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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Permenkes RI Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tentang 

Industri Farmasi, obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk 

biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau 

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Dalam arti lain 

obat didefinisikan sebagai senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, 

mendiagnosis penyakit atau gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu 

(Setiawati dkk., 2008).  

Awal pengembangan obat baru pada umumnya bersifat coba-coba (trial 

and error) sehingga biaya pengembangan obat baru sangat mahal. Dari 8.000 

sampai 10.000 senyawa baru yang disintesis atau yang didapat dari sumber alam 

kemungkinan hanya satu senyawa yang secara klinik dapat digunakan sebagai obat. 

Tujuan dari rancangan obat pada awalnya adalah mendapatkan obat baru dengan 

aktivitas yang lebih baik dengan biaya yang layak secara ekonomi, kemudian 

berkembang untuk mendapatkan obat dengan efek samping yang minimal (aman 

digunakan), bekerja lebih selektif, masa kerja yang lebih aman, dan meningkatkan 

kenyamanan pemakaian obat (Siswandono dan Soekardjo, 2008).  

Analgesik adalah obat yang selektif mengurangi rasa sakit dengan 

bertindak dalam sistem saraf pusat atau pada mekanisme nyeri perifer, tanpa secara 

signifikan mengubah kesadaran. Analgesik menghilangkan rasa sakit, tanpa 

mempengaruhi penyebabnya (Chandra dkk., 2016). Analgesik non narkotik 

digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan hingga sedang. Analgesik non 

narkotik sering disebut sebagai analgesik-antipiretik dan antiinflamasi non steroid 

(AINS) karena dapat digunakan untuk menurunkan suhu badan pada keadaan 

demam yang tinggi dan sebagai antiradang untuk pengobatan rematik (Sari, 2006).
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Senyawa obat golongan AINS yang paling banyak digunakan adalah dari 

turunan salisilat. Asam salisilat mempunyai aktivitas analgesik-antipiretik dan 

antirematik (Siswandono dan Soekardjo, 2008). Obat ini memiliki efek samping, 

diantaranya terhadap pernafasan dan saluran cerna yang dapat menyebabkan 

perdarahan lambung berat (Wilmana dan Gan, 2008). Asam asetilsalisilat atau yang 

biasa disebut dengan aspirin dapat digunakan sebagai analgesik-antipiretik dan 

antirematik. Pemakaian aspirin dapat menurunkan insiden iskemik transien 

(Transient Ischemic Attact, TIA), angina tak stabil, thrombosis arteri koronaria 

dengan infark miokardium (Katzung, 2012).  

Tujuan dari modifikasi molekul obat untuk menurunkan toksisitas dan efek 

samping obat. Modifikasi yang dapat dilakukan pada struktur asam salisilat adalah 

dengan substitusi pada gugus karboksil sehingga dapat menghasilkan aspirin. 

Modifikasi struktur aspirin dapat meningkatkan aktivitas analgesik-antipiretik serta 

menurunkan efek samping dari senyawa turunan asam salisilat dengan cara 

mengubah gugus karboksil melalui pembentukan garam, ester, atau amida; 

modifikasi pada gugus karboksil dan hidroksil; substitusi pada gugus hidroksil; 

memasukkan gugus hidroksil atau gugus yang lain pada cincin aromatik atau 

dengan mengubah gugus fungsional (Siswandono dan Soekardjo, 2008). 

Pada penelitian sebelumnya telah melakukan modifikasi struktur, 

digunakan reaksi esterifikasi antara 5-kloro asam salisilat dengan benzoil klorida 

yang menghasilkan senyawa O-benzoil-5 kloro asam salisilat mempunyai ED50 

sebesar 61,20 mg/kg dan senyawa pembanding asetosal mempunyai ED50 sebesar 

118,70 mg/kg. Berdasarkan hasil tersebut, maka senyawa uji O-benzoil-5 kloro 

asam salisilat dapat dinyatakan aktif sebagai analgesik dan aktivitas analgesiknya 

lebih besar dibanding asetosal. Untuk membuktikan senyawa hasil sintesis juga 

telah dilakukan uji kemurnian senyawa yang meliputi pemeriksaan organoleptis, 

pemeriksaan titik lebur dan identifikasi kromatografi lapis tipis. Kemudian telah 

dilakukan identifikasi struktur senyawa dengan menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis, spektrofotometer inframerah (IR), serta spektrometer resonansi magnet 

inti (1H-NMR) (Immelia, 2015). 

