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Perkembangan Steril

 Secara klasik, sterilitas didefinisikan sebagai 

suatu kondisi yang bebas secara sempurna 

dari semua mikroorganisme hidup.

 Meskipun demikian, sterilisasi dapat 

diterangkan sebagai fungsi kemungkinan 

karena:

 Kematian mikroba yang mengikuti kinetika orde 

pertama

 Metode yang tidak absolut untuk uji sterilitas
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Perkembangan Steril

 Pendapat yang sekarang banyak diikuti 

adalah bahwa suatu produk dikatakan steril 

apabila tidak ada mikroorganisme yang 

terdeteksi pada uji sterilitas.

 Karena perbedaan resistensi terhadap 

proses sterilisasi, beberapa mikroorganisme 

dapat hidup setelah proses sterilisasi dan 

tidak dapat dideteksi dengan metode 

tradisional pada saat uji sterilitas.
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 Spora adalah bentuk nonvegetatif yang sangat 

resisten terhadap panas

 Untuk mematikan spora Clostridium botulinum 

dengan panas lembab pada suhu 100ºC, 110ºC, 

dan 121ºC dibutuhkan masing-masing 330, 90, dan 

10 menit, tetapi dengan panas kering pada suhu 

120ºC, 140ºC, dan 170ºC dibutuhkan masing-

masing 120, 60, dan 15 menit.

 Untuk mematikan spora basilus tanah dengan 

panas lembab pada suhu 100ºC, 110ºC, dan 121ºC 

diperlukan masing-masing 1020, 120, dan 6 menit

 Resistensi setiap spora terhadap panas bervariasi 

dan waktu yang diperlukan untuk mematikan spora 

juga tergantung pada jenis dan temperatur 

sterilisasi.
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PROSES STERILISASI

 Setiap proses sterilisasi mempunyai 

keterbatasan, tidak ada metode umum yang 

dapat digunakan untuk mensterilisasi semua 

produk atau bahan

 Metode sterilisasi yang dapat membunuh 

semua jenis mikroorganisme termasuk 

spora yang resisten, mungkin tidak dapat 

digunakan untuk mensterilkan produk atau 

bahan tertentu
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PROSES STERILISASI
 Faktor utama untuk menentukan metode sterilisasi 

adalah:

 Ketercampuran dengan produk atau bahan yang 

disterilisasi

 Sifat wadah

 Penetrasi pada daerah yang sulit dijangkau yang 

mengandung mikroorganisme hidup

 Aktivitas membunuh yang tinggi dengan menggunakan 

jumlah sesedikit mungkin

 Relatif murah

 Aman dan toksisitasnya rendah

 Mudah pelaksanaannya

 Waktu yang diperlukan (singkat)

 Adaptasi terhadap proses terkait lainnya.
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Cara-cara Sterilisasi

 Fisika

 Panas uap/lembab

 Panas kering

 Radiasi  60Co, ultraviolet, ion

 Mekanik  ultrasonik, filtrasi

 Kimia

 Gas 
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Sterilisasi dengan Metode Fisika

Panas Lembab (autoklaf)

 Sterilisasi ini menggunakan uap jenuh. 

 Mekanisme pembunuhannya adalah perusakan 
mikroorganisme dengan mendenaturasi protein penting 
untuk pertumbuhan dan/atau reproduksi mikroorganisme, 
juga pelelehan membaran sel. 

 Ikatan hidrogen pada protein terjadi antara gugus amino 
dan gugus karboksi. Ikatan hidrogen mudah putus dengan 
adanya molekul air karena terjadinya ikatan hidrogen 
antara masing-masing gugus tersebut karena adanya 
molekul air. 

 Fungsi air pada sterilisasi panas lembab adalah dalam 
proses denaturasi.
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 Uap jenuh mempunyai aktivitas pembunuhan yang tinggi 

dan dapat membunuh semua jenis mikroorganisme, 

termasuk spora yang resisten dalam waktu 15 menit 

pada temperatur 121°C.

 Metode ini murah dibandingkan dengan metode lain. 

 Keunggulan metode ini adalah sederhana dan cepat, 

hanya membutuhkan pemantauan waktu, temperatur, 

dan tekanan. 

