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Pengertian Steril

 Dalam pengertian mutlak, steril berarti bebas dari 

mikroorganisme baik bentuk vegetatif, nonvegetatif 

(spora), patogen maupun nonpatogen. 

 Jadi tidak ada kondisi pertengahan, mutlak antara 

steril dan tidak steril. 

 Jika pada penandaan obat dituliskan kata ’steril’, 

berarti bahwa dari sampel suatu batch yang 

diambil dan telah dilakukan uji sterilitas menurut 

buku resmi (Farmakope Indonesia edisi IV), 

hasilnya memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.
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Pengertian & Aplikasi Steril

 Berbeda dengan cara penggunaan sediaan 

oral, pada pemberian sediaan secara 

parenteral (berasal dari kata Yunani para 

enteron yang berarti di camping usus, atau 

lebih tepat dimaksudkan untuk obat yang 

tidak diberikan melalui usus), obat tidak 

melewati beberapa tahap untuk mencegah 

perlindungan secara alamiah dari tubuh, 

obat secara langsung mengikuti sirkulasi 

cairan dalam tubuh.
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Pengertian & Aplikasi Steril

 Penyuntikan sediaan yang terkontaminasi 

mikroba dapat menimbulkan banyak masalah 

dan komplikasi. 

 Kontaminasi mikroba ini juga sangat berbahaya 

pada penggunaan obat untuk luka terbuka, luka 

bakar, obat mata, dan obat-obat lain yang akan 

digunakan untuk selaput mukosa tubuh. 

 Bahkan untuk bayi, penggunaan bedak yang 

tidak disterilkan sewaktu-waktu dapat 

mengancam kehidupan bayi tersebut.
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Penjagaan Mutu Steril

 Mutu setiap sediaan farmasi (steril) tidak dapat 

dihasilkan hanya dengan cara pengontrolan, 

tetapi mutu tersebut harus ditangani sejak dini, 

termasuk sterilitas.

 Mulai dari penggunaan bahan awal yang baik 

dan memenuhi spesifikasi tertentu yang sudah 

ditetapkan, menggunakan peralatan yang 

memenuhi persyaratan, teknik pembuatan yang 

digunakan, persyaratan ruangan, dan personal 

yang bekerja harus betul-betul memahami 

dengan baik betapa pentingnya mutu (sterilitas)
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Uji Mikrobiologi yang Tercantum pada 

Farmakope Indonesia edisi IV

 Uji secara Mikrobiologi

<51> Uji Batas Mikroba

<61> Uji Efektivitas Pengawet

<71> Uji Sterilitas

 Uji dan Penetapan secara Biologi

<91> Penetapan Aktivitas Vitamin B12

<121> Penetapan Kadar Kalsium Pantotenat

<131> Penetapan Potensi Antibiotik secara 

Mikrobiologi
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<71> Uji Sterilitas

 Digunakan untuk menetapkan apakah bahan atau 
produk farmasi yang harus steril memenuhi syarat 
berkenaan dengan uji sterilitas seperti yang tertera 
pada masing-masing monografi bahan atau produk

 Untuk penggunaan prosedur uji sterilitas sebagai 
bagian dari pengawasan mutu di industri, tertera 
pada <1371> Sterilisasi dan Jaminan Sterilitas 
Bahan Kompendia

 Mengingat kemungkinan hasil positif dapat 
disebabkan oleh pengerjaan yang salah atau 
kontaminasi lingkungan, diberlakukan pengujian 2 
tahap seperti yang tertera pada bagian: 

Penafsiran Hasil Uji Sterilitas
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 Prosedur alternatif dapat digunakan asal hasil yang 

diperoleh sekurang-kurangnya setara 

keandalannya → Lihat Prosedur pada Uji dan 

Penetapan dalam Ketentuan Umum

 Jika timbul perbedaan, dan adanya kontaminasi 

terdapat pada hasil dari prosedur Farmakope, maka 

hasil harus dinyatakan sebagai tidak memenuhi 

syarat. 
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Penafsiran Hasil Uji Sterilitas

 Pada interval waktu tertentu dan pada akhir periode 
inkubasi, amati isi semua wadah akan adanya 
pertumbuhan mikroba seperti kekeruhan dan/atau 
pertumbuhan pada permukaan.

 Jika tidak terjadi pertumbuhan, maka bahan uji 
memenuhi syarat.

