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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada awal pengembangan obat, usaha penemuan obat baru pada umumnya 

bersifat coba-coba (trial and error) sehingga biaya pengembangan obat baru 

sangat mahal (Siswandono dan Soekardjo, 1995). Rancangan obat analgesik 

sangat berkembang, terutama untuk pengobatan pada usia lanjut dan bagaimana 

perencanaan untuk mengurangi rasa sakit tersebut. 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. 

 Analgetika (obat penghilang rasa nyeri) ialah obat yang digunakan untuk 

mengurangi atau menekan rasa sakit, misalnya rasa sakit kepala, otot, perut, gigi 

dan sebagainya. Analgetik dapat meringankan rasa nyeri tanpa menghilangkan 

kesadaran penderita. Karena khasiat dari obat analgetika ini dapat mengurangi 

rasa sakit atau nyeri, maka obat analgetika ini menjadi sangat populer dan 

disenangi oleh masyarakat, meskipun tidak dapat menyembuhkan atau 

menghilangkan penyakit dari penyebabnya. 

 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). Modifikasi molekul 

merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan obat baru dengan 

aktivitas yang dikehendaki, antara lain yaitu meningkatkan aktivitas obat, 

menurunkan efek samping atau toksisitas, meningkatkan selektivitas obat, 

memperpanjang masa obat, meningkatkan kenyamanan penggunaan obat dan 

meningkatkan aspek ekonomis obat. Modifikasi molekul pada umumnya 

dilakukan dengan cara seleksi atau sintesis “obat lunak”, pembuatan pra-obat dan 

“obat target”, dan modifikasi molekul obat yang telah diketahui aktivitas 

biologisnya (Siswandono dan Soekardjo, 1995). 
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 Analgetik atau obat penghilang nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau 

menghalau rasa nyeri tanpa menghalangi kesadaran (perbedaan dengan anestetika 

umum) (Tjay, 2007). Analgetika bekerja dengan meningkatkan nilai ambang 

persepsi rasa sakit (Purwanto dan Susilowati, 2000). 

 Nyeri adalah perasaan sensoris dan lemah emosional yang tidak enak dan 

berkaitan dengan ancaman (kerusakan) jaringan. Keadaan psikis sangat 

mempengaruhi nyeri, misalnya emosi dapat menimbulkan sakit (kepala) atau 

memperhebatnya, tetapi dapat pula menghindarkan sensasi rangsangan nyeri. 

Nyeri merupakan suatu perasaan pribadi dan ambang toleransi nyeri berbeda-beda 

bagi setiap orang. Batas nyeri untuk suhu adalah konstan, yakni pada 44-45°C 

(Tjay, 2007). 

 Ambang nyeri didefinisikan sebagai tingkat (level) pada mana nyeri dirasakan 

untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, intensitas rangsangan yang terendah saat 

orang merasakan nyeri. Untuk setiap orang ambang nyerinya adalah konstan 

(Tjay, 2007). 

 Rancangan obat adalah usaha untuk mengembangkan struktur obat yang telah 

ada, yang sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya, atas dasar 

penalaran yang sistemik dan rasional, dengan mengurangi faktor coba-coba 

seminimal mungkin. Rancangan obat sering digambarkan sebagai proses elaborasi 

sistemik untuk mengembangkan lebih lanjut obat yang sudah ada, dengan tujuan 

mendapatkan obat baru dengan efek biologis yang diinginkan dan mengurangi 

atau menghilangkan efek samping yang ada, melalui manipulasi molekul. Dalam 

rancangan obat diketahui terdapat 4 langkah yaitu : 1. Mencari senyawa penuntun; 

2. Manipulasi molekul; 3. Merumuskan hubungan kuantitatif; 4. Hasil analisis 

regresi (Siswandono dan Soekardjo, 1995). 

 Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgetika dibagi 

menjadi dua golongan yaitu analgetika narkotik dan analgetika non narkotik. 

Analgetika narkotik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf 

pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit, yang moderat 

ataupun berat. Analgetika non narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit 

yang ringan sampai moderat, sehigga sering disebut analgetika ringan, juga untuk 

menurunkan suhu badan pada keadaan panas badan yang tinggi dan sebagai 
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antiradang untuk pengobatan rematik. Analgetika non narkotika bekerja pada 

perifer dan sentral sistem saraf pusat. Obat golongan ini mengadakan potensiasi 

dengan obat-obat penekan sistem saraf pusat. Aktivitas analgetika narkotik jauh 

lebih besar dibanding golongan analgetik non narkotik, sehingga disebut pula 

analgetika kuat (Purwanto dan Susilowati, 2000).  

 Asam salisilat merupakan senyawa golongan asam karboksilat dapat 

digunakan sebagai analgesik-antipiretik. Namun pada penggunaan oral yang 

sangat tidak disarankan karena dapat memiliki sifat yang menyebabkan toksik. 

