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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Asam salisilat adalah salah satu bahan kimia yang cukup penting dalam 

kehidupan sehari-hari serta memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena 

dapat digunakan sebagai bahan utama dari pembuatan obat-obatan seperti 

antiseptik  dan analgesik  serta bahan baku untuk keperluan dalam bidang farmasi 

(Supardani, dkk,  2006).  

Sebagai antiseptik, asam salisilat adalah zat yang dapat mengiritasi kulit 

dan selaput lendir. Asam salisilat tidak diserap oleh kulit, tetapi membunuh sel 

epidermis dengan sangat cepat tanpa memberikan efek langsung pada sel dermis. 

Setelah beberapa hari akan menyebabkan terbentuknya lapisan-lapisan kulit yang 

baru (Rieko & Panji, 2007). Oleh karena itu, asam salisilat biasanya digunakan 

untuk obat topikal.  

Senyawa-senyawa yang bersifat keratolitik dan antiseptik biasa digunakan 

untuk mencegah penyakit kulit, seperti timbulnya jerawat ataupun gatal-gatal di 

daerah tubuh tertentu dan salah satu bahan yang sering digunakan adalah asam 

salisilat. Asam salisilat juga merupakan zat anti jerawat sekaligus keratolitik yang 

lazim diberikan secara topikal. Penggunaan serbuk tabur atau keratolitik 

merupakan usaha yang akan mengurangi ketebalan intraseluler dalam selaput 

tanduk dengan cara melarutkan semen intraseluler dan menyebabkan desintergrasi 

dan pengelupasan kulit (Wasitaatmadja, 1997). 

Asam salisilat menurut BPOM, melalui PerMenKes RI 

No.772/Menkes/Per/IX/88 No. 1168/menkes/per/xi/1999, adalah salah satu bahan 

tambahan makanan yang dilarang adalah asam salisilat. Asam salisilat dilarang 

digunakan sebagai bahan pengawet makanan di Indonesia, karena asam salisilat 

memiliki iritasi kuat ketika terhirup atau tertelan. Bahan ketika ditambah air, asam 

salisilat tetap memberikan gangguan kesehatan pada tubuh karena dapat 

menyebabkan nyeri, mual, dan muntah jika tertelan (Cahyadi, 2006). 

Bahan obat asam salisilat dengan dosis yang tepat dapat memberikan efek 

terapeutik yang di inginkan, namun pada penggunaan secara terus menerus dapat 
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menyebabkan kerusakan pada kulit. Penggunaan topikal asam salisilat dengan 

konsentrasi tinggi, pada daerah kulit yang luas, pada kulit yang rusak dan dalam 

jangka waktu yang lama dapat menyebabkan keracunan sistemik akut. 

Penggunaan pada sediaan kosmetik seperti serbuk tabur  yang mengandung asam 

salisilat, meskipun menjadikan kulit tampak mulus namun membuat kulit lebih 

sensitif terhadap paparan sinar matahari, pemakaian bertahun-tahun dapat 

mengendap di kulit dan menyebabkan kulit tampak biru kehitaman dan dapat 

memicu timbulnya kanker melanocyt atau kanker kulit (Anief M, 1997). 

Selain untuk obat topikal, bahan obat  ini juga mempunyai aktivitas 

analgesik-antipiretik dan antirematik, tetapi tidak digunakan secara oral karena 

terlalu toksik. Yang banyak digunakan sebagai analgesik-antipiretik adalah 

senyawa turunannya. Turunan asam salisilat digunakan untuk mengurangi rasa 

sakit pada nyeri kepala, sakit otot dan sakit yang berhubungan dengan reumatik. 

Turunan asam salisilat juga dapat menimbulkan efek samping yaitu iritasi 

lambung (Siswandono & Soekardjo, 2000).  

Seiring berjalannya waktu, perkembangan konsumsi untuk turunan asam 

salisilat di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini didukung  

dengan adanya industri-industri  yang menggunakan asam salisilat sebagai bahan 

baku utama  seperti halnya industri pembuatan aspirin, metil salisilat dan 

salisilamida (Rieko & Panji, 2007).  

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan asam salisilat 

dengan konsentrasi tinggi dalam sediaan kosmetik lain juga seperti cream dan gel. 

BPOM telah menetapkan kadar maksimum untuk asam salisilat yang diizinkan 

terkandung dalam produk kosmetik adalah tidak boleh lebih dari 2% (Anonim, 

2008). 

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 asam 

salisilat, dimana pada pengujian ini sediaan serbuk asam salisilat direaksikan 

dengan FeCl3 larutan yang terbentuk adalah warna ungu. Pembentukan warna ini 

dapat dipakai untuk menentukan adanya perubahan kadar asam salisilat setelah 

dilakukan penyimpanan pada suhu ruangan dengan metode spektrofotometri 

Visibel (DepKes RI, 1995). 

