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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nyeri adalah penyakit umum dikalangan masyarakat yang merupakan 

pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari 

kerusakan jaringan yang aktual atau potensial. Rasa nyeri yang sembuh dengan 

cepat disebut akut dan yang sembuh dengan lama disebut kronis. Nyeri dapat 

disebabkan oleh faktor penyakit, keadaan psikis, kecelakaan, zat kimia atau 

rancangan fisik (panas, tekanan, listrik). Faktor penyakit yang dapat menimbulkan 

nyeri seperti peradangan, infeksi kuman atau kejang otot. Sehingga masyarakat 

menggunakan analgesik untuk mengurangi rasa nyeri tersebut (Tjay dan Rahardja, 

2007).  

Analgesik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat 

secara selektif sehingga berfungsi untuk mengurangi nyeri. Analgesik dibagi 

dalam 2 golongan yaitu analgesik narkotik dan analgesik non narkotik. Analgesik 

narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit sedang sampai berat yang bekerja 

pada sistem saraf pusat (SSP) dan khusus digunakan untuk mengurangi rasa sakit 

hebat. Analgesik non narkotik digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ringan 

sampai sedang (Siswandono dan Soekardjo, 2000).  

Asam salisilat adalah salah satu contoh dari analgesik non narkotik 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 adalah senyawa turunannya yang digunakan untuk mengurangi 

nyeri (Purwanto dan Susilowati, 2000).  

Asetosal merupakan salah satu turunan dari asam salisilat, dimana salah satu 

kelebihannya yaitu efek iritasi yang ditimbulkan terhadap mukosa saluran cerna 

lebih kecil jika dibandingkan dengan asam salisilat (Siswandono dan Soekardjo, 

2000). Asetosal digunakan untuk pasien yang mengeluh nyeri sendi, namun 

ternyata lebih dari 50% pasien tidak dapat mentoleransi efek samping dari 

asetosal tersebut yaitu berupa mual dan muntah. Sehingga diperlukan penelitian 
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pengembangan untuk menemukan obat baru dengan efektivitas analgesik yang 

lebih tinggi dan efek samping seminimal mungkin. 

Modifikasi molekul obat bertujuan untuk menurunkan toksisitas dan efek 

samping obat atau dengan kata lain mendapatkan obat dengan indeks terapeutik 

atau batas keamanan yang besar (Siswandono dan Soekardjo, 2000). Modifikasi 

yang dapat dilakukan pada struktur asam salisilat adalah dengan substitusi pada 

gugus karboksil sehingga dapat menghasilkan asetosal. 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, 2000). 

Pada penelitian sebelumnya, Haryany (2015) telah melakukan modifikasi 

struktur antara 5-bromo asam salisilat dengan 4-metoksibenzoil klorida yang 

menghasilkan senyawa O-4-metoksibenzoil-5-bromo asam salisilat dan 

mendapatkan senyawa yang mempunyai aktivitas analgesik lebih tinggi daripada 

asetosal, dapat dilihat dari nilai Effective DOse (ED50) senyawa 47,32 mg/KgBB 

sedangkan ED50 asetosal sebesar 118,68 mg/KgBB. 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 (
1
H-NMR). 

Dalam rangka mengembangkan senyawa obat analgesik baru, penelitian ini 

akan  membuat sintesis dari turunan asam salisilat antara asam 5-metoksi salisilat 

dengan 4-metoksibenzoil klorida melalui esterifikasi asil halida sehingga dapat 

menghasilkan senyawa Asam O-(4-metoksibenzoil)-5-metoksisalisilat dan 

diharapkan dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Untuk membuktikan senyawa 

hasil sintesis, dilakukan pengujian uji kemurnian senyawa dengan pemeriksaan 

organoleptis, pemeriksaan titik lebur dan identifikasi kromatografi lapis tipis. 
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Setelah itu dilakukan uji identifikasi struktur senyawa dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer IR, serta spektrometer 
1
H-NMR. 

Uji aktivitas analgesik perlu dilakukan untuk mengetahui apakah senyawa 

yang telah terbentuk tersebut memiliki aktivitas analgesik. Dalam penelitian ini, 

akan dilakukan uji aktivitas analgesik dengan metode reflek geliat mencit 

(Writhing reflex). Metode ini dipilih karena sangat mudah dilakukan, hasilnya 

memiliki akurasi yang sangat tinggi, merupakan metode sederhana, mudah dalam 

pelaksanaan dan pengamatannya terutama untuk analgesik. Untuk mengetahui 

aktivitas analgesik senyawa uji dinyatakan dalam ED50. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah senyawa asam O-(4-metoksibenzoil)–5-metoksisalisilat dapat 

dihasilkan melalui reaksi antara asam 5-metoksi salisilat dengan 4-

metoksibenzoil klorida menggunakan metode esterifikasi asil halida? 

2. Apakah senyawa asam O-(4-metoksibenzoil)–5-metoksisalisilat mempunyai 

aktivitas analgesik lebih tinggi dibandingkan dengan asetosal pada mencit 

(Mus musculus)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

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

metoksibenzoil)-5-metoksisalisilat melalui reaksi antara asam 5-metoksi 

salisilat dengan 4-metoksibenzoil klorida menggunakan metode esterifikasi 

asil halida. 

2. Mengetahui aktivitas analgesik dari senyawa asam O-(4metoksibenzoil)-5-

metoksisalisilat dan membandingkan dengan asetosal pada mencit (Mus 

musculus). 

1.4 Hipotesis 

1. Senyawa asam O-(4-metoksibenzoil)–5-metoksisalisilat (ester) dapat 

dihasilkan melalui reaksi antara asam 5-metoksi salisilat (asam karboksilat) 

dengan 4-metoksibenzoil klorida (asil halida) menggunakan metode 

esterifikasi asil halida. 
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2. Senyawa Asam O-(4-metoksibenzoil)-5-metoksisalisilat mempunyai 

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

secara teoritis log P dan MR dari senyawa hasil tinggi daripada asetosal.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan senyawa Asam O-(4-metoksibenzoil)-5-

metoksisalisilat hasil modifikasi antara asam 5-metoksi salisilat dan 4-

metoksibenzoil klorida menggunakan metode esterifikasi asil halida dapat 

mempunyai aktivitas analgesik yang optimal dan lebih tinggi daripada asetosal, 

sehingga dapat digunakan sebagai alternatif calon obat analgesik turunan asam 

salisilat yang tinggi dan memiliki efek samping yang rendah. 

 


