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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada awal perkembangan obat, umumnya usaha penemuan obat baru 

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

sangat mahal. Cara yang lebih rasional adalah melakukan pendekatan dengan 

melalui rancangan obat. Rancangan obat adalah usaha untuk mengembangkan 

obat yang telah ada, yang telah diketahui struktur molekul dan aktivitas 

biologisnya (Siswandono dan Soekardjo, 2000). Pada permulaan abad ke-20, 

obat-obat kimia sintesis sudah mulai tampak kemajuannya. Ditemukannya obat-

obat termashur, salah satunya aspirin sebagai pelopor, yang kemudian disusul oleh 

beberapa obat lain. Sejak tahun 1945, ilmu kimia, fisika, dan kedokteran 

berkembang pesat dan hal ini sangat menguntungkan bagi penelitian 

pengembangan obat-obat baru (Tjay dan Rahardja, 2008). 

Masyarakat diseluruh belahan dunia tidak lepas dari rasa sakit seperti nyeri 

dan peradangan. Nyeri merupakan perasaan sensorik tidak menyenangkan yang 

diakibatkan oleh kerusakan jaringan yang terjadi dalam tubuh. Secara umum 

penanganan rasa nyeri telah dilakukan dengan memberi obat analgesik (Iskandar 

dan Prabawati, 2016). Analgesik merupakan senyawa yang dapat menekan fungsi 

sistem saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa 

mempengaruhi kesadaran. Analgesik dibagi menjadi dua golongan yaitu analgesik 

narkotik dan analgesik non narkotik. Analgesik narkotik digunakan untuk 

mengurangi rasa sakit, yang moderat ataupun berat. Analgesik non narkotik 

digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat, sehingga 

sering disebut analgesik ringan (Purwanto dan Susilowati, 2000). 

Salah satu contoh analgesik non narkotik adalah turunan asam salisilat. 

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 
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karena terlalu toksik. Oleh karena itu, senyawa yang banyak digunakan sebagai 

analgesik adalah senyawa turunannya (Purwanto dan Susilowati, 2008). 

Aspirin termasuk salah satu turunan asam salisilat yang merupakan obat 

golongan analgesik non-narkotik yang sering digunakan oleh masyarakat untuk 

meredakan rasa nyeri. Aspirin merupakan senyawa analgesik, antipiretik, dan 

antiinflamasi yang paling banyak dikonsumsi dan merupakan standar untuk 

perbandingan dan evaluasi obat lain (Goodman & Gilman, 2010). 

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, dan memperpanjang masa kerja obat. Dasar 

modifikasi molekul adalah mengembangkan struktur senyawa induk yang sudah 

diketahui aktivitas biologisnya, kemudian disintesis dan diuji aktivitas 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000).  

Pada penelitian sebelumnya, Kurnia (2015) telah berhasil membuat 

senyawa asam O-4-nitrobenzoil-5-bromosalisilat menggunakan metode 

esterifikasi. Untuk membuktikan bahwa senyawa hasil sintesis sudah terbentuk 

maka dilakukan uji kemurnian senyawa yaitu dengan pemeriksaan organoleptis, 

penentuan titik lebur (TL), dan uji kromatografi lapis tipis (KLT). Setelah itu, 

dilakukan identifikasi struktur senyawa hasil sintesis dengan menggunakan 

metode spektrofotometri UV-Vis, spektrofotometri IR, dan spektrometri 
1
H-

NMR. Untuk mengetahui apakah suatu senyawa memiliki aktivitas analgesik 

maka dilakukan uji aktivitas analgesik dengan metode stimulasi kimia (Writhing 

test). ED50 dari senyawa hasil sintesis yaitu asam O-4-nitrobenzoil-5-

bromosalisilat sebesar 42,92 mg/Kg/BB dibandingkan dengan ED50 aspirin 

sebesar 118,62 mg/Kg/BB. Berdasarkan hasil tersebut, maka senyawa hasil 

sintesis yaitu asam O-4-nitrobenzoil-5-bromosalisilat dapat dinyatakan aktif 

sebagai analgesik dan aktivitas analgesiknya lebih besar dibanding aspirin. 

