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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Secara umum nyeri adalah suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan 

maupun berat. Nyeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi 

seseorang dan eksistensinya diketahui bila seseorang pernah mengalaminya 

(Tamsuri, 2007). Nyeri menyangkut dua aspek yaitu psikologis dan fisiologis 

yang keduanya dipengaruhi faktor-faktor seperti budaya, usia, lingkungan dan 

sistem pendukung, pengalaman masa lalu, kecemasan dan stress serta efek 

plasebo (Smeltzer dan Barre, 2002). 

Analgesik adalah suatu senyawa yang dalam dosis terapeutik dapat 

meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran (Tjay dan 

Rahardja, 2007). Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekular, analgesik 

dibagi menjadi dua golongan yaitu analgesik narkotik dan analgesik non narkotik 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). Analgesik narkotik digunakan untuk 

mengurangi rasa nyeri yang sedang sampai berat, sedangkan analgesik non 

narkotik digunakan untuk menghilangkan rasa  nyeri yang ringan sampai sedang 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). Analgesik antipiretika dan obat anti radang 

bukan steroid atau Anti inflamasi non streroid (AINS) merupakan obat analgesik 

non narkotik. Analgesik antipiretik digunakan untuk pengobatan simptomatik 

yaitu hanya meringankan gejala penyakit, tidak menyembuhkan atau 

menghilangkan penyebab penyakit (Siswandono & Soekardjo, 2000) 

Senyawa obat golongan AINS yang paling banyak dikenal dan banyak 

digunakan adalah dari turunan asam salisilat. Asam salisilat seperti terlihat pada 

gambar 1.1 adalah asam organik sederhana yang merupakan senyawa golongan 

karboksilat yang digunakan pertama kali sebagai analgesik (Katzung, 2002). 

Asam asetilsalisilat (asetosal) merupakan salah satu senyawa turunan asam 

salisilat yang  bekerja sebagai analgesik antipiretik dengan menghambat 

prostaglandin yang dibentuk dari metabolisme asam arakidonat dengan katalisator 

enzim siklooksigenase (Furst dan Munster, 2002). Asetosal memiliki efek 
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samping, diantaranya terhadap pernapasan dan saluran cerna yang dapat 

menyebabkan perdarahan lambung berat (Gunawan, 2009). 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Asam Salisiat 

Alternatif untuk meningkatkan aktivitas analgesik-antipiretik asam salisilat 

serta menurunkan efek samping terus diupayakan. Modifikasi struktur dari 

senyawa turunan asam salisilat dilakukan dengan mengubah gugus karboksil 

melalui pembentukan garam, ester, atau amida, modifikasi pada gugus karboksil 

dan hidroksil, substitusi pada gugus hidroksil, memasukkan gugus hidroksil atau 

gugus yang lain pada cincin aromatik atau dengan mengubah gugus fungsional 

(Purwanto dan Susilowati, 2000). Modifikasi struktur memberikan pandangan 

dalam pengembangan obat. Tujuan modifikasi yaitu memiliki senyawa baru yang 

lebih poten, memiliki aktivitas yang lebih besar, masa kerja yang panjang, serta 

memberikan efek samping yang lebih rendah (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Dalam penelitian sebelumnya, Pratiwi (2009) telah memodifikasi struktur 

turunan asam salisilat, yaitu dengan penambahan gugus 3-klorometilbenzoil 

klorida. Tujuan modifikasi struktur ini adalah untuk menghasilkan senyawa 

analgesik baru yang lebih poten sebagai analgesik, serta dapat meminimalkan efek 

samping dari asam asetilsalisilat yang paling sering timbul, yaitu iritasi mukosa 

lambung. Fatimah (2016) telah mensintesis asam 5-metil-4-klorobenzoilsalisilat. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa senyawa asam 5-metil-4-

klorobenzoilsalisilat dapat disintesis melalui reaksi esterifikasi asil halida antara 
asam 5-metilsalisilat dan 4-klorobenzoil klorida. Disamping itu bahwa senyawa 

hasil memiliki aktivitas analgesik yang lebih besar dibandingkan dengan asam 

salisilat dengan ED50  (Effective Dose 50) sebesar 36,27 mg/kgBB. 

