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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Di negara Eropa pada tahun 2004 dilakukan suatu penelitian mengenai 

nyeri dan hasil penelitia tersebut menunjukkan sekitar 20% penduduk Eropa 

menderita nyeri kronis. Warga Eropa mengeluhkan berbagai macam bentuk dan 

hal yang diduga sebagai penyebab dari nyeri yang dikeluhkan. Penyebab yang 

sering dikeluhkan oleh warga Eropa bermacam-macam yaitu, mulai dari nyeri 

yang disebabkan oleh penyakit seperti rematik hingga kanker, sehingga yang 

menjadi sumber dari nyeri tersebut merupakan dari penyakit psikis. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di Jerman, terdapat orang dewasa yang mengeluhkan 

nyeri punggung sekitar 40%, nyeri kepala akibat migrain 10% dan sekitar 3% 

yang mengeluhkan sakit kepala kronis. Jumlah penderita semakin meningkat 

mencapai sekitar 20 juta orang. Ada sekitar delapan juta orang dewasa tergolong 

menderita penyakit nyeri kronis yang mengganggu pekerjaan sehari-harinya 

(Dwiyono, 2004). 

Tjay dan Rahardja (2000) menyebutkan bahwa “Nyeri merupakan suatu 

perasaan sensoris dan emosional yang tidak nyaman, berkaitan dengan (ancaman) 

kerusakan jaringan. Keadaan psikis sangat mempengaruhi terjadinya nyeri dan 

sebagai contoh emosi dapat menimbulkan sakit kepala atau dapat memperparah 

nyeri yang dirasakan. Nyeri merupakan suatu perasaan subjektif pribadi dan 

ambang toleransi nyeri berbeda-beda bagi setiap orang”. 

Analgesik atau obat penghilang nyeri adalah zat yang dapat mengurangi 

rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgesik digolongkan menjadi dua, 

yaitu analgesik narkotika dan analgesik non narkotika. Analgesik narkotika 

digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang hebat seperti patah tulang dan 

kanker, sedangkan analgesik non narkotika yang terdiri dari obat-obat yang tidak 

bersifat narkotika dan tidak bekerja sentral (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Asetosal merupakan analgesik-antipiretik dan anti-inflamasi yang sangat 

sering digunakan dan digolongkan ke dalam obat bebas. Selain sebagai prototipe, 

asetosal merupakan standar dalam menilai efek obat sejenis. Struktur kimia 

golongan salisilat dapat dlihat pada gambar 1.1 Asam salisilat sangat iritatif, 
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sehingga hanya digunakan sebagai obat luar. Derivatnya yang dapat digunakan 

secara sistemik adalah ester salisilat dari asam organik dengan subtitusi pada 

gugus hidroksil, misalnya Asetosal (Ganiswara, 2001). 

     

Asam Salisilat     Asetosal 

Gambar 1.1 Struktur Kimia Asam Salisilat dan Asetosal 

Modifikasi struktur kimia telah banyak dilakukan dan telah didapat 

berbagai senyawa turunan, dengan tujuan mendapatkan senyawa dengan aktivitas 

yang lebih baik, selektivitas yang lebih tinggi, angka toksisitas dan efek samping 

yang serendah mungkin. Pada penelitian ini akan dilakukan reaksi esterifikasi 

gugus hidroksil dari Asam salisilat dengan benzoil klorida menggunakan metode 

esterifikasi asil halida. Reaksi subtitusi nukleofilik berlangsung pada tahap 

transisi. Nukleofilik yang menyerang maka membuat gugus pergi terlepas dan 

membawa pergi pasangan elektronnya yang kemudian menggantinya dengan 

elektron dari carbon (Yogesh R. Jorapur dan Dae Yoon Chi, 2005). 

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 
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dihitung sebagai % hambatan nyeri pada dosis tertentu. Potensi analgesik senyawa 

uji dinyatakan dalam ED50. 