 Kerugiannya adalah banyak bahan yang sensitif 

terhadap panas atau panas lembab dan keterbatasan 

panas lembab untuk berpenetrasi melalui wadah. 

 Pada metode sterilisasi ini, udara harus dihilangkan 

karena udara dapat menghalangi difusi uap air.

Sterilisasi dengan Metode Fisika

Panas Lembab (autoklaf)
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 Sterilisasi ini (panas lembab) biasa digunakan 

untuk mensterilkan:

 Sediaan injeksi dan suspensi: 121C selama 15 menit

 Baju operasi: 134C selama 3 menit

 Plastik dan karet: disterilkan terpisah dari kontainer

 Siklus sterilisasi uap meliputi pada fase 

pemanasan (conditioning), pemaparan uap 

(exposure), pembuangan (exhaust), dan 

pengeringan.

Sterilisasi dengan Metode Fisika

Panas Lembab (autoklaf)
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 Jika mikroorganisme dalam jumlah besar dipaparkan 

terhadap uap jenuh pada suhu yang konstan, maka 

semua mikroorganisme tidak akan terbunuh pada saat 

bersamaan.

 Jumlah mikroorganisme yang bertahan hidup dapat 

diplot terhadap waktu pemaparan dan akan 

menghasilkan kurva survivor (survivor curve)

 Terminologi D-value digunakan untuk mendeskripsikan 

waktu yang diperlukan untuk membunuh 90% 

mikroorganisme yang ada.

 Setiap mikroorganisme akan mempunyai D-value yang 

berbeda dan D-value bergantung juga pada suhu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

sterilisasi uap  Waktu
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 Pengujian daya bunuh mesin sterilisasi biasa 

menggunakan Bacillus stearothermophillus karena jenis 

mikroorganisme ini paling resisten terhadap proses 

sterilisasi uap.

 Ahli mikrobiologi sependapat bahwa 6 nilai D-value 

untuk Bacillus stearothermophillus sudah menjamin 

keamanan proses sterilisasi uap

 Pada D-value pertama, jumlah mikroorganisme yang 

terbunuh adalah 90%; pada nilai D-value kedua jumlah 

mikroorganisme yang terbunuh menjadi 99,9%; dan 

seterusnya hingga pada nilai D-value keenam jumlah 

mikroorganisme yang terbunuh menjadi 99,99999%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

sterilisasi uap  Waktu
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 Peningkatan suhu akan menurunkan waktu proses 

sterilisasi secara dramatis.

 Sebagai gambaran, waktu yang diperlukan untuk 

membunuh satu juta B. stearothermophillus pada suhu 

115,6ºC adalah 42,6 menit, dengan menaikkan suhu 

sampai 140,6ºC waktu yang diperlukan hanya 8 detik.

 Hal ini tentu terjadi pada kondisi uap jenuh (autoklaf), 

sedangkan pada kondisi uap tidak jenuh 

mikroorganisme mungkin tidak akan terbunuh secara 

sempurna walaupun suhu sterilisasi dinaikkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

sterilisasi uap  Suhu

07/10/2013 13follow me @Dhadhang_WK



 Efek penambahan daya bunuh pada sterilisasi uap 

disebabkan kelembaban akan menurunkan suhu yang 

diperlukan supaya terjadi denaturasi dan koagulasi 

protein.

 Adanya cairan dalam uap mengindikasikan istilah 

kualitas uap.

 Untuk proses sterilisasi uap, kualitas uap yang 

diharapkan minimal 97%. Jika kualitas uap di bawah 

97% maka dianggap uap tidak jenuh sehingga daya 

bunuh mikroorganisme akan berkurang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

sterilisasi uap  Kelembaban
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 Dengan memanfaatkan tabel korelasi suhu dan 

tekanan, dapat diprediksi uap yang dihasilkan dengan 

rumusan:

P (absolut) = P (gauge) + P (atmosfer)

P (absolut) dapat diketahui dari tabel sesuai dengan suhunya

P (gauge) dapat dibaca pada mesin sterilisasi

P (barometer) diketahui dari pengukur tekanan udara barometer

 Jika penjumlahan dari tekanan udara (barometer) 

ditambah tekanan udara (gauge) menghasilkan angka 

yang berbeda dengan tekanan absolut, maka dapat 

diprediksi kualitas uap yang dihasilkan apakah 

menyimpang dari yang diharapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

sterilisasi uap  Kelembaban
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 Sterilisasi panas kering sering digunakan 
untuk bahan tahan panas, misalnya logam, 
gelas, minyak, dan lemak. 

