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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1  Tinjauan tentang Nyeri 

Tjay dan Rahardja (2000) mendefinisikan “Nyeri adalah perasaan sensoris 

dan emosional tidak nyaman dan berkaitan dengan ancaman kerusakan jaringan. 

Keadaan psikis dari seseorang sangat mempengaruhi perasaan nyeri, sebagai 

contoh emosi dapat menimbulkan sakit kepala atau dapat pula menambah nyeri. 

Nyeri merupakan suatu perasaan pribadi dan nyeri memiliki ambang toleransi 

yang berbeda-beda untuk setiap orang”.  

Nyeri yang dirasakan dalam berbagai keluhan yang dirasakan hanyalah 

merupakan suatu gejala dari penyakit dan berfungsi melindungi tubuh. Nyeri 

harus dianggap sebagai tanda bahaya akan adanya gangguan di jaringan seperti 

peradangan (rematik, encok), infeksi mikroba atau kejang otot. Nyeri yang 

disebabkan oleh rangsangan mekanis, kimiawi atau fisik (kalor, listrik) dan dapat 

menimbulkan kerusakan pada jaringan. Mediator nyeri merupakan suatu zat yang 

dapat memicu rangsangan nyeri (Tjay dan Rahardja, 2002). 

2.1.1  Klasifikasi Nyeri 

Darmojo dan Martono (2006) mengelompokan nyeri berdasarkan pada 

sifatnya menjadi dua, yaitu nyeri berat dan nyeri ringan. Nyeri berat merupakan 

perasaan yang sakit yang menyengat dan terjadi sangat cepat serta dijalarkan ke 

pusat. Sensasi nyeri berat biasanya terjadi di kulit dan tidak terjadi secara terus 

menerus. Nyeri ringan merupakan rasa sakit yang dirasakan pada kulit sampai 

jaringan yang lebih dalam, rangsangan nyeri lambat di jalarkan ke pusat dan 

sifatnya terus menerus. 

2.1.2   Mediator Nyeri 

Histamin, serotonin, bradikinin, leukotrien dan prostaglandin merupakan 

mediator penyebab nyeri. Tjay dan Rahardja (2000) menyebutkan bahwa 

“Bradikinin adalah suatu polipeptida (rangkaian asam amino) yang dibentuk dari 

protein plasma. Prostaglandin memiliki struktur mirip dengan asam lemak dan 

terbentuk dari asam arakidonat”. Saraf sensoris sangat peka terhadap suatu 

rangsangan nyeri dan menurut perkiraan, prostaglandin dan bradikinin merupakan 
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salah satu mediator yang dapat meningkatkan kepekaan ujung saraf sensoris. 

Prostaglandin dan bradikinin merupakan vasodilator kuat yang dapat 

menyebabkan perbesaran permeabilitas kapiler dan dapat mengakibatkan radang 

serta udema ( Tjay dan Rahardja, 2002). 

Ambang nyeri merupakan tingkat level nyeri yang dirasakan untuk 

pertama kali. Intensitas rangsangan nyeri yang dirasakan oleh seseorang 

dilambangkan oleh ambang nyeri dan setiap individu memiliki nilai ambang nyeri 

yang tetap ( Tjay dan Rahardja, 2002). 

2.1.3   Penanganan Rasa Nyeri 

Berdasarkan proses terjadinya, rasa nyeri dapat dilawan dengan beberapa 

cara, yakni: 

1. Menghalangi terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer dengan 

analgesik perifer 

2. Menghalangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf sensoris, misalnya dengan 

anestetika lokal 

3. Blokade pusat nyeri di sistem saraf pusat (SSP) dengan analgesik sentral 

(narkotika) atau dengan anestika umum. 

Nyeri dapat diobati dengan analgesik, berikut obat yang dapat digunakan 

sesuai dengan jenis nyerinya. Nyeri ringan dapat ditangani dengan obat perifer, 

seperti parasetamol, asetosal, mefenamat, propifenazon, atau aminofenazon, 

begitu pula rasa nyeri yang disertai pembengkakan atau akibat trauma sebaiknya 

diobati dengan suatu analgesik antirandang, seperti aminofenazon dan NSAID. 

Untuk nyeri hebat perlu ditanggulangi dengan morfin atau  opioid lainnya ( Tjay 

dan Rahardja, 2002). 

