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PRAKATA
Dengan memanjat.puji syukur kehadirat Allah S.W.T 

yang telah melimpahkan segala rahmad dan hidayaNya kepa 
da kami, dalam menyelesaikan skripsi kami yang berjudul 
"PENGARUH PEMAKAIAN BERULANG TJSHHADAP STERILITAS SALitf* 
MATA 1 OXYTliiTRACYCLIN '11.

Segala kemampuan yang ada pada kami telah dicurah 
kan agar penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan 
baik, akan tetapi karena kemampuan manusia yang terba- 
tas, maka hasil penulisan skripsi ini juga tidak luput 
dari kekuran^an - kekurangan. Oleh karena itu segala sa 
ran dan kritik yang bersifat mernbangun, sangat kami ha- 
rapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Jika ada suatu kata yang lebih mulia dan berharga 
dari ucapan terima kasih, maka kami haturkan kepada ibu 
Dra. Augustina Adams dan ibu Dra. Ny. Mastuti A.Ks, yang 
telah sudi memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini 
dapat kami selesaikan. Uemikian pula segala bantuan da
ri pihak-pihak lain yang telah kami rasakan begitu be- 
sar peranan dan bantuannya, maka dalam kesempatan ini 
pula kami mengucapkan terima kasih kepada :
•1. Ketua Laboratorium, staf serta karyawan dari labora- 

torium Teknologi Farmasi Universitas Airlangga atas 
fasilitas dan bantuan yang diberikan.

2. Bapak dan ibu, rekan-rekan dan handai taulan ..serta 
semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per-
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satu dalam skripsi ini*
Akhirnya, penyusun berharap semoga dari skripsi i

ni dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk semua pi- 
hak yang berkepentingan dengan masalah yang disajikan*

Surabaya, Juli 1990 
Penyusun
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BAB I

PENDAHULUAN

M 1 L I K
P E K P L 'y f  A K A A N  

'UNIV£K6J IAS AJKLANGGA’
S U R A B A Y A

uijelaskan dalam kebijaksanaan obat nasional, bah 
wa tujuan pemeliharaan mutu adalah terjaminnya mutu o- 
bat mulai dari pengadaan, produksi, distribusi, sampai 
dengan penggunaanya.

balah satu langkah yang diambil oleh pemerintah a 
dalah meningkatkan pelaksanaan pengkajian dan pengawas- 
an mutu obat yan,1; buroJnr r.rrba pemoriksoan dan pembina 
an sarana produksi dan distribusi.

Adanya mikroba dalam sediaan obat tidak dikehen- 
daki karena dapat menyebabkan perubahan karakterisbik 
organoleptis, perubahan atau kemunduran bahan aktif da
lam obat-obatan yang bersangkut&n, serta tiirtbulnya efek 
toksis yang tidak diimunkan.

Berdasarkr.u survey kesehatan rumah tangga Hepub- 
lik Indonesia tahun 19^0 monunjukkar. urutan sepuluh pe- 
nyakit yang prevalen dianbaranya 0,4$6 adalah radang cia- 
ta.(1)

Hasil annlisn boboropa ponelitinn, dianbaranya d± 
Swedia (19^4) peristiwa infeksi mata sampai mengakibat-
kan kebutaan pada pasien setelah pemakaian salep mata, 
me*nunjukan bahwa salep mata tersebut terkontaminasi o- 
leh Pseudomonas a^rurjnoso.hailing c.s.(,1966) pernah me 
nemukan Pseudomonas aeruginosa yang hidup dalam snlep

1
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mata yang menggandung antibiotik. Mikroba ini tumbuh da 
lam lapisan tipis air yang terkondensasi pada permukaan 
masa salep selama penyimpanan dan pemakaian.(2)

Secara umum yang menjadi perhatian utama dari kon 
taminan mikrobiologis dalam sediaan farmasi adalah dari 
golongan bakteri, jamur dan ragi* Badan manusia merupa- 
kan pembawa (carrier) dari mikroba, sehingga berbagai 
bakteri, 3araur.dan virus yang terdapat pada mulcosa mu- 
lut, hidung, tenggorokan dan mata dapat masuk dan mengo 
tori suatu produk pada waktu pemakaian.(j)

Dijelaskan dalam Farmakope Indonesia edisi tiga 
bahwa sterilitas merupakan syarat mutlak yang harus di- 
penuhi oleh suatu sediaan obat mata* Pada umumnya peng- 
gunaan sediaan salep mata selama ini selalu terjadi kon 
tak dengan mukosa mata dan pemakaiannya berulang.
Kasalah lain yang sering dijumpai pada masyarakat umum
nya adalah kurang mengerti arti dari sediaan steril, se 
hingga pada pengunaanya tidak memperhatikan adanya ke- 
mungkinan salep mata itu terkontaminasi oleh mikroorga- 
nisme, misalnya kita jumpai pada cara penyimpanan dan 
penutupan yang kurang baik.

Adapun sediaan salep rnata yang dipakai dalam pene 
litian ini adalah salep mata yang mengandung ^oxytetra- 
cyclin1, dari hasil survey pada 10 apotik di kecamatan

Rungkut teryata sediaan salep mata ini merupakan salah 
satu sediaan salep mata yang banyak digunakan masyarakat.
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Berdasarkan hal-hal fcersebut diatas, r/iaka dilaku- 
kan penelitian uji sterilitas sediaan salep mata selama 
pemakaian, dengan harapan dapat memberikan gambaran sam 
pai sejauh mana terjadin.ya kontaminasi sediaan salep ma 
ta yang telah dipakai berulang.
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1'INJAUAN PUSTAKA

1 • Tin.iauan tentang kontaminan mikroba
Mikroorganisme terdapat dalam populasi yang be 

sar dan beragam terdapat dimana-mana dialam ini, mikro 
organisme sangat erat kaitannya dengan kehidupan manu- 
sia, beberapa diantaranya bermanfaat dan sebagian lain
merugikan .(4)

/

Seorang dokter Inggris, Joseph Lister (1827 
1912), menerapkan secara praktis konsep bahwa penyakit 
dan infeksi adalah akibat masuknya mikroorganisme*,(4) 

Penelitian yang dilakukan oleh ahli farmasi,dok 
ter dan suatu lembaga "i?ood Drug and Administration"' 
mengungkapkan bahwa preparat sediaan obat mata yang 
terkontaminasi oleh mikroorganisme aktif dapat mengaki 
batkan infeksi yang parah pada mata.(5)

Dari permasalahan tersebut, dapat dikelompokkan 
jenis-jenis mikroorganisme yang umum sebagai kontami
nan pada obat yaitu:
A. Bakteri

