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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan era baru di abad-21, obat analgesik banyak beredar 

di pasaran baik di Apotek maupun warung-warung kecil. Namun kebanyakan 

orang, bila merasakan sakit selalu mencoba untuk mengurangi rasa sakitnya dengan 

meminum obat, khususnya analgesik yang banyak di perjual belikan. Pada pasien 

yang tidak tahan pada rasa sakit dan merasa belum sembuh total akan terus menerus 

mengkonsumsi obat tersebut hingga merasa sembuh. Bahkan orang awam tidak 

memahami bahaya dari mengkonsumsi obat yang berlebihan sehingga dapat 

mengakibatkan efek samping seperti iritasi lambung, overdosis bahkan 

kematian(Majalah Antara Sumbar, 2014). Rancangan obat analgesik sangat 

berkembang, terutama untuk pengobatan pada usia lanjut dan bagaimana 

perencanaan untuk mengurangi rasa sakit tersebut. Industri Farmasikhususnya di 

Indonesia lebih maju dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. 

Sehingga modifikasi obat dapat meningkat dari tahun ke tahun(Kilbe,2014).Dalam 

pengembangan obat baru diperlukan alokasi biaya yang cukup besar. Adanya 

permasalahan tersebut memberikan dorongan untuk memodifikasi obat analgesik 

yang lebih poten dan lebih efektif sebagai penghilang rasa nyeri. 

Modifikasi turunan yang dapat dilakukan pada struktur turunan asam 

salisilat adalah mengubah gugus karboksil dan hidroksil yang berdasarkan pada 

prinsip salol dan in vivo senyawa dihidrolisis menjadi aspirin, serta cincin aromatik 

atau merubah gugus fungsional(Purwanto dan Susilowati,2000). Metode 

modifikasi digunakan untuk mendapatkan obat baru yang di inginkan , yaitu 

meningkatkan aktivitas obat, menurunkan efek samping atau toksisitas, 

meningkatkan selektivitas obat, memperpanjang masa kerja obat. Modifikasi 

struktur memberikan pandangan dalam pengembangan obat. Tujuan modifikasi 

yaitu memiliki senyawa baru yang lebih poten, memiliki aktivitas yang lebih besar, 

masa kerja yang panjang, serta memberikan efek samping yang lebih rendah 

(Siswandono dan Soekardjo,2000). 
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Analgesik merupakan obat penghilang rasa nyeri tanpa menghilangkan 

kesadaran(Tjay dan Raharja , 2002). Analgetika adalah senyawa yang dapat 

menekan fungsi system saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi 

rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran(Purwanto dan Susilowati,2000). 

Rancangan obat merupakan usaha untuk mengembangkan obat yang telah 

ada, telah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya. Perkembangan obat 

baru sering di gambarkan sebagai proses mengembangkan lebih lanjut, dengan 

tujuan mengurangi atau menghilangkan efek samping yang ada, melalui modifikasi 

molekul atau modifikasi struktur. Dalam pengembangan obat diketahui terdapat 4 

langkah yaitu : 1. Mencari senyawa penuntun ; 2. pengembangan senyawa penuntun 

; 3. prosedur pengembangan obat; dan  4. rancangan obat rasional (Siswandono dan 

Soekardjo,2000).  

Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgesik dapat dibagi 

menjadi dua golongan yaitu golongan analgetika narkotik dan analgetika non 

narkotik. Analgetika narkotik dapat menekan fungsi system saraf pusat secara 

selektif serta untuk mengurangi rasa sakit. Analgetika non narkotik digunakan 

hanya untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat, sehingga aktivitas 

analgetika narkotik jauh lebih besar dibandingkan golongan analgetika non 

narkotika, maka disebut pula analagetika kuat(Purwanto dan Susilowati,2000). 

Asam salisilat merupakan senyawa golongan asam karboksilat dapat 

sebagai analgesik-antipiretik. Namun pada penggunaan oral sangat tidak 

disarankan karena dapat memiliki sifat yang menyebabkan toksik. Sehingga 

senyawa tersebut di modifikasi untuk memperkecil efek samping dan meningkatkan 

aktivitas dari senyawa itu sendiri supaya dapat digunakan secara peroral. 

Aspirin merupakan suatu turunan asam salisilat dan merupakan suatu obat 

analgesik nonnarkotik tertua yang masih dipakai sampai sekarang. Tidak bersifat 

adiktif dan kurang kuat dibandingkan dengan analgesik narkotik. Namun efek 

utama dari aspirin adalah analgesik untuk nyeri namun juga memiliki efek 

antipiretik. Aspirin juga diklasifikasikan sebagai obat antiinflamasi nonsteroid 

(NSAID)(Kee J.L , Hayes E.R., 1996). 

