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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Nyeri merupakan fenomena yang universal dan kebebasan dari nyeri 

merupakan hak dasar setiap orang (Breivik, 2005). Menurut (Kozier dan Erb, 

1995),  nyeri adalah sensasi ketidaknyamanan yang dimanifestasikan sebagai 

penderitaan yang diakibatkan oleh persepsi jiwa yang nyata, ancaman, dan luka. 

Nyeri itu sendiri merupakan suatu perasaan pribadi dan ambang toleransi nyeri 

yang berbeda-beda bagi setiap orang (Tan dan Kirana, 2002) . 

Nyeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang 

dan ekstensinya diketahui bila seseorang pernah mengalaminya (Tamsuri, 2007). 

Sedangkan menurut International Association for Study of Pain, nyeri adalah 

sensori subyektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat terkait 

dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial, atau menggambarkan kondisi 

terjadinya kerusakan (IASP). 

Rasa nyeri akan disertai respon stres berupa meningkatnya rasa cemas, 

denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi napas. Nyeri yang berlanjut atau 

tidak ditangani secara adekuat, memicu respon stres yang berkepanjangan, yang 

akan menurunkan daya tahan tubuh dengan menurunkan fungsi imun, 

mempercepat kerusakan jaringan, laju metabolisme, pembekuan darah dan retensi 

cairan, sehingga akhirnya akan memperburuk kualitas kesehatan 

(Hartwig&Wilson, 2006). Oleh karena itu, penatalaksaan nyeri yang tepat 

dibutuhkan untuk menekan rasa nyeri dan mencegah berbagai dampak negatif 

yang ditimbulkannya. 

Obat penghalang nyeri atau yang biasa disebut dengan analgesik, adalah 

zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan 

kesadaran (Tjay dan Raharja, 2002). Analagesik merupakan zat yang dapat 

menekan sistem saraf pusat secara efektif, digunakan untuk mengubah kerja 

dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa nyeri. Berdasarkan mekanisme 

kerja pada tingkat molekul, analgesik dibagi menjadi dua golongan yaitu 

analgesik narkotik dan analgesik non narkotik. Analgesik narkotik digunakan 
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untuk mengurangi rasa nyeri yang berat sedangkan analgesik non narkotik 

digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ringan sampai sedang. Berdasarkan 

struktur kimianya analgesik non narkotik dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

analgesik-antipiretik dan obat antiradang bukan steroid / non steroidal 

antiinflammatory drug (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Salah satu obat analgetik-antipiretik yang sering digunakan adalah 

Asetaminofen (Paracetamol). Asetaminofen merupakan obat analgetik non 

narkotik dengan cara kerja menghambat sintesis prostaglandin terutama di Sistem 

Syaraf Pusat (SSP). Hal ini disebabkan asetaminofen bekerja pada tempat yang 

tidak terdapat peroksid sedangkan pada tempat inflamasi terdapat lekosit yang 

melepaskan peroksid sehingga efek anti inflamasinya tidak bermakna. 

Asetaminofen berguna untuk nyeri ringan sampai sedang, seperti nyeri kepala, 

mialgia, nyeri paska melahirkan dan keadaan lain (Katzung, 2011). 

Asetaminofen merupakan metabolit fenasetin dengan efek antipiretik yang 

sama dan telah digunakan sejak tahun 1893. Efek antipiretik ditimbulkan oleh 

gugus aminobenzen. Fenasetin tidak lagi digunakan dalam pengobatan karena 

penggunaannya dikaitkan dengan terjadinya analgesik nefropati, asetaminofen 

digunakan untuk melegakan sakit kepala, sengal-sengal dan sakit ringan, serta 

digunakan dalam sebagian besar resep obat analgesik (Siswandono dan Soekardjo, 

2000). 