Bakteri adalah mikroorganisme prakaryotik ' ber-“
sel tunggal dalam beberapa keadaan dapat dijumpai gum-
palan yang bersel banyak. Mempunyai ukuran lebih kecil
dari pada protozoa dan 0amur-(6)

4

B A B  II
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Berdasar bentuk bakteri terdiri atas :
- Kuman berbentuk bulat/sferis : 0 0,75 - 1*25 mikron.
- Kuman berbentuk batang/silindris: 0 0,7 - 0,8 mikron.
- Kuman berbentuk batang bengkok (koma) :Spiral, panjang- 
1 - 2 0  mikron.(4,7)

B. Ragi
Ragi adalah jamur ber sel satu, berkembang biak 

dengan cara membentuk tunas pada sel induk yang melepas 
kan diri dari sel induk bila sudah masak untuk menjadi 
ragi baru.(7)
0. Jamur

Jamur adalah mikroorganisme eukariotik yang ber
sel banyak, dengan sifat-sifat* yang khas, antara lain:

t
- Tubuhnya berupa benang-benang (myselium) dan bisa ber 

cabang-cabang disebut hife atau berupa kumpulan be
nang-benang padat dan menjadi satu,(7)

- Tubuhnya tidak berklorofil.

1*1 Faktor-faktor .yang mempengaruhi pertumbuhan roikroor 
ganisme di dalam substrat:

1.1.1 Nutriai
Semua mikroorganisme membutuhkan -garam 

mineral, karbon, dan nitrogen. Tetapi ada ju-' 
ga yang dapat hidup cukup dari zat-aat seder- 
hana seperti 00^ sebagai sumber karbon dan ga 
ram ammonium atau garam nitrat sebagai sumber
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nitrogen.(2)
Kebanyakan dari yang patogen membutuhkan

senyawa yans lebih rumit separti karbohidrat 
atau asam organik sebagai sumber karbon dan 
protein yang terurai sebagai suraber nitrogen. 
Beberapa bakteri dapat hidup dengan sumber kar 
bon, nitrogen, garam mineral dan faktor pertum 
buhan yang rendah.(2)

1.1.2 Kelembaban
Mikroorganisme membutuhkan kelembaban 

terutama untuk memenuhi kebubuhan makanannya. 
Pada umumnya bakteri . membutuhkan’ -kelembaban 
yang mengandung 20# air*. Kurangnya kelembaban 
menyebabkan terhentinya pertumbnhanitetapi bak 
teri dapat hidup dalam bentuk spora pada jang- 
ka waktu yang cukup lama.(2)

1.1.3 Udara
Berdasarkan kebutuhan terhadap :oksigen, 

bakteri tfibagi menjadi 3 kelompok :
1. Bakteri aerob: Untuk hidupnya mutlak dibu- 

tuhkan oksigen. Kisalnya: Pseudomonas aeru
ginosa

2. Bakteri anaerob: Hanya dapat hidup bila ti- 
dak ada oksigen. Misalnva: Clostridium teta 
ni.

3. Pakultatif anaerob: Dapat hidup baik, bila
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ada oksigen maupun tanpa oksigen. Misalnya: 
Ksnheriehia"coli.

Jamur saprophyt dapat hidup baik pada ke 
adaan aerob. sedangkan ragi dapat ' hidup' baik 
keadaan aerob maupun anaerob,(2)

1.1.4 Temperatur
Umumnya bakteri dapat berkembane; biak pa 

da temperatur 37° Celcius,akan tetapi pada tern 
peratur kamar (30°C) dapat merupakan kontaiDi- 
nan pada luka, obat mata dan injeksi. oleh Pseu 
domonas aeruginosa.

Jamur dan ragi dapat berkembang biak pa
da temperatur 20°0 - ^0°C.(2)

1.1.5 êra.iat keasaman (pH)
Berajat keasaman (pH) medium sangat pen 

ting artinya bagi pertumbuhan mikroorganisme 
mengingat kerja enzim sangat dipengaruhi oleh 
pH. Sebagian besar bakteri tumbuh pada pH 7,4. 
pH optimum bagi pertumbuhan mikroorganisme sa 
ngat bervariasi, misalnya pada Ruminococcus 
£lavefaciens mempunyai pH optimum pertumbuhan
6,5 .(2)

Jamur dan ragi mempunyai pH optimum per 
tumbuhan berada pada pH sedikit asam sampai 
netral. Pada umumnya mikroorganisme tidak da
pat tumbuh pada suasana terlalu asam atau ter 
lalu basah.(2)
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1.1*6 Tekanan osmobik
Medium yang paling sesuai bagi kehidupan 

bakteri adalah medium yang isotonis terhadap i 
si sel bakteri. Jika bakteri berada pada larut 
an hipertonis, maka bakteri akan mengalami 
plasmolisis. Jika bakteri berada pada larutan 
hipotonis, bakteri akan mengalami plasmoptisis• 
(7)

Jamur sering resisten terhadap tekanan 
osmotik yang tinggi. Ragi yang osmofil dapat 
berkembang biak didalam gula dengan konsentra- 
si tinggi.(7)

1.1.7 Cahaya
Cahaya dapat menghambat aktifitas bakte- 

ri dan merusak pertumbuhannya, sedangkan pada 
jamur dan ragi pertumbuhan dapat terjadi .baik 
dalam suasana gelap maupun ada cahaya, meski- 
pun dalam suasana gelap rnenunjukkan pertumbuh
an yang lebih baik.(2)

1*1.8 Zat yang melawan pertumbuhan
Zat antimikroba dapat menghambat atau me 

matikan mikroorganisme, seperti golongan bakte. 
risid, bakteriostatik dan fungisida. Selain da 

ri pada antimikroba bahan-bahan seperti prote
in—protein tertentu, zat“aat pensuspensi dapat 
juga menghambat pertumbuhan mikroorganisme*(3)
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1.1.9 Besar kecilnva inokulum
Jumlah kandungan mikroorganisme yang hi 

dup dan memiliki daya hidup dalam suatu subs- 
trat, dapat digunakan sebagai tolak ukur un
tuk menentukan beaar kecilnya kerusakan, ke- 
munduran aktifitas sediaan dan tingkat bahaya
infeksi.(3)

1.2 Sumber-sumber kontaminasi mikroorganisme
Kontaminan mikrobiologis dapat berasal dari

berbagai sumber yaitu :
1.2.1 Bahan baku

Tergantung dari macam dan asal bahan ba. 
ku, resiko pencemaran dapat berbeda-beda. Ba- 
han-bahan yang berasal dari alam, hewan .atau 
tumbuhan umumnya pencemarannya leMh besar di 
banding dengan bahan baku atau bahan biologis 
yang dimurnikan.(3)

