
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Setiap orang pernah merasakan sensari nyeri, dimana nyeri itu sendiri oleh 

IASP (The International Assosiation for the Study of Pain) didefinisikan sebagai 

suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang 

berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan. Nyeri adalah salah satu alasan 

utama penderita mencari pertolongan medis. Nyeri merupakan gejala utama berbagai 

penyakit dan gejala tambahan pada banyak keadaan atau kelainan lain serta sangat 

mempengaruhi kualitas hidup dan status fungsional seseorang (Moeliono, 2008). 

Rasa nyeri dalam kebanyakan hal hanya merupakan suatu gejala yang 

berfungsi sebagai isyarat bahaya tentang adanya gangguan di jaringan, seperti 

peradangan, infeksi jasad renik atau kejang otot. Nyeri yang disebabkan oleh 

rangsangan mekanis, kimiawi atau fisis dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan. 

Rangsangan tersebut memicu pelepasan zat-zat tertentu yang disebut mediator nyeri 

(Tjay dan Rahardja, 2007). Nyeri biasanya sering diasosiasikan dengan kerusakan 

jaringan, akan tetapi nyeri dapat saja timbul tanpa adanya injury dimana nyeri timbul 

tanpa berhubungan dengan sumber yang dapat diidentifikasi (Ardinata, 2007). 

Keadaan psikis sangat mempengaruhi nyeri, misalnya emosi dapat 

menimbulkan sakit kepala atau memperhebatnya tetapi dapat pula menghindarkan 

sensasi rangsangan nyeri. Nyeri merupakan suatu perasaan pribadi dan ambang 

toleransi nyeri berbeda-beda bagi setiap orang (Tjay dan Rahardja, 2007). Oleh 

karena itu penatalaksaan nyeri sangat penting untuk mengurangi intensitas dan durasi 

keluhan nyeri, mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat nyeri, 

meningkatkan kualitas hidup dan mengoptimalkan kemampuan untuk menjalankan 

aktivitas sehari-hari serta meminimalkan reaksi yang tidak diinginkan atau intoleransi 

terhadap terapi nyeri (Ikawati, 2011). 

Secara umum penatalaksanaan nyeri terbagi atas intervensi farmakologi, 

berupa obat-obatan analgesik dan analgesika-opioid. Selain intervensi farmakologi 
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terdapat juga intervensi modalitas fisik yang memberikan efek terapeutik dalam 

jaringan. Modalitas fisik yang digunakan dalam program terapi nyeri antara lain 

mekanikal yaitu tekanan dan vibrasi, konduksi panas dan dingin, elektrikal yaitu 

aliran listrik yang merangsang kontraksi otot dan interferential therapy radiation 

yaitu infra-red, laser, ultraviolet dan yang terakhir yaitu terapeutik excercises 

(Moeliono, 2008).  

Analgesik atau obat penghalang nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau 

menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Berdasarkan kerja 

farmakologisnya analgesik dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu analgesik non-

opioid dan analgesik opioid. Analgesik non-opioid terdiri dari obat-obat yang tidak 

bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral, sedangkan analgesik opioid khusus 

digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat, seperti pada fractura dan kanker 

(Nugraha., 2011).  

Berdasarkan struktur kimianya analgesik non-opioid dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu analgesik antipiretik dan obat antiradang bukan steroid (Non Steroid 

Antiinflamasi Drugs=NSAID). Obat analgesik antipiretik digunakan untuk 

pengobatan simptomatik, yaitu hanya meringankan gejala penyakit, tidak 

menyembuhkan atau menghilangkan penyebab penyakit. Berdasarkan struktur 

kimianya obat analgesik-antipiretik dibagi menjadi dua kelompok yaitu turunan anilin 

dan p-aminofenol dan turunan 5-pirazolon. Turunan p-aminofenol seperti 

asetaminofen mempunyai aktivitas analgesik-antipiretik sebanding dengan aspirin, 

tetapi tidak mempunyai efek antiradang dan antirematik (Siswandono & Soekardjo., 

2000).  

Penggunaan analgesik non-opioid atau yang sering disebut sebagai analgetika 

perifer mampu meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa mempengaruhi 

Sistem Saraf Pusat (SSP) atau menurunkan kesadaran, juga tidak menimbulkan 

ketagihan. Kebanyakan zat ini juga berdaya sebagai antipiretik dan atau antiradang. 