 Panas kering tidak hanya merusak 
mikroorganisme tetapi juga merusak pirogen.

 Metode ini dianggap sebagai metode yang 
aman dan terpercaya. Temperatur yang 
digunakan adalah 160°C dan ini lebih tinggi 
daripada temperatur yang digunakan pada 
sterilisasi dengan uap jenuh.

Sterilisasi dengan Metode Fisika

Panas Kering
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 Mekanisme pembunuhan mikroorganisme dengan panas 

kering adalah proses oksidasi. 

 Umumnya, kurva mikroba hidup setelah sterilisasi 

terhadap waktu sterilisasi panas kering tidak selalu 

mengikuti kinetika orde pertama. 

 Waktu dan temperatur sterilisasi panas kering menjadi 

lebih lama dan tinggi daripada metode dterilisasi lainnya. 

 Tingkat pembunuhan mikroorganisme dan penetrasinya 

tergantung pada energi yang digunakan. 

 Jika energi panasnya cukup, maka panas kering dapat 

berpenetrasi dengan baik dan membunuh semua 

mikroorganisme.

Sterilisasi dengan Metode Fisika

Panas Kering
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 Siklus sterilisasi panas kering meliputi fase pemanasan 

(udara panas disirkulasikan pada chamber), periode 

plateau (tercapainya suhu pada chamber), equilibrium 

atau holding time (seluruh chamber memiliki suhu yang 

sama), dan pendinginan chamber (mensirkulasikan 

udara dingin ke dalam chamber)

 Untuk larutan minyak atau parafin atau salep ditetapkan 

sterilisasi pada suhu minimal 150ºC selama 1 jam. 

 Temperatur yang lebih tinggi memungkinkan waktu 

sterilisasi lebih pendek daripada waktu yang ditentukan. 

Sebaliknya, suhu yang lebih rendah memerlukan waktu 

yang lebih panjang.

Sterilisasi dengan Metode Fisika

Panas Kering
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Teknologi Sterilisasi Radiasi

 Radiasi adalah tenaga dalam bentuk sinar 

atau partikel yang dipancarkan dari zat 

radioaktif. 

 Radiasi sinar gamma atau partikel elektron 

dapat digunakan untuk mensterilkan jaringan 

yang telah diawetkan maupun jaringan segar. 

 Sterilisasi dengan radiasi mempunyai 

keunggulan untuk beberapa bahan, tetapi 

tidak mungkin diterapkan sebagai metode 

umum. 
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Teknologi Sterilisasi Radiasi

 Untuk jaringan yang dikeringkan secara 

liofilisasi, sterilisasi radiasi dilakukan pada 

temperatur kamar (proses dingin) dan tidak 

mengubah struktur jaringan, tidak 

meninggalkan residu dan sangat efektif 

untuk membunuh mikroba dan virus sampai 

batas tertentu. 

 Sterilisasi jaringan beku dilakukan pada suhu 

-40ºC. Teknologi ini sangat aman untuk 

diaplikasikan pada jaringan biologi.
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Keuntungan Sterilisasi Radiasi

 Teknologi sudah mantap untuk mensterilkan alat 

kesehatan (ISO 11137, 13409)

 Sudah digunakan untuk mensterilkan jaringan 

transplantasi (transplanted/implanted tissues)

 Sterilisasi dingin sehingga tidak merusak jaringan (Cold 

sterilization)

 Penetrasi sinar dalam sehingga dapat mensterilkan 

jaringan dalam kemasan akhir

 Membunuh mikroba dan virus tertentu (D-10- value of 

HIV is 4-6 kGy)
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 Dosis sterilisasi bergantung kepada 

jumlah kontaminasi mikroba 

(bioburden load)