Dalam usaha untuk mengembangkan senyawa obat analgesik baru, 

penelitian ini akan membuat sintesis dari turunan asam salisilat melalui reaksi 
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esterifikasi asil halida antara asam 5-metilsalisilat dengan pereaksi 4-nitrobenzoil 

klorida yang diharapkan menghasilkan senyawa asam O-(4-nitrobenzoil)-5-

metilsalisilat. Pelarut yang digunakan adalah THF dan sebagai katalisatornya 

adalah TEA. Untuk membuktikan senyawa hasil sintesis, dilakukan pengujian uji 

kemurnian senyawa dengan pemeriksaan organoleptis, pemeriksaan titik lebur dan 

uji kromatografi lapis tipis. Setelah itu dilakukan uji identifikasi struktur senyawa 

dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer IR, serta 

spektrometer 
1
H-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 fenilkinon dan bradikinin, larutan 

KCl 2%, larutan NaCl, dan larutan asam asetat atau histamin. 

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

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

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

diharapkan akan memiliki aktifitas sebagai analgesik. Berdasarkan data teoritis 

dengan komputer melalui Chem Draw Ultra 12 diketahui bahwa aspirin memiliki 

Log P = 1,21  dengan MR = 43,29 (cm
3
/mol) dan CMR = 4,4576, sedangkan 

senyawa asam O-(4-nitrobenzoil)-5-metilsalisilat memiliki nilai Log P = 2,74 

dengan CMR = 7,4272. Adanya peningkatan nilai Log P pada senyawa asam O-

(4-nitrobenzoil)-5-metilsalisilat akan meningkatkan kemampuan senyawa tersebut 

dalam menembus membran, disamping itu dengan adanya peningkatan nilai CMR 

akan meningkatkan kemampuan molekul obat dalam berinteraksi dengan reseptor 

sehingga akan meningkatkan aktivitas analgesik senyawa asam O-(4-

nitrobenzoil)-5-metilsalisilat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah senyawa asam O-(4-nitrobenzoil)-5-metilsalisilat dapat disintesis dari 

reaksi antara asam 5-metilsalisilat dengan pereaksi 4-nitrobenzoil klorida?  
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2. Apakah senyawa asam O-(4-nitrobenzoil)-5-metilsalisilat mempunyai aktivitas 

sebagai analgesik pada mencit lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa 

aspirin? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Menghasilkan senyawa asam O-(4-nitrobenzoil)-5-metilsalisilat dari reaksi 

antara asam 5-metilsalisilat dengan pereaksi 4-nitrobenzoil klorida. 

2. Mengetahui aktivitas analgesik pada mencit dari senyawa asam O-(4-

nitrobenzoil)-5-metilsalisilat serta membandingkan aktivitasnya dengan 

senyawa aspirin. 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas hipotesis dari penelitian ini adalah:  

1. Senyawa asam O-(4-nitrobenzoil)-5-metilsalisilat dapat disintesis dari reaksi 

antara asam 5-metilsalisilat (alkohol) dengan pereaksi 4-nitrobenzoil klorida 

(asil halida) menggunakan metode esterifikasi asil halida. 

2. Senyawa asam O-(4-nitrobenzoil)-5-metilsalisilat mempunyai aktivitas 

analgesik pada mencit lebih tinggi karena secara teoritis Log P dan MR dari 

senyawa hasil sintesis lebih tinggi daripada aspirin. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan bahwa senyawa hasil sintesis dari 

reaksi antara asam 5-metilsalisilat dengan pereaksi 4-nitrobenzoil klorida yaitu 

senyawa asam O-(4-nitrobenzoil)-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. 