Stabilitas bahan obat adalah kemampuan suatu produk untuk 

mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama yang dimilikinya pada saat 

dibuat meliputi identitas, kekuatan, kualitas, kemurnian dalam batasan waktu yang 

ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaannya (Lachman & 

Lieberman, 1994). Masalah stabilitas biasanya seringkali dihadapi dalam sediaan 

bentuk cair, tidak ditemukan dalam bentuk sediaan bentuk serbuk (DepKes, 

1995), tetapi peneliti akan melakukan Uji Stabilitas Warna Ferri Salisilat Pada 

Sediaan Serbuk Tabur Asam Salisilat Terhadap Pola Penyimpanan Dengan 

Metode Spektrofotometri Visibel. Sampel serbuk tabur asam salisilat ini 

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

digunakan oleh masyarakat sebagai obat topikal, terlebih lagi dengan harganya 

murah dan mudah didapat tetapi terkadang masyarakat tidak mengetahui dampak 

buruk yang ditimbulkan apabila digunakan secara berlebihan karena obat ini juga 

tidak stabil dengan kelembapan sehingga harus disimpan dalam wadah yang 

tertutup baik dan rapat (Reynolds, 1982).   

Dalam Farmakope Indonesia, metode standart penetapan kadar asam 

salisilat dalam serbuk adalah menggunakan Thin- Layer Chromatographic (TLC). 

Selain itu  asam salisilat juga dapat ditetapkan secara Colorimetri dan U.V, 

Spectrophotometric (Vogel, 1994). 

Pada metode TLC, setelah sampel di eluasi dan didapatkan titik noda maka 

disemprot dengan 5% larutan ferri klorida (Shaikh & Ahmad, 1993). Warna  ungu 

ini  yang dapat menunjukan adanya asam salisilat. Inilah yang menjadi acuan 

untuk menentukan metode baru yang murah dan memiliki ketelitian serta 

ketepatan yang tinggi dalam penetapan kadar  tehadap  uji stabilitas warna ferri 

salisilat. Senyawa obat ini biasa digunakan untuk obat topikal oleh konsumen 
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juga, maka dapat dilakukan uji stabilitas karena untuk mengetahui  pengaruh 

kadar asam salisilat setelah dilakukan penyimpanan pada suhu ruangan.  

Asam salisilat bila direaksikan dengan FeCl3 akan terbentuk warna ungu. 

Pembentukan warna ini dapat dipakai sebagai dasar uji stabilitas warna ferri 

salisilat untuk penetapan kadar asam salisilat dengan Spektrofotometri UV-Vis. 

Senyawa berwarna tersebut biasa mengabsorbsi radiasi elektromagnetik pada 

daerah visibel. Oleh karena itu, peneliti akan menetapkan kadar asam salisilat 

padalarutan warna ferri salisilat dengan parameter waktu penyimpanan (DepKes 

RI, 1995). 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada perubahan warna  pada larutan ferri salisilat setelah dilakukan  

penyimpanan pada suhu ruangan ? 

2. Apakah ada perubahan kadar asam salisilat pada uji stabilitas warna ferri 

salisilat ? 

3. Apakah parameter validasi  metode analisis memenuhi persyaratan ? 

4. Berapakah waktu pengocokan untuk memperoleh hasil reaksi secara 

optimal ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah ada perubahan warna pada larutan larutan ferri 

salisilat  setelah  dilakukan penyimpanan pada suhu ruangan. 

2. Untuk mengetahui apakah ada perubahan kadar asam salisilat pada uji 

stabilitas warna ferri salisilat. 

3. Untuk mengetahui apakah parameter validasi metode analisis memenuhi 

persyaratan. 

4. Untuk mengetahui waktu pengocokan sehingga memperoleh hasil reaksi 

secara optimal.  

1.4 Hipotesis 

Ada  pengaruh kadar asam salisilat pada uji stabilitas warna ferri salisilat  

pada sediaan serbuk  tabur asam salisilat terhadap pola penyimpanan pada  

suhu ruangan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Dapat mengetahui apakah ada perubahan warna pada larutan ferri salisilat 

setelah dilakukan  penyimpanan pada suhu ruangan. 

2. Dapat mengetahui apakah ada perubahan kadar asam salisilat pada uji 

stabilitas warna ferri salisilat. 

3. Dapat mengetahui apakah parameter validasi metode analisis memenuhi 

persyaratan. 

4. Dapat menentukan waktu pengocokan untuk mendapatkan reaksi yang 

optimal. 


