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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

Nyeri adalah salah satu rasa sakit yang sering terjadi pada masyarakat, 

mulai dari ringan sampai nyeri hebat. Rasa nyeri yang sering dikeluhkan tentu 

dapat mengurangi produktifitas kehidupan seseorang dan menurunkan kualitas 

hidupnya. Menurut Marina (2008), Nyeri merupakan keluhan tersering yang 

membawa seseorang datang mencari pertolongan dokter, selain juga merupakan 

gejala utama berbagai penyakit maupun gejala tambahan dari banyak keadaan 

atau kelainan. Debais Mishra et al (2011) menyatakan bahwa obat yang dapat 

mengubah sensitivitas nyeri atau menghapus nyeri disebut sebagai obat 

penghilang rasa sakit atau analgesik. 

Hingga saat ini analgesik merupakan obat yang paling sering digunakan di 

seluruh dunia. Masyarakat dengan sangat mudah bisa mendapatkan obat-obatan 

tersebut baik di warung maupun apotek tanpa menggunakan resep dokter. Cara 

kerja obat analgesik dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit 

(Purwanto dan Susilowati, 2000). 

Asam salisilat merupakan senyawa golongan asam karboksilat yang 

digunakan pertama kali sebagai analgesik. Penggunanaan asam salisilat dihindari 

karena sifatnya yang sangat iritatif. Telah banyak dilakukan berbagai modifikasi 

terhadap struktur asam salisilat untuk memperkecil efek samping dan untuk 

meningkatkan aktivitas dari senyawa ini disamping untuk menghasilkan senyawa-

senyawa yang dapat digunakan secara per oral (Siswandono dan Soekardjo, 

2000).  

 

Gambar 1.1 Struktur Asam Salisilat 
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Turunan asam salisilat yang paling umum digunakan adalah asam asetil 

salisilat (aspirin). Aspirin sering digunakan untuk sakit kepala, inflamasi, nyeri 

sendi, juga beberapa pengobatan serangan jantung dan stroke pada orang tua 

(Fayedi et al., 2004). Aspirin murni di sintesis dari asam salisilat dengan asetil 

klorida dengan reaksi asetilasi. Dengan prinsip yang sama, pada penelitian kali ini 

akan dibuat senyawa turunan asam salisilat baru yang diharapkan dapat 

memberikan efek analgesik lebih potensi dibandingkan dengan aspirin.  

 

Asam salisilat      Asetil klorida  Aspirin 

Gambar 1.2 Reaksi Sintesis Aspirin 

Untuk memperoleh senyawa baru yang berpotensi sebagai calon obat baru, 

diperlukan suatu proses modifikasi struktur senyawa yang diketahui aktivitasnya 

melalui reaksi sintesis secara kimia dengan harapan akan diperoleh senyawa baru 

yang relatif murni dan memiliki aktivitas farmakologis yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan senyawa induknya (Siswandono dan Soekardjo, 2000) 

Sebelumnya, Rachmawati (2016) telah melakukan modifikasi struktur 

turunan asam salisilat yaitu asam 5-metil salisilat yang direaksikan dengan benzoil 

klorida menggunakan metode esterifikasi asil halida yang menghasilkan senyawa 

asam O-benzoil-5metilsalisilat dan memberikan hasil bahwa senyawa tersebut 

mempunyai aktivitas analgesik lebih besar dibandingkan aspirin. Dalam usaha 

mengembangkan senyawa baru turunan asam salisilat, pada penelitian ini dibuat  

senyawa turunan asam salisilat lainnya yaitu senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-

metoksisalisilat yang diharapkan memiliki aktivitas analgesik yang lebih tinggi. 

Pada penelitian ini, modifikasi senyawa dilakukan melalui reaksi 

esterifikasi asil halida yang mana asam 5-metoksi salisilat ditambahkan 4-metil 
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benzoil klorida sebagai pereaksi. Sebagai media pelarut digunakan tetrahidrofuran 

atau THF yang merupakan pelarut semi polar dan TEA sebagai katalisator. 

 

Gambar 1.3 Senyawa Asam O-(4-metilbenzoil)-5-metoksisalisilat 

Terhadap hasil preparasi senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-

metoksisalisilat dilakukan penentuan titik lebur dan uji KLT sebagai analisis 

kemurnian, sedangkan untuk karakterisasi struktur senyawa asam O-(4-

metilbenzoil)-5-metoksisalisilat dilakukan uji dengan 3 instrumen yaitu : 

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

Untuk mengetahui efek dari senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-

metoksisalisilat maka dilakukan uji aktivitas analgesik dengan metode writhing 

test. Metode ini dapat digunakan untuk menguji aktivitas analgetika karena nyeri 

ditimbulkan oleh senyawa kimia. Senyawa kimia yang digunakan sebagai 

penginduksi nyeri adalah asam asetat melalui pemberian intraperitoneal pada 

hewan mencit (Mus musculus) yang memberikan respon nyeri berupa gerakan 

menggeliat (Debais Mishra et al., 2011). Hewan coba yang digunakan pada 

penelitian ini adalah mencit putih (Mus musculus) karena mudah diperoleh dengan 

harga relatif murah dan sering digunakan untuk uji analgesik senyawa.   

Uji aktivitas analgesik sangat bermanfaat untuk menilai potensi analgesik 

suatu senyawa. Sebagai pembanding untuk uji aktivitas analgesik digunakan 

aspirin sebagai senyawa yang telah teruji aktivitas analgesiknya. Aktivitas 

analgesik senyawa uji ditentukan berdasarkan persen hambatan nyeri yang 

ditentukan dengan mengamati penurunan frekuensi respon nyeri dengan adanya 

penambahan senyawa uji, yang dinyatakan dengan ED50. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

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

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

metilbenzoil klorida menggunakan metode esterifikasi asil halida? 

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

aktivitas analgesik yang lebih tinggi dibandingkan aspirin pada mencit 

(Mus musculus)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

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

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

salisilat dengan 4-metilbenzoil klorida menggunakan metode esterifikasi 

asil halida. 

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

metoksisalisilat dan membandingkan aktivitasnya dengan aspirin pada 

mencit (Mus musculus). 

1.4 Hipotesis 

1. Senyawa Asam O-(4-metilbenzoil)-5-metoksisalisilat (ester) dapat 

dihasilkan melalui reaksiesterifikasi asil halida antara asam 5-metoksi 

salisilat (asam karboksilat) dengan 4-metilbenzoil klorida (asil halida). 

2. Senyawa Asam O-(4-metilbenzoil)-5-metoksisalisilat mempunyai aktivitas 

analgesik yang lebih poten pada mencit (Mus musculus) karena secara 

teoritis log P dan MR dari senyawa hasil lebih tinggi dari aspirin. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan senyawa asam O-(4-metilbenzoil)-5-

metoksisalisilat hasil modifikasi gugus hidroksi asam salisilat, yang salah satu 

atom hidrogennya diganti dengan gugus benzoil dari 4-metilbenzoil klorida 

mempunyai aktivitas analgesik yang optimal atau lebih tinggi daripada aspirin, 

sehingga dapat digunakan sebagai salah satu contoh obat analgesik yang poten. 


