang kesehatan difokuskan pada penemuan 

substansi-substansi yang dapat menghancurkan mikroorganisme patogen tanpa 

menyebabkan hewan atau manusia terinfeksi. Sebagian kecil mikroorganisme 

bersifat patogen. Mikroorganisme alami dalam tubuh kita disebut 

mikroorganisme normal atau flora normal. Meskipun flora normal ini tidak 

patogen, namun dalam keadaan tertentu dapat bersifat patogen dan 

menimbulkan penyakit infeksi. Contoh mikroorganisme patogen adalah 

bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli O157:H7 yang 

menyebabkan diare, Shigella dysentriae yang menyebabkan disentri, khamir 

Candida albicans yang menyebabkan keputihan, kapang Aspergilus flavus 

yang menghasilkan aflatoksin yang dapat meracuni makanan, virus Ebola 

yang menyebabkan toksoplasmodis dan sebagainya (Pratiwi, 2008).  

Ada empat macam fase pertumbuhan mikroorganisme yaitu fase lag, 

fase log (fase eksponensial), fase stasioner dan fase kematian. 

1. Fase lag 

 Fase lag merupakan fase adaptasi, yaitu fase penyesuaian 

mikroorganisme pada suatu lingkungan baru. Ciri pada fase ini adalah 

tidak adanya peningkatan jumlah sel, melainkan yang terjadi pada fase ini 

hanyalah peningkatan ukuran sel. Lama fase lag tergantung pada kondisi 

dan jumlah awal mikroorganisme dan media pertumbuhan. Bila sel–sel 

mikroorganisme diambil dari kultur yang sama sekali berlainan, maka 

yang sering terjadi mikroorganisme tersebut tidak mampu tumbuh dalam 

kultur (Pratiwi, 2008). 

2. Fase log (fase eksponensial) 

 Fase log (fase eksponensial) merupakan fase dimana 

mikroorganisme tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum, 

tergantung pada genetika mikroorganisme, sifat media dan kondisi 

pertumbuhan. Sel baru terbentuk dengan laju konstan dan masa yang 

bertambah secara eksponensial. Hal yang dapat menghambat laju 
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pertumbuhan adalah bila satu atau lebih nutrisi dalam kultur habis, 

sehingga hasil metabolisme yang bersifat racun akan tertimbun dan 

menghambat pertumbuhan. Organisme aerob, nutrisi yang membatasi 

pertumbuhan biasanya adalah oksigen. Bila konsentrasi sel 

mikroorganisme melebihi 1x10
9
/mL, maka laju pertumbuhan akan 

berkurang, kecuali bila oksigen dimasukan secara paksa kedalam kultur 

dengan pengadukan atau penggojokan (shaking). Bila konsentrasi sel 

mencapai 4–5x10
9
/mL, laju penyebaran oksigen tidak dapat memenuhi 

kebutuhan meskipun dalam kultur tersebut diberikan udara yang cukup, 

dan pertumbuhan akan diperlambat secara progresif (Pratiwi, 2008). 

3. Fase stasioner 

 Pada fase ini pertumbuhan mikroorganisme berhenti dan terjadi 

keseimbangan antara jumlah sel yang membelah dan jumlah sel yang mati. 

Pada fase ini terjadi akumulasi produk buangan yang toksik. Pada 

sebagian besar kasus, pergantian sel terjadi dalam fase stasioner ini. 

Terdapat kehilangan sel yang lambat karena kematian diimbangi oleh 

pertumbuhan sel–sel baru melalui pertumbuhan dan pembelahan dengan 

nutrisi yang dilepaskan oleh sel–sel yang mati karena mengalami lisis 

(Pratiwi, 2008).  

4. Fase kematian 

 Pada fase kematian jumlah sel yang mati meningkat. Faktor 

penyebabnya adalah ketidaktersediaan nutrisi dan akumulasi produk 

buangan yang toksik (Pratiwi, 2008). 

 

F. Pemeriksaan Mikrobiologi 

Keamanan produk terutama pada sediaan obat merupakan suatu 

tuntutan yang telah dikemukakan sejak munculnya gangguan kesehatan 

manusia akibat adanya cemaran mikroorganisme. Produk yang tercemar 

mikroorganisme tersebut dapat memproduksi racun yang dapat menyebabkan 

timbulnya suatu penyakit. Oleh karena itu, obat-obatan perlu kontrol 
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kualitasnya secara rutin yang melibatkan analisis kimia dan mikrobiologi 

untuk memastikan bahwa obat-obatan tersebut terjaga kualitas dan khasiatnya.  

Produk obat dikatakan rusak secara mikrobiologis apabila dijumpai 

mikroorganisme patogen dalam konsentrasi rendah, dan mikroorganisme yang 

berpotensi menjadi patogen dalam konsentrasi rendah. Mikroorganisme yang 

mengkontaminasi suatu produk obat akan menghasilkan metabolit yang 

bersifat toksik yang tidak hilang dengan kematian mikroorganisme 

kontaminannya. Pertumbuhan mikroorganisme juga akan menimbulkan 

kerusakan fisik ataupun kimia pada produk obat akibat adanya pertumbuhan 

mikroorganisme yang ditandai oleh adanya perubahan bentuk, warna, rasa dan 

bau. 