Nyeri pada kanker umumnya diobati menurut suatu skema bertingkat 

empat, yakni pemberian: 

1. Obat perifer (non-opioid) per oral atau rektal: parasetamol, asetosal. 

2. Obat perifer bersama kodein, atau tramadol 

3. Obat sentral (opioid) per oral atau rektal. 

4. Obat opioid parenteral ( Tjay dan Rahardja, 2002). 
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2.2 Tinjauan Tentang Analgesik 

Analgesik merupakan suatu zat yang dapat mengurangi rasa nyeri tanpa 

menghilangkan kesadaran dan berbeda dengan obat anastesi atau obat bius. Nyeri 

dapat ditangani dengan obat analgesik berdasarkan bentuk-bentuk nyeri yang 

dikeluhkan oleh penderita (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Analgesik merupakan senyawa yang bekerja dengan cara menekan sistem 

saraf pusat secara selektif sehingga tidak mempengaruhi kesadaran. Obat-obat 

golongan analgesik bekerja dengan cara meningkatkan nilai ambang nyeri. 

Berdasarkan mekanisme kerja, analgesik dibagi menjadi dua golongan yaitu 

analgesik narkotika dan analgesik non narkotika (Purwanto dan Susilowati, 2008). 

2.2.1  Analgesik Narkotika (Opioid) 

Analgesik narkotika atau analgesik opioid adalah suatu senyawa yang 

bekerja dengan cara menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif. Obat ini 

biasa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri sedang maupun berat, contoh nyeri 

sedang hingga berat yaitu, nyeri dari penyakit kanker, nyeri serangan jantung akut 

dan nyeri pasca operasi. Analgesik opioid bekerja atau memiliki aktivitas 

analgesik yang jauh lebih besar dibanding dengan analgesik non narkotika. 

Pemberian obat analgesik opioid secara terus-menerus dapat menimbulkan 

ketergantungan fisik dan mental atau kecanduan dan efek tersebut terjadi secara 

cepat. Dikarenakan dapat menyebabkan ketergantungan psikis dan mental, obat 

analgesik ini sering disalahgunakan. Dosis yang diberikan secara berlebih dapat 

menyebabkan kematian karena terjadi depresi pernapasan (Purwanto dan 

Susilowati, 2008). 

2.2.2  Analgesik Non-Narkotika (Non-Opioid) 

Analgesik non narkotika merupakan suatu senyawa yang dapat digunakan 

untuk mengurangi rasa nyeri ringan sampai sedang. Analgesik non-narkotika 

dapat pula digunakan untuk menurunkan suhu tubuh pada saat keadaan suhu 

tubuh yang meningkat tinggi dan dapat digunakan sebagai antiradang untuk 

pengobatan pada rematik. Analgesik non-narkotika bekerja pada perifer dan 

sentral sistem saraf pusat. Purwanto dan Susilowati (2008), membagi analgesik 
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non narkotika dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan struktur kimianya yaitu 

Analgesik-antipiretik dan obat antiradang bukan steroid (NSAID). 

2.2.2.1  Analgesik-Antipiretik 

Obat golongan analgesik-antipiretik biasa digunakan untuk pengobatan 

simptomatik dan hanya digunakan untuk meringankan gejala-gejala dari suatu 

penyakit. Obat golongan ini tidak bekerja untuk menyembuhkan atau 

menghilangkan penyebab penyakit dikarenakan nyeri merupakan suatu gejala dari 

penyakit dan bukan merupakan suatu penyakit. Purwanto dan Susilowati (2008) 

membagi obat analgesik-antipiretik menjadi dua golongan berdasarkan struktur 

kimianya yaitu, turunan anilin dan para-aminofenol dan turunan 5-pirazolon. 

2.2.2.2  Obat Antiradang Bukan Steroid 

NSAID atau obat antiradang bukan steroid merupakan obat-obatan tua 

yang nonselektif dan merupakan suatu subclass dari selektif siklooksigenase 2 

(COX-2) inhibitor, anti-inflamasi, analgesik dan antipiretik. Obat NSAID 

merupakan sekelompok senyawa kimiawi heterogen dari asam-asam organik. 

