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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Setiap orang pasti pernah mengalami perasaan nyeri. Nyeri merupakan 

suatu gejala klinik yang berupa perasaan sensoris dan emosional yang tidak enak 

berkaitan dengan kerusakan jaringan. Keadaan psikis sangat mempengaruhi nyeri, 

contohnya saat seseorang dalam keadaan emosi dapat memperhebat rasa nyeri. 

Setiap individu memiliki ambang toleransi nyeri yang berbeda-beda (Tjay & 

Rahardja, 2002). Pada umumnya ketika terjadi nyeri ringan maupun sedang 

digunakan analgesik untuk mengurangi perasaan nyeri. 

 Analgesik merupakan zat yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat 

secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa menghilangkan 

kesadaran. Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgesik dibagi 

menjadi dua golongan yaitu analgesik narkotik dan non narkotik (analgesik-

antipiretik). Analgesik narkotik dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif, 

digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang sedang sampai berat seperti pada 

penderita kanker, serangan jantung akut, paska operasi dan kolik usus ataupun 

ginjal. Bekerja dengan menduduki nosiseptor dalam otak dan spinal chord, 

rangsangan reseptornya juga bisa menimbulkan efek eforia dan perasaan 

mengantuk. Analgesik non narkotik sering disebut analgesik-antipiretik atau obat 

anti inflamasi non steroid (OAINS). Bekerja pada perifer dan sentral sistem saraf 

pusat. Obat golongan ini digunakan untuk mengatasi nyeri ringan sampai sedang, 

menurunkan suhu badan, dan sebagai antiradang (Purwanto & Susilowati, 2000). 

 Seperti kita ketahui bahwa golongan OAINS mempunyai beberapa efek 

samping yang timbul bersamaan dengan penggunaan obat. Salisilat contohnya, 

memiliki aktivitas analgesik-antipiretik dan antirematik. Tetapi, tidak digunakan 

secara oral karena terlalu toksik (Purwanto & Susilowati, 2000). Guna 

meningkatkan efek farmakologis dari salisilat dan mengurangi efek sampingnya, 

dilakukan modifikasi struktur dari salisilat. Salah satunya adalah dengan 

mengubah gugus karboksil melalui pembentukan garam, ester atau amida. 
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Contohnya adalah bentuk ester dari salisilat yang banyak dikenal dengan aspirin 

(Acidum Salicylic Acid/ASA). 

 Modifikasi struktur kimia telah banyak dilakukan dan menghasilkan 

berbagai senyawa turunan, dengan tujuan diantaranya untuk mendapatkan 

senyawa dengan aktivitas yang lebih baik, keselektivan yang lebih tinggi, 

toksisitas atau efek samping yang sekecil mungkin dan kenyamanan yang lebih 

besar. Struktur kimia obat ternyata dapat menjelaskan sifat-sifat obat, dan unit-

unit struktur atau gugus molekul obat berkaitan dengan aktivitas biologisnya. 

 Salisilamida merupakan salah satu golongan OAINS turunan asam 

salisilat. Berbeda dengan aspirin, salisilamida tidak terhidrolisis menjadi salisilat 

dalam tubuh, mula kerjanya cepat, toksisitasnya juga relatif lebih rendah 

dibandingkan OAINS lainnya. Akan tetapi, efek analgesik-antipiretiknya lemah 

dibandingkan asamsalisilat karena Salisilamida mengalami first past metabolism 

dalam mukosa usus sehingga hanya sedikit yang masuk kedalam sirkulasi sebagai 

zat aktif, selain itu durasinya pendek yang artinya Salisilamida cepat 

dimetabolisme dari tubuh sehingga lamanya waktu obat menghasilkan efek pereda 

nyeri singkat (Wilmana & Gan, 2011). Oleh karena alasan tersebut dan dalam 

rangka meningkatkan aktivitasnya, diupayakanlah suatu modifikasi struktur 

Salisilamida yaitu dengan menambah suatu gugus senyawa kedalam struktur 

Salisilamida. 

 Secara umum, aktivitas biologis suatu senyawa dipengaruhi oleh sifat 

fisika kimianya. Sifat tersebut ditentukan oleh jumlah, macam, dan susunan atom 

molekul obat. Sifat fisika kimia dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sifat 

lipofilik, elektronik, dan sterik. Sifat lipofilik terutama berkaitan dengan 

kemampuan senyawa dalam menembus membran biologis. Sifat elektronik 

berpengaruh pada penembusan obat dalam membrane biologis dan ikatan obat 

reseptor. Sedangkan sifat sterik teruatama menentukan keserasian interaksi 

molekul senyawa dengan reseptor dalam sel (Patrick, 1995). 

 Pada penelitian ini akan dilakukan reaksi asilasi gugus amin dari 

Salisilamida dengan Heksanoil klorida menggunakan reaksi Schotten-Baumann 

yang dimodifikasi. Proses ini mengikuti dasar hukum reaksi Substitusi 

Nukleofilik-2 (SN2) dimana nukleofil akan menyerang gugus karbonil dari 
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elektrofil. Pada struktur Salisilamida, gugus –OH fenolik dan gugus amin dapat 

bereaksi dengan Heksanoil klorida karena keduanya merupakan suatu nukleofil 

(gugus penyerang), tetapi karena gugus amin lebih kuat keelektronegativannya 

dibandingkan dengan gugus –OH fenolik oleh sebab itu reaksi asilasi terjadi pada 

gugus amin. Sebagai media pelarut digunakan aseton yang merupakan pelarut 

semi polar dan mampu melarutkan senyawa organik, juga berbagai garam. Pelarut 

ini berperan meningkatkan kereaktivan nukleofil anion, dan pada akhir proses 

mudah dihilangkan karena sifatnya yang dapat bercampur dengan sebagian air 

serta mudah menguap pada titik didih 67
0
C (Fessenden & Fessenden, 1999). 

Secara teoritis, penambahan gugus Heksanoil klorida pada struktur Salisilamida 

akan meningkatkan lipofilitas Salisilamida yang berujung pada meningkatnya 

aktivitas biologis. 

Beberapa pengujian dilakukan untuk senyawa hasil preparasi ini 

diantaranya uji kemurnian dengan penentuan titik lebur menggunakan alat Melting 

Apparatus, uji kromatografi lapis tipis yaitu dengan tiga macam fase gerak, uji 

identifikasi struktur dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS, 

spektrofotometer inframerah (IR), dan spektrometer Nuclear Magnetic Resonance 

(
1
H-NMR) (Silverstein, 2005). 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah senyawa Salisilamida dapat dimodifikasi melalui reaksi asilasi 

antara senyawa Salisilamida dengan Heksanoil klorida? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mendapatkan senyawa baru turunan Salisilamida, yaitu N-Heksanoil 

Salisilamida yang dimodifikasi melalui reaksi asilasi antara senyawa 

Salisilamida dengan Heksanoil klorida. 

1.4 Hipotesis 

Senyawa N-Heksanoil Salisilamida dapat dimodifikasi melalui reaksi 

asilasi antara senyawa salisilamida dengan Heksanoil klorida. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dapat dihasilkan suatu senyawa baru turunan Salisilamida, 

yaitu N-Heksanoil Salisilamida dalam rangka meningkatkan usaha 
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mendapatkan obat baru dengan aktivitas analgesik yang lebih baik dan 

memiliki efek samping yang minimal. 


