
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Analgetik merupakan obat yang sering digunakan untuk mengurangi rasa sakit 

atau dapat disebut pula sebagai obat penghalang rasa nyeri, misalnya sakit kepala, 

otot, perut, dan gigi dengan tanpa mengurangi atau menghilangkan kesadaran dari 

penderita. Obat analgesik ini digunakan oleh sebagian besar masyarakat 

dikarenakan obat ini dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri meskipun obat 

analgesik ini tidak dapat menyembuhkan penyakit dari penyebabnya (Widjajanti, 

2006).  

Analgesik (Obat-obatan penekan fungsi sistem saraf pusat) digolongkan 

menjadi dua yaitu analgesik narkotik dan analgesik non narkotik. Analgesik 

narkotik khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat, seperti pada 

fractura dan kanker, sedangkan analgesik non narkotik yang terdiri dari obat-obat 

yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Mekanisme kerja kedua golongan obat tersebut pun berbeda, obat analgesik 

narkotik bekerja pada SSP (sistem saraf pusat) yaitu apabila obat narkotik sudah 

memasukin SSP obat tersebut akan terikat pada reseptor, sehingga menghasilkan pengurangan 

masuknya ion Ca2+ (kalsium) ke dalam sel, selain itu ikatan obat-reseptor ini dapat pula 

mengakibatkan terjadinya hiperpolarisasi ion K+ (kalium) dikarenakan meningkatnya 

pemasukan ion K+ ke dalam sel. Hasil dari pengurangan kadar ion kalsium (CA+) dalam sel 

menyebabkan terjadinya pengurangan lepasnya serotonin, dan peptida dalam otak yang berperan 

sebagai penghantar nyeri, seperti contohnya substansi P, dan mengakibatkan transmisi rangsang 

nyeri terhambat. Sedangkan analgetik non narkotik atau disebut pula sebagai 

NSAIDs (non-steroidal anti-inflamatory drugs) merupakan obat yang dapat 

menghambat terjadinya sintesis prostaglandin, yaitu dengan cara menghambat 

siklooksigenase (COX). Siklooksigenase terdapat dalam 2 isoform yang dapat 

disebut COX-1 dan COX-2. COX-1 menghasilkan protasiklin yang bersifat 

sitoprotektif sedangkan COX-2 sebagai induksi stimulus inflamasi (Welch & 

Martin, 2004).  
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Obat golongan analgesik ini biasanya digunakan untuk pengobatan rasa nyeri. 

Adapun rasa nyeri sendiri merupakan suatu gejala yang  berfungsi  melindungi 

tubuh. Nyeri harus dianggap sebagai isyarat bahaya tentang  adanya ganguan di 

jaringan, seperti peradangan, infeksi jasad renik, atau kejang  otot. Proses 

peradangan di sekitar jaringan akibat infeksi luka atau langsung dari kerusakan 

jaringan adalah penyebab utama rasa sakit (nyeri). Rasa nyeri dapat dirasakan 

seperti rasa nyeri tajam, rasa nyeri tertusuk, rasa nyeri akut, dan rasa nyeri 

tersetrum yang dapat mengganggu kegitan sehari-hari (Guyton dan Hall, 2007).  

Nyeri juga dapat bersifat prosfektif, yaitu dengan menyebabkan individu menjahui 

suatu  rangsangan yang berbahaya, atau tidak memiliki fungsi seperti pada nyeri 

kronik (Corwin, 2001).  Rasa nyeri juga dapat disebut sebagai suatu gejala yang 

berfungsi sebagai isyarat bahaya tentang adanya gangguan di jaringan. Ambang 

nyeri didefinisikan sebagai tingkat (level) pada mana nyeri dirasakan untuk 

pertama kalinya. Dengan kata lain, intensitas rangsangan yang terendah saat orang 

merasakan nyeri. Untuk setiap orang ambang nyerinya adalah konstan (Tjay dan 

Rahardja, 2007).   

Menurut media pharma Indonesia tahun 2011 warga Indonesia merupakan 

pembeli teratas untuk obat batuk dan obat demam dengan skor 78% dengan 

rincian untuk obat batuk sebanyak 40% sedangkan obat analgesik sebanyak 38%, 

yang disusul oleh Korea dengan skor 56% (Anonim, 2011).  

