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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, obat merupakan 

bahan maupun 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 manusia. Pada awal perkembangan obat, usaha 

penemuan obat baru pada umumnya bersifat coba-coba (trial and error) 

mengingat bahwa dari 8.000 sampai 10.000 senyawa baru yang disintesis 

(Siswandono dan Soekardjo, 2008). Pengembangan obat baru secara laboratorium 

ada beberapa langkah eksperimen yang perlu dilakukan, seperti desain, sintesis, 

pemurnian dan identifikasi, sehingga memerlukan waktu yang panjang (Nindita 

dan Sanjaya, 2014). 

Nyeri merupakan mekanisme protektif yang menimbulkan kesadaran 

bahwa jaringan tubuh sedang atau akan terjadi kerusakan. Sensasi nyeri akan 

disertai respon perilaku (misalnya menarik diri atau bertahan) dan reaksi 

emosional (misalnya menangis atau takut) (Sherwood, 2011).  

Obat analgesik adalah obat yang mempunyai efek menghilangkan atau 

mengurangi nyeri tanpa disertai hilangnya kesadaran atau fungsi sensorik lainnya. 

Obat analgesik dapat digolongkan ke dalam analgesik golongan narkotik dan 

analgesik non-narkotik (Indra, 2013). Analgesik narkotik digunakan untuk 

mengurangi rasa sakit sedang sampai berat dan bekerja pada sistem saraf pusat 

(SSP) dan khusus digunakan untuk menghalau rasa sakit hebat. Analgesik non 

narkotik atau yang sering disebut analgesik-antipiretik dan antirematik atau obat 

anti inflamasi non steroid (OAINS) yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri 

ringan sampai sedang (Purwanto dan Susilowati, 2008). 

Asam salisilat adalah asam organik sederhana yang merupakan senyawa 

golongan karboksilat yang digunakan pertama kali sebagai analgesik (Katzung, 

2002). Asam salisilat memiliki aktivitas analgesik yang tidak digunakan secara 

oral karena terlalu toksik. Senyawa yang banyak digunakan sebagai analgesik 
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adalah senyawa turunannya dan digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada 

nyeri (Purwanto dan Susilowati, 2008).  

Aspirin termasuk salah satu turunan dari asam salisilat (golongan analgesik 

non-narkotik) yang merupakan obat antinyeri tertua yang sampai sekarang masih 

banyak digunakan di seluruh dunia (Tjay dan Rahardja, 2010). Aspirin merupakan 

senyawa yang memiliki khasiat sebagai analgesik, antipiretik, dan anti inflamasi 

pada penggunaan dosis besar (Annuryanti dkk, 2013). Kelebihan aspirin yaitu 

efek iritasi yang ditimbulkan terhadap mukosa saluran cerna lebih kecil jika 

dibandingkan dengan asam salisilat (Siswandono dan Soekardjo, 2008). 

Tujuan dari modifikasi molekul obat adalah untuk menurunkan toksisitas 

dan efek samping obat atau dengan kata lain mendapatkan obat dengan indeks 

terapeutik atau batas keamanan yang besar (Siswandono dan Soekardjo, 2008). 

Modifikasi molekul dari senyawa turunan asam salisilat dilakukan dengan 

mengubah struktur dari senyawa asam salisilat dengan cara mengubah gugus 

karboksil melalui pembentukan garam, ester, atau amida; modifikasi pada gugus 

karboksil dan hidroksil; subtitusi pada gugus hidroksil; memasukkan gugus 

hidroksil atau gugus yang lain pada cincin aromatik atau dengan mengubah gugus 

fungsional (Purwanto dan Susilowati, 2008). 

Pada penelitian sebelumnya, Reny Pradini (2015) telah melakukan 

modifikasi struktur, digunakan reaksi esterifikasi asil halida antara 4-

trifluorometilbenzoil klorida dengan asam5-klorosalisilat yang menghasilkan 

asam O-(4-trifluorometilbenzoil)–5-klorosalisilat dan mendapatkan senyawa yang 

mempunyai aktivitas analgesik, dapat dilihat dari nilai Effective Dose (ED50) 

senyawa 38,10 mg/Kg/BB. Untuk membuktikan senyawa hasil sintesis juga telah 

dilakukan uji kemurnian senyawa yang meliputi pemeriksaan organoleptis, 

pemeriksaan titik lebur dan identifikasi kromatografi lapis tipis, identifikasi 

struktur senyawa dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, 

spektrofotometer inframerah (IR), serta spektrometer resonansi magnet inti (
1
H-

NMR). 