Sehingga senyawa tersebut dimodifikasi untuk memperkecil efek samping dan 

meningkatkan aktivitas dari senyawa itu sendiri supaya dapat digunakan secara 

peroral. Turunan asam salisilat digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada nyeri 

kepala, sakit otot dan sakit yang berhubugan dengan rematik (Purwanto dan 

Susilowati, 2000). 

 Aspirin digunakan sebagai analgesik-antipiretik dan antirematik. Merupakan 

suatu turunan asam salisilat dan merupakan suatu obat analgesik non narkotik 

tertua yang masih dipakai sampai sekarang. Pemberian aspirin dalam dosis rendah 

dan dalam waktu yang lama dapat digunakan untuk mencegah serangan jantung. 

Aspirin juga digunakan untuk pengobatan trombosis karena mempunyai efek 

antiplatelet. Absorpsi aspirin dalam saluran cerna lebih cepat, terutama pada usus 

kecil dan lambung, dan segera terhidrolisis menjadi asam salisilat yang aktif 

(Purwanto dan Susilowati, 2000).  

 Turunan asam salisilat salah satunya aspirin yaitu menimbulkan efek samping 

iritasi lambung. Efek samping ini mungkin dihindari dengan 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 penelitian ini, untuk meningkatkan aktivitas dari asam salisilat sebagai 

analgesik, dikembangkan melalui proses esterifikasi antara 5 metil asam salisilat 

dengan benzoil klorida menjadi O-Benzoil-5-Metil Asam Salisilat. Media pelarut 

yang digunakan aseton dan sebagai katalisatornya adalah piridin. 

 Dengan adanya gugus hidroksil pada posisi 2 pada asam salisilat, dapat 

meningkatkan kelarutan dalam membran karena 5 metil asam salisilat menjadi 
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senyawa yang bersifat lipofilik dan gugus O (oksigen) bersifat elektronegatif. 

Aspirin adalah turunan asam salisilat yang dikenal sebagai analgesik. Senyawa  

O-Benzoil-5-Metil Asam Salisilat memiliki struktur yang hampir mirip dengan 

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

dengan senyawa O-Benzoil-5-Metil Asam Salisilat maka diharapkan senyawa 

tersebut, memiliki aktivitas yang sama yaitu sebagai analgesik. 

 Untuk membuktikan hasil modifikasi senyawa O-Benzoil-5-Metil Asam 

Salisilat, 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, Spektrofotometer 

IR, dan Spektrometer 
1
H-NMR. Pada penelitian sebelumnya Reny, 2014, berhasil 

memodifikasi senyawa asam salisilat dengan O-4-trifluorometilbenzoil-5-kloro 

asam salisilat dan melakukan karakterisasi dengan metode Spektrofotometer UV, 

Spektrofotometer IR, dan Spektrometer 
1
H-NMR. Sehingga pada penilitian ini 

menggunakan metode tersebut untuk karakterisasi struktur senyawa O-Benzoil-5-

Metil Asam Salisilat, agar dapat diketahui bahwa senyawa tersebut sudah 

terbentuk. 

 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 struktur 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 struktur terdahulu, Reny, 2014, menggunakan metode 

Writhing Test untuk menunjukkan aktivitas analgesik turunan asam salisilat 

dengan menunjukkan geliat mencit. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana senyawa O-Benzoil-5-Metil Asam Salisilat dapat dihasilkan dari 

reaksi modifikasi struktur 5-Metil Asam Salisilat dengan Benzoil Klorida ? 
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2. Apakah senyawa O-Benzoil-5-Metil Asam Salisilat mempunyai aktivitas 

analgesik lebih tinggi dibandingkan dengan aspirin ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menghasilkan senyawa O-Benzoil-5-Metil Asam Salisilat dari modifikasi 

struktur antara 5-Metil Asam Salisilat dengan Benzoil Klorida. 

2. Mengetahui aktivitas analgesik yang dimiliki oleh senyawa O-Benzoil-5-Metil 

Asam Salisilat serta membandingkan dengan aktivitas aspirin menggunakan 

Mencit. 

1.4 Hipotesis 

1. Senyawa O-Benzoil-5-Metil Asam Salisilat dapat disintesis melalui reaksi 

esterifikasi antara 5-Metil Asam Salisilat dengan Benzoil Klorida.  

2. Senyawa hasil sintesis ini dapat menghasilkan aktivitas analgesik yang lebih 

poten dari pada asetosal karena secara teoritis log P dan MR dari senyawa 

hasil jauh lebih besar dari pada aspirin. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan terbentuknya senyawa baru            

O-Benzoil-5-Metil Asam Salisilat yang memiliki aktivitas analgesik yang lebih 

besar dari aspirin. Sehingga dapat digunakan sebagai salah satu contoh obat 

analgesik yang poten dan memiliki efek samping yang rendah. 

 