Pemeriksaan mikrobiologi sediaan farmasi dilakukan dengan 

menumbuhkan sampel pada suatu media lalu diinkubasi dan dilihat 

pertumbuhan mikroorganismenya. Terdapat berbagai metode dalam mengukur 

pertumbuhan sel bakteri. Pertumbuhan mikroorganisme dapat diukur dengan 

dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung (Pratiwi, 2008). 

1. Pengukuran pertumbuhan secara langsung 

a. Pengukuran menggunakan bilik hitung (counting chamber) 

Pada pengukuran ini untuk bakteri digunakan bilik hitung Petroff 

Hausser, sedangkan untuk mikroorganisme eukariot digunakan 

hemositometer. Keuntungan menggunakan metode ini adalah mudah, 

murah, dan cepat, serta bisa diperoleh informasi tentang ukuran dan 

morfologi mikroorganisme. Kerugiannya adalah populasi 

mikroorganisme yang digunakan harus banyak (minimal berkisar 10
6
 

CFU/ml, karena pengukuran dengan volume dalam jumlah sedikit 

tidak dapat membedakan antara sel hidup dan sel mati, serta kesulitan 

menghitung sel yang motil (Pratiwi, 2008). 

b. Pengukuran menggunakan electronic counter 

 Pada pengukuran ini suspensi mikroorganisme dialirkan melalui 

lubang kecil (orifice) dengan bantuan aliran listrik. Elektroda yang 

yang ditempatkan pada dua sisi orifice mengukur tahanan listrik 
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(ditandai dengan naiknya tahanan) pada saat bakteri melalui orifice. 

Pada saat inilah sel terhitung. Keuntungan metode ini adalah hasil bisa 

diperoleh dengan lebihcepat dan lebih akurat, serta dapat menghitung 

sel dengan ukuran besar. Kerugiannya adalah metode ini tidak bisa 

digunakan untuk menghitung bakteri karena adanya gangguan debris, 

filamen dan sebagainya, serta tidak dapat membedakan antara sel 

hidup dan sel mati (Pratiwi, 2008). 

c. Pengukuran dengan plating technique 

 Metode ini merupakan metode penghitungan jumlah sel tampak 

(visibel) dan didasarkan  pada asumsi bahwa bakteri hidup akan 

tumbuh, membelah dan memproduksi satu koloni tunggal. Satuan 

penghitungan yang dipakai adalah CFU (colony forming unit) dengan 

cara membuat sari pengenceran sampel dan menumbuhkan sampel 

pada media padat. Pengukuran dilakukan pada lempengan dengan 

jumlah koloni berkisar 25-250 atau 30-300. Keuntungan metode ini 

adalah sederhana, mudah, dan sensitif karena menggunakan colony 

counter sebagai alat hitung dan dapat digunakan untuk menghitung 

mikroorganisme pada sampel makanan, air ataupun tanah. 

Kerugiannya adalah harus digunakan media yang sesua dan 

penghitungannya yang kurang akurat karena satu koloni tidak selalu 

berasal dari satu individu sel (Pratiwi, 2008). 

d. Pengukuran menggunakan teknik filtrasi membran (membrane filtratin 

technique). 

 Pengukuran dengan metode ini dilakukan dengan cara mengalirkan 

sampel pada suatu sistem filter membran dengan bantuan vakum. 

Bakteri yang terperangkap selanjutnya ditumbuhkan pada media yang 

sesuai yang selanjutnya menghitung jumlah koloni bakteri. 

Keuntungan dari metode ini adalah dapat menghitung sel hidup dan 

sistem penghitungannya langsung, sedangkan kerugiannya adalah 

tidak ekonomis (Pratiwi, 2008). 
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2. Pengukuran pertumbuhan secara tidak langsung 

a. Pengukuran kekeruhan/turbidity 

 Bakteri yang bermultiplikasi pada media cair akan menyebabkan 

media yang sebelumnya bening menjadi keruh. Alat yang digunakan 

untuk pengukuran adalah spektrofotometer atau kolorimeter dengan 

cara membandingkan densitas optik (optical density, OD) antara media 

tanpa pertumbuhan bakteri dan media dengan pertumbuhan bakteri 

(Pratiwi, 2008). 

b. Pengukuran aktivitas metabolik 

 Pengukuran dengan metode ini didasarkan pada asumsi bahwa 

jumlah produk metabolik tertentu dari suatu bakteri, misalnya asam 

atau karbon dioksida (CO2), menunjukkan jumlah mikroorganisme 

yang terdapat di dalam media. Misalnya pengukuran produksi asam 

untuk menentukan jumlah vitamin yang dihasilkan mikroorganisme 

(Pratiwi, 2008). 

c. Pengukuran berat sel kering (BSK) 

 Metode ini umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan fungi 

yang memiliki filamen dalam strukturnya. Miselium fungi dipisahkan 

dari media dan dihitung sebagai berat kotor. Miselium selanjutnya 

dicuci dan dikeringkan dengan alat pengering (destilator) dan 

ditimbang beberapa kali hingga mencapai berat konstan yang dihitung 

sebagai berat kering (BSK) (Pratiwi, 2008). 
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