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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semua orang sudah pernah merasakan nyeri. Mulai dari nyeri ringan seperti 

sakit kepala, nyeri haid, nyeri punggung, reumatik, dan lain-lain, sampai nyeri 

yang berat, seperti nyeri kanker, nyeri pasca operasi dan lain-lain. Obat anti nyeri  

biasanya disebut dengan analgesik. Untuk nyeri ringan sampai sedang, bisa 

menggunakan obat-obat analgesik tanpa resep sedangkan untuk nyeri berat, 

dimana pasien tidak dapat mendeskripsikan nyeri yang dirasakan tentu 

memerlukan analgesik yang lebih kuat seperti analgesik golongan narkotik yang 

harus diperoleh dengan resep dokter. 

Rasa sakit atau nyeri merupakan cara tubuh untuk menginformasikan 

adanya bagian tubuh yang bermasalah. Nyeri dapat berupa perasaan sensoris dan 

emosional yang tidak enak dan yang berkaitan dengan (ancaman) kerusakan 

jaringan. Nyeri dapat disebabkan oleh faktor penyakit, keadaan psikis, kecelakaan, 

zat kimia atau rangsangan fisik (panas, tekanan, listrik). Faktor penyakit yang 

dapat menimbulkan nyeri yaitu peradangan (rematik, encok), infeksi kuman atau 

kejang otot. Keadaan psikis yang mempengaruhi nyeri, misalnya emosi dapat 

menimbulkan sakit (kepala) atau memperhebat nyeri itu sendiri. Setiap orang 

memiliki ambang toleransi nyeri yang berbeda-beda. Rangsangan tersebut dapat 

memicu pelepasan zat-zat tertentu yang disebut dengan mediator nyeri. Mediator 

nyeri terdiri dari histamin, serotonin, bradikinin, leukotrien, dan prostagalandin 

dan ion-ion kalium (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Obat anti nyeri biasanya disebut dengan analgesik, yaitu merupakan zat 

yang dapat menekan sistem saraf pusat secara efektif, digunakan untuk 

mengurangi rasa sakit tanpa menghilangkan kesadaran. Analgesik bekerja dengan 

meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Banyak jenis obat analgesik yang 

bisa digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ringan sampai sedang ataupun untuk 

mengatasi rasa nyeri berat. Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, 
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analgesik dibagi menjadi dua golongan yaitu analgesik narkotik dan analgesik non 

narkotik.  

Dalam bidang kimia medisinal, pengembangan senyawa dimulai dengan 

kajian struktur – aktivitas. Modifikasi struktur kimia yang telah dilakukan 

menghasilkan berbagai senyawa turunan, bertujuan untuk mendapatkan senyawa 

dengan aktivitas yang lebih besar, keselektifan yang lebih tinggi, toksisitas atau 

efek samping sekecil mungkin dan kenyamanan yang lebih besar. Untuk 

meningkatkan aktivitas analgesik dan menurunkan efek samping dilakukan 

modifikasi struktur turunan asam salisilat yaitu pada penelitian ini dilakukan 

dengan mengubah gugus karboksil melalui pembentukan amida (Siswandono, 

2000). 

Salisilamida  merupakan salah satu obat dari golongan NSAID turunan dari 

asam salisilat. Salisilamida tidak terhidrolisis menjadi salisilat. Efek analgesik dan 

antipiretik dari salisilamida lebih lemah dari pada salisilat karena salisilamida 

dalam mukosa usus mengalami metabolisme lintas pertama, sehingga hanya 

sebagian salisilamida yang masuk ke sirkulasi sebagai zat aktif. Salisilamida 

memiliki awal kerja yang cepat, masa kerja yang pendek dan menimbulkan 

toksisitas yang relatif rendah dari NSAID lain seperti aspirin (Purwanto dan 

Susilowati, 2000). 

Aktivitas biologis suatu senyawa dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika, 

yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sifat lipofilik, elektronik, dan sterik. 

Logaritma koefisien partisi (Log P) dan molar refraksi (MR) merupakan 

parameter lipofilik dan sterik yang sering digunakan dalam  hubungan kuantitatif 

struktur dan aktivitas (Siswandono dan Susilowati, 2000). 

Untuk meningkatkan aktivitas dari salisilamida sebagai analgesik, maka 

pada penelitian ini dilakukan preparasi senyawa N-Isovaleril salisilamida yang 

merupakan hasil reaksi salisilamida dengan isovaleril klorida. Dengan adanya 

penambahan rantai karbon aromatik dan gugus metil (CH3) yang merupakan 

gugus lipofilik, diharapkan dapat meningkatkan kelarutan senyawa pada lemak 

sehingga penembusan senyawa kedalam membran biologis meningkat dan juga 

diharapkan peningkatan harga MR dapat meningkatkan keserasian senyawa 

dengan reseptor dalam sel (Siswandono dan Susilowati, 2000).  
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Berdasarkan perhitungan teoritis menggunakan komputer melalui program 

chem office 2002 didapatkan bahwa nilai log P salisilamida = 1,24 dan MR= 36,3 

cm3/mol;  sedangkan log P senyawa N-Isovaleril salisilamida = 2.32 dan MR = 

63,97 cm
3
/mol. Adanya peningkatan  harga log P pada senyawa N-Isovaleril 

salisilamida diharapkan dapat meningkatkan penembusan senyawa kedalam 

membran biologis sehingga jumlah senyawa aktif yang berinteraksi dengan 

reseptor akan meningkat, serta peningkatan nilai MR pada senyawa tersebut 

memperbesar  kemungkinan adanya peningkatan aktivitas obat pada reseptor. 

Rancangan preparasi pada penelitian ini adalah dengan melakukan reaksi 

asilasi gugus –NH2 dari salisilamida dengan isovaleril klorida menggunakan 

metode Schotten-Baumann yang dimodifikasi. Mekanisme reaksi asilasi terdiri 

dari dua tahap yaitu, adisi nukleofil pada gugus karbonil, disusul oleh eliminasi 

ion klorida. Dalam hal ini gugus amina (NH2) bertindak sebagai nukleofil yaitu 

spesi yang menyerang suatu alkil atau asil halida dalam suatu reaksi substitusi, 

yang berarti substitusi nukleofilik pada suatu karbon asil (RCO-) (Fessenden dan 

Fessenden, 1999). 

Untuk menguji kemurnian senyawa N-Isovaleril salisilamida, dilakukan 

dengan penentuan titik lebur dan KLT (Kromatografi Lapis Tipis) dengan 

menggunakan beberapa eluen. Untuk identifikasi struktur dilakukan dengan 

menggunakan spektrofotometer ultraviolet (UV-Vis) dan spektrofotometer infra 

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

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah senyawa N-Isovaleril salisilamida dapat dihasilkan melalui reaksi 

asilasi antara salisilamida dengan isovaleril klorida? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mendapatkan senyawa N-Isovaleril salisilamida melalui reaksi asilasi antara 

salisilamida dengan isovaleril klorida. 

 

1.4 Hipotesis 

Senyawa N-Isovaleril salisilamida dapat dihasilkan melalui reaksi asilasi 

antara salisilamida dengan isovaleril klorida. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat terbentuknya senyawa N-isovaleril 

salisilamida dari preparasi struktur salisilamida dengan isovaleril klorida 

sehingga dapat dilakukan pengembangan senyawa obat baru yang memiliki 

efek sebagai obat analgesik. 

 