Efek samping aspirin paling umum adalah nyeri perut bagian atas yang 

dihasilkan dari iritasi lambung. Efek samping ini mungkin dihindari dengan 



3 
 

 

 

kombinasi aspirin atau menggunakan salut enterik aspirin yang sedang populer 

tetapi lebih mahal daripada aspirin noncoated dan belum terbukti mengurangi 

gejala iritasi lambung(Eikelboom dan Paikin, 2012).Pada pemakaian aspirin yang 

berlebih dapat mengakibatkan luka pada gastrointestinal pada saluran cerna atas 

dan pada pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan gagal ginjal karena dosis 

komulatif dan durasi penggunaan, serta gangguan pada saluran kencing(Aronson, 

2008.).  

Pada penelitian ini, untuk meningkatkan aktivitas dari asam salisilat sebagai 

analgesik, digunakan esterifikasi antara 5-kloro asam salisilat dengan 4-

trifluorometil benzoil klorida menjadi O-4-trifluorometilbenzoil-5-

kloroasamsalisilat. Media pelarut yang digunakan aseton dan sebagai katalisator 

nya adalah piridin. 

Dengan adanya gugus kloro pada posisi 5 pada asam salisilat, dapat 

meningkatkan kelarutan dalam membran karena 5-kloroasam salisilat menjadi 

senyawa yang bersifiat lipofilik dan gugus kloro bersifat elektronegatif.  Aspirin 

adalah turunan asam salisilat yang dikenal sebagai analgesik. Senyawa O-4-

trifluorometilbenzoil-5-kloroasamsalisilat memiliki struktur yang hampir mirip 

dengan aspirin, karena juga merupakan senyawa ester. Adanya kemiripan dengan 

aspirin, senyawa O-4-trifluorometilbenzoil-5-kloroasamsalisilat maka diharapkan  

memiliki aktivitas yang sama yaitu sebagai analgesik. 

Untuk membuktikan hasil modifikasi senyawa O-4-trifluorometilbenzoil-5-

kloroasamsalisilat, maka dilakukan tahap awal yaitu diuji kemurnian senyawa 

menggunakan penentuan titik lebur dan uji KLT. Tahap berikutnya yaitu uji 

karakterisasi struktur dengan menggunakan metode Spektrofotometer UV, 

Spektofotometer IR, dan Spektrometer 1H-NMR. Pada penelitian sebelumnya 

Ekarmila, 2013, berhasil memodifikasi senyawa salisilamida dengan 2,4-

diklorobenzoil klorida dan melakukan karakterisasi dengan metode 

Spektrofotometer UV, Spektofotometer IR, Spektrometer 1H-NMR dan 

Spektrometer MS. Sehingga pada penelitian ini menggunakan metode tersebut 

untuk karakterisasi struktur senyawa O-4-trifluorometilbenzoil-5-

kloroasamsalisilat, agar dapat diketahui bahwa senyawa tersebut sudah terbentuk. 
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Untuk menguji aktivitas analgesik terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan sebagai parameter yaitu Induksi Kimia, Induksi Listrik,Hot Plate Test, 

dan Tail Flick. Pada penelitian ini , uji aktivitas yang digunakan adalah metode 

induksi kimia (Writhing Test)yang dilakukan pada mencit dengan diberi 

penginduksi nyeri. Senyawa penginduksi nyeri yang dapat digunakan adalah 

larutan KCl 2% ,larutan NaCl 14%,  larutan asam asetat atau histamine.Metode ini 

sangat mudah dilakukan dan memiliki akurasi yang sangat baik dengan metode 

yang sederhana , pada pelaksanaan nya sangat mudah untuk dilakukan pengujian 

pada hewan coba. Peneliti terdahulu  Ekarmila , 2013, menggunakan metode 

Writhing Testuntuk menunjukkan aktivitas analgesik dengan menunjukkan geliat 

pada mencit. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana senyawa O-4-trifluorometilbenzoil-5-kloroasamsalisilat 

dapat dihasilkan dari reaksi modifikasi struktur 5-kloro Asam Salisilat  

dengan 4-trifluorometilbenzoil klorida? 

 

2. Apakah senyawa O-4-trifluorometilbenzoil-5-kloro asam salisilat 

mempunyai aktivitas analgesik lebih tinggi dibandingkan dengan 

aktivitas aspirin itu sendiri ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menghasilkan senyawa O-4-trifluorometilbenzoil-5-kloro asam salisilat 

dari modifikasi struktur antara 5-kloroasam salisilat dengan 4-

trifluorometil benzoil. 

 

2. Mengetahui aktivitas analgesik yang dimiliki oleh senyawa O-4-

trifluorometilbenzoil-5-kloro asam salisilat serta dapat membandingkan 

dengan aktivitas struktur aspirin dengan Mencit. 

 

 

 

 

 

 

 

 