 Sterilisasi radiasi juga dapat 

dilakukan pada kemasan akhir

 Aktivitas pembunuhannya tinggi 

sehingga tingkat kepercayaannya 

tinggi. 
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Kerugian Sterilisasi Radiasi

 Dosis iradiasi diatas 35 kGy dapat 

menurunkan kekuatan jaringan 

(Decreases graft strength at dose higher 

than 35 kGy)

 Delaminating grafts collagen (at 

dose higher than 35 kGy)

 Solusi: Turunkan kontaminasi mikroba 

dengan mengaplikasikan GMP di seluruh 

tahap produksi (Reduce the bioburden 

by using GMP in all steps of processing)

 Produk dapat rusak karena pemutusan 

ikatan kimia, ongkos kapital/modal awal 

yang tinggi, dan keamanannya. 
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 Yang banyak digunakan dalam sterilisasi dengan 
radiasi adalah 60Co dan elektron yang dipercepat 
(“accelerated electrons”). 

 Penetrasinya tinggi walaupun 60Co memiliki 
penetrasi yang lebih tinggi daripada elektron yang 
dipercepat.

Sterilisasi dengan Radiasi
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 Ultraviolet merupakan gelombang 
elektromagnetik dengan panjang gelombang 
100 – 400 nm dengan efek optimum pada 254 
nm.

 Sumbernya adalah lampu uap merkuri dengan 
daya tembus hanya 0,01 – 0,2 mm.

 Ultraviolet digunakan untuk sterilisasi ruangan 
pada penggunaan aseptik.

Sterilisasi dengan Radiasi ultraviolet  
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 Mekanismenya mengikuti teori tumbukan, yaitu 
sinar langsung menghantam pusat kehidupan 
mikroba (kromosom) atau secara tidak langsung 
dengan sinar terlebih dahulu membentur 
molekul air dan mengubahnya menjadi bentuk 
radikal yang menyebabkan terjadinya reaksi 
skunder pada bagian molekul DNA mikroba.

Sterilisasi dengan Radiasi Ion
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 Sinar gamma bersumber dari Co60 dan 
Cs137 dengan aktivitas sebesar 50 – 500 
kiloCurie dan memiliki daya tembus 
sangat tinggi

 Dosis efektifnya adalah 2,5 Mrad

 Sinar gamma digunakan untuk 
mensterilkan alat kedokteran dan alat 
yang terbuat dari logam, karet, dan 
bahan sintetis seperti polietilen.

 Dengan mengatur dosis sterilisasi 
radiasi, teknologi ini dapat 
mengeliminasikan semua jenis 
mikroba dan beberapa jenis virus 
tertentu yang mengkontaminasi 
jaringan

Sterilisasi dengan sinar gamma
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Sterilisasi dengan Metode Mekanik

 Gelombang ultrasonik dengan frekuensi 15.000 
sampai beberapa ratus ribu per detik, dapat 
mendenaturasi protein, sterilisasi , dan 
memecahkan bakteri. 

Metode ini belum memiliki kegunaan praktis 
(untuk industri, apalagi rumah sakit). 

Filtrasi dengan ukuran pori maksimum 400 nm 
(kebanyakan yang dipakai berukuran 0,22 µm) 
dapat digunakan untuk memperoleh filtrat bebas 
bakteri. 

Metode ini digunakan untuk larutan yang tidak 
dapat disterilisasi dengan panas. 
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Sterilisasi Filtrasi

 Menyaring mikroba atau filtrasi melalui 

prinsip:

 Filter ayakan, didasari perbedaan ukurannya 

dengan pori-pori. Ukuran pori-porinya seragam 

sebesar 0,22 µm dengan ketebalan 80 – 159 µm. 

