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Salah satu tujuan Kebijaksanaan Obat Nasional adalah untuk me

ningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan menjamin kebenaran kha

siat, keamanan, dan mutu obat. Dengan kata lain, bahwa upaya-upaya 

kesehatan in; harus didukung oleh persediaan obat yang bermutu. 

In; berarti bahwa obat-obatan yang beredar di masyarakat senantiasa 

terjaga mutu, khasiat, dan keamanan serta kemanfaatannya. Untuk memo

nit~r mutu obat yang beredar di masyarakat dapat dilakukan dengan 

cara mengadakan sampling, kemudian dilaksanakan pengujian 1aboratori 

urn. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 

393/Men.Kes/X/80, injeksi Gentamicin dimasukkan ke da1am Oaftar Obat 

Esensial Nasional (DOEN). Dengan demikian Gentamicin, merupakan 

-salah satu obat yang paling dibutuhkan untuk pe1ayanan kesehat

an bag; masyarakat. 01eh karena itu, injeksi Gentamicin banyak di

gunakan di rumah-rumah sakit di Indonesia. 

Agar masyarakat mendapatkan injeksi Gentamicin yang bermutu, 
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maka setiap peredarannya harus dilakukan peRgawasan terhadap mutunya. 

Oi samping itu, monitoring injeksi Gentamicin sewajarnya dilakukan 

berkaitan dengan sifatnya yang nefrotoksik dan ototoksik terhadap pe~ 

derita. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti persyaratan mutu 

injeksi Gentamicin dari berbagai macam produksi pabrik farmasi dalam 

negeri. Metode monitoring yang d;paka; di sini merupakan cara yang 

cepat, mudah, murah, dan prakt; s, terutama dapat di 1 akukan di rumah

rumah sakit kelas C yang belum mempunyai alat-alat laboratorium yang 

canggih. Selanjutnya dengan cara monitoring ini dapat diketahui apa

kah injeksi Gentamicin yang-beredar di masyarakat terutama di rumah

rumah sakit, memenuhi standard mutu yang sesuai dengan persyaratan 

mutu Farmakope Indonesia III. 

Sample diambil secara "simple random sampling" meliputi 

injeksi Gentamicin produksi pabrik-pabr;k farmasi : A, B, C, dan D. 

Metode pemeriksaan in; memakai cara Kromatografi Lapisan Tipis. 

Dar; has;l pengamatan menunjukkan bahwa harga rata-rata ka


dar injeksi Gentamicin produksi pabrik-pabrik farmasi : A, B, C, dan 


o memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dalam Farmakope Indone


sia III. 


Kadar keempat injeksi Gentamicin dari produksi pabrik-pabrik 

farmasi : A, B. C, dan 0 tidak ada perbedaan kadar yang signifikan 

karena hipotesis nihil HO diterima. Ini dilaporkan dalam lambang 

P) 0,05. Demikian juga pada masing-masing pasangan, yaitu pasangan 

A- B; A - C; A - 0; B - C; B - 0; C - 0 tidak ada perbedaan ka

dar yang singnifikan (non significant)pada taraf signifikansi 5%(P70,05). 
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