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Stabilitas suatu obat atau bahan obat merupakan salah satu faktor 
yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bentuk sediaan farmasi. Agar 
suatu obat dapat digunakan secara aman, maka obat tersebut harus stabil. 
Stabil selama penyimpanan dalam jangka waktu yang cukup lama. Untuk 
mengetahui stabilitas suatu bahan obat dapat dilakukan dengan cara 
mengamati peruraiannya. Demikian pula dengan senyawa obat golongan 
analgetika, selain efektivitasnya untuk menghilangkan rasa nyeri, 
kestabilanan juga menjadi prioritas yang harus diperhatikan, karena bila 
senyawa obat tersebut sudah terurai selama proses penyimpanan, maka 
efektivitasnya menjadi kurang optimal. 

Asam o-asetilsalisilat atau yang lebih sering dikenal dengan asetosal, 
adalah salah satu contoh obat analgetika non narkotik dari kelompok obat 
antiinflamasi non steroid (AINS). Asam o-asetilsalisilat merupakan 
senyawa ester aromatis, senyawa ini relatif tidak stabil dan terurai oleh 
adanya transfer gugus asil. Dalam hal ini reaksi yang paling memberikan 
konstribusi dalam ketidakstabilan asetosal adalah hidrolisis. Kinetika dan 
mekanisme hidrolisis asam o-asetilsalisilat (asetosal) disebabkan oleh 
adanya ionisasi pada gugus asam karboksilat. Reaksi hidrolisis asetosal 
menghasilkan senyawa asam salisilat dan asam asetat. 

Siswandono (2012) telah mensintesis turunan asam salisilat baru 
yaitu asam o-(2-klorobenzoil)salisilat dari asam salisilat dan 2-klorobenzoil 
klorida menggunakan reaksi Schotten-Bauwmann. Dibandingkan dengan 
asam o-asetilsalisilat, senyawa asam o-(2-klorobenzoil)salisilat mempunyai 
halangan ruang yang lebih besar yang dimana dapat mempengaruhi 
kecepatan hidrolisis, karena nukleofil air lebih sukar menyerang gugus 2-
klorobenzoil dibanding gugus asetil pada asetosal. 

Dapat disimpulkan bahwa asam o-(2-klorobenzoil)salisilat memiliki 
aktivitas sebagai analgesik.Oleh karena itu diperlukan penelitian 
berkelanjutan untuk mengukur seberapa besar aktivitasnya sebagai 
analgesik, salah satu parameternya dengan melihat stabilitasnya sebagai 
senyawa baru. Tidak berbeda dengan turunan asam salisilat lainnya, 
misalkan asetosal mengalami hidrolisis begitu pula pada asam o-(2-
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klorobenzoil)salisilat. Oleh karenanya dalam penelitian ini dilakukan studi 
kinetika rekasi hidrolisis asam o-(2-klorobenzoil)salisilat. 

Pada pH 11 reaksi hidrolisis asam o-(2-klorobenzoil)salisilat 
mengikuti kinetika reaksi orde pertama semu. Oleh karena itu reaksi 
hidrolisis ini dilakukan pada pH 11 dan suhu 80˚C. Pada setiap interval 
waktu tertentu diambil larutan uji untuk ditetapkan kadar asam salisilat 
sebagai produk hidrolisis. Dari percobaan ini akan dapat diketahui harga 
tetapan laju reaksi (k), waktu paruh (t½) dan batas umur simpan (self life = 
t90) dari senyawa. Dengan membandingkan harga k, t½ dan t90 dari asam o-
(2-klorobenzoil)salisilat dan asam o-asetilsalisilat tersebut mana yang 
didapatkan lebih stabil dan dibandingkan dari hasil keduanya. 

Harga tetapan laju reaksi (k) dari asam o-(2-klorobenzoil)salisilat 
dan asam o-asetilsalisilat pada tiap pH dihitung dari harga slope hubungan 
antara 

OC
kt

Ct log
303,2

log  . Harga k yang didapat kemudian akan 

digunakan untuk menghitung harga t½ dan t90 dengan rumus t½ = 0,693/k 
dan t90 = 0,105/k. 

Hasil perhitungan parameter kinetika menunjukkan bahwa pada pH 
11 dan suhu 80˚C harga k asam o-(2-klorobenzoil)salisilat (9,2×10-4)/menit 
dan t½ = 753,26 menit. Sedangkan asetosal mempunyai harga k (1,927×10-

2)/menit dan t½ = 35,96 menit. 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa asam o-(2-klorobenzoil)salisilat 

mempunyai tetapan laju reaksi lebih rendah daripada asam o-asetilsalisilat 
(asetosal) sehingga senyawa tersebut lebih stabil daripada asetosal dalam 
pH 11 dan suhu 80˚C, hal itu juga ditunjukkan pada harga t½ asam o-(2-
klorobenzoil)salisilat yang lebih lama daripada asam o-asetilsalisilat 
(asetosal). 

Hasil penelitian ini berupa harga k dan t½ menunjukkan bahwa 
senyawa asam o-(2-klorobenzoil)salisilat lebih stabil daripada asam o-
asetilsalisilat (asetosal). Hal ini disebabkan karena pengaruh halangan ruang 
dari gugus o-(2-klorobenzoil) pada asam o-(2-klorobenzoil)salisilat lebih 
besar dibanding gugus asetil pada  asam o-asetilsalisilat, sehingga  nukleofil 
air lebih sukar menyerang atom karbonil pada asam o-(2-
klorobenzoil)salisilat dibanding atom karbonil pada asam o-asetilsalisilat 
(asetosal), yang berakibat asam o-(2-klorobenzoil)salisilat lebih sukar 
terhidrolisis. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pada pH 11 dan 
suhu 80oC asam o-(2-klorobenzoil)salisilat lebih stabil dibanding asam o-
asetilsalisilat (asetosal), maka terhadap senyawa asam o-(2-
klorobenzoil)salisilat dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan uji-uji 
pre-klinik lain dan uji klinik, untuk kemudian dikembangkan menjadi 
produk calon obat analgesik yang baru. 
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