Filter ayakan tidak dapat membebaskan pirogen 

dan virus (0,02 µm) 

 Filter adsorpsi, dalam hal ini filternya terbuat dari 

selulosa, asbes, gelas sinter, keramik, dan 

kieselguhr serta karbon aktif. Filter ini dapat 

membebaskan pirogen dan viru.
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Sterilisasi Filtrasi

 Jika menggunakan tekanan tertentu, maka 

dapat disesuaikan menggunakan ukuran 

pori-pori penyaring sebagai berikut:

Tekanan (Bar) Ukuran pori-pori

penyaring (µm)

3,15

2,45

1,96

0,35

0,22

0,30

0,45

1,20
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Sterilisasi dengan Metode Kimia

Banyak senyawa kimia yang bersifat 
bakteriostatik (menghambat pertumbuhan 
bakteri) dan bahkan bersifat bakterisida 
(membunuh bakteri) pada konsentrasi yang 
tinggi.

Larutan asam dan basa kuat bersifat 
bakterisida. Asam organik yang tidak terdisosiasi 
dapat berpenetrasi ke dalam sel dan aktivitasnya 
naik dengan makin panjangnya rantai.

Logam berat seperti ion merkuri dan perak 
memiliki afinitas yang tinggi terhadap gugus –SH.
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 Senyawa alkilasi misalnya formaldehid dan etilen oksida 

dapat mengganti atom H yang tidak stabil pada gugus –

NH2, -OH, -COOH, dan –SH. 

 Pada etilen oksida, gugus yang diberikan adalah gugus 

hidroksi etil (-CH2CH2OH) sehingga menghalangi banyak 

gugus reaksi yang diperlukan pada reaksi metabolisme 

penting. 

 Etilen oksida sangat reaktif, toksik, mudah terbakar, dan 

mudah meledak. 

 Dibandingkan dengan metode lain, sterilisasi dengan 

etilen oksida sangat kompleks. 

 Faktor penting yang harus diperhatikan dalam sterilisasi 

dengan etilen oksida adalah kelembaban relatif, 

konsentrasi gas, suhu, dan waktu pemaparan.

Sterilisasi dengan Metode Kimia
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 Sterilisasi gas merupakan pilihan lain yang digunakan 

untuk sterilisasi alat/bahan yang sensitif terhadap 

panas.

 Beberapa parameter sterilisasi gas Et-O mencakup:

 Semakin tinggi konsentrasi gas umumnya memerlukan waktu 

untuk proses sterilisasi semakin cepat. Konsentrasi biasa 

dinyatakan dalam mg/L ruang chamber

 Semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi berjalan. Sterilisasi 

suhu rendah biasa menggunakan suhu 47 – 60C

 Kelembaban untuk meningkatkan daya penetrasi gas

 Waktu siklus satu kali proses sterilisasi sekitar 2 – 6 jam, 

tergantung pada suhu dan konsentrasi.

Sterilisasi Gas atau Etilen Oksida
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Sterilisasi Akhir (Terminal 

Sterilization)

 Metode sterilisasi akhir menurut FDA 

Technical Monograph (2005) dibagi menjadi 

2:

 Overkill Method, 

 Bioburden Sterilization
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Overkill Method

 Yaitu metode sterilisasi menggunakan pemanasan 

dengan uap panas pada 121ºC selama 15 menit 

yang mampu memberikan minimal reduksi 

setingkat log 12 dari mikroorganisme-

mikroorganisme yang memiliki nilai D minimal 1 

menit.

 Metode ini biasanya digunakan untuk bahan yang 

tahan panas seperti zat anorganik.

 Metode ini merupakan pilihan utama karena 

kelebihannya lebih efisien, cepat, dan aman.
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Overkill Method

 Kriteria sterilitas yang digunakan adalah 

probabilitas survival tidak lebih besar dari 1 

mikroorganisme dalam 106 unit

 Monitoring rutin bioburden dari formula awal 

sebelum proses sterilisasi tidak diperlukan.

 Pada metode ini, monitoring hanya dilakukan pada 

formula akhir.
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Bioburden Sterilization

 Adalah metode sterilisasi yang memerlukan 

monitoring ketat dan terkontrol terhadap 

beban mikroba sekecil mungkin di 

beberapa lokasi jalur produksi sebelum 

menjalani proses sterilisasi lanjutan dengan 

tingkat sterilitas yang dipersyaratkan SAL 

10-6 
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Bioburden Sterilization

 Metode ini umumnya digunakan untuk bahan 

yang dapat mengalami degradasi kandungan 

bila dipanaskan terlalu tinggi, seperti zat 

organik.

