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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Usaha penemuan obat baru pada awalnya secara umum bersifat coba-coba 

(trial and error) sehingga membutuhkan biaya yang mahal dalam 

pengembangannya. Hal ini dapat dipahami bahwa dari 8.000 sampai 10.000 

senyawa baru yang disintesis atau yang didapat dari sumber alam, setelah melalui 

berbagai uji kimia, fisika, aktivitas, toksisitas, farmakokinetik, farmakodinamik, 

dan uji klinik, kemungkinan hanya satu senyawa yang secara klinik dapat 

digunakan sebagai obat (Siswandono dan Soekardjo, 2008).  

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan yang tidak menyenangkan, 

bersifat sangat subjektif. Perasaan nyeri pada setiap orang berbeda dalam hal skala 

maupun tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau 

mengevaluasi rasa nyeri yang dialami (Azis, 2009). 

Obat analgesik antipiretik serta obat antiinflamasi nonsteroid (AINS) 

merupakan salah satu kelompok obat yang banyak diresepkan dan juga digunakan 

tanpa resep dokter. Obat-obat ini merupakan suatu kelompok obat yang heterogen 

secara kimia. Walaupun demikian obat-obat ini ternyata memiliki banyak 

persamaan dalam efek terapi maupun efek samping (Wilmana dan Gan, 2007). 

Analgetika dibagi menjadi dua golongan berdasarkan mekanisme kerjanya 

yaitu analgetika narkotik dan analgetika non narkotik. Salah satu obat yang 

termasuk obat golongan analgesik non-narkotik adalah aspirin. Aspirin adalah 

obat antinyeri tertua (1989) yang sampai kini masih banyak digunakan di seluruh 

dunia. Zat ini juga berkhasiat sebagai anti demam yang kuat dan pada dosis 

rendah 80 mg berdaya menghambat agregasi trombosit. Efek samping yang sering 

terjadi berupa iritasi mukosa lambung dengan resiko tukak lambung dan 

perdarahan samar (Tjay dan Rahardja, 2010).  

Sebagai obat yang sering digunakan pada masyarakat, aspirin sering 

dilaporkan dapat menimbulkan keracunan. Di Inggris, angka kejadian keracunan 

aspirin adalah 5-7% dari seluruh keracunan obat yang dibawa ke rumah sakit dan 



2 

 

 

 

menyebabkan 30-40 kasus kematian per tahun. Sementara di Amerika Serikat (2004), 

dilaporkan sebanyak 9% keracunan aspirin tingkat sedang dari kasus keracunan obat 

seluruhnya, 1% keracunan aspirin tingkat berat, dan sebanyak 64 orang (0,2%) 

meninggal dunia (Miladiyah, 2012).  

Modifikasi struktur molekul senyawa yang telah diketahui aktivitas 

biologisnya merupakan salah satu strategi dalam pengembangan obat. Modifikasi 

tersebut bertujuan untuk mendapatkan senyawa baru yang mempunyai aktivitas lebih 

tinggi, masa kerja yang lebih panjang, tingkat kenyamanan yang lebih tinggi, 

toksisitas atau efek samping yang lebih rendah, lebih selektif dan lebih stabil. Selain 

itu modifikasi struktur molekul juga digunakan untuk mendapatkan senyawa baru 

yang bersifat antagonis atau antimetabolit (Rudyanto, 2005). 

Dalam usaha untuk meningkatkan aktivitas dari asam salisilat sebagai 

analgesik, maka pada penelitian ini dilakukan modifikasi turunan asam salisilat yaitu 

asam 5-metil salisilat dengan pereaksi 4-metilbenzoil klorida yang diharapkan akan 

menghasilkan senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-metil salisilat. Proses modifikasi 

menggunakan reaksi esterifikasi asil halide yang dimodifikasi antara asam 5-metil 

salisilat dengan pereaksi 4-metilbenzoil klorida menjadi senyawa asam O-(4-

metilbenzoil)-5-metilsalisilat. Media pelarut yang digunakan adalah THF dan sebagai 

katalisatornya digunakan TEA. 

Senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-metilsalisilat memiliki struktur yang 

mirip dengan aspirin karena senyawa ini juga merupakan senyawa ester. Adanya 

kemiripan dengan struktur tersebut, senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-metilsalisilat 

diharapkan akan memiliki aktivitas sebagai analgesik. Berdasarkan data teoritis 

dengan komputer melalui Chem Draw Ultra diketahui bahwa aspirin memiliki Log P 

= 1,21 dengan MR = 43,29 (cm3/mol), sedangkan senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-

5-metilsalisilat memiliki nilai Log P = 4,05 dengan MR = 75,21 (cm3/mol). Adanya 

peningkatan nilai Log P pada senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-metilsalisilat akan 

meningkatkan kemampuan senyawa tersebut dalam menembus membran sehingga 

akan meningkatkan aktivitas analgesik senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-

metilsalisilat. 
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Untuk membuktikan bahwa senyawa yang dibuat telah terbentuk maka 

dilakukan beberapa pengujian untuk menguji senyawa hasil sintesis tersebut, antara 

lain yaitu uji kemurnian dengan menentukan titik lebur dan uji kromatografi lapis 

tipis dan uji identifikasi struktur dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, 

spektrofotometer inframerah (IR), dan spektrometer Nuclear Magnetic Resonance 

(1H-NMR). Uji aktivitas analgesik dari senyawa yang diperoleh dalam penelitian ini 

menggunakan metode Writhing test dengan hewan uji mencit (Mus musculus). 

Pemilihan metode berdasarkan data yang akan diperoleh yaitu dengan metode ini 

dapat diperoleh kuantitas aktivitas analgesik. Metode ini digunakan karena 

pengerjaannya yang sederhana, mudah dalam pelaksanaan dan pengamatannya. 

Aktivitas analgesik senyawa uji ditentukan berdasarkan kemampuannya dalam 

menurunkan frekuensi respon nyeri yang dihitung sebagai % hambatan nyeri pada 

dosis tertentu. Potensi analgesik senyawa uji dinyatakan dalam ED50. 

Dalam penelitian sebelumnya, Pratiwi (2009), telah memodifikasi struktur 

turunan asam salisilat menjadi senyawa asam 3-klorometilbenzoil salisilat. 

Berdasarkan hasil uji aktivitas analgesik senyawa asam 3-klorometilbenzoil salisilat 

memiliki nilai Effective Dose 50 (ED50) sebesar 14,05 mg/kgBB dimana nilai ED50 

senyawa hasil sintesis lebih kecil dibandingkan dengan nilai ED50 aspirin, yaitu 

sebesar 118,68 mg/kgBB. Hal ini dapat menjelaskan bahwa senyawa asam 3-

klorometilbenzoil salisilat memiliki aktivitas analgesik yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan aspirin. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan senyawa 

asam O-(4-metilbenzoil)-5-metilsalisilat juga memiliki aktivitas analgesik yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan aspirin (Tamayanti, 2016). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-metilsalisilat dapat disintesis dari 

reaksi modifikasi struktur asam 5-metilsalisilat dengan pereaksi 4-

metilbenzoil klorida ? 
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b. Apakah senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-metilsalisilat mempunyai 

aktivitas sebagai analgesik lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa aspirin 

pada mencit ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menghasilkan senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-metilsalisilat dari reaksi 

sintesis struktur asam 5-metilsalisilat dengan pereaksi 4-metilbenzoil klorida 

menggunakan metode esterifikasi asil halida. 

b. Mengetahui aktivitas analgesik dari senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-

metilsalisilat serta membandingkan aktivitas analgesik dengan senyawa 

aspirin pada mencit. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas hipotesis dari penelitian ini adalah: 

a. Senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-metilsalisilat (ester) dapat disintesis dari 

reaksi antara asam 5-metilsalisilat (alkohol) dengan pereaksi 4-metilbenzoil 

klorida (asil halida) menggunakan metode esterifikasi asil halida. 

b. Senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-metilsalisilat mempunyai aktivitas  

analgesik yang lebih tinggi pada mencit (Mus musculus) karena secara teoritis 

Log P dan MR dari senyawa hasil lebih tinggi daripada Aspirin. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan bahwa senyawa hasil reaksi modifikasi 

struktur  asam 5-metilsalisilat dengan pereaksi 4-metilbenzoil klorida yang  akan 

menjadi senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-metilsalisilat mempunyai aktivitas lebih 

tinggi dari pada aspirin sehingga nantinya dapat digunakan sebagai alternatif obat 

analgesik setelah melalui uji praklinik dan klinik lebih lanjut.  