1.2.2 Air
Air merupakan kebutuhan pokok dalam pem 

buatan, pencucian alat serta proses produksi 
suatu sediaan farmasi. Meneingat air ■ merupa
kan media yang baik untuk pertumbuhan mikroor 
ganisme, maka didalam pengunaannya perlu di- 
perhatikan kualitas mikrobiologisnya.(3)

1.2.3 Peralatan
Peralatan dapat menjadi sumber kontami-
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nan baik selama pembuatan dan pemeriksaan sua 
tu sediaan farmasi. Karenanya sterilitas per- 
alatan merupakan faktor yang harus diperhati- 
kan selama pembuatan maupun selama pemeriksa
an suatu sediaan farmasi.(3)

1.2.4 Lingkunfcan
Lingkungan merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan pertumbuhan mikroorga
nisme. iValaupun udara merupakan faktor penun- 
jang pertumbuhan yang rendah, akan tetapi mik 
roorganisme dapat tersuspensikan pada bahan 
diudara atau niengendap hersama debu pada ber- 
bagai permukaan.(3)

Ukuran sel mikroba yang sedemikian ke- 
cil dan ringan akan memuAahkan untuk berpin- 
dah dan menempel pada lingkungan yang sesuai.

1.2.5 Bentuk sediaan dan komposisi •
lientuk sediaan dapat mempengaruhi _ per

tumbuhan mikroorganisme, dimana sediaan yang 
banyak mengandung bahan penunjang pertumbuhan 
akan memungkinkan sediaan tersebut mudah ter- 
cemar oleh mikroba.(3)

1.2.6 Personil/manusia
Manusia merupakan pembawa (carrier) da

ri pada mikroba, aehingf̂ a manusia dapat* mentja 
di suatu sumhor kontamirxan pada saot pembu-
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atan dan pomakaian. Borbagai bakteri, jamur 
dan virus terdapat pada mukosa hidung, mulut, 
tengorokan dan mata dapat mengotori sediaan 
pada saat pemakaian.(3)

2. Sterilisasi
Farmakope Indonesia edisi III mencantumkan per- 

syaratan steril untuk preparat obat mata, yaitu baik 
untuk saJep mata maupun tetes mata.

Beberapa cara sterilisasi yang umum adalah :
A. Sterilisasi cara kering :

- Peminaran
- Oven

B. Sterilisasi cara basah :
- Dimasak dengan air
- Dimasak dengan penambahan bahan tertentu
- Pemanasan dengan uap air jenuh pada tekanan at- 
mosfir atau lebih rendah dari pada tekanan at- 
mofir.

- Pemanasan dengan uap air jenuh pada tekanan ti-
nggi.

C. Sterilisasi cara filtrasi :
- Penyaring caiman
- Penvaring udara
- Penvaring elekrostatik

D. Sterilisasi cara radiasi
E. Sterilisasi memakai gas
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Metode yang digunakan untuk mendapatkan steril- 
litas pada sediaan farmasi sangat ditentukan oleh si- 
fat sediaan dan zat aktif yang dikandune;nya.(8)
2.1 Pengu,1ian sterilitas

Pemeriksaan sterilitas dilakukan untuk meme 
riksa kermmgkinan adanya mikroorganisme yang * hi- 
dup atau mempunyai daya hidup didalam sediaan far 
masi umumnya dan sediaan salep mata khususnya. 
Prinsipnya adalah menanamkan/menginokulasikan se
diaan tersebut kedalam media biakan.

Mikroorganisme yang mungkin terdapat dalam 
sediaan berada dalam jumlah yang sangat kecil, o- 
leh karena itu untuk dapat menumbuhkan mikroorga
nisme diperlukan media khusus, dan memerlukan wak 
tu inkubasi yang relatif lama agar mikroorganisme 
dapat tumbuh dan berkembang biak.(3)

Hasil suatu pemeriksaan tidak dapat diperca 
ya selama hasil itu masih memberikan arti yang la/ 
in. Oleh karena itu kontrol tes perlu .dilakukan 
simultan dengan pemeriksaan sampel untuk ? memberi-. 
hasil pemeriksaan sebenarnya.
2.1.1 Kontrol tes

Ada dua kontrol tes yanc; harus dilaku 
kan untuk meyakinkan suatu pemeriksaan, ya 
itu kontrol positif dan kontrol negatif.
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2.1.1.1 Kontrol positif
Pada kontrol positif diharapkan 

adanya pertumbuhan pada media biakan. 
Jika suatu media biakan hasil pemerik 
saannva negatif, maka bisa berarti :
1. Ketidakmampuan media dalam menun- 

jang pertumbuhan.
Kemungkinan hal ini disebabkan :
- Formulasi tidak cukup baik.
- Pemanasan tinggi selama pembuat- 

an/sterilisasi.
- Kegagalan dalam menghilangkan 0^ 
untuk media anaerob.(2)

2. Hambatan antibakteri.yang ditambah 
kan dalam suatu sediaan.
Kemungkinan hal ini disebabkan :
- Sampel itu sendiri
- Zat-zat/bahan-bahan yang diguna.- 
kan untuk menotralkan antibakte- . 
ri.(2)
Adapun maksud dilakukan kontrol 

posifcif adalah untuk meyakinkan kepe- 
kaan media dan kemampuan media dalam 
menumbuhkan mikroorganisme.(2)
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2.1.1*2 Kontrol negatif
Pada kontrol negatif diharapkan 

tidak adanya pertumbuhan pada media 
biakan. Jika suatu hasil pemeriksaan 
positif, maka keraungkinan yang terja- 
di adalah :
1. Kurang sterilnya media.
2. Adanya kontaminasi selama pemerik

saan.
Adapun maksud dilakukan kontrol 

negatif adalah untuk meyakinkan bahwa 
media betul-betul steril, sebagai in- 
kasi redoks pada media anaerob (.bila 
baik maka tidak terjadi warna dibawah 
media) dan sebagai pembanding.(2)

2.1.2 U.ji fertilitas media

Medium yang digunakan untulc pengujian1 
sterilitas,harus diuji dahulu daya fertilitas 
nya, yaitu daya kemampuan untuk- menumbuhkan 
mikroorganisme. Pengujian ini harus dilakukan 
simultan dengan pengujian sterilitas sediaan 
uji. Suatu pengujian sterilitas menjadi tidak 
bermakna, kalau medium perbenihan yang dipa- 
kai tidak menunjukkan respon pertumbuhan pada 
uji fertilitas.(2)