 Misalnya, larutan karbohidrat (dekstrosa) jika 

dipanaskan pada temperatur tinggi dapat 

mengakibatkan senyawa Hidro Methyl 

Furfural (HMF) yang merupakan suatu 

senyawa hepatotoksik yang tidak diinginkan.
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Bioburden Sterilization

 Pada metode ini (Non-overkill atau 

bioburden-based), pemanasan akhir yang 

digunakan tidak lagi harus mencapai 121ºC 

 Produk-produk yang dihasilkan dengan 

metoda ini selain dijamin steril, bebas 

pirogen, bebas partikel, kandungannya juga 

tetap stabil serta tidak terurai yang 

diakibatkan pemanasan yang terlampau 

tinggi. 

07/10/2013 39follow me @Dhadhang_WK



Proses Aseptis

 Adalah metode pembuatan produk steril 

menggunakan saringan dengan filter khusus 

untuk bahan obat steril atau bahan baku steril 

yang diformulasikan dan diisikan ke dalam 

kontainer steril dalam lingkungan terkontrol.

 Suplai udara, material, peralatan, dan 

petugas telah dikontrol sedemikian rupa 

sehingga kontaminasi mikroba tetap berada 

pada level yang dapat diterima dalam clean 

zone (grade A atau grade B)
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Memilih Metode yang Tepat

 Untuk memenuhi dimensi keamanan (fisika, 

kimia, dan biologi), maka suatu produk steril 

tidak hanya harus steril, namun bahannya 

juga harus stabil. 

 Berdasarkan ketahanan suatu bahan 

terhadap panas, ada dua pendekatan yang 

bisa menjamin sterilitas dari produk cairan, 

yaitu sterilisasi dan proses aseptik. 
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Memilih Metode yang Tepat

 Pendekatan dengan sterilisasi ditujukan 

untuk bahan yang tahan panas dan biasanya 

berorientasi pada end product. 

 Sebaliknya, proses aseptik dipakai untuk 

material yang rentan panas dan dimulai 

sejak awal pembuatan produk. Pada produk 

steril, produk akhir disyaratkan memiliki nilai 

sterility assurance level (SAL) 10-6. 
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Memilih Metode yang Tepat

 Sementara proses aseptik mensyaratkan 

nilai SAL 10-4. SAL diterjemahkan sebagai 

kemungkinan satu mikroorganisme berada 

dalam satu unit produk yang telah 

mengalami sterilisasi yang cukup. 

 Kini ada dua metoda sterilisasi andal yang 

banyak dianut oleh berbagai negara di dunia, 

yaitu overkill dan bioburden. 
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Memilih Metode yang Tepat

 Overkill dilakukan dengan pemanasan pada 

suhu tinggi (121oC) dan tekanan 1 atm 

selama 15 menit. 

 Metoda yang terbilang cukup lawas ini bisa 

membunuh semua mikroorganisme secara 

tuntas. 

 Selain itu, metoda overkill cukup sederhana 

dan validasinya pun lebih mudah dibanding 

metoda lainnya. Jadi secara ekonomi 

metoda ini cost benefit.
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Memilih Metode yang Tepat

 Penentuan siklus pada metoda overkill

bertujuan untuk memastikan tingkat sterility 

assurance. 

 Ini diperoleh dengan menentukan 

pengurangan mikroorganisme setidaknya 12-

log yang memiliki D-value(WhaT?) satu menit 

pada 121oC (D121=1). Organisme yang tahan 

dengan pemanasan basah akan memiliki nilai 

D121 > 0,1-1 menit. 

 Sementara organisme yang kurang tahan akan 

dihancurkan lebih banyak dan tingkat lebih 

tinggi. 
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Memilih Metode yang Tepat

 D-value dari organisme dan target minimal dari 

pengurangan 12-log digunakan untuk menghitung 

periode waktu sterilisasi (Fo). 