Asetaminofen (seperti terlihat pada gambar 1.1) mempunyai daya kerja 

analgetik, antipiretik, tidak mempunyai daya kerja anti radang  dan tidak 

menyebabkan iritasi serta peradangan lambung. Khasiat analgesik/asetaminofen 

bekerja sebagai inhibitor prostaglandin lemah dengan menghalangi produksi 

prostaglandin, yang merupakan zat kimia yang terlibat dalam proses pengiriman 

pesan rasa sakit ke otak.  

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 struktur asetaminofen  
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Penggunaan obat-obatan analgesik terutama dalam jangka panjang 

seringkali memberikan banyak efek samping, beberapa diantaranya yaitu 

menggangu fungsi liver, ginjal, gastrointestinal, dan pembekuan darah (P. Freddy 

wilmana, 1995). Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu usaha 

pengembangan obat baru, yaitu dengan mendapatkan senyawa bioaktif. Salah satu 

usaha yang digunakan untuk mendapatkan senyawa bioaktif dengan aktivitas yang 

optimal dan efek samping yang minimal sebagai analgesik dengan sintesis dari 

suatu senyawa penuntun. Senyawa penuntun adalah suatu senyawa yang 

mempunyai aktivitas biologis tertentu dan digunakan sebagai bahan awal dalam 

pengembangan obat baru yang ditujukan untuk mendapatkan suatu senyawa yang 

lebih poten, spesifik, aman dan efek samping minimal (Siswandono dan 

soekardjo, 1998). 

Pada senyawa penuntun ini dapat dilakukan suatu sintesis, yaitu dengan 

cara penggabungan molekul, memasukkan gugus-gugus tertentu yang dapat 

merubah sifat fisika kimia sehingga akan berpengaruh pada aktivitas obat, 

pengubahan gugus fungsi atau penutupan gugus yang bersifat toksigenik senyawa 

penuntun yang telah diketahui khasiat atau aktivitas biologinya (Siswandono dan 

Soekardjo, 2000). Senyawa penuntun bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba 

atau hasil sintesis. Salah satu senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas 

analgetika adalah p-aminofenol. 

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 (Willette, 1982). 

Keamanan, efektifitas dan stabilitas obat merupakan parameter yang 

digunakan untuk menilai kualitas suatu obat. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan hal tersebut adalah dengan modifikasi struktur utama obat. 

Modifikasi molekul p-aminofenol sudah banyak dilakukan diantaranya ialah 

pengubahan gugus amina misalnya parasetamol, pengubahan gugus OH fenolik 
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misalnya anisidin dan fenaldin. Pengubahan pada gugus amina dan OH misalnya 

fenasetin dan laktilfenetidin (Susilowati dan Chasani, 2003).  

Pada Penelitian sebelumnya telah dilakukan suatu modifikasi struktur 

golongan obat analgesik yaitu p-aminofenol menjadi senyawa  N-(4t-

butilbenzoil)-p-aminofenol (Susilowati dan Handayani, 2006), senyawa tersebut 

menunjukkan aktivitas analgesik yang lebih tinggi dari asetaminofen. Dalam 

usaha untuk mengembangkan senyawa baru turunan p-aminofenol, pada 

penelitian ini dilakukan modifikasi struktur senyawa p-aminofenol menjadi 4-

hidroksifenil-2-kloro benzamida yang diharapkan mempunyai aktivitas analgesik 

yang lebih tinggi dan optimal. Hal ini berdasarkan data teoritis dengan 

menggunakan perangkat lunak Chem Draw Ultra versi 13.02, 4-hidroksifenil-2-

klorobenzamida mempunyai Log P = 3,01 dan MR (Molar Refraction) = 64,99 

cm
3
/mol. Sedangkan asetaminofen sendiri mempunyai Log P = 0,28 dan MR = 

40,25 cm
3
/mol. Data tersebut menunjukan terjadinya peningkatan harga Log P 4-

hidroksifenil-2-klorobenzamida terhadap asetaminofen yang berarti adanya 

peningkatan parameter lipofilitas.  

Adanya peningkatan nilai log P akan meningkatkan penembusan senyawa 

ke dalam 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). Diharapkan dengan bertambahnya lipofilisitas senyawa akan 

memperbaiki efek antiinflamasinya. 