Asetosal juga merupakan obat penghambat enzim COX akan tetapi secara 

molekuler asetosal dari segi kompetitif, reversibel, inhibitor active site dan sering 

dibedakan dari NSAID. Begitu pula dengan asetaminofen, yang merupakan suatu 

antipiretik dan analgesik, akan tetapi sebagian besar tidak memiliki aktivitas anti-

inflamasi juga merupakan suatu senyawa terpisah yang dari kelompoknya 

meskipun memiliki aktivitas NSAID (Goodman dan Gilman, 2008). 

Berdasarkan struktur kimianya Purwanto dan Susilowati (2008) membagi 

obat-obat antiradang non steroid menjadi tujuh kelompok yaitu turunan salisilat, 

turunan 5-pirazolidindion, turunan asam N-arilantranilat, turunan asam arilasetat, 

turunan heteroarilaseat, turunan oksikam dan turunan lain-lain. 

2.3 Tinjauan Tentang Senyawa Turunan Asam Salisilat 

Salah satu turunan asam salisilat adalah salisilamid yang merupakan 

golongan NSAID. Turunan asam salisilat yang lainnya adalah asetosal dimana di 

dalam tubuh asetosal terhidrolisis menjadi salisilat. Berbeda dengan salisilamid, 

asetosal terhidrolisis di dalam tubuh dan mula kerjanya lebih lambat dibanding 

salisilamid. Untuk efektifitas terapi analgesik-antipiretik salisilamid memiliki 
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efektifitas yang lebih rendah dibandingkan dengan asam salisilat yang disebabkan 

salisilamid mengalami first pass metabolism di dalam mukosa usus yang 

menyebabkan sedikitnya kadar salisilamid tersebut masuk ke dalam sirkulasi. 

Salisilamid juga memiliki durasi yang pendek dimana artinya salisilamid cepat 

dimetabolisme dari tubuh sehingga lama waktu obat bereaksi menjadi lebih 

singkat (Wilmana dan Gan, 2011). 

2.4 Tinjauan Tentang 4-fluorobenzoil Klorida 

 
Gambar 2.1 Struktur Kimia 4-fluorobenzoil Klorida 

 

4-fluorobenzoil klorida merupakan senyawa turunan asam benzoat. 

Senyawa ini dapat digunakan sebagai dasar penambahan gugus asil dalam 

alkohol, fenol dan amina. Struktur kimia dari 4-fluorobenzoil klorida yaitu 

FC6H4COCl dengan berat molekul 158,56, titik didih 82 °C/20 mmHg, titik lebur 

10-12 °C dan dengan kepadatan 1.342 g/mL di 25 °C (Sigma Aldrich, 2013). 

2.5 Tinjauan Tentang Asam 5-Metoksi Salisilat  

 
Gambar 2.2 Struktur Kimia Asam 5-Metoksi Salisilat 

 

Asam 5-metoksi salisilat memiliki nama IUPAC asam 2-hidroksi-5-

metilbenzoat dengan struktur kimia C8H8O4 dan berat molekul 168,15 g/mol. 

Asam 5-metoksi salisilat merupakan senyawa turunan asam salisilat yang 

memiliki Senyawa ini berbentuk serbuk kristal yang halus, asam 5-metoksi 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C8H8O4&sort=mw&sort_dir=asc
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salisilat memiliki titik didih pada suhu 662,85ºK dan titik lebur 512,91ºK 

(ChemDraw Aplication, 2010). 

2.6 Tinjauan Tentang Reaksi Esterifikasi 

Dalam pembuatan obat baru banyak dilakukan modifikasi molekul suatu 

senyawa. Pada umumnya modifikasi dilakukan dengan cara sintesis obat baru, 

pembuatan pra-obat dan obat target dan modifikasi molekul obat yang telah 

diketahui aktifitas biologisnya. Tujuan dari modifikasi molekul obat salah satunya 

adalah untuk menurunkan toksisitas dan efek samping dari suatu obat atau dengan 

kata lain mendapatkan obat dengan indeks terapetik atau batas keamanan yang 

besar (Siswandono, 2000).  Modifikasi yang dapat dilakukan pada struktur asam 

salisilat adalah dengan substitusi pada gugus karboksil sehingga dapat 

menghasilkan asetosal (Purwanto dan Susilowati, 2000). 

Reaksi esterifikasi terjadi apabila asam karboksilat dipanaskan bersama 

dengan alkohol primer atau sekunder ditambah dengan sedikit asam mineral 

sebagai katalis. Reaksi ini merupakan reaksi asam karboksilat dengan alkohol atau 

fenol untuk menghasilkan ester. Suatu katalis asam kuat H2SO4 umumnya 

diperlukan untuk esterifikasi (Stoker, 2012). 