Untuk uji fertilitas digunakan kuman in
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dikator. Untuk kuman aerob digunakan biak 
an pilihan Bacillus subtilis DKES, dan un 
tuk kuman anaerob digunakan biakan pilih
an Jii'scherichia coli DKEC* Untuk pemeriksa 
an jamur dan ragi digunakan biakan pilih- 
an Candida albicans DKCA.(3)

2.1.3 Tjn.jauan tentang: kuman dan .iainur penKu.ii 
2*1.3.1 Bacillus subtilis

Ciri-ciri:Kuman gram positif, ber 
gerak, berbentuk batang berflagel 
lia, endospora 0,8 x 1,5 - 1,8 mi 
kron. Pada media agar koloni bu- 
lat atau tidak beraturan, perrauka 
an tidak mengkilat, tepi bergeri- 
gi, berwarna putih dan dapat ber- 
ubah menjadi krem atau coklat.(9) 
Identifikasi: Untuk' identifikasi 
digunakan uji Voges-Proskauer(vp) 
dan pewarnaan gram.(9)

2.1.3*2 Escherichia coli
Ciri-ciri:Kuman gram negatif, bfcj 
tang lurus 1,1-1, 5 x 2,0-6,0 rai- 
kron (kering dan dicat). Beberapa 
strain mempunyai kapsul, dan bebe 
rapa mempunyai pili dengan berba- 
gai tipe. Tipe sex pili dapat di-
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deteksi berdasar afinitasnya terha 
dap sifat antigenetik . dari "* .-.faga
jantan.(9)
Mudah tumbuh pada media Nutrient 
sederhana, koloni pada media terse 
but- dapat halus/smooth (5), agak 
cembung, lembab, permukaan mengki- 
lat, tepi terbatas jelas abu-- abu 
dan mudah diemulsikan dalam larut- 
an NaOl 0,9^ atau dapat Juga kasar 
(H), kering dan tidak dapat diemul 
sikan dalam larutan NaCl 0,9%. Ada 
nya pertumbuhan pada media cair a- 
kan terlihat dengan adanya kekeruh 
an secara rnerata, Jika dikocok ben 
tuk S akan mengendap,sedangkan ben 
tuk H larut pada cairan diatasnyaT 
(karena S lebih berat). Kuman ini 
ditemukan pada usu bagian bawah 
ri hewan berdarah panas. Sebagian 
kuman dapat menyebabkan infeksi o- 
portunis(saluran kencing pria, mas 
titis pada lembu). Beberapa serot̂ y 
pe dapat menyebabkan infeksi usus 
pada bayi manusia dan hewan lain - 
nya.(9)
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Identifikasi: Untuk identifikasi di 
lakukan uji Indol dan pewarnaan
G-ram.(9)

2.1.3•3 Candida albicans
Ciri-ciri: Jamur gram positif, seca 
ra mikroskopik sporanya terlihat se 
hagai sel berbentuk lonjong, bertu- 
nas menggerombol dengan garis te- 
ngah 2-6 urn. Pada pseudohifa atau 
rangkaian spora yang memanjang *ne- 
nyerupai hifa,terdapat blastospora. 
Pada media agar koloni berwarna 
krem dan berbau busukf Pada pertum- 
buhannya mula-mula berupa koloni ke 
cil, berwarna putih sampai krem dan 
mengkilap. Pada permukaannya terdi- 
ri atas sel-sel bertunas yang ion- 
jong.(9)
Identifikasi: Untuk identifikasi d_i 
lakukan uji fermentasi dan pewarna
an Gram.(9)

2.1.4 Pemeriksaan sterilisasi dengan cara roembran 
filtrasi

Pengujian sterilitas dari bahan/sedio 
an yang tcrcantum dalam Farmakope sejauh me 
mungkinkan, hendaknya dilakukan dengan cara
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membran filtrasi. Cara ini dapat diterapkan
untuk pengujian cairan atau serbuk yang la- 
rut dan bersifat non bakteriostatik . atau 
non fungistatik, atau bahan uji yang berupa 
minyak/lemak, salep, krem yang dapat dijadi 
kan larutan dalam cairan pengencer yang non 
bakteriostatik atau non fungistatik. . Pada 
cara ini perlu diperhatikan tentang kemung- 
nan tcrjadinya kontaminasi dari luar selama 
pengerjaan. Dalam hal ini sangat dianjurkan 
untuk menggunakan kontrol negatif.(2)

Perangkat peralatan untuk penyaringan 
membran berupa unit tertutup yang terdiri a 
tas bagian penampung (reservoir) dan pe-. 
nyangga larutan yang disaring, membran fil
ter yang diletakkan diantara bagian _penam
pung dan penyangga.(2)

Sediaan salep mata
Salep mata adalah salep steril untuk pengobat- 

an mata yang mengandung bahan dasar salep yang co— 
cok.(10)

Didalam I'armakope Indonesia edisi III disebut- 
kan cara pembuatan salep mata dengan menambahkan ba
han obat sebagai larutan steril-atau sebagai aerbuk 
steril termikronisasi pada dasar salep steril, dan 
hasil akhir dimasukan secara aseptis dalam tube ste-
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ril. Bahan obat dan dasar salep disterilkan dengan ca 
ra yang cocok.(10)

Dasar salep pilihan untuk suatu salep mata ha- 
rus tidak mengiritasi mata dan harus memungkinkan ba
han .obat berdifusi ke seluruh mata yang telah diba- 
sahi oleh cairan mata, Dasar salep yang digunakan se
bagai dasar salep mata harus bertitik lebur atau ti- 
tik melumer mendekati suhu tubuh.(B)

Keuntungan utama suatu salep mata dibandingkan 
larutan untuk mata adalah penambahan waktu hubungan 
antara obat mata dengan mata, Beberapa penelitian me- 
nunjukkan bahwa waktu kontak antara obat mata dengan 
mata pada salep mata, dua sampai empat kali lebih be
sar dibandingkan larutan untuk mata. Salah satu keku- 
rangan bagi penggunaan salep mata adalah kaburnya paji 
dangan yang terjadi begitu dasar salep meleleh dan me 
nyebar melalui lensa mata.(8 )
3.1 Salen mata 1oxytetracyclin1

Sampai saat ini belum ada antivirus ; yang 
spesifik dan mempunyai aktifitas yang sesuai un
tuk pengobatan konjungtiva inclusi yang disebab-. 
kan oleh virus trakhoma atau virus yang lainnya. 