 Jika ditemukan pertumbuhan mikroba, tetapi 
peninjauan dalam pemantauan fasilitas pengujian 
sterilitas, bahan yang digunakan, prosedur pengujian, 
dan kontrol negatif menunjukkan tidak memadai atau 
teknik aseptik yang salah digunakan dalam pengujian, 
tahap pertama dinyatakan tidak absah dan dapat 
diulang

 Jika pertumbuhan mikroba teramati tetapi tidak 
terbukti uji tahap pertama tidak absah, lakukan tahap 
kedua

TAHAP PERTAMA
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Penafsiran Hasil Uji Sterilitas

 Jumlah spesimen uji yang diseleksi minimum 
dua kali jumlah tahap pertama.

 Volume minimum tiap spesimen yang diuji, 
media, dan periode inkubasi sama seperti 
yang tertera pada tahap pertama.

 Jika tidak ditemukan pertumbuhan mikroba, 
bahan yang diuji memenuhi syarat.

 Jika ditemukan pertumbuhan, hasil yang 
diperoleh membuktikan bahwa bahan uji tidak 
memenuhi syarat.

 Jika dapat dibuktikan bahwa uji pada tahap 
kedua tidak absah karena kesalahan atau 
teknik aseptik tidak memadai, maka tahap 
kedua dapat diulang.

TAHAP KEDUA
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Produk Farmasi Steril

 Untuk produk parenteral, sediaan obat mata, 
termasuk larutan lensa kontak , dan produk-produk 
yang diberikan pada luka terbuka atau untuk proses 
irigasi rongga tubuh.

 Uji sterilitas perlu dilakukan 

 Syarat Steril: Sterility Assurance Level dengan 
probabilitas sama atau lebih baik dari 10 -6, artinya 
dalam satu juta sediaan steril hanya boleh 
maksimum 1 yang tidak steril.

 Analisis sterilitas adalah berdasarkan tidak adanya 
pertumbuhan mikroba pada media Fluid 
Thioglycollate (FTM) dan Soyabean Casein Digest
(SCD)pada 30-35°C (bakteri) dan 20-25°C (fungi) 
selama 7 dan 14 hari.
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Macam-macam Sediaan Steril

 Injeksi

Suatu larutan obat dalam pembawa yang 

cocok dengan atau tanpa bahan tambahan 

yang dimaksudkan untuk penggunaan 

parenteral  biasanya SVP
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 Cairan Infus

Merupakan injeksi khusus karena cara 

pemberiannya dan volumenya besar. 

Contoh:

 Nutrisi dasar Infus dekstrosa

 Perbaikan keseimbangan elektrolit 

Infus Ringer, mengandung ion Na+, 

K+, Ca2+ dan Cl-

 Pengganti cairan tubuh Infus

dekstrosa dan NaCl

 Membantu diagnosis penentuan 

fungsi ginjal Injeksi mannitol
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 Radiopharmaceutical

 Suatu injeksi yang mengandung bahan 

radioaktif. Berfungsi untuk diagnosis dan 

pengobatan dalam jaringan organ.

 Pembuatan dan penggunaannya berbeda 

dengan bahan obat biasa (non radioaktif)
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 Zat Padat Kering Atau Larutan Pekat
 Bahan yang tidak stabil dalam bentuk cair/terlarut 

disimpan dalam bentuk zat padat kering yang dilarutkan 

pada waktu akan digunakan. 

 Jika bahan padat kering tidak mengandung dapar, 

pengencer atau zat tambahan lain, dan bila ditambah 

pelarut lain yang sesuai, memberikan larutan yang

memenuhi semua aspek persyaratan untuk obat suntik. 

Sediaan diberi label obat steril. Contoh: Ampicillin 

Sodium Steril

 Jika bahan padat kering mengandung satu atau lebih 

dapar, pengencer atau zat tambahan lain, sediaan diberi

label obat suntik/injeksi. Contoh : Amphotericin B Injeksi

07/10/2013 15

Macam-macam Sediaan Steril



07/10/2013 16



 Larutan Irigasi

 Persyaratan seperti larutan parenteral

 Dikemas dalam wadah volume besar dengan 

tutup dapat berputar

 Digunakan untuk merendam luka/mencuci luka, 

sayatan bedah atau jaringan/organ tubuh 

 Diberi label sama seperti injeksi.

 Contoh: Sodium chlorida (NaCl) untuk irigasi. 

Ringers untuk irigasi. Steril water untuk irigasi.

 Label/etiket : “bukan untuk obat suntik”
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 Larutan Dialisis

 Untuk menghilangkan senyawa-senyawa toksis yang 

secara normal disekresikan oleh ginjal. 

