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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat biasanya menyimpan obat sebagai persediaan. Biasanya obat 

yang disimpan sebagai persediaan sengaja dibeli untuk digunakan pada saat 

keadaan darurat. Selain sebagai persediaan tidak jarang juga obat yang 

terdapat di rumah merupakan sisa dari pemakaian sebelumnya. Obat sisa ini 

bisa jadi karena jumlah obat yang tidak digunakan masih banyak walaupun 

gejala penyakitnya sendiri telah sembuh sehingga sayang jika sisa obat ini 

harus dibuang (Priyambodo, 2016). Salah satu obat yang paling banyak 

disimpan di rumah adalah obat diare. Berdasarkan data profil obat diare 

yang disimpan di rumah tangga di Indonesia Tahun 2013 menjelaskan 

bahwa proporsi penggunaan obat diare terbesar adalah adsorbens yaitu 

attapulgite, pektin dan kaolin yaitu sebanyak 39,4% (Stored and Year, 

2016). 

Penyimpanan  obat yang dilakukan oleh masyarakat masih sangat 

sederhana dan konvensional tanpa memperhatikan ketentuan yang 

seharusnya dilakukan seperti pada lemari tidak standar yang masih 

bercampur dengan barang lainnya karena mereka mayoritas tidak memiliki 

sarana penyimpanan obat yang memadai seperti kotak obat. Terkadang 

masyarakat juga masih tidak memperhatikan kondisi penyimpanan obat 

seperti obat yang kedaluarsa masih disimpan karena tampilan fisik masih 

bagus tanpa memperhatikan sisi stabilitas obat yang disimpan (Wasito, 

Hendri, 2018).  

Penanganan sediaan oral yang tidak higienis dan kondisi penyimpanan 

yang tidak tepat dapat mempercepat pertumbuhan berbagai bakteri dan 

jamur dalam sediaan non-steril. Beberapa sediaan farmasi jika disimpan 

dalam lingkungan yang tidak baik, dapat berfungsi sebagai sumber nutrisi 

bagi mikroorganisme. Sediaan larutan seperti suspensi, emulsi, sirup, dan 

lain-lain adalah sediaan yang memiliki resiko besar terhadap kontaminasi 

mikroorganisme patogen maupun non-patogen karena pada sediaan tersebut 
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terdapat pemanis, dan memiliki kelembaban yang mendukung pertumbuhan 

mikroba (Fatema, Chakraborty and Sultana, 2014) 

Kontaminasi mikroba ini telah dilaporkan untuk beberapa obat-obatan 

non-steril. Kontaminasi mikroba dalam suatu sediaan farmasi dapat 

menyebabkan perubahan fisikokimia yang menyebabkan pembusukan 

berbagai produk, menyebabkan perubahan warna, perubahan bau, dan 

menyebabkan sediaan farmasi menjadi keruh, perubahan-perubahan ini 

tidak hanya menyebabkan berkurangnya nilai estetika produk namun juga 

dapat mempengaruhi potensi terapeutik dan sistem penghantaran obat. 

Kontaminasi mikroba ini juga dapat menimbulkan bahaya kesehatan yang 

potensial bagi konsumen. Mikroorganisme yang biasa mencemari sediaan 

non-steril meliputi Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus dan Candida albicans (El-Houssieny et al., 2013). 

Sediaan  cair harus terjaga kualitas mikrobiologinya terutama karena 

sediaan ini banyak digunakan untuk anak-anak. Pada anak-anak,sistem 

kekebalan tubuh belum sempurna sehingga tidak mampu mengatasi obat 

yang telah terkontaminasi mikroba. Kontaminasi mikroba pada akhirnya 

dapat berkontribusi terhadap infeksi bakteri sekunder pada pasien pediatrik 

(Mugoyela, Mugoyela and Mwambete K.D, 2010). Meskipun dalam jumlah 

minimal cemaran mikroba dapat menimbulkan gangguan pada saluran cerna 

seperti gastroenteritis akut, sakit perut, dan diare (Al Mamun et al., 2014). 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud melakukan 

penelitian untuk mengidentifikasi cemaran mikroba pada sediaan suspensi 

setelah digunakan dan disimpan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi masyarakat tentang cara penyimpanan obat 

yang tepat. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat bakteri (Escherichia coli, Salmonella sp, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus) dan jamur (Candida albicans) 

dalam sediaan suspensi setelah penggunaan dan penyimpanan? 

2. Apakah kualitas mikrobiologi sediaan suspensi memenuhi standar 

International Pharmacopoeia edisi VII? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat bakteri (Escherichia coli, 

Salmonella sp, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus) dan 

jamur (Candida albicans) dalam sediaan suspensi setelah penggunaan 

dan penyimpanan. 

2. Untuk mengetahui apakah kualitas mikrobiologi pada sediaan suspensi 

memenuhi standar International Pharmacopoeia edisi VII. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai penambah wawasan keilmuan peneliti dalam bidang 

mikrobiologi farmasi yang penting bagi penerapan kehidupan 

dimasyarakat. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang 

cara penyimpanan sediaan suspensi yang telah digunakan. 

b. Dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat 

mengenai batas waktu penggunaan produk obat suspensi setelah 

kemasan primer dibuka. 
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