Dalam usaha meningkatkan aktivitas dari asam salisilat sebagai analgesik, 

peneliti ingin melakukan modifikasi turunan asam salisilat yaitu reaksi antara asam 
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5-metilsalisilat dengan pereaksi 4-metoksibenzoil klorida yang menghasikan 

senyawa asam O-(4-metoksibenzoil)-5-metilsalisilat dan diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas analgesik. Adanya gugus metoksibenzoil pada posisi 4 pada 

struktur asam salisilat akan meningkatkan kelarutan pada membran biologis karena 

adanya peningkatan sifat lipofilik.  

Untuk membuktikan senyawa hasil sintesis, dilakukan pengujian uji 

kemurnian senyawa dengan pemeriksaan organoleptis, pemeriksaan titik lebur dan 

identifikasi kromatografi lapis tipis. Setelah itu dilakukan uji identifikasi struktur 

senyawa dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer IR, 

serta spektrometer 1H-NMR. Uji aktivitas perlu dilakukan dengan menggunakan 

metode writhing test, metode ini dipilih karena mudah digunakan dan lebih efektif 

selain itu hasilnya memiliki akurasi yang baik. Senyawa yang dapat digunakan 

sebagai penginduksi nyeri adalah fenilkinolon dan bradikinin, larutan KCL 2%, 

larutan asam asetat atau histamin. 

Berdasarkan data teoritis dengan komputer melalui Chem Office didapat 

nilai Log P aspirin 1,21 dan MR aspirin 43,29. Sedangkan senyawa baru asam O-

(4-metoksibenzoil)-5-metilsalisilat didapat nilai Log P 3,44 dan MR 76,57. Dengan 

adanya peningkatan pada nilai Log P pada senyawa baru, yang dibandingkan 

dengan nilai Log P aspirin dapat disimpulkan bahwa senyawa baru asam O-(4-

metoksibenzoil)-5-metilsalisilat memiliki sifat penembusan senyawa ke dalam 

membran biologis lebih tinggi di bandingkan aspirin. Sehingga dengan demikian 

jumlah senyawa yang berinteraksi dengan reseptor akan meningkat, dan diharapkan 

aktivitas biologis akan meningkat pula sehingga masa kerja biologis akan semakin 

panjang (Nindita dan Sanjaya, 2014).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah senyawa asam O-(4-metoksibenzoil)-5-metilsalisilat dapat 

disintesis dari reaksi antara asam 5-metilsalisilat dengan pereaksi 4-

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

aktivitas analgesik lebih tinggi dibandingkan dengan aspirin pada mencit 

(Mus musculus)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk: 

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

reaksi antara asam 5-metilsalisilat dengan pereaksi 4-metoksibenzoil 

klorida menggunakan metode esterifikasi asil halida. 

b. Mengetahui apakah aktivitas analgesik senyawa asam O-(4-

metoksibenzoil)-5-metilsalisilat mempunyai aktivitas analgesik lebih 

tinggi dibanding dengan aspirin pada mencit (Mus musculus). 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas hipotesis dari penelitian ini adalah: 

a. Senyawa asam O-(4-metoksibenzoil)-5-metilsalisilat (ester) dapat 

disintesis dari reaksi antara asam 5-metilsalisilat (alkohol) dengan pereaksi 

4-metoksibenzoil klorida (asil halida) menggunakan metode esterifikasi 

asil halida. 

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

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

teoritis log P dan MR dari senyawa hasil lebih tinggi dari pada aspirin. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan bahwa senyawa hasil reaksi antara  asam 

5-metilsalisilat dengan pereaksi 4-metoksibenzoil klorida yang  akan menjadi 

senyawa asam O-(4-metoksibenzoil)-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. 

 

 

 

 


