
 

vii 

 

RINGKASAN 

SINTESIS SENYAWA ASAM 5-NITRO-2-(OKTANOILOKSI) BENZOAT DAN UJI 

AKTIVITAS ANALGESIK PADA MENCIT(Mus musculus) 

 

Ivon Loretta 

 

Sintesis obat bertujuan untuk mendapatkan senyawa baru yang memiliki aktivitas 

analgesik  lebih tinggi dibanding asetosal. Senyawa asam 5-nitro salisilat senyawa turunan 

asetosal telah berhasil disintesis dan diuji aktivitas analgesiknya pada mencit (Mus musculus). 

Sintesis senyawa asam 5-nitro-2-(oktanoiloksi)benzoat dilakukan berdasarkan metode 

esterifikasi dengan mereaksikan asetosal dengan oktanoil klorida dalam pelarut tetrahidrofuran 

dengan piridin sebagai basa yang berfungsi juga sebagai penangkap HCl dan katalisator. Reaksi 

substitusi nukleofilik terjadi pada gugus –OH asetosal dan atom H pada gugus tersebut akan 

disubstitusi oleh oktanoil klorida. Hasil sintesis yang diperoleh sebesar 72%, berupa serbuk 

putih yang tidak larut air. 

Senyawa hasil sintesis diuji kemurnian dengan uji jarak lebur dan kromatografi lipis tipis, 

hasil uji jarak lebur senyawa hasil sintesis berbeda dengan senyawa asetosal, begitu juga dengan 

uji KLT dengan menggunakan 3 eluen yang berbeda, yaitu etil asetat : metanol = 6 : 4;   n-

heksana : etil asetat : metanol = 5 : 3 : 2;  etil asetat : kloroform = 6 : 4, sedangkan untuk 

konfirmasi struktur dilakukan dengan metode spekrofotometri ultraviolet, spektrofotometri 

inframerah dan spektrometri magnet inti (1H-NMR). Hasil spektrum IR menunjukkan bahwa 

senyawa hasil sintesis telah memiliki gugus fungsi yang berbeda dari asetosal, dan hasil 

spektrum (1H-NMR) menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah H pada senyawa hasil sintesis 

dan asetosal. Uji aktivitas analgesik dilakukan dengan memberikan senyawa uji dan senyawa 

penginduksi nyeri pada mencit secara intraperitoneal dengan metode Writhing test. Senyawa uji 

asam 5-nitro-2-(oktanoiloksi)benzoat dengan dosis 100, 50,  dan 25 mg/kg BB diberikan 20 

menit sebelum induksi nyeri oleh larutan asam asetat 0,6 % volume 0,02 ml/g BB. Respon nyeri 

diamati 5 menit setelah pemberian induksi nyeri dalam waktu selama 30 menit. Aktivitas 

analgesik dihitung dari frekuensi geliat berdasarkan persentase hambatan nyeri. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa asam 5-nitro-2-(oktanoiloksi)benzoat 

pada dosis 25 mg/kg BB mempunyai persentase hambatan nyeri sebesar 47,62%, pada dosis 50 

mg/kg BB sebesar 76,43%, dan pada dosis 100 mg/kg BB sebesar 88,33%. Senyawa 

pembanding asetosal pada dosis 25 mg/kg BB mempunyai persentase hambatan nyeri sebesar 

32,74%, pada dosis 50 mg/kg BB sebesar 60,71%, dan pada dosis 100 mg/kg BB sebesar 

77,02%. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa senyawa asam 5-nitro-2-

(oktanoiloksi)benzoat mempunyai aktivitas analgesik yang lebih tinggi dibanding asetosal. 

Sebagai saran adalah perlu diakukan penelitian lebih lanjut mengenai toksisitas senyawa 

asam 5-nitro-2-(oktanoiloksi)benzoat.    
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