Dengan adanya golongan tetrasiklina,*kloramfenir 
col dan eritromisina dapat digunakan untuk mem- 
bunuh bakteri sekunder dari penyakit yang dise-’ 
babkan oleh virus tersebut.(15)
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sekalipun preparat mata 1oxytetracyclin' be 
lum lama digunakan, akan tetapi antibiotik golong- 
an ini memberikan efektifitas yang luas pada infek 
si mata. Dari 166 kasus, 'oxytetracyclin' merupa-* 
kan bahan obat yang berpotensi tinggi terhadap mik 
roorganierne dan virus serta infeksi membran okular 
trakhoina dan blennorrhea, merupakan obat - pilihan 
untuk konJunr;tiva angular, mikrokokus blepharitis, 
marginal blepharitis, pneumaKokus konjungtiva, da- 
cryosistilic kronik, serpiginous ulcer dari kornea, 
infeksi oleh Neisseria catarrhalis dan purulent in 
flamation akut.(12)
3.1.1 Sifat fisika kimia 'oxytetracyclin'

'Oxytetracyclin' adalah antibiotik go- 
longan tetrasiklina yang 'dihasilkan .oleh 
Streptomyces rimosus. dengan struktur kimia:

'Oxytetracyclin1 adalah serbuk kristal
berwarna kuning, tidak berbau dan rasanya pa- 
hit. Kelarutan 'oxytetracyclin* dalam 4150 ba 
gian air, 66 bagian .’t^ol hidrat » mudah la- 
rut dalam etariol praktis tidak larut .dalam
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kloroform dan larut dalam asam atau basa. 
'Oxytetracyclin* stabil dalam air dan men*.* 
jadi gelap oloh sinar inntahari. (10)

Cara penetapan *oxytetracyclin' seca 
ra kwalitatif dengan penambahan asam sul- 
fat pekat akan berwarna merah dan setelah 
diencerkan dengan air menjadi coklat, de
ngan larutan besi(III) klorida pekat dan e 
tanol akan berwarna coklat. Pada pemeiiksa 
an kwantitatifnya dengan melihat potensi 
yang sesuai dengan cara penetapan hayati 
antibiotik seperti yang tertara didalam 
Farmakope Indonesia edisi III.(10)

3.1*2 Kfek antimikroba
Golongan tetrasiklina termasuk anti 

biotik yang bersifat bakteriostatik dan be 
kerja dengan jalan menghambat sintesa pro
tein kuman.

Spektrum antimikrobanya memperlihat- 
kan spektrum antibakteri yang luas, , meli- 
puti kuman gram positif dan gram negatif. 
Pada salep mata 1oxytetracyciin* mempunyai 
alctifitas yang kuat terhadap Chlarn.ydia tra 
chomatis.(13)
Pur-t/ika In.in menyebutkan bahwa 'oxytetra 
cyclia' sangat aktif terhadap Clostridia
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dan mycobakteri saprophyt, tetapi kurang 
aktif untuk jamur dnn Proteus vulgaris ser 
ta Pseudomonas? aeruginosa Walaupun demiki 
an .'oxytetracyclin' momberikan efek bakte- 
riostatik lebih dari satu jenis bakteri.(15)
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BAHAN, ALA'J? BAN METODE PENELITIAN 

Bahan-bahan
1.1 Sampel salep mata 'oxytetracyclin' produksi sua

tu pabrik.
1.2 Media Nutrient broth
1.5 Media Sabouraud dextrose broth
1.4 Kultur murni Bacillus subtilia DKBS
1.5 Kultur murni Escherichia coli DKEC
1.6 Kultur murni Candida albicans DKCA
1.7 Larutan isopropil miristat
1.8 Etanol ?0#
1.9 Air suling steril

Alat-alat
2*1 * Basic equipment for a microbiological laborato

ry'
2.2 'Membran filter', porositas 45 um, diameter 47mm 
2*5 Laminar air flow cabinet
2.4 Otoklaf ( Essex Brass Corp, Detroit, USA)
2.5 Incubator ( Nasional Appliance, USA)
2.6 Tabung reaksi besar, 100 ml
2.7 Erlemeyer
2.8 Lup inokulnsi (oce)
2.9 Spiritus brander.

M I L I K .
P E R P U S T A K A A N  

"U N IV E K iS lT A S A 1R L A N G G A "

S U  R A B A Y A
B A B  III
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3.u Met ode Ker.ia
3*1 Metode pengambilan saronel

Sediaan salep inata yang dipakai dalam pene- 
litian ini adalah salep mata yang mengandung ' oxy 
tetracyclin*. Dari hasil survey pada 10 apotik di 
kecamatan Hunprkut tcrnyata sediaan salep mata ini 
merupakan salah satu sediaan salep mata yang ba- 
nyak digunakan masyarakat.

Pengambilan sampel salep mata 'oxytetracy 
clin1 dilakukan pada nomer batch yang sama, sejum 
lah 9 tube dengan tiga kali rangkaian percobaan 
masing-masing 3 tube.

3*2 Perlakuan sampel
Bahan yang akan diperiksa dioleskan fee.ba- 

nyak empat kali sehari sesuai dosis pemakaian o- 
batT Dioleskan pada obyek glass steril disuatu 
tempat yang mempunyai kondisi dan lingkungan yang 
tetap, dalam hal ini dilakukan dilingkungan rumah.

3.3 Pengu.iian sampel
Sebelum sampel diperiksa sterilitasnya, tu

be bagian luar sediaan salep mata disemprot de
ngan etanol 70‘a* secara merata keseluruh permuka- 
an tube. Jumlah pengambilan sampel disesuaikan d£ 
ngan lampiran I, yaitu 200 mg, dimana 100 mg un
tuk pemeriksaan kuman, dan 100 mg untuk pemeriksa 
an jamur. Dilakukan setiap kali pemeriksaan ste-
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rilitas sampel. Pengambilan sampel dilakukan di- 
dalam 'laminar flow' pada cawan tertutup steril. 

3*4 Penyediaan kuman dan .jamur pengu.ii 
3.4-.1 Pembuatan biakan murni

Kultur murni dari Bacillus subtilis 
dan Escherichia coli diremajakan dengan ca 
ra digoreskan satu lup inokulasi pada Nu
trient agar miring, inlcubasi 24 jam pada 
suhu 37°C.
Kultur murni dari Candida albicans direma
jakan dengan cara ditanamkan satu lup ino- 
kulasi pada media sabouraud dextrosa agar, 
inkubasi 24 jam pada suhu 37°C.

3.4.2 Pemeriksaan terhadap Bacillus subtilis
3.4.2.1 U.ii Voges-Proskauer (VP’)

Kepada 1 ml biakan 48 jam ditambah 
kan 0,5 nil larutan a-naftol 6% (Ba 
rit I) dan 1 ml KOH (Barrit II). 
Kocok kuat*-kuat dan biarkan 10 me- 
nit pada suhu kamar. Bila timbul 
warna rosa atau merah pada permuka 
an atau merata pada seluruh biakan 
berarti VP positif.