Oleh karena itu tidak hanya digunakan sebagai obat antinyeri, melainkan juga pada 

demam dan peradangan. Salah satu contoh obat dari analgesik non-opioid atau 

analgetika perifer adalah parasetamol (Tjay & Rahardja., 2007).  
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Dewasa ini, penggunaan obat analgesik-antipiretik yang paling sering 

digunakan adalah parasetamol/asetaminofen. Asetaminofen merupakan analgesik-

antipiretik yang digunakan secara luas yang ada dalam banyak produk preskripsi dan 

dijual secara bebas. Asetaminofen tidak dipertimbangkan sebagai NSAID murni 

karena tidak adanya efek anti-inflamasi yang signifikan (Yudhowibowo et al.,2011).  

Salah satu derivat p-amiofenol yaitu asetaminofen merupakan metabolit 

fenasetin dengan efek antipiretik yang sama dan telah digunakan sejak tahun 1893. 

Efek antipiretik yang ditimbulkan adalah oleh karena adanya gugus aminobenzen. 

Asetaminofen di Indonesia lebih dikenal dengan nama parasetamol dan tersedia 

sebagai obat bebas. Efek analgesik asetaminofen serupa dengan salisilat yaitu 

menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang (Anonim, 2007). 

Penggunaan analgesik yang berasal dari tumbuhan juga sudah dilakukan sejak 

zaman dahulu. Pada zaman pharaoh di Mesir telah digunakan opium, salix alba 

sebagai terapi nyeri maupun rematik dan penyakit-penyakit sendi. Demikian juga di 

Yunani telah banyak digunakan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan yang 

dinamakan mecon yang dipercayai sebagai opium (Meliala, 2004).  

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2010, 

asetaminofen adalah obat dengan kebutuhan paling banyak. Pada tahun 2010 Jawa 

Timur membutuhkan tablet asetaminofen 500 mg sebanyak 66.520.005 butir tablet. 

Hal ini menunjukan bahwa asetaminofen adalah obat yang paling banyak digunakan 

untuk mengatasi nyeri.  

Efek samping yang paling umum terjadi pada golongan obat analgesik non-

opioid (analgetika perifer) adalah gangguan lambung-usus, kerusakan darah, 

kerusakan hati dan ginjal dan juga reaksi alergi kulit. Efek samping ini terutama 

terjadi pada penggunaan lama atau dalam dosis tinggi. Oleh karena itu penggunaan 

analgesik secara terus menerus tidak di anjurkan (Tjay & Rahardja., 2007).  

Selain memiliki efek terapi analgesik dan antipiretik, asetaminofen juga 

memiliki efek samping nekrosis hepatik serta dapat menimbulkan kematian dalam 

pemberian dosis tunggal asetaminofen. Pada dewasa sehat, toksisitas hepatik dapat 

terjadi ketika dosis harian asetaminofen melebihi 4g. Dosis tinggi asetaminofen 
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menyebabkan terbentuknya N-asetil-p-benzokuinon yang diduga berperan dalam 

hepatotoksisitas (Yudhowibowo et al.,2011).  

Senyawa p-aminofenol merupakan suatu senyawa analgetika kuat dan 

antiinflamasi lemah yang sangat toksik. Hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi 

toksisitas dan menambah aktivitasnya dilakukan modifikasi molekul yaitu 

pengubahan atau penambahan gugus fungsi yang terdapat pada p-aminofenol. 

Pengubahan dapat dilakukan pada gugus amino, pada gugus hidroksi fenolik atau 

pada kedua gugus amino dan hidroksi fenolik (Susilowati dan Handayani., 2006).    

Secara teoritis penambahan gugus benzoil pada struktur p-aminofenol akan 

meningkatka parameter lipofilitas dan sterik dari p-aminofenol. Dari hasil 

perhitungan teoritis menggunakan perangkat lunak Chem Draw Ultra versi 13.02, 4-

hidroksifenil-3-klorobenzamida mempunyai Log P = 3,01 dan MR (Molar 

Refraction) = 64,99 cm
3
/mol. Sedangkan p-aminofenol sendiri mempunyai Log P = 

0,28 dan MR = 40,25 cm
3
/mol. Data tersebut menunjukan terjadinya peningkatan 

harga Log P 4-hidroksifenil-3-klorobenzamida terhadap p-aminofenol yang berarti 

adanya peningkatan parameter lipofilitas. Peningkatan lipofilitas ini mengakibatkan 

penembusan membran biologi tubuh yang lebih baik. Selain itu terdapat juga 

peningkatan nilai MR yang mengakibatkan naiknya parameter sterik sehingga akan 

menyebabkan keserasian interaksi senyawa dengan reseptor dalam sel meningkat. 

Kedua hal ini menyebabkan meningkatnya aktivitas biologis.  

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan mengenai sintesis senyawa  

turunan p-aminofenol salah satu contohnya yaitu N-(4t-Butilbenzoil)-p-Aminofenol. 