Dapat dilihat pada salah satu rumah sakit swasta di Yogyakarta penggunakan 

obat analgesik golongan NSAID (non-steroidal anti-inflamatory drugs) pada juli-

desember 2006 mencapai DU90% (drug utilization/ penggunaan obat 90%) obat-

obat analgesik yang sering digunakan atau diresepkan yaitu meliputi obat 

ketorolak, ketoprofen, asam mefenamat, diklofenak, dan meloksikam (saepudin & 

wiranti, 2006).  

Obat analgesik di Indonesia banyak beredar di pasaran dalam bentuk sediaan 

tablet dengan nama paten maupun nama generik. Tercatat dalam ISO 2006 

terdapat 305 merk obat yang mengandung analgesik asetaminofen yang dari tahun 

ke tahun semakin bertambah (Putri, 2007).  

Penggunaan obat analgesik baik analgesik narkotik ataupun analgesik non 

narkotik (NSAID) secara umum banyak menyebabkan adverse drug reaction 
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(ADR) atau reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD) yang telah dilaporkan 

oleh berbagai badan regulasi obat pada berbagai uji klinik dan studi epidemiologi. 

Obat golongan analgesik narkotik dapat menyebabkan ketergantungan bagi pasien 

sedangkan obat analgesik non narkotik, ROTD yang paling sering terjadi adalah 

reaksi yang mempengaruhi saluran pencernaan, khususnya dispepsia dan 

perdarahan saluran pencernaan bagian atas. Gangguan saluran cerna akibat 

penggunaan NSAID mempunyai rentang tingkat keparahan yang bervariasi, dari 

mulai kerusakan mukosa yang bersifat asimptomatik, keluhan keluhan seperti 

nyeri abdomen, heartburn dan dispepsia, sampai komplikasi saluran cerna yang 

bersifat serius seperti pembentukan ulkus atau perdarahan saluran cerna yang 

memerlukan perawatan di rumah sakit. Semua bentuk keluhan dan masalah yang 

timbul tersebut melibatkan berbagai tingkat kerusakan mukosa lambung yang 

terjadi karena adanya penghambatan prostaglandin (saepudin & wiranti, 2006).  

 Dalam mengatasi hal tersebut sangat diperlukan suatu usaha dalam 

pengembangan obat baru, yaitu dengan mendapatkan struktur senyawa bioaktif 

yang dapat meningkatkan aktivitas obat dan dapat meminimalkan efek samping 

obat. Salah satu usaha mendapatkan suatu senyawa bioaktif yaitu dengan sintesis 

suatu senyawa penuntun. Senyawa penuntun merupakan suatu senyawa yang 

mempunyai aktivitas biologis dan dapat digunakan sebagai pemilihan dasar dalam 

pengembangan obat baru dengan tujuan mendapatkan senyawa yang mempunyai 

aktivitas yang tinggi, lebih poten, lebih ekonomis dan meminimal efek samping 

obat. Pada senyawa penuntun ini dapat dilakukan sintesis dengan memodifikasi 

senyawa yang mempunyai gugus tertentu yang dapat merubah sifat fisika kimia 

obat yang akan berpengaruh pada aktivitas obat (Siswandono dan Soekardjo 

2000). 

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan sintesis senyawa p-aminofenol 

menjadi senyawa N-(4t-butilbenzoil)-p-aminofenol, senyawa tersebut  

menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi dari pada asetaminofen sebagai analgetik 

dengan perolehan log P secara teoritis sebesar 4.15 (Susilowati dan Handayani, 

2006). Pada penelitian ini akan dibuat turunan senyawa asetaminofen lainnya 

yaitu modifikasi struktur senyawa p-aminofenol menjadi 4-hidroksifenil 

benzamida yang diharapkan mempunyai aktivitas analgesik yang lebih tinggi dan 
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optimal. Hal ini berdasarkan data teoritis dengan menggunakan perangkat lunak 

melalui program chemdraw 2012 senyawa asetaminofen memiliki nilai log P= 

0.28 dan MR= 40,25 cm
3
/mol. Sedangkan nilai log p senyawa benzoil klorida 

adalah 2.17 dan MR= 35.81 cm
3
/mol. Subtitusi gugus nukleofil p-aminofenol dan 

benzoil klorida diperoleh senyawa 4-hidroksifenil benzamida yang mempunyai 

log P= 2.45 dan MR= 60.38 cm
3
/mol. Adanya peningkatan nilai log P maka akan 

meningkatkan penembusan senyawa melalui membran biologis sehingga jumlah 

senyawa yang berinteraksi dengan reseptor akan meningkat pula serta memiliki 

masa kerja yang lebih panjang, sedangkan MR yang meningkat akan berpengaruh 

pada interaksi atau ikatan obat-reseptor, sehingga akan terjadi kemungkinan 

adanya peningkatan aktivitas interaksi obat-reseptor atau halangan ikatan obat 

reseptor (Siswandono dan Soekardjo 2000).          

