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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Parasetamol merupakan zat aktif  pada obat yang banyak digunakan dan 

dimanfaatkan sebagai analgesik dan antipiretik. Parasetamol dimetabolisir oleh 

hati dan dikeluarkan melalui ginjal. Senyawa ini dikenal dengan nama lain 

asetaminofen, merupakan senyawa metabolit aktif fenasetin, namun tidak 

memiliki sifat karsinogenik (menyebabkan kanker) seperti halnya fanesatin. 

Senyawa ini bila dikombinasikan dengan obat anti inflamasi non steroid (NSAID) 

atau obat pereda nyeri opioid, dapat digunakan untuk mengobati nyeri yang lebih 

parah (Ansel, 1989). Hal ini disebabkan Parasetamol bekerja pada tempat yang 

tidak terdapat peroksid sedangkan pada tempat inflamasi terdapat lekosit yang 

melepaskan peroksid sehingga efek anti inflamasinya tidak bermakna (Katzung, 

2001). 

Parasetamol, mempunyai daya kerja analgetik dan antipiretik sama dengan 

asetosal, meskipun secara kimia tidak berkaitan. Tidak seperti Asetosal, 

Parasetamol tidak mempunyai daya kerja antiradang, dan tidak menimbulkan 

iritasi dan pendarahan lambung. Sebagai obat antipiretika, dapat digunakan baik 

Asetosal, Salsilamid maupun Parasetamol. Karena itulah obat ini sering dianggap 

aman oleh para konsumen (Samuel, 2009). Maka dari itu dengan banyaknya 

konsumen yang menganggap aman dalam menggunakan obat parasetamol ini, 

pengawasan mutu yang menyangkut kandungan parasetamol pada produk ini juga 

harus ditingkatkan. 

Pengawasan produk obat harus dilakukan untuk menjamin mutu dan 

keamanannya. Salah satu jenis pengawasan mutu tersebut adalah menguji 

stabilitas warna  pada kadar  senyawa aktif obat dalam pengendalian mutu bahan 

obat. Penentuan kadar senyawa aktif melalui uji stabilitas warna pada pola 

penyimpanan suhu ruangan, bahan obat ini memerlukan suatu metode analisis 

yang baik (Wulandari, 2007).  
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Pada uji stabilitas warna tersebut akan berpengaruh terhadap  kadar 

parasetamol, dimana pada pengujian ini sediaan serbuk parasetamol direaksikan 

dengan FeCl3 larutan yang terbentuk adalah warna biru keunguan sampai biru tua. 

Pembentukan warna ini dapat dipakai untuk menentukan adanya perubahan kadar 

paracetamol setelah dilakukan penyimpanan pada suhu ruangan dengan metode 

spektrofotometri visibel (DepKes RI, 1995). 

Stabilitas bahan obat adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga 

spesifikasi yang sudah dibuat untuk menjamin identitasnya, kualitas kekuatannya, 

dan kemurniannya. Masalah stabilitas biasanya sering kali dihadapi dalam sediaan 

bentuk cair, tidak ditemukan dalam bentuk sediaan tablet (DepKes, 1995), tetapi 

peneliti akan melakukan Uji Stabilitas Warna Hasil Reaksi Parasetamol Tablet 

Dengan FeCl3 Menggunakan Metode Spektrofotometri Visibel. Sampel tablet 

parasetamol ini didapatkan di Apotik yang ada di kota Malang,karena bahan obat 

ini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai obat pereda demam dan analgesik, 

terlebih lagi dengan harganya murah dan mudah didapat tetapi terkadang 

masyarakat tidak mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan apabila digunakan 

secara berlebihan (Reynolds, 1982).Dalam Farmakope Indonesia, metode standar 

penetapan kadar tablet parasetamol adalah menggunakan HPLC (High 

performance liquid cromatography). Spectrofotometry, dan Thin-Layer 

Cromatographic (TLC)(Florey, 1985).  

Pada metode TLC, setelah sampel dieluasi dan didapatkan titik noda maka 

disemprot dengan 5% ferric chloride solution (Shaikh & Ahmad, 1993). Warna 

ungu yang didapat menunjukkan adanya parasetamol (Florey, 1985). Inilah yang 

menjadi acuan untuk menentukan metode metode baru yang murah dan memiliki 

ketelitian serta ketepatan yang tinggi dalam uji stabilitas parasetamol. 

Dalam penelitiaan ini menggunakan metode spektrofotometri visible 

karena metode ini memiliki ketelitian yang tinggi dan biayanya yang murah 

dibandingkan dengan metode HPLC. 

Parasetamol bila direaksikan dengan garram ferri(Fe
3+

) akan terbentuk 

warna biru keunguan sampai biru tua. Pembentukan warna ini dapat dipakai 

sebagai dasar uji stabilitas warna parasetamol untuk penetapan kadar parasetamol 

dengan Spektrofotometri UV-Vis. Senyawa berwarna tersebut bisa mengabsorbsi 
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radiasi elektromagnetik pada daerah visibel. Untuk membuktikan itu perlu 

dilakukan validasi metode yang meliputi linieritas, akurasi dan presisi. Karena 

terbentuknya warna dari hasil reaksi parasetamol dengan FeCl3, maka kestabilan 

warna itu sangat dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain, waktu 

penyimpanan. Oleh sebab itu perlu diteliti lebih lanjut. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada perubahan warna  pada larutan parasetamol hasil reaksi 

dengan FeCl3 setelah dilakukan  penyimpanan pada suhu ruangan ? 

2. Apakah ada perubahan kadar parasetamol melalui pengukuran hasil reaksi 

parasetamol dengan FeCl3 ? 

3. Apakah parameter validasi  metode analisis memenuhi persyaratan ? 

1.3 Tujuan Penelitiaan 

1. Mengetahui ada perubahan warna pada larutan parasetamol hasil reaksi 

dengan FeCl3 setelah  dilakukan penyimpanan pada suhu ruangan. 

2. Mengetahui ada perubahan kadar parasetamol melalui pengukuran hasil 

reaksi parasetamoldenganFeCl3? 

3. Mengetahui parameter validasi metode analisis memenuhi persyaratan. 

1.4 ManfaatPenelitiaan 

Dari penelitian ini diharapkan adanya control kualitas sediaan parasetamol 

dalam tablet. 

 

 

 

 