Dalam usaha meningkatkan aktivitas dari asam salisilat sebagai analgesik, 

maka dilakukan penelitian modifikasi turunan asam salisilat yaitu reaksi antara 

asam 5-metilsalisilat dan 4-trifluorometilbenzoil klorida yang diharapkan 



3 
 

 

menghasilkan senyawa asam O-(4-trifluorometilbenzoil)-5-metilsalisilat 

menggunakan reaksi esterifikasi asil halida. 

Berdasarkan data teoritis dengan komputer melalui ChemDraw Ultra 12 

didapat nilai Log P aspirin = 1,21. Sedangkan pada senyawa baru asam O-(4-

trifluorometilbenzoil)-5-metilsalisilat didapat nilai Log P = 4.48. Nilai Log P yang 

besar menunjukkan lipofilitas yang besar (Aryani, 2005). Semakin besar nilai log 

P senyawa akan cenderung berada pada fase non polar daripada fase polar, yang 

berarti senyawa tersebut hanya semakin mudah untuk menembus membran 

biologis sehingga dapat berikatan dengan reseptor, sedangkan jika nilai log P 

semakin kecil senyawa akan cenderung berada pada fase polar daripada fase non 

polar, yang berarti senyawa tersebut hanya larut dalam cairan tubuh saja dan sulit 

untuk menembus membran biologis sehingga tidak dapat berikatan dengan 

reseptor (Nindita dan Sanjaya, 2014). 

Harga refraksi molar (MR) merupakan parameter sterik yang digunakan 

dalam Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas (HKSA). Aspirin mempunyai nilai 

MR= 43.29 [cm
3
/mol]. Sedangkan asam O-(4-trifluorometilbenzoil)-5-

metilsalisilat memiliki MR= 75.82 [cm
3
/mol]. Perubahan MR akan memberi 

perubahan efek sterik dan diharapkan nilai MR asam O-(4-trifluorometilbenzoil)-

5-metilsalisilat yang lebih besar dari aspirin sehingga dapat meningkatkan 

keserasian interaksi senyawa dengan reseptor dalam sel sehingga aktivitas 

biologis akan meningkat juga (Siswandono dan Soekardjo, 2008). 

Senyawa asam O-(4-trifluorometilbenzoil)-5-metilsalisilat diharapkan dapat 

memberikan aktivitas analgesik yang lebih poten daripada aspirin. 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, 

spektrometer 
1
H-NMR, serta uji analgesik metode reflek geliat (writhing reflex). 

1.2  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 
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a. Apakah senyawa asam O-(4-trifluorometilbenzoil)-5-metilsalisilat dapat 

disintesis dari reaksi antara asam 5-metilsalisilat dan 4-

trifluorometilbenzoil klorida? 

b. Apakah senyawa asam O-(4-trifluorometilbenzoil)-5-metilsalisilat 

mempunyai aktivitas analgesik lebih tinggi dibandingkan dengan aspirin 

pada mencit (Mus musculus)? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

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

dari reaksi antara senyawa asam 5-metilsalisilat dan senyawa 4-

trifluorometilbenzoil klorida. 

b. Mengetahui aktivitas analgesik senyawa asam O-(4-trifluorometilbenzoil)-

5-metilsalisilat mempunyai aktivitas analgesik lebih tinggi dibandingkan 

dengan aspirin pada mencit (Mus musculus). 

1.4  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas hipotesis dari penelitian ini adalah:  

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

disintesis dari reaksi antara senyawa asam 5-metilsalisilat (alkohol) dan 

senyawa 4-trifluorometilbenzoil klorida (asil halida) menggunakan metode 

esterifikasi asil halida. 

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

aktivitas analgesik lebih tinggi pada mencit (Mus musculus) dibandingkan 

aspirin karena secara teoritis peningkatan log P dapat meningkatkan 

lipofilitas. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian bahwa senyawa hasil reaksi antara asam 5-

metilsalisilat dengan 4-trifluorometilbenzoil klorida yaitu senyawa asam O-(4-

trifluorometilbenzoil)-5-metilsalisilat mempunyai aktivitas analgesik lebih tinggi 

daripada aspirin sehingga nantinya dapat digunakan sebagai alternatif calon obat 

analgesik setelah melalui uji praklinik dan klinik lebih lanjut.  