Untuk mendapatkan 4-hidroksifenil-2-klorobenzamida dilakukan reaksi 

asilasi dengan cara menempelkan gugus asil (amina) pada 2-klorobenzoil klorida 

dengan menggunakan reaksi Schotten-Baumann yang 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 
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substitusi nukleofilik 1 karena membantu terjadinya ionisasi ion (Fessenden & 

Fessenden, 1999).  

Senyawa hasil sintesis selanjutnya diidentifikasi dengan pemeriksaan 

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

menggunakan tiga macam fase gerak. Kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi 

struktur senyawa dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS, 

spektrofotometer IR, dan spektrofotometer inti (
1
H-NMR). 

Subtitusi p-aminofenol dengan 2-klorobenzoil klorida menghasilkan 

senyawa 4-hidroksifenil-2-klorobenzamida yang didapat dengan melakukan 

subtitusi gugus nukleofil pada atom karbonil benzoil klorida dapat dilihat pada 

gambar 1.2 : 
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       p-aminofenol    2-klorobenzoil klorida              4-hidroksifenil-2-klorobenzamida 

  

Gambar 1.2 Sintesis dari 4-hidroksifenil-2-klorobenzamida 

 

Selanjutnya untuk menguji aktivitas analgesik senyawa 4-hidroksifenil-2-

klorobenzamida dapat dilakukan dengan metode writhing test (metode yang 

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 
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sederhana dan dapat dipercaya tetapi juga memberikan evaluasi yang cepat 

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

Untuk mengetahui apakah suatu senyawa memiliki aktivitas analgesik 

pada penelitian ini hewan coba yang digunakan adalah mencit (Mus musculus)  

dengan metode writhing test sehingga diperoleh kuantitas aktivitas analgesik. 

Hewan coba ini dipilih karena memiliki sistem saraf yang mirip dengan manusia 

dan sering digunakan untuk uji analgesik suatu senyawa (Thompson, 1990). 

Aktivitas analgesik senyawa uji ditentukan berdasarkan kemampuan menurunkan 

frekuensi respon nyeri yang dihitung sebagai % hambatan nyeri pada suatu dosis 

tertentu. Potensi analgesik senyawa uji dinyatakan dalam ED₅₀. 

 

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah senyawa 4-hidroksifenil-2-klorobenzamida dapat dihasilkan 

melalui modifikasi struktur p-aminofenol dengan 2-klorobenzoil klorida ?    

2. Apakah senyawa 4-hidroksifenil-2-klorobenzamida mempunyai aktivitas 

analgesik yang lebih besar dibandingkan  asetaminofen ?  

 

1.3 Tujuan penelitian  

1. Mendapatkan senyawa 4-hidroksifenil-2-klorobenzamida melalui 

modifikasi struktur antara  p-aminofenol dan 2-klorobenzoil klorida. 

2. Mengetahui aktivitas analgesik senyawa 4-hidroksifenil-2-klorobenzamida 

pada mencit (Mus musculus) dan membandingkan aktivitas analgesiknya 

dengan asetaminofen. 

 

1.4 Hipotesis  

1. Senyawa 4-hidroksifenil-2-klorobenzamida dapat dihasilkan melaui 

sintesis struktur antara p-aminofenol dengan 2-klorobenzoil klorida.  

2. Senyawa 4-hidroksifenil-2-klorobenzamida memiliki aktivitas analgesik 

pada mencit (Mus musculus) dan aktivitas analgesiknya lebih besar 

dibandingkan dengan asetaminofen.  
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1.5 Manfaat penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan senyawa baru yaitu 4-

hidroksifenil-2-klorobenzamida golongan analgesik dalam bidang farmasi, 

sehingga pengembangan sintesis struktur molekul obat akan meningkatkan usaha 

dalam mendapatkan obat baru dengan aktivitas analgesik yang lebih besar dari 

asetaminofen sehingga dapat digunakan sebagai calon obat analgesik setelah 

melalui uji praklinik dan klinik obat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