 Gambar : grafik penentuan nilai D

Fo = FT X 10 (T-121)/z

Fo : Waktu pada temperatur 121oC 

FT : Waktu pada temperatur yang ditentukan 

Z : Temperatur dalam celcius yang dibutuhkan untuk 

merubah D value oleh faktor 10 (perubahan satu 

logaritma), biasanya digunakan z=10 

T : Temperatur yang diinginkan 
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Memilih Metode yang Tepat

 Sementara sterilisasi bioburden dipilih jika bahan 

yang disterilkan labil terhadap pemanasan tinggi. 

 Siklus bioburden dilakukan dengan studi untuk 

menentukan jumlah dan ketahanan panas 

mikroorgnisme dalam produk. 

 D-value diperoleh dengan menggunakan spore-

forming enviromental atau isolat produk. Jika 

ketahanan panas organisme bioburden telah 

diketahui, maka siklus bisa diperoleh. Isolat 

bioburden yang paling tahan akan digunakan 

sebagai indikator biologis. 
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Memilih Metode yang Tepat

 Dalam memilih cara sterilisasi untuk formulasi 

cair bisa dilakukan dengan menggunakan 

CPMP Decision Tree. 

 Jika produk tersebut tahan dengan pemanasan 

basah pada 121oC selama 15 menit, maka 

dilakukan dengan overkill. 

 Jika tidak, bisa ditempuh pemanasan dengan 

Fo= 8 menit, sehingga bisa dicari suhu yang 

dapat ditoleransi oleh material untuk mencapai 

SAL 10-6. 
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Memilih Metode yang Tepat

 Penyaringan produk dengan microbial 

retentive fiber harus ditempuh, jika kedua 

cara sebelumnya tidak bisa digunakan. 

 Proses filtrasi harus dilakukan secara 

aseptis. 

 Langkah terakhir jika ketiga cara tersebut 

tidak bisa ditempuh adalah dengan 

mencampur dan mengisi bahan yang telah 

steril secara aseptis.
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Memilih Metode yang Tepat

 Tapi belum lama ini, ada pendekatan lain 

dalam menentukan metoda sterilisasi yang 

lebih baik dari CPMP Decision tree. 

 Pendekatan alternatif ini mensyaratkan 

sterilisasi akhir sebagai opsi sterilisasi 

utama. Tapi hal ini bisa fleksibel jika 

dibutuhkan. Pendekatan ini didefinisikan 

dengan nilai probability of non sterile unit

(PNSU). 
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Memilih Metode yang Tepat

 Suatu poduk disterilkan berdasarkan pada nilai 

PNSU yang dicapai. 

 Jika produk bisa disterilikan dengan panas 

basah dan mencapai PNSU minimum 10-6, 

maka cara ini bisa ditempuh. 

 Tetapi jika tidak, disterilkan dengan panas 

basah hingga PNSU 10-3 - 10-6. 

 Jika kedua cara ini tidak bisa ditempuh, maka 

sterilisasi dilakukan dengan filtrasi 

menggunakan penyaring steril dan proses 

aseptis. 
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Memilih Metode yang Tepat

 Langkah terakhir jika semua cara di atas 

tidak bisa dipakai, adalah dilakukan 

pencampuran dan pengisian bahan yang 

telah steril dengan proses aseptis. 

 Penyaring steril oleh USA-FDA 

didefinisikan sebagai suatu saringan yang 

bisa menghambat Brevidomonas diminuta 

minimal pada konsentrasi 107 organisme 

per satu cm2 permukaan saringan. 
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Memilih Metode yang Tepat

 Apapun metoda sterilisasi yang digunakan, 

yang penting dan utama sekali, metoda 

tersebut bisa mencapai tingkat sterilitas ynag 

disyaratkan. Pemilihan tentu juga 

mempertimbangkan berbagai dimensi, 

terutama keamanan
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Diagram Pemilihan Cara 

Sterilisasi

Pemanasan uap suhu 121ºC 15 menit

Tidak

Pemanasan uap F0 = 8menit SAL 10-6

Tidak

Penyaring bakteri

Tidak

Masing-masing disterilkan

Proses secara aseptis dan filling

Kombinasikan aseptic 

filtration dengan

aseptic processing

Ya

Ya

Ya
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Macam-macam Autoklaf
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Macam-macam Autoklaf
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Macam-

macam Oven
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Laminar Air Flow (LAF)
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Persiapan sterilisasi
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