 Pada kasus keracunan atau gagal ginjal atau pada 

pasien yang menunggu transplantasi ginjal, dialisis 

adalah prosedur darurat untuk menyelamatkan hidup. 

 Dialisis adalah proses, dimana senyawa-senyawa 

dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam larutan 

berdasarkan perbedaan kemampuan berdifusi lewat 

membran. 

 Larutan yang tersedia di perdagangan mengandung 

dekstrosa sebagai sumber utama kalori, vitamin,

mineral, elektrolit, dan asam amino/peptida sebagai 

sumber nitrogen.
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 Bahan Diagnostik

 Diagnostik merupakan salah satu metode 

pemeriksaan dalam ilmu pengobatan 

pencegahan (preventive medicine) penyakit 

infeksi, didasarkan atas reaksi antara suatu 

antibodi dengan antigen yang bersangkutan. 

 Untuk ini digunakan suntikan intrakutan di atas

kulit (imunity skin test) dg suatu antigen dengan 

kadar serendah-rendahnya yang masih 

memungkinkan adanya reaksi.
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 Larutan, suspensi dan salep untuk

mata (OBAT MATA)

 Obat-obatan dalam larutan atau suspensi 

yang diberikan dengan meneteskan ke 

dalam mata termasuk sediaan steril, 

meskipun batasan steril biasanya tidak 

dimasukkan dalam pada namanya, seperti: 

“Sulfacetamide larutan mata” atau 

Hydrocortison Acetat Suspensi mata.
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 Salep mata

 Sediaan salep mata berupa bahan obat dalam bentuk 

terlarut atau serbuk yang dibuat halus sampai ukuran 

mikron ditambahkan ke dasar salep mata yang tidak 

menyebabkan iritasi. 

 Salep mata disterilkan dengan pemanasan kering 

(oven) atau radiasi. 

 Beberapa disiapkan sebagai sediaan steril dengan 

mengkombinasikan unsur-unsur steril secara aseptis. 

 Mereka harus dikemas dalam tempat tertutup (tube

bermulut runcing), bebas dari logam. 

 Meskipun sediaan steril, tetapi tidak ditunjukkan pada

namanya. Contoh: Salep mata Gentamisin Sulfat
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 Pelet steril atau implantasi subkutan
 Pelet atau implan steril merupakan tablet berbentuk silindris, 

kecil, padat dengan diameter lebih kurang 3,2 mm dan 

panjang 8 mm, dibuat dengan mengempa dan dimaksud 

untuk ditanam subkutan (paha atau perut) untuk tujuan 

menghasilkan pelepasan obat terus menerus selama jangka 

waktu 3-5 bulan. 

 Obat antihamil dalam bentuk implan dapat bekerja sampai 3 

tahun. (Implanon mengandung etonogestrel 68 mg/susuk KB)

 Pelet tidak boleh mengandung bahan pengikat, pengencer 

atau pengisi yang ditujukan untuk memungkinkan seluruhnya 

melarut dari absorbsi pelet di tempat penanaman.

 Contoh: pelet estradiol, biasanya mengandung 10 dan 25 mg 

estrogen estradiol (dosis lazim oral dan parenteral 250 mcg)
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Produk Farmasi Non-Steril

 Tidak ada aturan tunggal yang mengatur, 

tergantung pada farmakope negara 

masing-masing

 Tidak mengandung mikroba yang dapat 

menyebabkan infeksi akibat penggunaan 

obat tersebut (medication-borne infection)

 TVC (Total Viable Count) dalam jumlah 

tertentu dan tidak adanya patogen enterik 

dalam bahan baku nya.
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Ruangan Produksi Steril

 Ruangan produksi steril adalah tempat yang 

disiapkan secara khusus dari bahan-bahan 

dan tata bentuk yang harus sesuai dengan 

Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

 Ruangan ini dipersiapkan untuk produksi 

obat steril sehingga harus memenuhi 

persyaratan khusus.
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Ruangan Produksi Steril

 Obat atau bahan obat yang akan diproduksi 

harus dipastikan bahwa obat/bahan obat 

tersebut tidak terkontaminasi

 Menurut CPOB, ruangan steril dikategorikan 

dalam ruang kelas I dan II atau sering 

disebut white area, yang harus memenuhi 

syarat jumlah partikel dan mikroba.
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 Kelas I sebenarnya berada dalam 

ruangan kelas II, tetapi dalam ruang kelas 

I memiliki alat LAF (laminar air flow), yaitu 

alat yang menjamin ruangan dalam 

kondisi steril dan dapat dipakai untuk 

pembuatan secara aseptik
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Persyaratan Ruangan 

Produksi Steril

 Bebas mikroorganisme aktif

 Udara yang ada di dalam ruangan produksi 

steril disaring dengan HEPA (high efficiency 

particulate air) filter supaya mendapatkan udara 

yang bebas mikroorganisme dan partikel.