Metode umum yang digunakan untuk mendapatkan senyawa 4-

hidroksifenilbenzamida yaitu menggunakan reaksi Schotten-Baumann yang 

dimodifikasi,  dengan cara menempelkan gugus asil ke gugus lain (amina), yaitu 

mereaksikan benzoil klorida dengan nukleofil amina atau alkohol melalui reaksi 

substitusi nukleofilik asil.  

Mekanisme asilasi ini terdiri dari dua tahap yaitu : (1) Adisi nukleofil pada 

gugus amina kemudian (2) disusul dengan eliminasi ion klorida. Gugus amina 

bertindak sebagai nukleofil, sedangkan yang bertindak sebagai elektrofil adalah 

atom karbon gugus karbonil benzoil klorida. (Fessenden & Fessenden, 1999).  

Modifikasi p-aminofenol dengan benzoil klorida menghasilkan senyawa 

turunan 4-hidroksifenilbenzamida yang didapat dengan melakukan subtitusi atom 

gugus nukleofil pada atom karbonil benzoil klorida dapat dilihat pada gambar 1.2 

 

                  

+           + HCl 

 

 

 

p-aminofenol   benzoil klorida       4-hidroksifenilbenzamida  

Gambar 1.2 Sintesis 4-hidroksifenilbenzamida 



5 

 

 

 

Senyawa hasil sintesis selanjutnya diidentifikasi dengan pemeriksaan kualitatif 

organoleptis, yaitu uji kemurnian dengan penentuan titik lebur, uji KLT 

(Kromatografi lapis tipis) menggunakan tiga macam fase gerak. Kemudian 

dilanjutkan dengan konformasi struktur senyawa 4-hidroksifenilbenzamida 

dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS (ultraviolet visible), 

spektrofotometer IR (Infrared), dan spektrometer inti (
1
H-NMR) (Pudjono & 

Joyce, 2002). 

Untuk menguji aktivitas analgesik senyawa 4-hidroksifenilbenzamida dapat 

dilakukan dengan metode respon geliat (Writhing test). Dalam metode ini  

menggunakan zat kimia sebagai penginduksi nyeri. Manifestasi nyeri akibat 

pemberian perangsang nyeri asam asetat intraperitonium akan menimbulkan 

refleks respon geliat (writhing) yang berupa tarikan kaki ke belakang, penarikan 

kembali abdomen (retraksi) dan kejang tetani dengan membengkokkan kepala dan 

kaki belakang. Metode ini dikenal sebagai Writhing Reflex Test atau Abdominal 

Constriction Test (Wuryaningsih,1996). Frekuensi gerakan ini dalam waktu 

tertentu menyatakan derajat nyeri yang dirasakannya. Metode ini tidak hanya 

sederhana dan dapat dipercaya tetapi juga memberikan evaluasi yang cepat 

terhadap jenis analgesik perifer (Gupta et al., 2003).  

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah senyawa (4-hidroksifenilbenzamida) dapat dihasilkan melalui 

sintesis struktur p-aminofenol dengan benzoil klorida ?    

2. Apakah senyawa (4-hidroksifenilbenzamida) mempunyai aktivitas 

analgesik yang lebih besar dibandingkan  asetaminofen ?  

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mendapatkan senyawa (4-hidroksifenilbenzamida) melalui sintesis p-

aminofenol dan benzoil klorida melalu reaksi subtitusi.  

2. Mengetahui aktivitas analgesik senyawa 4-hidroksifenilbenzamida pada 

mencit (Mus musculus) dan membandingkan aktivitas analgesiknya 

dengan asetaminofen.  
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1.4 Hipotesis 

1. Senyawa (4-hidroksifenilbenzamida) dapat dihasilkan melalui sintesis p-

aminofenol dengan benzoil klorida.  

2. Senyawa 4-hidroksifenilbenzamida memiliki aktivitas analgesik pada 

mencit (Mus musculus) dan aktivitas analgesiknya lebih besar 

dibandingkan dengan asetaminofen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