Pada penelitian ini, untuk meningkatkan aktivitas dari asam salisilat sebagai 

analgesik, digunakan reaksi esterifikasi antara asam 5-metoksi salisilat dengan  
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2,4-diklorobenzoil klorida menjadi asam O-(2,4-diklorobenzoil)-5-

metoksilsalisilat. Media pelarut yang digunakan aseton dan sebagai katalisator nya 

adalah TEA. Asetosal adalah turunan asam salisilat yang dikenal sebagai 

analgesik. Senyawa asam O-(2,4-diklorobenzoil)-5-metoksisalisilat memiliki 

struktur yang hampir mirip dengan asetosal, karena juga merupakan senyawa 

ester. Adanya kemiripan dengan asetosal, senyawa asam O-(2,4-diklorobenzoil)-

5-metoksilsalisilat maka diharapkan memiliki aktivitas yang sama yaitu sebagai 

analgesik.  

Senyawa hasil sintesis dilakukan uji organoleptis, uji kemurnian senyawa 

dengan uji jarak lebur dan kromatografi lapis tipis. Uji identifikasi struktur hasil 

sintesis menggunakan spektrofotometer UV, spektrofotometer inframerah (IR), 

dan spektrometer resonansi magnetik inti (1H-NMR). Pengujian aktivitas 

analgesik digunakan beberapa metode yaitu metode kimia (hewan coba diberi 

bahan penginduksi nyeri seperti asam asetat, fenilkuinon, bradikinin), metode 

panas (dengan cara pemanasan di hot plate), metode elektrik dengan stimulasi 

listrik, metode mekanik (Vogel, 2002). 

Pada penelitian ini, untuk menguji asam O-(2,4-diklorobenzoil)-5-

metoksilsalisilat akan dilakukan pengujian aktivitas analgesik yang digunakan 

adalah metode stimulasi kimiawi pada hewan coba. Metode ini dipilih karena 

senyawa kimia yang akan diuji diasumsikan memiliki efek analgesik, yang mana 

nyeri terjadi akibat induksi kimiawi berhubungan dengan faktor inflamasi. Respon 

nyeri yang tampak akibat rangsangan kimia ini adalah menggeliatnya mencit 

setelah pemberian senyawa penginduksi nyeri (asam asetat), metode ini disebut 

writhing test (Metode geliat) (Vogel, 2002). Aktivitas analgesik senyawa uji 

ditentukan berdasakan kemampuan menurunkan frekuensi respon nyeri yang 

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

senyawa uji dinyatakan dalam ED50.asa 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah senyawa asam O-(2,4-diklorobenzoil)-5-metoksilsalisilat dapat 

dihasilkan melalui reaksi antara asam 5-metoksi salisilat dengan 2,4-

diklorobenzoil klorida menggunakan metode esterifikasi asil halida ? 
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2. Apakah senyawa asam O-(2,4-diklorobenzoil)-5-metoksilsalisilat 

mempunyai aktivitas analgesik lebih tinggi dibandingkan dengan asetosal 

pada mencit (Mus musclus) ?  

 

1.3 Tujuan Penilitian  

1. Mendapatkan senyawa baru turunan asam salisilat, yaitu asam O-(2,4-

diklorobenzoil)-5-metoksilsalisilat melalui reaksi antara asam 5-metoksi 

salisilatdengan 2,4-diklorobenzoil klorida menggunakan metode esterifikasi 

asil halida. 

2. Mengetahui aktivitas analgesik dari senyawa asam O-(2,4-diklorobenzoil)-

5-metoksilsalisilat dan membandingkan dengan asetosal pada mencit (Mus 

musculus). 

 

1.4 Hipotesis 

1. Senyawa asam O-(2,4-diklorobenzoil)-5-metoksilsalisilat dapat dihasilkan 

melalui reaksi esterifikasi asil halida antara asam 5-metoksi salisilat (asam 

karboksilat) dengan 2,4-diklorobenzoil klorida (asil halida). 

2. Senyawa asam O-(2,4-diklorobenzoil)-5-metoksilsalisilat mempunyai 

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

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

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penilitian ini diharapkan senyawa baru asam O-(2,4-

diklorobenzoil)-5-metoksilsalisilat hasil modifikasi dari asam salisilat mempunyai 

aktivitas analgesik yang lebih tinggi daripada asam salisilat, sehingga diharapkan 

dapat digunakan sebagai alternatif calon obat analgesik golongan AINS turunan 

asam salisilat setelah melalui penelitian farmakokinetika dan farmakodinamika 

obat. 


