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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Rasa nyeri timbul merupakan suatu pertanda terjadinya kerusakan 

pada jaringan yang disebabkan karena adanya rangsangan mekanis, kimiawi 

atau fisis (Tan dan Rahardja 2008). Kejadian ini dapat dihambat dengan 

menggunakan analgesik, yaitu senyawa yang dapat mengurangi rasa sakit 

atau nyeri. Analgesik berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul 

dibagi menjadi dua golongan yaitu analgesik non narkotik dan narkotik. 

Analgesik non narkotik memiliki mekanisme kerja menghambat langsung 

dan selektif terhadap enzim yang mengkatalis prostaglandin, sedangkan 

analgesik narkotik bekerja dengan menekan fungsi sistem saraf pusat secara 

selektif digunakan untuk mengurangi rasa nyeri hebat yang mengikat obat 

dengan sisi reseptor yang khas pada sel dalam otak maupun spinal cord. 

(Purwanto dan Susilowati, 2000). 

 Asetosal atau asam asetilsalisilat merupakan ester salisilat yang 

tergolong dalam obat Antiinflamasi Non-Steroid (OAINS). Asam 

asetilsalisilat diperoleh dari reaksi anhidrida asam, yaitu mereaksikan asam 

2-hidroksi benzoat dengan anhidrida asetat yang menghasilkan asam 

asetilsalisilat dan asam asetat. Obat ini dapat digunakan secara per oral pada 

pengobatan analgesik-antipiretik dan antiinflamasi. Asam asetilsalisilat 

mempunyai nilai LD50 oral sebesar 250 mg/kg BB (Godoy, 2013). 

 Novitasari dkk. (2007) melakukan modifikasi struktur asam 

salisilat dengan gugus 3-klorobenzoil klorida yang menghasilkan senyawa 

asam 2-(3-klorobenzoiloksi)benzoat melalui reaksi Schotten-Bowmann  di 

mana senyawa tersebut lebih potensial dibanding asam salisilat sebagai 
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analgesik pada mencit dengan nilai Effective Dose 50 (ED50) senyawa asam 

2-(3-klorobenzoiloksi)benzoat 20,09 mg/kgBB lebih rendah daripada asam 

asetilsalisilat yaitu 34,89 mg/kg. Natalia dkk. (2012) melakukan pemodelan 

interaksi turunan potensial asam benzoilsalisilat dengan menggunakan 

reseptor siklooksigenase-2 menggunakan program Glide (Grid-based 

Ligand Docking with Energetics) lisensi dari Schrodinger. Penilaian empiris 

yang mendekati energi bebas pengikatan ligan digunakan untuk menentukan 

peringkat pose ligan yang berbeda disebut dengan Glide Score (Gscore). 

Jika ditinjau dari energi interaksi diperoleh bahwa asam 2-(3-

klorobenzoiloksi)benzoat (Gscore = -7,39) masih lebih rendah dibandingkan 

asam asetilsalisilat (Gscore = -5,88), sehingga dapat dikatakan bahwa 

interaksi dengan reseptor cukup stabil dan asam 2-(3-

klorobenzoiloksi)benzoat cukup potensial untuk menggantikan asam 

asetilsalisilat untuk berikatan dengan enzim siklooksigenase-2. Telah 

diketahui pula bahwa senyawa asam 2-(3-klorobenzoiloksi)benzoat telah 

melalui uji aktivitas analgesik dengan hasil hambatan nyeri pada dosis 

200mg/kgBB paling tinggi jika dibandingkan dengan asam asetilsalisilat, 

maka disimpulkan bahwa senyawa asam 2-(3-klorobenzoiloksi)benzoat 

menghasilkan aktivitas analgesik lebih besar dibandingkan dengan asam 

asetil salisilat (Tamayanti dkk, 2015) 