Metode esterifikasi terbagi menjadi dua yaitu esterifikasi dengan cara 

Fischer dan asil halida, esterifikasi dengan cara Fischer adalah jika asam 

karboksilat dan alkohol dan katalis asam (biasanya HCl atau H2SO4) dipanaskan, 

terdapat kesetimbangan dengan ester dan air. 

 

 

 

Gambar 2.3  Reaksi Esterifikasi Fischer 

Asil halida merupakan suatu senyawa ester dimana asil halida merupakan 

turunan asam karboksilat yang paling reaktif. Asil klorida lebih murah 

dibandingkan dengan asil halida lain. 
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Gambar 2.4 Reaksi Esterifikasi Asil Halida 

2.7 Tinjauan Tentang Senyawa Asam Salisilat 

Asam salisilat merupakan asam organik yang dibagi menjadi dua 

kelompok fungsional asam yaitu asam karboksilat dan fenol. Asam salisilat 

memiliki aktivitas sebagai analgesik antipiretik dan antirematik, namun dalam 

penggunaannya tidak digunakan secara peroral dikarenakan terlalu toksik. 

Senyawa turunan asam salisilat biasa digunakan secara peroral dan dapat 

mengatasi rasa sakit kepala, sakit otot dan rematik, namun efek samping yang 

dapat muncul yaitu iritasi lambung. Penyebab terjadinya iritasi lambung adalah 

gugus karboksilat yang bersifat asam dan iritasi kronik karena adanya 

penghambatan pembentukan prostaglandin E1 dan E2 yaitu senyawa yang dapat 

meningkatkan vasodilatasi mukosa lambung, sehingga terjadi peningkatan sekresi 

asam lambung dan vasokontriksi mukosa lambung dan menyebabkan kerusakan 

mukosa lambung (Purwanto dan Susilowati, 2000). 

2.8   Tinjauan Tentang Kemurnian dan Identifikasi Senyawa 

2.8.1 Tinjauan Tentang Titik Lebur 

Suatu senyawa kompleks dapat diketahui nilai kemurniannya melalui 

penentuan titik lebur. Penentuan titik lebur digunakan untuk memastikan bahwa 

senyawa yang dihasilkan merupakan suatu senyawa baru, bukan garamnya. 

Sehingga dinyatakan bahwa senyawa yang telah disintesis adalah senyawa baru 

karena perbedaan titik leburnya baik dengan garam maupun dengan ligan 

penyusunnya. Dari hasil uji titik lebur senyawa yang dihasilkan, suatu senyawa 

dapat dikatakan murni karena rentang titik leburnya hanya 1-2 ̊C (Effendy dkk, 

2010). 

2.8.2  Tinjauan Tentang Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi merupakan teknik pemisahan campuran berdasarkan 

perbedaan kecepatan perambatan komponen kedalam medium tertentu. Pada 
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kromatografi, komponen akan dipisahkan antara dua buah fase yaitu fase diam 

dan fase gerak. Fase diam akan menahan komponen campuran dan fase gerak 

akan melarutkan zat komponen campuran. Komponen yang tertahan pada fase 

diam akan tertinggal, sedangkan komponen yang mudah larut dalam fase gerak 

akan bergerak lebih cepat. Untuk memisahkan suatu senyawa menjadi senyawa 

yang murni dan untuk mengetahui jumlah dari senyawa digunakan pemisahan 

senyawa menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) (Watson, 2009). 

Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu 

komponen dalam campuran senyawa yang diketahui maupun yang tidak diketahui 

dan salah satu langkah awal dalam teknik pemurnian suatu senyawa dari ekstrak 

kasar (Hajnos et al., 2008). 

Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan yang pertama kali 

digunakan untuk memisahkan zat-zat warna pada tanaman. Kromatografi 

merupakan metode yang berguna dalam pemisahan komponen suatu campuran 

dan digunakan dalam penetapan kadar suatu senyawa. Cara pemisahan dengan 

kromatografi lapis tipis (thin layer chromatography, TLC) yang khususnya untuk 

analisis kualitatif. Kromatografi lapis tipis pada umumnya menggunakan lempeng 

kaca, akan tetapi pada saat ini banyak yang menggunakan lapis tipis yang terbuat 

dari logam. Fase diam yang digunakan agak sedikit sehingga dapat bergerak 

karena gaya kapiler dari stasioner. Pemilihan eluen (fase gerak) sebaiknya 

menggunakan campuran pelarut organik yang mempunyai polaritas serendah 

mungkin, hal ini untuk mengurangi serapan dari setiap komponen dari campuran 

pelarut. Apabila fase gerak adalah satu campuran pelarut organik dan air maka 

mekanisme dari pemisahan ini adalah partisi. Keberhasilan pemisahan ditentukan 

oleh pemilihan pelarut organik yang digunakan (Cady, 2012). 

2.8.3 Tinjauan Tentang Identifikasi Senyawa dengan Spektrofotometer 

Ultraviolet 

Senyawa hasil modifikasi struktur dilarutkan dalam pelarut metanol 

kemudian dilakukan pemeriksaan spektrum menggunakan alat spektrofotometer 

UV-Vis dan diukur serapannya pada  panjang gelombang 200-340 nm 

(Silverstein, 2005). Teknik UV-Vis memiliki kemudahan dalam penggunaan dan 

kecepatan analisisnya. Pentingnya kualifikasi kinerja spektrofotometer yang tepat 
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diperlukan untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya. Persyaratan kinerja 

spektrofotometer yang sangat sesuai dengan sifat tes dan desain instrumen (Chan 

et al, 2004). 

2.8.4 Tinjauan tentang Identifikasi Senyawa dengan Spektrofotometer 

Inframerah 

Sedikit sampel 0,5-1,0 mg dicampur dengan 100 mg serbuk KBr yang 

kering. Campuran kemudian ditekan untuk membuat pellet yang transparan. 

Dianalisis dengan spektrofotometer inframerah pada panjang gelombang 4000-

6000nm. Dilakukan identifikasi terhadap pita absorpsi dari gugus-gugus fungsi 

pada senyawa yang dianalisis (Silverstein, 2005). 

2.8.5 Tinjauan tentang Identifikasi Struktur dengan Spektrofotometer 

Resonansi Magnet Inti (1HNMR) 

Senyawa hasil preparasi dilarutkan dalam dimetilsulfoksida deuterited 

DMSO-d6 kemudian dimasukkan dalam tabung kapiler NMR dengan diameter 5 

mm, tabung diletakkan diantara 2 magnet utara dan selataan pada alat FT-NMR, 

kemudian dibuat spektrum resonasi proton senyawa pada daerah geseran kimia 0-

14 ppm. Diidentifikasi posisi puncak-puncak proton (atom H) spektra resonasi 

magnet inti yang terjadi (Silvestein, 2005). 

2.9 Tinjauan Tentang Metode Pengujian Aktivitas Analgesik 

Dalam melakukan uji aktivitas analgesik dapat dilakukan beberapa metode 

percobaan yang dilakukan pada hewan uji yang memiliki stimulus hampir sama 

dengan manusia. Metode-metode yang dapat digunakan dalam uji aktivitas 

analgesik adalah metode stimulasi dengan panas, metode Stimulasi Panas, metode 

stimulasi listrik dan metode stimulasi kimiawi (Writhing test). 

2.9.1  Tinjauan Tentang Stimulasi Listrik 

Rangsangan listrik yang diberikan secara bertahap dapat meningkatkan 

intensitas dan berlangsung selama beberapa miliseconds melalui elektroda 

subkutan yang ditempatkan pada ekor tikus atau mencit. Ketika intensitas tersebut 

secara bertahap meningkatkan rangsangan listrik diaplikasikan tegangan konstan 

dari 40-50V, maka seseorang dapat mengamati gerakan refleks ekor selama 
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kurang lebih 30 menit sejak stimulasi dimulai untuk menentukan nilai ambang 

batas. Stimulus yang diberikan berupa arus persegi panjang dengan frekuensi 50 

Hz per 1 detik. Arus listrik dimulai dengan 0,2 mA dan meningkat sampai tikus 

atau mencit menjilati ekornya. Dalam beberapa kasus, pada saat ini telah terjadi 

peningkatan dan kemudian terjadi penurunan kembali untuk menemukan ambang 

yang sesuai (Milind et al., 2013). 