3.4.2.2 Pewarnaan gram
iHata^ preparat fiksasi dit& 

teskan Gentian violet sampai tertu
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tup,,biarkan kontak satu menit, tu 
angkan Gentian violet kemudian bi- 
las dengan larutan Lugol sebanyak 
mungkin untuk membuang sisa Genti
an violet.
Tutup dengan larutan Lugol tadi se 
lama 30 detik, tuangkan kemudian 
tutup lagi dengan larutan Lu^ol un 
tuk kedua kalinya, biarkan 30 de
tik lagi kemudian tuangkan.
Beri etanol tetes demi tetes sam- 
bil gelas obyeknya dirairingkan sam 
pai tetesan terakhir etanol , tetap 
jernih. Bilas dengan air dor tutup 
dengan Fuhsin/Saffranin (pengencer 
an 1;10). Biarkan kontak 30 detik, 
bilas dengan air dan biarkan ke- 
ring.
Amati dibawah mikroskop :
Bakteri Gram positif?fcerwarna ungu

atau gelap.. 
Bakteri Gram negatif:berwarna rosa

atau merah.
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5 ♦ ' \ . y) P emerjksa°n t'-rhalap :.scher:ichia coli

3.4.3.1 Uji Indol
Buat biaknn bnkberi dalam medium cair 
iiir-i'evton atari Urea-lndol (1-2 irl). 
r.epada biakan uicur 24 jam ditambrhkan 
boberapu totes pereakssi KOVAKS. Kocok, 
bila tirnbul warna uiorah pada lapiyan 
pormukaan, b^arti Indol positif.

3.4.3*2 Pev/arnaan Gram
3,4.4 Pemeriksaan torhaoap Candida albicans

3 .4 .4 .1  u j i  fermentasi

itidalam tira tabunsr yann telah disteril 
kan, dipipet masin-’-masine: 1 ml larutan 
1,.' : ftlukoac, n'-ltos'- dan laktosa cimn- 
sukan l:e'ialamn;/a. .-.e-ialam tabung terse
but dit ambahkar: ekstrak dating sapi ma- 
sin^-wrsing 9 ml. Kernidian diambil satu 
lup koloni Candida albicans disusponni- 
kan dalam masd rr'-mnoing tabung tersebut 
^iinkubnsi1 pada temperatur 37°C selama 
^8 Jam, maka pada tabung yang mengandu- 
dung glukosa dan maltosa terjadi reakSi 
fermentasi yang dapat diamati dengan 
terbentuknya {°;as dan terjadi perubahan 
warna dari ungu menjadi kuning. ^edang 
kan pada laktosa tidak terjadi reaksi.
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3.4.4.2 Pewarnaan Gram,
3*5 Penyiapan media

Media yang dipakai satu kali rangkaian pe
nelitian + 120 ml, yang dibagikan kedalam ta
bling reaksi masing-masing 20 ml dengan perinci-
an sebagai berikut :
- 3 Tabung reaksi berisi media untuk penanaman 

sampel.
- 1 Tabung reak3i berisi media untuk kontrol po 
sitif.

- 1 Tabung reaksi berisi media untuk kontrol ne 
gatif.

- 1 Tabung reaksi berisi media untuk mengecek 
pH setelah sterilisasi.

Adapun cara pembuatan media sebagai berikut :
- Media Nutrient broth

- 1,6 gram media nutrient broth dilarutkan da 
lam air suling panas sampai 1PO ml.

- Dibagi dalam tabung reaksi yang telah diste 
rilkan masing-masing 20 ml, Kemudian diste- 
rilkan dalam otoklaf p-.--a temperatur 121°C 
selama 15 menit.

- Media sabouraud dextrose broth
- 3,6 gram media sabouraud dextrose broth di

larutkan sampai 1?0 ml dalam air suling pa
nas .
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- Dibagikan dalam tabung reaksi yang telah di 
sterilkan masing-masing 20 ml, kemudian di- 
sterilkan dalam otoklaf pada temperatur 121° 
Celcius Selama 15 menit-

3.6 U.ii fertilitas media
1. Disiapkan 4 tabung reaksi medium perbenihan 

nutrient broth, ditanamkan 0,1 ml suspensi bi 
akan pilihan Bacillus subtilis DKR3 1000 spo- 
ra hidup per ml* Pada 2 tabung reaksi sisanya 
ditanamkan 0,1 ml suspensi biakan pilihan Es
cherichia coli DKEC 1000 kuman hidup per ml. 
Diinkubpsi pada temperatur 30°C-52°0 selama 
tidak kurang dari 7 hari.(lO)

2. Disiap^an 2 tabung reaksi medium perbenihan 
sabouraud dextrose broth, ditanamkan 0,1 ml 
suspensi biakan pilihan Candida albicans DKCA 
1000 ml sel per ml. Diinkubasi pada tempera
tur 22°C-25°C selama tidak kurang dari 2 hari.

Medium perbenihan dikatakan memenuhi syarat uji 
fertilitas medium perbenihan jika mikroorganisme 
dapat tumbuh.

3*7 Cara kor.ia
3.7*1 Alat-alat yang akan digunakan disterilkan 

-’Vacum i'ilter Holder' disterilkan d*lam
own tempi' ralu v .‘-'zinnia 1 ̂ im-jnit

- Pinset dan gunting dibunglcus dalam alumi
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nium foil, disterilkan dalam oven pada
tomper.atur 150°C selama 1 jam.

- Jas laboratorium, kain penutup kepala,ka 
in penutup mulut dan hidung, sarung ta- 
ngan disterilkan dalam otoklaf pada tem
peratur 121°C selama 15 menit.

5*7*2 Penyiapan 'laminar flow' dan memasukan se-
mua alat, media dan sediaan yang diperiksa
sterilitasnya.
~ Ruangan kerja pada 'laminar flow' disem- 
prot dengan etanol 70&*

- Bersama dengan itu lampu dan 'air flow' 
dinyalakan.

- 15 menit kemudian semua alat* media, iso 
propil miristat steril dan sediaan yang 
diuji sterilitasnya dimasukkan ke dalam 
'laminar flow'.

