
SEDIAAN OBAT MATA

PENDAHULUAN

Sediaan obat mata adalah sediaan steril berupa salep, larutan 
atau suspensi, digunakan untuk mata dengan jalan 
meneteskan, mengoleskan pada selaput lendir mata di sekitar 
kelopak mata dan bola mata. 

Yang perlu diperhatikan :

1. Pengeluaran dan pengaliran air mata bertentangan dengan 
arah penembusan obat.

2. Struktur kornea mata yang khas.



Syarat Sediaan Obat Mata

 Steril

 Isotonis dengan air mata

 Bila mungkin isohidri

 Tetes mata berupa larutan harus jernih

 Bebas partikel asing

 Basis salep mata tidak boleh iritan



Yang perlu diperhatikan dalam proses 
pembuatan sediaan

 Kecermatan dan kebersihan selama 

pembuatan

 Pembuatan dikerjakan seaseptis mungkin

 Formula yang tepat

 Teknologi pembuatan dan peralatan yang 

menunjang



ANATOMI MATA

Bola mata terdiri atas 3 lapisan, yaitu:

- Sklera, membentuk kantung konjungtiva

- Koroida

- Retina

Segmen anterior mata:

- Kamera anterior

- Kamera posterior

Fungsi sistem lakrimal:

- Menjaga kleicinan mata

- Melindungi kornea dari penguapan

- Menetralkan efek sediaan tetes mata







1. Sterilitas

Cara-cara sterilisasi: panas uap, panas kering, cara filtrasi, cara gas, cara 
radiasi-ionisasi

2. Iritasi

Bahan aktif, bahan pembantu, atau pH yang tidak cocok dari pembawa 
obat tetes mata dapat menimbulkan iritasi terhadap mata.

3. Pengawet

Semua obat tetes mata digunakan harus dalam keadaan steril. Pengawet 
perlu ditambahkan khususnya untuk obat tetes mata yang digunakan 
dalam dosis ganda.

Syarat pengawet dalam obat tetes mata:

a. Harus efektif dan efisien

b. Tidak berinteraksi dengan bahan aktif atau bahan pembantu lainnya

c. Tidak iritan terhadap mata

d. Tidak toksis

BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM PEMBUATAN 
OBAT MATA



1. Benzalkonium klorida

Efektif dalam dosis kecil, reaksi cepat, stabilitas yang tinggi.

Merupakan garam dari basa lemah, bersifat surfaktif kationik.

Penggunaan dalam tetes mata antara 0,004-0,02%4

2. Garam raksa

Antara lain:

- fenilraksa (II) nitrat (PMN): 0,002-0,004%

- fenilraksa (II) asetat (PMA): 0,005-0,02%

- tiomersal: 0,01%

Efektivitas tinggi pada pembawa dengan pH sedikit asam.

Pengawet yang biasa digunakan



Pengawet yang biasa digunakan

3. Klorbutanol

Stabil pada suhu kamar pada pH 5 atau kurang.

Klorbutanol dapat berpenetrasi pada wadah plastik.

konsentrasi 0,5%, larut sangat perlahan.

4. Metil dan propil paraben

Mencegah pertumbuhan jamur.

Kelemahan kelarutan yang rendah dan dapat menimbulkan 
rasa pedih di mata.

Metilparaben antara 0,03-0,1% dan propilparaben 0,01-0,02%

5. Feniletilalkohol

Aktivitasnya lemah, mudah menguap, dapat berpenetrasi 
dalam wadah plastik, kelarutan kecil, dan memberi rasa pedih 
di mata.

Konsentrasi 0,5%



1. Lingkungan kerja

kontaminasi mikroorganisme 
atau partikel asing

2. Teknik pembuatan

3. Bahan baku

4. Peralatan

Pertimbangan pada proses pembuatan



Pertimbangan pada proses 
pembuatan: peralatan

 Supaya dapat dibersihkan dengan mudah 

maka rancang bangun peralatan hendaklah 

dibuat sedemikian rupa agar:
– Bagian yang harus dibersihkan setiap kali sesudah selesai 

pengolahan mudah dibongkar dan dipasang kembali

– Tidak terdapat bagian yang tidak dapat dijangkau pada 

waktu pembersihan

– Tidak ada bagian yang dapat menahan sisa produk atau 

larutan pencucian

– Bagian dalam peralatan yang tidak boleh berkarat atau 

mudah tergores permukaannya



Faktor yang mempengaruhi penetrasi obat dari 
sediaan obat mata

 Faktor fisiologis

kondisi kornea dan konjungtiva

 Faktor fisiko kimia
– Tonisitas: tidak sakit dan mengiritasi bila konsentrasinya 

0,7-1,4%

– Peranan pH

– Peranan konsentrasi bahan aktif

– Kekentalan

– Surfaktan



Pengaruh Tonisitas

 Tekanan osmosis air mata = tekanan 

0,93%b/v NaCl dalam air.

 Jika konsentrasi NaCl terletak antara 0,7 –

1,4%b/v, larutan NaCl tidak menyebabkan 

rasa sakit dan tidak mengiritasi mata.