Uji aktivitas analgesik senyawa hasil sintesis dibandingkan dengan parasetamol 

menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis berkhasiat sebagai analgesik dan 

antiinflamasi, terbukti dengan makin bertambahnya lipofilitas senyawa, aktivitas 

antiinflamasinya semakin kuat akan tetapi aktivitas senyawa hasil sintesis sebagai 

analgesik lebih lemah dari parasetamol (Susilowati dan Handayani., 2006).  

Untuk mendapatkan 4-hidroksifenil-3-klorobenzamida dilakukan reaksi 

substitusi nukleofilik dengan cara menempelkan gugus nukleofil ke gugus karbonil 

pada p-aminofenol dengan menggunakan reaksi Schotten-Baumann yang 
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dimodifikasi. Sebagai pelarut digunakan aseton yang merupakan pelarut semi polar 

yang mampu melarutkan senyawa organik dan juga berbagai garam. Pelarut semi 

polar juga lebih mendorong arah reaksi ke substitusi nukleofilik 2 karena tidak 

membantu terjadinya ionisasi dibandingkan pelarut polar (air) yang mendorong reaksi 

substitusi nukleofilik 1 karena membantu terjadinya ionisasi ion (Fessenden & 

Fessenden, 1999).  

Uji kemurnian dari senyawa hasil preparasi dilakukan dengan penentuan titik 

lebur dan kromatografi lapis tipis, sedangkan identifikasi struktur dilakukan dengan 

menggunakan spektrofotometer ultraviolet (UV-Vis) dan spektrofotometer infra 

merah (IR) serta spektrometer resonansi magnet inti (
1
H-NMR).  

Modifikasi p-aminofenol dengan 3-klorobenzoilklorida menghasilkan 

senyawa turunan (4-hidroksifenil-3-klorobenzamida) yang didapat dengan melakukan 

subtitusi gugus nukleofil dari p-aminofenol yang akan menyerang gugus karbonil  

pada senyawa 3-klorobenzoil klorida dapat dilihat pada gambar 1.1  
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p-aminofenol        3-klorobenzoilklorida      4-hidroksifenil-3-kloro benzamida  

            Gambar 1.1 Sintesis dari 4-hidroksifenil-3-klorobenzamida    

 

Untuk menguji aktivitas analgesik senyawa 4-hidroksifenil-3-klorobenzamida, 

dapat dilakukan dengan metode yang menggunakan zat kimia sebagai penginduksi 

nyeri (metode Writhing Test). Pemilihan metode pengujian aktivitas analgesik ini 

tidak hanya pengukuran intensitas, tetapi juga lama kerja obat untuk menghindari 

kerusakan permanen suatu jaringan akibat observasi berulang.  

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit (Mus 

musculus) karena mudah diperoleh, relatif murah, mempunyai sistem saraf yang 
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mirip dengan saraf manusia dan sering digunakan untuk uji analgesik suatu senyawa 

(Thompson, 1990).  

 

1.2 Rumusan masalah 

1. Apakah senyawa (4-hidroksifenil-3-klorobenzamida) dapat dihasilkan melalui 

modifikasi struktur antara p-aminofenol dengan 3-klorobenzoil klorida ?  

2. Apakah senyawa (4-hidroksifenil-3-klorobenzamida) mempunyai aktivitas 

analgesik yang lebih besar dibandingkan dengan parasetamol ?  

 

1.3  Tujuan Penelitian  

1. Mendapatkan senyawa (4-hidroksifenil-3-klorobenzamida) melalui modifikasi 

struktur antara p-aminofenol  dengan 3-klorobenzoilklorida 

2. Mengetahui aktivitas analgesik senyawa 4-hidroksifenil-3-kloro benzamida 

pada mencit (Mus musculus) dan membandingkan aktivitas analgesiknya 

dengan parasetamol.  

 

1.4  Hipotesis 

1. Senyawa (4-hidroksifenil-3-klorobenzamida) dapat dihasilkan melalui 

modifikasi struktur antara p-aminofenol dengan 3-klorobenzoilklorida.  

2. Senyawa (4-hidroksifenil-3-klorobenzamida) memiliki aktivitas analgesik 

pada mencit (Mus musculus) dan aktivitas analgesiknya lebih besar 

dibandingkan dengan parasetamol.   

 

1.5  Manfaat penelitian  

Mendapatkan senyawa baru yaitu (4-hidroksifenil-3-klorobenzamida) 

golongan analgesik dalam bidang farmasi, sehingga pengembangan sintesis 

struktur molekul obat akan meningkatkan usaha dalam mendapatkan obat baru 

dengan aktivitas analgesik yang lebih baik.   


