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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Demam adalah suatu kondisi saat suhu badan lebih tinggi dari 

biasanya atau di atas suhu normal. Umumnya terjadi ketika seseorang 

mengalami gangguan kesehatan. Suhu badan normal manusia biasanya 

berkisar antara 36-37ºC. Jadi seseorang yang mengalami demam, suhu 

badannya di atas 37ºC. Sebenarnya suhu badan yang mencapai 37,5ºC 

masih berada di ambang batas suhu normal. Tentu saja sepanjang suhu 

tersebut tidak memiliki kecenderungan untuk meningkat. Dengan kata 

lain, ketika suhu badan mencapai ambang batas sudah selayaknya hal 

tersebut mendapatkan perhatian yang lebih serius sehingga 

kemungkinan melampaui batas ambang dapat dihindarkan (Widjaja, 

2001). 

Demam dapat diderita oleh siapa saja, dari bayi hingga berusia 

paling lanjut sekalipun. Demam sesungguhnya merupakan reaksi 

alamiah dari tubuh manusia dalam usaha melakukan perlawanan 

terhadap beragam penyakit yang masuk atau berada atau berada dalam 

tubuh. Dengan kata lain demam adalah bentuk mekanisme pertahanan 

tubuh terhadap serangan penyakit. Apabila ada suatu kuman penyakit 

yang masuk kedalam tubuh, secara otomatis tubuh akan melakukan 

perlawanan terhadap kuman penyakit itu dengan mengeluarkan zat 

antibodi. Pengeluaran zat antibodi lebih banyak dari pada biasanya ini 

diikuti dengan naiknya suhu badan. Semakin berat penyakit yang 
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menyerang, semakin banyak pula antibodi yang dikeluarkan, dan 

akhirnya semakin tinggi pula suhu badan yang terjadi (Widjaja, 2001). 

Obat yang berfungsi  untuk mengatasi demam pada umumnya 

adalah ibuprofen, Parasetamol dan Aspirin. Tetapi pada prinsipnya, 

Ibuprofen dapat digunakan sebagai pengganti parasetamol, Ibuprofen 

digunakan untuk demam yang membandel atau suhu tinggi (40ºC) 

disertai dengan peradangan.  Pemberian obat ini dapat dilakukan 

sebanyak    3 – 4 kali dalam 24 jam, tergantung dari usia penderita.  Obat 

ini tidak cocok untuk anak yang mengidap asma.  Meskipun sedikit, obat 

ini juga memiliki efek samping berupa gangguan/iritasi pada lambung. 

Untuk penggunaan Aspirin sebagai antipiretik sudah ditinggalkan karena 

mempunyai efek samping dapat menimbulkan Sindroma Reye (Reye’s 

Syndrome) pada anak yang dapat berakibat fatal (Sofan, 2010). 

Selama bertahun-tahun konsumen merasa aman dalam memilih 

Parasetamol sebagai obat pereda sakit. Berbeda dengan jenis Ibuprofen 

atau Asetosal (asam asetilsalisilat), Parasetamol tidak menyebabkan 

peradangan. Karena itulah obat ini sering dianggap aman ( Samuel, 

2009). 

Parasetamol adalah obat pereda demam dan nyeri yang paling 

banyak dipergunakan. Senyawa ini dikenal dengan nama lain 

Asetaminofen, merupakan senyawa metabolit aktif Fenasetin, namun 

tidak memiliki sifat karsinogenik (menyebabkan kanker) seperti halnya 

Fenasetin. Senyawa ini bila dikombinasikan dengan obat anti inflamasi 
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non steroid (NSAID) atau obat pereda nyeri opioid, dapat digunakan 

untuk mengobati nyeri yang lebih parah (Adi, 2009). 

Demam banyak dijumpai pada anak-anak, sehingga pada 

umumnya obat dalam bentuk cair lebih disukai daripada bentuk padat 

karena mudahnya menelan cairan dan keluwesan dalam pemberian 

dosis. Pemberian lebih mudah untuk memberikan dosis yang relatif 

sangat besar, aman dan juga mudah diatur penyesuaian dosis untuk 

anak (Ansel, 1989) 

Efek terapetik suatu obat tergantung dari banyak sekali faktor, 

antara lain cara dan bentuk pemberian, sifat fisikokimiawi yang 

menentukan resorpsi, biotransformasi, dan ekskresinya dalam tubuh. 

Selain itu faktor individu serta kondisi fisiologis pengguna juga sangat 

berpengaruh. Hal yang juga penting adalah stabilitas dari obat itu 

sendiri, suatu obat akan memberikan efek terapetis yang baik jika obat 

tersebut dalam keadaan yang stabil. 

Stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang 

dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya 

penurunan kadar selama penyimpanan (Connors,et al., 1986). 

Stabilitas dari larutan Parasetamol yaitu tidak stabil terhadap 

cahaya sehingga sebaiknya dilindungi dari cahaya, pada keadaan kering 

Parasetamol stabil pada suhu sampai 45ºC. Produk hidrolisis 

parasetamol p-aminophenol berperan sebagai kontaminan atau sebagai 

hasil akhir yang menunjukkan degradasi p-aminophenol  dengan 

mekanisme oksidasi terhadap quinonimine dan produk pewarnaan 



4 

 

terhadap warna merah muda, coklat dan hitam. Parasetamol relatif tidak 

stabil terhadap oksidasi (Dahlin, 1982). Kadar atau produk degradasi 

yang tidak berkhasiat, bersifat toksik, sehingga menjadi tidak aman 

(Widya, 2008) 

Faktanya masyarakat cenderung menyimpan obat pada tempat-

tempat dan suhu tertentu yang dimungkinkan akan mengurangi bahkan 

merusak stabilitas dari obat tersebut, misalnya diatas TV, pada tempat 

yang disinari lampu terus menerus, dan tempat-tempat lain yang 

bersuhu relatif tinggi. Sehingga ketidak stabilan suatu obat rentang 

terjadi. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

pola  penyimpanan  (dalam lemari es dan suhu ruangan) terhadap 

stabilitas kadar  parasetamol sirup untuk memeberikan pengetahuan 

terhadap masyarakat akan bahaya dari ketidakstabilan  sirup 

parasetamol. 

1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh pola penyimpanan terhadap stabilitas 

kadar Parasetamol sirup generik ?  

1.3. Tujuan 

a.  Untuk mengetahui pengaruh pola penyimpanan yang dilakukan 

dalam suhu lemari  es dan suhu ruangan terhadap stabilitas kadar 

parasetamol dalam sediaan sirup. Dengan mengikuti ketentuan 

yang tertera dalam Faramakope Indonesia edisi IV. 

b. Menentukan cara penyimpanan yang baik untuk tetap menjaga 

stabilitas kadar parasetamol sirup. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

1.Bagi Peneliti 

a. Peneliti dapat mengetahui pengaruh pola penyimpanan yang 

dilakukan di lemari es dan suhu ruangan terhadap stabilitas kadar 

parasetamol dalam sediaan sirup. 

b. Sebagai tahap pembelajaran dalam penelitian. 

2. Bagi Instansi penelitian 

Sebagai bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

3.Bagi Masyarakat 

a. Menambah pengetahuan masyarakat tentang cara penyimpanan 

sirup parasetamol yang baik dan benar. 

b. Masyarakat dapat menerapkan atau melakukan penyimpanan 

parasetamol sirup yang baik dan benar. 

1.5 Hipotesis 

Penyimpanan dalam suhu lemari es lebih baik dibanding dengan 

penyimpanan dalam suhu ruangan. 

 

 