Dalam rangka untuk meningkatkan aktivitas dari asam salisilat sebagai 

analgesik, disintesis senyawa turunan asam salisilat yaitu antara asam 5-metoksi 

salisilat dan 4-fluorobenzoil klorida menjadi asam O-(4-fluorobenzoil)-5-

metoksisalisilat menggunakan metode esterifikasi asil halida. Media pelarut yang 

digunakan adalah tetrahidrofuran (THF) dan sebagai katalisator digunakan piridin. 

Asetosal adalah turunan asam salisilat yang dikenal sebagai analgesik paling 

umum digunakan. Senyawa asam O-(4-fluorobenzoil)-5-metoksisalisilat memiliki 

struktur yang hampir mirip dengan asetosal, karena senyawa ini juga merupakan 

senyawa ester. Dikarenakan adanya kemiripan dengan asetosal, senyawa O-(4-

fluorobenzoil)-5-metoksisalisilat maka diharapkan memiliki aktivitas yang sama 

dengan asetosal yaitu sebagai analgesik.  

Untuk membuktikan hasil modifikasi senyawa asam O-(4-fluorobenzoil)-

5-metoksisalisilat, dilakukan uji kemurnian senyawa menggunakan penentuan 

titik lebur dan uji KLT. Tahap selanjutnya yaitu uji karakterisasi struktur dengan 

menggunakan metode Spektrofotometer UV, Spektofotometer IR dan 

Spektrometer 1H-NMR. Pada penelitian sebelumnya Reny Pradini, 2015 berhasil 

memodifikasi senyawa turunan asam salisilat yaitu 5-kloro asam salisilat dengan 

4-trifluorometilbenzoil klorida menjadi O-4-trifluorometilbenzoil-5-

kloroasamsalisilat dengan metode reaksi esterifikasi dan  melakukan uji 

identifikasi struktur dengan metode Spektrofotometer UV, Spektofotometer IR 

dan Spektrometer 1H-NMR. Pada penelitian ini menggunakan metode tersebut 

untuk uji identifikasi struktur senyawa asam O-(4-fluorobenzoil)-5-

metoksisalisilat, agar dapat diketahui bahwa senyawa tersebut sudah terbentuk. 

1.2   Rumusan Masalah 

1 Apakah senyawa Asam O-(4-fluorobenzoil)–5-metoksisalisilat dapat 

dihasilkan melalui reaksi esterifikasi antara 4-fluorobenzoil klorida dengan 

asam 5-metoksi salisilat menggunakan metode Esterifikasi asil halida yang 

dimodifikasi pelarutnya? 

2 Apakah senyawa Asam O-(4-fluorobenzoil)–5metoksisalisilat mempunyai 

aktivitas analgesik pada mencit (Mus musculus)? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1 Mendapatkan senyawa baru turunan Asam salisilat, yaitu Asam O-(4-

fluorobenzoil)–5-metoksisalisilat melalui reaksi esterifikasi asil halida antara 

antara 4-fluorobenzoil klorida dengan asam 5-metoksi salisilat. 

2 Mengetahui aktivitas analgesik dari senyawa Asam O-(4-fluorobenzoil)–5-

metoksisalisilat dan dilakukan uji pada mencit (Mus musculus) dan 

membandingkannya dengan Asetosal. 

1.4  Hipotesis 

1 Senyawa Asam O-(4-fluorobenzoil)–5-metoksisalisilat dapat dihasilkan 

melalui reaksi esterifikasi asil halida antara antara 4-fluorobenzoil klorida 

dengan asam 5-metoksi salisilat. 

2 Senyawa Asam O-(4-fluorobenzoil)–5-metoksisalisilat mempunyai aktivitas 

analgesik yang lebih besar dibanding Asetosal pada mencit (Mus musculus) 

karena secara teoritis log P dan MR senyawa hasil sintesis lebih besar 

dibandingkan Asetosal. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan senyawa baru Asam O-(4-

fluorobenzoil)–5-metoksisalisilat mempunyai aktivitas analgesik yang lebih 

optimal, sehingga dapat digunakan sebagai calon obat analgesik golongan Non 

Steroidal Antiinflamatory Drugs (NSAID) turunan Asam salisilat setelah memalui 

penelitian farmakokinetika dan farmakodinamika obat. 
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