3«7*3 Filtrasi dan penanaman sampel
1. Tangan disemprot dengan etanol 70# sam 

pai batas siku.
2. Alat ’basic equipment for a microbiolo

gical laboratory' dirangkai.
3>-.- Timbang 100 mg sediaan uji dilarutkan 

dalam 4 ml isopropil miristat yang te 
lah disterilkan, kemudian diuapkan 
sampai volume tingal 1 ml.(14)
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Tambuhkan bui'er pepton 20 ml.(14) 
Berikan nomor 1,2,3 pada tabung reak-
si.
Kocok tabung reaksi berisi cairan sam 
pel diatas dengan gerakan kesamping 
sehingga homogen.
Mulut tabung reaksi berisi cairan sam, 
pol diflamber + 1 menit, seluruh isi 
tabung dituang pada bagian 'Vacum fî l
ter holder' yang telah terdapat mem
bran filter.
^etelah filtrasi selesai,'membran .fil 
ter' diambil dengan pinset, kemudian 
digunting menjadi 2 bagian, 1 bagian 
dimasukan kedalam tabung reaksi vyang 
berisi Media nutrient broth dan satu 
bagian dimasukan kedalam tabung reak
si yang berisi media sabouraud dextro 
se broth.
Tabung reaksi berisi media untuk 'mem 
bran filter* dan kontrol negatif mau*? 
pun kontrol positif diinkubasi selama
2 hari pada suhu 30°C-32°C untuk me- 
dia nutrient broth, selama 7 hari pa
da suhu 22°C-25°C untuk media sabour& 
ud dextrose broth.
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3.7*4 Hasil pengamatan
1. Sediaan dikatakan steril jika pada media 

nutrient broth dan media sabouraud dex
trose broth tidak terjadi kekeruhan.

2. Sediaan dikataV.au tidak steril jika pada 
media nutrient broth dan media sabouraud 
dextrose broth terjadi kekeruhan.
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BAB IV

HASIL m-uLI'i'IAK 

1 • Hasil nemfiriksnan kuman d;in /ininur

Kuman Pengamntan
Menurut 
Pustaka -

Bacillus
subtilis

Escherichia
coli

V o ge s- Jr r o s k au rc r warna
roaa

H*
twarna rosaj

i n d o l warna
rnerah

+
(warna inerah)

Pewarnaan Gram 
positif

warn a 
un*:u

+
(warna un^uj

Pewarnaan Gram 
negatif

warna 
me rah

+
’warna merah)

Jamur
uji

Pengamatan
Menurut 
Pustaka ,

Candida albicans

"Ferment as i glukosa - 
m/? It os a
ur<:;:n ;;adi
kuriinr.

+
( glukosa,maltosa uagu
jacli kuninr dan ter nenuuk gas/

Pewarnaan Gram Jarna 
biru ufi,r,;u

+
( warna birti unr:u)
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2. J.asil u.ii fertilitas medio
Tabel 2.1 iiasil pemeriksaan u,ii fertilitas media nu~ 

trient broth

kuman control
n gatif

Tabung I Tabung II

Bacillus subtilis 
(aerop)

+ +

Escherichia coli 
C anaerop)

+ +

Tabel 2.2 Jinuii] pumuri kr.utm u,j.i Portilitixo modiu oft-
bouraud dextrose broth

Jamur Kontrol
negatif

Tabung 1 Tabung II

Candida albicans + +

Keterangan : + tertjadi kekeruhan pada media setelah di
in’tubosi

- tidak fcor.in&i krkcruhan pada rcedi a sete
l a i i  o.i j :>:- u l . ' a s i
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3. Hasil pemeriksaan sterilitas salep mata 
■ Tabel 3.1 Hasil pemeriksaan sterilitas salep mata

'oxytetracyclin1 pada pemekaian berulang.
Percobaan I

Hari Saipel Kontrol Control Hedia Nutrient Hedia Sabouraud
negatif positif Broth dextrose broth

A - + - -

0 B - 4 - -

C - 4 - -

A - 4 - -

1 fi - 4 - -
C - 4 - -

A - 4 - •

2 B - ♦ - -

C - ♦ 4 -

A - 4 4 •»

3 B - 4 4 -

C - 4 4 -

A - 4 4 _

< B - 4 4 -

C - 4 4 -

A - 4 4 -

5 B - 4 4 -

C - ♦ 4 -

A - 4 4 -

& B - 4 4 -

C - 4 4 -

A - 4 4 -

7 8 - 4 4 -

C - 4 4 -

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI Pengaruh Pemakaian Berulang Terhadap Sterilitas Salep Mata " Oxytetracyclin" Dias Ardini 



37

Percobaan II

Hari Saipel Kontrol Kontrol Hedia Nutrient Hedia Sabouraud
negatif positif Broth dextrose broth

A - 4 - -

0 B - 4 - -
Z - 4 - -

A - ♦ - -

1 B • + - -
C - 4 - -

A - ♦ 4 -

2 B - ♦ 4 -

C - ♦ 4 -

A - + 4 -

3 B - + 4 -

C - 4 4 -

A - ♦ 4 -

4 B - ♦ 4 -

C • ♦ 4 -

A - ♦ 4 -

3 B - ♦ 4 -
C - ♦ 4 -

A - ♦ 4 -

6 B - 4 4 -
C - ♦ 4 -

A - 4 4 -

7 B - 4 4 -
C - 4 4 -
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Percobaan III

Hari Saipel Kontrol Kontrol Hedia Nutrient Hedia Sabouraud
Mgitif poiitif Broth dfxtroH broth

A - ♦ - -
0 B - ♦ - -

C - 4 - -

A - 4 - -

i B - ♦ - -
C - ♦ - -

A - ♦ 4 -
2 B - ♦ - -

C - 4 * -

A - 4 4 -
3 B - ♦ 4 -

C - t 4 -

A - 4 4 -
4 B - 4 4 -

C - 4 4 -

A - 4 4 -
5 B - 4 4 -

C - 4 4 •

A - 4 4 -

& 6 • 4 4 -
C - 4 4 *

A - 4 4 -

1 B - 4 4 -
C - 4 4 -

Keterangan : + terjadi kekeruhan pada media
setelah diinkubasi

- Tidak terjadi kekeruhan pada 
media setelah diinkubasi

pH media Nutrient broth steril 7*3
pH media Sabouraud dextrose broth 
steril 6
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PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini telah dilakukan pemeriksaan 
sterilitas salep mata 'oxytetracyclin' setelah pemakaian 
berulang dengan menggunakan metode membran filtrasi.
Dari hasil pengamatan terhadap uji fertilitas media .nu
trient broth, ternyata memberikan hasil yang positif yai 
tu pertumbuhan kuman Bacillus subtilis sebagai kuman ae- 
rob yang berupa koloni berwarna putih, demikian pula, de
ngan penanaman kuman anaerob Escherichia coli pada media 
nutrient broth memberikan hasil yang positif berupa kolg 
ni yang bergerombol dan berwarna putih.
Pada uji fertilitas media sabouraud dextrose broth, mera- 
beri hasil yang positif dengan pertumbuhan jamur Candida 
albicans yang berupa koloni kompak yang berwarna . putih 
sampai krem didasar tabung reaksi.
Dengan hasil yang positif pada uji fertilitas media >.nu- 
trien broth dan media sabouraud dextrose broth , maka ke 
dua media memenuhi syarat uji fertilitas medium perbeni
han*

Pada pelaksanaan: pemeriksaan sterilitas salep mata 
'oxytetracyclin', untuk satu rangkaian percobaan diguna
kan 3 tube salep mata. Hal ini dimaksudkan untuk meyakin 
kan kebenaran dari hasil yang diperoleh.