2.9.2  Tinjauan Tentang Metode Stimulasi Panas (Tail flick) 

Tes Tail flick dengan radiasi panas merupakan metode yang sangat 

sederhana. Hardy dan rekan-rekannya akhirnya menggunakan teknik ini pada 

tikus. Pemberian radiasi panas pada ekor tikus merangsang tikus untuk menarikan 

ekor dengan gerakan kuat dan singkat. Penarikan ekor dari sumber panas disebut 

sebagai "Tail-flick latency". Dalam metode ini timer dimulai pada waktu yang 

sama seperti aplikasi dari sumber panas dan waktu yang diperlukan tikus untuk 

penarikan ekornya. Biasanya waktu penarikan adalah 2 sampai 10 detik. 

Perpanjangan waktu penarikan oleh tikus terlihat setelah pemberian obat. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat aktivitas analgesik pada obat yang diberikan. 

Disarankan untuk tidak memperpanjang waktu pemaparan radiasi panas lebih dari 

20 detik karena kulit ekor dapat terbakar. Menurut sudut pandang farmakologi, 

ada konsensus bahwa tes ini benar-benar efisien hanya untuk menunjukan 

aktivitas analgesik opioid tetapi tidak untuk agonid opioid parsial. Tes ini lebih 

sensitif terhadap morfin, ketika bagian distal ekor dirangsang daripada bagian 

proximal ekor dengan bagian tengah memberikan efek sedang (Milind et al. 

2013). 

2.9.3  Tinjauan Tentang Metode Stimulasi Kimiawi 

Stimulasi kimia atau yang biasa disebut dengan Writhing test merupakan suatu 

metode kimia dimana diberikan suatu penginduksi nyeri yang disuntikan secara 

intraperitoneal kepada hewan uji dari senyawa seperti asam asetat. Respon yang 

diberikan oleh hewan uji berupa geliat seperti berikut : keadaan peregangan, 

ketegangan satu sisi, menarik kaki belakang, kontraksi perut sehingga perut tikus 

menyentuh lantai (Mishra et al., 2011). Gawade (2012) menyatakan geliat 

merupakan suatu respon ketika menghadapi nyeri karena adanya senyawa 

penginduksi nyeri, yang apabila hewan uji merasakan nyeri tersebut, akan ada 

suatu sinyal yang dikirimkan ke sistem saraf pusat untuk merespon nyeri akibat 
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iritasi tersebut yang kemudian SSP akan merangsang pelepasan mediator nyeri 

seperti prostaglandin yang berperan dalam peningkatan kepekaan terhadap 

nosiseptor. 


	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	1.1  Tinjauan tentang Nyeri
	2.1.1  Klasifikasi Nyeri
	2.1.2   Mediator Nyeri
	2.1.3   Penanganan Rasa Nyeri

	2.2 Tinjauan Tentang Analgesik
	2.2.1  Analgesik Narkotika (Opioid)
	2.2.2  Analgesik Non-Narkotika (Non-Opioid)
	2.2.2.1  Analgesik-Antipiretik
	2.2.2.2  Obat Antiradang Bukan Steroid


	2.3 Tinjauan Tentang Senyawa Turunan Asam Salisilat
	2.4 Tinjauan Tentang 4-fluorobenzoil Klorida
	2.5 Tinjauan Tentang Asam 5-Metoksi Salisilat
	2.6 Tinjauan Tentang Reaksi Esterifikasi
	2.7 Tinjauan Tentang Senyawa Asam Salisilat
	2.8   Tinjauan Tentang Kemurnian dan Identifikasi Senyawa
	2.8.1 Tinjauan Tentang Titik Lebur
	2.8.2  Tinjauan Tentang Kromatografi Lapis Tipis
	2.8.3 Tinjauan Tentang Identifikasi Senyawa dengan Spektrofotometer Ultraviolet
	2.8.4 Tinjauan tentang Identifikasi Senyawa dengan Spektrofotometer Inframerah
	2.8.5 Tinjauan tentang Identifikasi Struktur dengan Spektrofotometer Resonansi Magnet Inti (1HNMR)

	2.9 Tinjauan Tentang Metode Pengujian Aktivitas Analgesik
	2.9.1  Tinjauan Tentang Stimulasi Listrik
	2.9.2  Tinjauan Tentang Metode Stimulasi Panas (Tail flick)
	2.9.3  Tinjauan Tentang Metode Stimulasi Kimiawi



