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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Dalam dunia farmasi di dunia, perkembangan obat sangat signifikan 

seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Industri farmasi di Indonesia 

merupakan salah satu industri yang mengalami perkembangan yang cukup pesat 

dibanding negara-negara Asia Tenggara. Perkembangan obat semakin meluas 

dikarenakan pasar yang terus berkembang dan besarnya jumlah penduduk 

Indonesia sehingga keberadaan obat semakin dibutuhkan. Hal ini menjadikannya 

potensi besar bagi perkembangan obat di Indonesia. (Anonim 
a) 

, 2014).  Salah 

satu obat yang banyak dibutuhkan adalah obat pereda nyeri (analgesik). Analgesik 

merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi / menekan rasa sakit tanpa 

menghilangkan kesadaran penderita. Pada perkembangan obat analgesik di dunia, 

Obat analgesik banyak digunakan dibutuhkan. Aspirin merupakan jenis obat 

analgesik yang paling banyak digunakan. Diperkirakan penggunaan aspirin di 

Amerika mencapai 30 milyar tablet aspirin per tahun (Koester, 1993). Sedangkan 

peningkatan obat analgesik di Indonesia meningkat mencapai 43%. Asam salisilat 

merupakan obat analgesik yang pertama kali digunakan. Asam salisilat adalah 

asam organik sederhana yang merupakan senyawa golongan karboksilat yang 

mempunyai aktivitas analgesik antipiretik dan antiremetik (Katzung,2002). 

Prototip obat golongan ini adalah aspirin, Obat ini merupakan standar dalam 

menilai obat sejenis. Sehingga obat golongan ini sering disebut juga sebagai obat 

mirip aspirin (aspirin-like drugs) (Wilmana, 2007). Selain itu, Obat analgesik 

antipiretik serta obat anti inflamasi non steroid (NSAID ) merupakan salah satu 

kelompok obat yang banyak diresepkan dan juga digunakan tanpa resep dokter di 

Indonesia. Senyawa obat golongan NSAID yang paling banyak dikenal dan 

digunakan adalah dari turunan salisilat. Asam salisilat sudah tidak digunakan 

secara oral karena toksisitas dan efek samping yang diberikan. Oleh 
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karena itu, senyawa turunannya yang digunakan sebagai analgesik. Senyawa 

turunan asam salisilat yang banyak digunakan adalah aspirin. Sejak dulu hingga 

sekarang aspirin digunakan untuk obat pereda nyeri (analgesik) dan penurun 

panas (antipiretik). Aspirin merupakan analgesik non-narkotika yang digunakan 

untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai sedang yang banyak dipakai. 

Oleh karena itu, Obat analgetika ini menjadi sangat populer dan disenangi oleh 

masyarakat, meskipun tidak dapat menyembuhkan/menghilangkan penyakit dari 

penyebabnya. (Tjay dan Rahardja, 2013). 

Pengembangan obat diperlukan dalam suatu penelitian karena  

pengembangan obat bertujuan untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, 

spesifik, aman dan efek samping minimal (Siswandono dan Soekardjo,2008). 

Oleh karenanya, dilakukan pengembangan obat asam salisilat menjadi aspirin 

dikarenakan efek samping yang merugikan dari asam salisilat. Pengembangan 

obat aspirin dilakukan dengan sintesis aspirin menggunakan reaksi esterifikasi. 

Seiring berjalannya waktu, aspirin memiliki efek samping yang dapat 

menyebabkan gangguan lambung. Selain itu, aspirin dapat berpengaruh pada 

reaksi toksisitas pada saluran cerna dan juga dapat mengakibatkan gangguan 

fungsi ginjal serta pendarahan pasca bedah. Oleh karena itu, akan dibuat suatu 

senyawa turunan yang memiliki struktur mirip aspirin yang diharapkan memiliki 

aktivitas analgesik yang lebih poten. Senyawa turunan tersebut adalah senyawa O-

benzoil-5 kloro asam salisilat yang dihasilkan dari senyawa 5- kloro asam salisilat 