BAB V
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Sebelum pengolesan salep mata 'oxytetracyclin1 di 
lakukan pemeriksaan sterilitas salep mata tersebut. Hal 
ini dilakukan 3ebagai kontrol terhadap keadaan steril-. 
tas salep mata 'oxytetracyclin1 mula-mula. Dari hasil pe 
meriksaan ternyata menunjukkan bahwa sediaan salep mata 
tersebut masih dalam keadaan steril.

Untuk setiap rangkaian pemeriksaan, dilakukan kon 
trol tes, yaitu kontrol positif dan kontrol negatif yang 
dilakukan simultan dengan pemeriksaan sampel* Dari pene- 
litian yang telah dilakukan, didapat hasil sebagai beri- 
kut :
- Untuk percobaan pertama, diperoleh hasil seperti yang 
tertera pada tabel 3. Dapat disimpulkan bahwa pada pe
ngolesan hari kedua sudah terlihat adanya . kontaminasi 
oleh bakteri pada salep C, sedangkan salep A dan B me- 
nunjukkan adanya kontaminasi oleh bakteri pada hari ke 
tiga.

- Untuk percobaan kedua, diperoleh hasil seperti yang 
tert.era pada tabel 3* Diperoleh hasil bahwa pada pengo 
lesan hari kedua, ketiga salep mata yaitu sale£> mata A, 
B dan C menunjukan adanya kontaminasi oleh bakteri.

- Untuk percobaan ketiga, diperoleh hasil bahwa pada pe
ngolesan hari kedua sudah menunjukan adanya kontamina
si oleh bakteri pada salep A, sedangkan pada salep B, 
dan C terlihat adanya kontaminasi oleh bakteri pada p_e 
ngolesan hari ketiga.
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PERPUSTAKAAN 

-U N lV tR S l lA S  A1RLANGGA" ^
S U R A B A Y A

Pada pemeriksaan menunjukkan bahwa pada pengoles- 
an hari pertama masih memberikan hasil yang negatif ba
ik terhadap jamur maupun terhadap bakteri. Hal ini me- 
nunjukkan bahwa salep mata ’oxytetracyclin' belura ter
kontaminasi.

Pada pengolesan hari kedua beberapa salep mata mu 
lai memmjukkan adanya bakteri, sedang pada ; pengolesan 
hari ketiga seluruh salep mata sudah terkontaminasi o- 
leh bakteri. Walaupun salep mata ’oxytetracyclin' meru
pakan bakteriostatik, akantetapi aktifitasnya hanya pa
da bakteri tertentu, sedangkan pada bakteri lainnya ti
dak aktif.

Pada pemeriksaan terhadap jamur menunjukkan hasil 
negatif pada pengolesan hari pertama sampai pengolesan 
hari terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa salep mata ti
dak mudah terkontaminasi oleh jamur.

Pada pemakaiannya, jarang kita jumpai adanya ka- 
sus infeksi karena kontaminasi oleh bakteri pada salep 
mata setelah hari ketiga pengolesan/pengunaanya.Hal ini' 
disebabkan pada penyakit mata yang ringan, enzim liso- 
zim yang terdapat pada air mata bersifat antikuman. Pa
da penyakit mata yang parah, enzim lisozim tidak mampu 
bekerja sebagai antikuman, sehingga dapat menirabulkan 
infeksi.
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BAB VI 

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan sebagai berikut :

Sediaan salep mata 'oxytetracyclin* menunjukkan 
hasil yang tidak steril setelah pengolesan hari 
kedua.
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BAB VII 

SARAN-SARAR

Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan, 
maka disarankan :

1. Perlu dilakukan penelitian uji potensi dari 
salep mata 'oxytetracyclin* setelah penguna 
an berulang.

2. Salep mata 'oxytetracyclin' dikemas dalam 
'bentuk sediaan-dosis tunggal.
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BAB VIII 

RINGKASAN

Telah dilakukan pemeriksaan pengaruh pemakaian ber 
ulang terhadap sterilitas salep mata 'oxytetracyclin* de 
ngan mengunakan metode membran filtrasi.

Pemeriksaan dilakukan setelah salep mata dioleskan 
empat kali sehari sesuai dosis pemakaian obat. Uji ste
rilitas dikerjakan secara aseptis di dalam 'laminar flowj 
setelah salep dilarutkan dalam isopropil miristat, Kemu
dian diuapkan dan ditambah bufer pepton, 'membran .filter* 
dibagi dua bagian. Satu bagian dimasukan kedalam tabung 
reaksi berisi media nutrient broth, kemudian 'diinkubasi 
pada suhu 30°C sampai 32°C selama 7 hari. Satu bagian di 
masukan kedalam tabung reaksi berisi media sabouraud dex 
trose broth, kemudian diinkubasi pada suhu 22°C sampai 
25°C selama 7 hari.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada peng
olesan hari kedua sudah terkontaminasi oleh bakteri, se- 
dangkan pemeriksaan terhadap jamur keseluruhannya menun
jukkan hasil negatif.
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LAMPIRAN I

Jumlah sampel dalam 
wadah

Jumlah pengambilan 
sampel

Kuman Jamur & Ragi

Kurang dari 50 mg Semua isi Semua isi
Tidak kurang dari
50 mg

Separo isi Separo isi

'Tidak lebih dari 
200 mg t

Separo isi Separo isi

Lebih dari 200 mg 100 mg 100 mg
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1. Media nutrient broth
Bacto ekstrak daging 3 gram
Bacto pepton 10 gram
Nacl 5 gram
Air suling 1 Liter
Disterilkan (̂ alarn otoklaf pada temperatur 121°G
selama 15 menit.
pH : 7,3 - 7,5

LAMPIRAN II
1.

2. Media sabouraud dextrose broth
Bio polytone 0,08 gram
Dextrose 0,3 gram
Air suling 1 liter
Disterilkan dalam otoklaf pada temperatur 121^0 
selama 15 menit. 
pH : 5 ,6 - 6,5
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