 Dalam kenyataannya, biasanya bahan aktif 

dilarutkan dalam larutan NaCl 0,8 – 0,9% 

(atau pelarut lain dengan tonisitas yang 

sama)



Viskositas OTM

 Tetes mata dalam air memiliki kekurangan karena 

dapat ditekan keluar dari saluran konjungtiva oleh 

gerakan pelupuk mata.

 Melalui peningkatan viskositas, tetes mata dapat 

mencapai distribusi bahan aktif yang lebih baik di 

dalam cairan dan waktu kontak yang lebih lama.

 Sebagai peningkat viskositas, biasanya dipakai 

metilselulosa dan polivinilpirolidon (PVP), tetapi 

sangat disarankan menggunakan polivinilalkohol 

(PVA) 1 – 2%.



Evaluasi sediaan obat tetes mata

 Sterilitas

Memenuhi persyaratan uji 

sterilitas seperti yang tertera 

pada FI IV

 Kejernihan

Dengan alat khusus, tidak 

terlihat adanya partikel asing 

(prosedur ada di FI IV)



Evaluasi Sediaan Obat Tetes Mata

 Volume

Volume isi netto setiap wadah harus sedikit berlebih 

dari volume yang ditetapkan. Kelebihan volume bisa 

dilihat di tabel.

 Stabilitas bahan aktif

Harus dapat dipastikan bahwa bahan aktif stabil pada 

proses pembuatan khususnya pada proses sterilisasi 

dan stabil pada waktu penyimpanan sampai waktu 

tertentu.

Artinya sampai batas waktu tersebut kondisi obat 

masih dapat memenuhi persyaratan.



Evaluasi Sediaan Obat Tetes Mata

 Kemampuan difusi bahan aktif dari sediaan

Sesuai dengan bahasan tentang pengaruh pH terhadap 

penetrasi bahan aktif dari sediaan OTM, maka koefisien partisi 

bahan aktif dalam sediaan merupakan hal yang sangat penting

 Evaluasi terhadap kemampuan difusi bahan aktif dari sediaan 

OTM berlangsung beberapa tahap:

– Kemampuan perubahan pH sediaan OTM sebagai akibat 

penambahan sejumlah volume tertentu larutan pH 7,4

– Kecepatan difusi bahan aktif dari sediaan

– Kecepatan difusi bahan aktif dari sediaan setelah 

penambahan sejumlah volume tertentu larutan dengan pH 

7,4



Kelebihan volume yang dianjurkan

Volume pada 

etiket

Volume tambahan yang dianjurkan

Cairan encer Cairan kental

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

5,0 ml

10,0 ml

0,1 ml

0,1 ml

0,15 ml

0,30 ml

0,50 ml

0,12 ml

0,15 ml

0,25 ml

0,50 ml

0,70 ml



Formulasi sediaan obat mata

 Obat tetes mata

kontak dengan mata singkat, bahan aktif terlarut atau 

tersuspensi

 Salep mata

kental, kontak dengan mata lama, sifat basis harus hidrofil, 

harus melebur pada suhu 32,9°, bahan aktif terlarut atau 

tersuspensi dalam basis



Salep Mata

 Pelepasan bahan aktif dari sediaan salep 

mata dapat dipengaruhi oleh:

– Kedipan kelopak mata

– Kondisi bahan aktif dalam sediaan mata, yaitu 

terlarut dalam basis salep mata, tersuspensi 

dalam basis salep

– Ukuran partikel bahan aktif



Pembuatan Salep Mata

 Bahan aktif ditambahkan sebagai larutan steril atau 

sebagai serbuk steril termikronisasi dalam basis salep 

mata steril

 Hasil akhir dimasukkan ke dalam tube steril secara 

aseptis

 Sterilisasi basis salep dikerjakan secara sterilisasi 
kering pada suhu 120⁰C selama 2 jam atau 150⁰C 

selama 1 jam tergantung pada sifat fisik dari basis 

salep yang digunakan

 Sterilisasi tube dilakukan dalam autoklaf pada suhu 
115⁰C selama 15 menit.



Contoh penggolongan obat mata 
berdasarkan farmakologi

 Obat mata sebagai antiinfeksi dan antiseptik

Contohnya:

Albucetine eye drop 5 mL, 10 mL, 15 mL, 

dan oint 3,5 g

Komposisi:

Sulfacetamid 10%

Chloramphenicol 1%

Thimerosal 0,02%



Contoh penggolongan obat mata 
berdasarkan farmakologi

 Obat mata mengandung kortikosteroid

Contohnya:

Celestone eye drop 5 mL

Komposisi:

Betamethasone Na-phosphate 0,1%



Contoh penggolongan obat mata 
berdasarkan farmakologi

 Obat mata sebagai antiseptik dengan 

kortikosteroid

Contohnya:

Cendo Xitrol 5 mL dan 10 mL

Komposisi:

Dexamethason 0,1%

Neomycine sulfat 3,5 mg/mL

Polymyxin B sulfat 6000 iu/mL