 Asam asetilsalisilat yang menembus barrier lambung dan usus 

akan dimetabolisme di hepar. Akumulasi asam asetilsalisilat pada hepar 

menghambat proses fosforilasi oksidatif serupa dengan pengaruh yang 

ditimbulkan 2,4-dinitrofenol. Dalam dosis toksik, asam asetilsalisilat dapat 

menghambat metabolisme aerob dari beberapa enzim dehidrogenase di 

hepar dan jaringan lainnya dengan cara berkompetisi dengan koenzim 

nukleotida piridin dan penghambatan beberapa enzim oksidase yang 

membutuhkan nukleotida sebagai koenzim, seperti xanthin oksidase (Rizal, 
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2007). Koenzim seperti xanthin oksidase berguna sebagai pertahanan di 

hepar. Pemakaian asam asetilsalisilat sebagai terapi juga berefek 

hepatotoksik terbukti dari 50 % penderita juvenile rhematoid arthritis 

mengalami berbagai kerusakan sel hepar selama menjalani terapi asam 

asetilsalisilat dosis tinggi konvensional (Purbasari, 2010). 

 Akumulasi asam asetilsalisilat pada lambung merintangi semua 

mekanisme pertahanan lambung. Asam asetilsalisilat menyebabkan 

kerusakan pada saluran pencernaan melalui beberapa mekanisme antara lain 

menurunkan jumlah prostaglandin mukosa, mengurangi aliran darah ke 

mukosa dan menstimulasi aktivasi neutrofil dan apoptosis. Ketika 

pertahanan lambung turun, asam lambung akan merusak mukosa lambung 

yang sensitif dan menyebabkan ulkus (Spechler, 2004). Hal tersebut 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustaba, dkk (2012) yang 

menunjukkan bahwa pemberian asam asetilsalisilat dengan dosis 150mg/Kg 

BB pada tikus wistar jantan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada 

mukosa gastrointestinal.  

 Mengetahui hal tersebut maka diperlukan pengujian toksisitas 

subkronis untuk mendapatkan hasil yang terukur untuk menentukan apakah 

senyawa asam-2(3-klorobenzoiloksi)benzoat  aman untuk digunakan dalam 

pengobatan, terutama pada organ vital yang berkaitan seperti hepar dan 

lambung. Pengujian toksisitas subkronis terhadap senyawa obat ini 

dilakukan dengan menggunakan tikus jantan sebagai hewan percobaan yang 

diberikan berbagai dosis oral dari sediaan uji selama 28 hari dengan 

pengamatan nekrosis organ hati dengan mikroskop cahaya perbesaran 400x 

dan makroskopis kerusakan organ lambung. 
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2.1 Rumusan Masalah 

1.2.1. Apakah senyawa asam 2-(3-klorobenzoiloksi)benzoat 

memiliki efek terhadap organ hepar tikus dibandingkan 

senyawa asam asetilsalisilat yang diamati dari jumlah 

nekrosis? 

1.2.2. Apakah senyawa asam 2-(3-klorobenzoiloksi)benzoat 

memiliki efek terhadap organ lambung tikus dibandingkan 

dengan senyawa asam asetilsalisilat yang diamati secara 

makroskopis? 

3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Memperoleh data uji senyawa asam 2-(3-

korobenzoiloksi)benzoat terhadap organ hepar tikus 

dibandingkan dengan senyawa asam asetilsalisilat. 

1.3.2. Memperoleh data uji senyawa asam 2-(3-

korobenzoiloksi)benzoat terhadap organ lambung tikus 

dibandingkan dengan senyawa asam asetilsalisilat. 

 

4.1 Hipotesis Penelitian  

1.4.1. Senyawa asam 2-(3-klorobenzoiloksi)benzoat memiliki 

jumlah nekrosis lebih kecil dibandingkan senyawa asam 

asetilsalisilat terhadap organ hepar tikus. 

1.4.2. Senyawa asam 2-(3-klorobenzoiloksi)benzoat memiliki 

jumlah tukak lebih kecil dibandingkan senyawa asam 

asetilsalisilat terhadap organ lambung tikus. 
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5.1 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

pengembangan obat baru pengganti senyawa turunan salisilat yang memiliki 

aktivitas analgesik lebih tinggi dan efek toksik lebih kecil apabila digunakan 

dalam jangka panjang. 

 