dengan benzoil klorida. Reaksi yang digunakan pada sintesis ini adalah reaksi 

esterifikasi. Reaksi ini merupakan reaksi antara asam karboksilat dengan 

anhidrida asam ataupun asil halida. Pada senyawa O-benzoil-5-kloro asam 

salisilat terdapat kloro pada posisi 5 pada struktur asam salisilat, hal ini 

menandakan adanya peningkatan kelarutan dalam membran. Karena senyawa 

turunan ini bersifat lipofilik, Sehingga diharapkan penembusan senyawa kedalam 

membran biologis. Dengan demikian jumlah senyawa yang berinteraksi  dengan 

reseptor akan meningkat yang menyebabkan peningkatan aktivitas biologi. 

Senyawa kloro sangat reaktif karena bersifat elektronegatif dan merupakan gugus 

menstabilkan elektron yang terdapat pada struktur resonansi inti benzena sehingga 
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inti benzena tidak bergeser antara dua struktur resonansi. Hal ini dikarenakan inti 

benzena terdiri dari dua struktur resonansi (Fessenden and Fessenden,1999).  

Asteya, 2010,  berhasil mensintesis senyawa turunan asam salisilat yaitu 

asam 2-(2’-klorobenzoiloksi) benzoat dengan mereaksikan antara senyawa asam 

2-hidroksi benzoat dengan 2- klorobenzoil klorida dengan reaksi esterifikasi. 

Senyawa hasil sintesis diuji kemurniannya dan karakterisasi struktur. Oleh karena 

itu, Senyawa O-benzoil 5-kloro asam salisilat perlu dilakukan uji kemurnian dan 

karakterisasi. Uji kemurnian dapat diuji melalui dua cara yaitu penentuan titik 

lebur dan penentuan noda senyawa hasil sintesis dengan Kromatografi lapis tipis 

(KLT) dengan menggunakan 3 fase gerak.  

Setelah itu, terdapat tahap uji aktivitas analgesik yang terdiri dari empat 

macam yaitu induksi kimia  (Writhing test), induksi listrik, hot plate, dan tail flick. 

Pada penelitian terdahulu, Ekarmila, 2013, berhasil memodifikasi senyawa 

salisilamida dengan 2,4-diklorobenzoil klorida dengan uji aktivitas analgesiknya 

pada mencit menggunakan metode Writhing test karena metode ini sesuai untuk 

menguji aktivitas analgesik senyawa NSAID, hal ini dikarenakan nyeri yang 

ditimbulkan senyawa kimia yang melibatkan mediator inflamasi. Senyawa O-

benzoil 5-kloro asam salisilat memiliki struktur yang mirip dengan aspirin 

sehingga diharapkan memiliki aktivitas analgesik yang dilakukan dengan uji 

Writhing test. 

Melihat uraian diatas, Penulis ingin melakukan sintesis senyawa O-benzoil 

5-kloro asam salisilat dengan aktivitas analgesik yang diharapkan lebih tinggi dari 

asam salisilat. 

1.2      Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah senyawa O-benzoil-5-kloro asam salisilat dapat dihasilkan dari 

reaksi sintesis struktur 5-kloro asam salisilat dengan pereaksi benzoil 

klorida? 

2. Apakah senyawa O-benzoil-5-kloro asam salisilat mempunyai aktivitas 

sebagai analgesik yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam salisilat 

pada mencit (Mus musculus) 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendapatkan senyawa baru turunan asam salisilat, yaitu O-benzoil-5-

kloro asam salisilat melalui sintesis struktur 5-kloro asam salisilat dengan 

pereaksi benzoil klorida. 

2. Mengetahui aktivitas analgesik dari senyawa O-benzoil-5-kloro asam 

salisilat dan membandingkan aktivitasnya dengan asam salisilat pada 

mencit (Mus musculus). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan senyawa O-benzoil-5-kloro asam 

salisilat hasil reaksi sintesis struktur 5-kloro asam salisilat dengan peraksi benzoil 

klorida yaitu senyawa mempunyai aktivitas analgesik lebih tinggi daripada asam 

salisilat sehingga nantinya digunakan sebagai alternatif calon obat analgesik 

turunan asam salisilat setelah melalui uji pra klinik dan klinik lebih lanjut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