 Tekanan positif, yaitu tekanan udara di dalam 

ruangan lebih besar daripada tekanan udara di 

luar sehingga udara di dalam mengalir ke luar 

(udara yang di luar (lebih kotor) tidak dapat 

masuk ke dalam ruangan yang lebih bersih)
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Klasifikasi Ruangan Produksi

Grade 

Jumlah maksimum partikel & jumlah mikroorganisme

per meter kubik

0,5 µm 0,5 µm Jumlah mikroorganisme

A

B

C

D

3500

3500

350000

3500000

0

0

2000

20000

< 1

10

100

200

 Petugas yang akan bekerja di dalam ruangan

produksi steril harus mengganti baju dan

membersihkan diri menggunakan cairan antiseptik di

dalam ruangan clean changing area dan dibilas

dengan udara steril sehingga diharapkan petugas

bebas dari kotoran dan mikroorganisme
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Ruangan Produksi Steril

 Petugas yang akan bekerja di dalam ruangan produksi 

steril saat masuk ke ruangan changing area, harus 

mengganti baju, sepatu, memakai topi dan kaca mata 

steril yang sudah tersedia. Setelah itu, petugas baru 

masuk ke ruangan clean filling room atau ruangan 

preparation area.

 Laminar air flow (LAF) merupakan tempat bekerja 

secara aseptik, untuk uji sterilitas, aseptic dispensing, 

dan i.v. admixture (pencampuran obat suntik)

 Tekanan yang ada di dalam LAF dibuat menjadi tekanan 

negatif, artinya aliran udara yang ada mengalir kembali 

ke dalam ruangan LAF
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Pakaian Pelindung

 Sumber pencemaran terbesar (80%) partikel 

dan mikroorganisme pada setiap daerah 

bersih  adalah karyawan.

 Perlu dirancang pakaian pelindung khusus 

yang dapat melindungi lingkungan dari 

pencemaran oleh karyawan.

 Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat 

atau partikel dan hendaknya mampu 

menahan partikel yang dilepaskan oleh 

tubuh.
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Pakaian Pelindung

 Pakaian terbuat dari bahan tenunan yang bersifat 

antistatik, enak dipakai, agak longgar untuk mencegah 

gesekan, tidak mudah terbakar, dan mudah dibersihkan.

 Pakaian untuk ruangan steril adalah pakaian model 

terusan atau model celana baju yang dapat disatukan 

dengan bagian leher dan diikat di bagian pergelangan 

tangan dan kaki.

 Pakaian biasa dari luar tidak boleh dibawa masuk ke 

dalam ruang ganti pakaian yang berhubungan langsung 

dengan daerah bersih atau daerah steril.

 Karyawan tidak diperbolehkan menggunakan arloji, 

perhiasan, dan kosmetika jika bekerja di daerah bersih 

dan steril.
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Pakaian Pelindung

 Satu set pakaian pelindung terdiri dari:

 Masker untuk menutup mulut dan hidung

 Tutup kepala untuk menutup rambut dan janggut

 Baju pelapis yang dapat menutup tubuh sampai 

ke leher, pergelangan tangan dengan celana 

panjang yang sesuai atau merupakan baju 

terusan

 Sepasang sarung tangan bila diperlukan

 Sepatu yang dapat menutupi seluruh kaki, tidak 

licin, dan bagian ujung celana dimasukkan ke 

dalam sepatu
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Bahan Farmasi

 Bahan baku

 Air murni (Purified Water)

 Produk Farmasi Steril (Sterile 

Pharmaceuticals)

 Produk Farmasi Non-Steril (Non-Sterile 

Pharmaceuticals)
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AIR

 Air minum (portable water): tidak boleh 

ada Coliform bacilli per 100 ml

 Air untuk injeksi : 

 < 0,25 endotoksin unit (EU) per mL.

 Batas mikroba < 10 cfu per 100 mL

 Tidak ada Pseudomonas

 Air untuk sediaan non-steril : 

o Kisaran dari <10 sampai < 100 cfu per 100 

mL

o Tidak ada Pseudomonas
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Matur nuwun...
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