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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Rasa nyeri merupakan masalah yang umum terjadi di masyarakat. Rasa nyeri 

mengganggu fungsi sosial dan kualitas hidup penderitanya sehingga penyakit ini 

termasuk salah satu penyebab paling sering pasien datang berobat ke dokter. 

Berdasarkan survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2009, sebanyak 66% penduduk 

Indonesia memilih untuk Self Medication dan yang lain sisanya datang berobat ke 

dokter. Oleh sebab itu, menarik sekali untuk dikaji obat-obatan yang termasuk 

golongan  analgesik sebagai penghilang nyeri. 

Nyeri adalah suatu mekanisme protektif bagi tubuh (Guyton, 2007). Nyeri 

merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan dan 

berhubungan dengan potensi kerusakan jaringan (Di Piro, 2008). Penelitian telah 

membuktikan bahwa prostaglandin menyebabkan sensitisasi reseptor nyeri terhadap 

stimulasi mekanik dan kimiawi, sehingga prostaglandin menimbulkan keadaan 

hiperalgesia, kemudian mediator kimiawi seperti bradikinin dan histamin 

merangsangnya dan menimbulkan  nyeri yang nyata (Wilmana dan Gunawan, 2007). 

Untuk kondisi umum, ketika terjadi nyeri ringan, sedang, maupun berat digunakan 

analgesik untuk mengurangi perasaan nyeri. 

Analgesik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat 

secara selektif tanpa mempengaruhi kesadaran. Analgesik bekerja dengan 

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

digunakan untuk mengatasi nyeri ringan sampai sedang, ataupun untuk mengatasi 

nyeri hebat. Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgesik dibagi 

menjadi dua golongan yaitu analgesik narkotik dan analgesik non narkotik. Analgesik 

narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang sedang sampai berat dan 

analgesik non narkotik digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang ringan 

sampai sedang (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 
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Obat analgesik dan obat anti-inflamasi non steroid (NSAID) adalah obat yang 

paling sering digunakan untuk mengobati nyeri ringan sampai sedang. Di Indonesia 

obat golongan NSAID juga merupakan salah satu kelompok obat yang banyak 

diresepkan dan digunakan tanpa resep dokter (DOEN, 2008). Obat-obat ini secara 

ilmiah merupakan kelompok obat yang heterogen, walaupun demikian obat-obat ini 

ternyata memiliki persamaan dalam efek terapi maupun efek samping (Wilmana dan 

Gunawan, 2007). 

Senyawa obat golongan NSAID ini yang paling banyak dikenal dan banyak 

digunakan adalah dari turunan salisilat. Asam salisilat adalah asam organik sederhana 

yang merupakan senyawa golongan karboksilat yang digunakan pertama kali sebagai 

analgesik (Katzung, 2002). 

Asam salisilat mempunyai aktivitas analgetik-antipiretik, namun asam salisilat 

ini tidak digunakan secara oral karena terlalu toksik (Purwanto dan Susilowati, 2000), 

yang banyak digunakan sebagai analgesik-antipiretik adalah turunannya. Asam asetil 

salisilat merupakan turunan asam salisilat yang lebih dikenal sebagai asetosal atau 

aspirin adalah analgesik-antipiretik dan anti-iflamasi yang sangat luas digunakan dan 

digolongkan dalam obat bebas (Wilmana dan Gan, 2007). Asetosal ini digunakan 

untuk mengurangi rasa sakit pada nyeri kepala, sakit otot dan sakit yang berhubungan 

dengan rematik, tetapi asetosal ini menimbulkan efek samping iritasi lambung (akut 

maupun kronik) (Purwanto dan Susilowati, 2000), efek samping terutama efek 

terhadap gastrointestinal terkait dengan keasaman gugus fungsi karboksilatnya (Foye, 

1995). 

Atas dasar sifat asetosal atau aspirin yang mempunyai efek samping yang 

merugikan ini, maka banyak turunan asam salisilat lainnya telah dikembangkan 

dalam usaha untuk memperbaiki efektivitas dan menurunkan toksisitasnya, salah 

satunya dengan cara merubah gugus karboksil melalui pembentukkan garam, ester 

atau amida (Purwanto dan Susilowati, 2000). 

Salisilamida merupakan salah satu obat dari golongan NSAID yang merupakan 

senyawa hasil subtitusi amonia pada gugus karboksil asam salisilat yang 

memperlihatkan efek analgesik dan antipiretik mirip asam salisilat (Foye, 1995). 
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Walaupun salisilamida merupakan turunan dari asam salisilat, namun tidak 

terhidrolisis menjadi salisilat. Efek analgesik-antipiretik salisilamida lebih lemah dari 

salisilat, karena salisilamida dalam mukosa usus mengalami metabolisme lintas 

pertama, sehingga hanya sebagian salisilamida yang diberikan masuk sirkulasi 

sebagai zat aktif (Wilmana dan Gan, 2007). Salisilamida memiliki awal kerja yang 

lebih cepat, masa kerja yang lebih pendek dan menimbulkan toksisitas yang relatif 

lebih rendah. Dosis umum salisilamida 3 kali 500 mg per hari (Purwanto dan 

Susilowati, 2000). Efek samping yang sering muncul pada penggunaan salisilamida 

adalah gangguan pada GI tract. Selain itu timbul rasa mual, muntah, panas dalam, 

mulut kering dan heartburn, serta salisilamida dapat menyebabkan gangguan sistem 

saraf pusat seperti dizziness dan menimbulkan efek sedatif karena salisilamida masuk 

ke sistem saraf pusat lebih cepat dari pada turunan salisilat lainnya (Foye, 1995). 

Oleh karena aktivitas dari salisilamida yang cukup lemah dan banyaknya efek 

samping, diupayakan modifikasi struktur dari salisilamida. Modifikasi yang dapat 

dilakukan antara lain dengan menambahkan beberapa senyawa kedalam struktur 

salisilamida. 

Modifikasi molekul merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan 

obat baru dengan aktivitas yang dikehendaki, antara lain yaitu meningkatkan aktivitas 

obat, menurunkan efek samping atau toksisitas, meningkatkan selektivitas obat, 

memperpanjang masa kerja obat, meningkatkan kenyamanan penggunaan obat dan 

meningkatkan aspek ekonomis obat. Modifikasi struktur molekul senyawa yang telah 

diketahui aktivitas biologisnya merupakan salah satu strategi dalam pengembangan 

obat. Modifikasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan senyawa baru yang 

mempunyai aktivitas lebih tinggi, masa kerja yang lebih panjang, tingkat kenyamanan 

yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping yang lebih rendah, lebih selektif dan 

lebih stabil. Selain itu modifikasi struktur molekul juga digunakan untuk 

mendapatkan senyawa baru yang bersifat antagonis atau antimetabolit (Siswandono 

dan Soekardjo, 2000). 

Dalam usaha untuk meningkatkan efek analgesik salisilamida pada penelitian 

sebelumnya telah dilakukan preparasi senyawa N-(3-klorobenzoil) salisilamida 
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(Suyasa, 2008), N-(4-trifluorometylbenzoyl) salicylamide (Dewi, 2011), N-benzoil 

salisilamida (Majidah, 2011) senyawa-senyawa tersebut menunjukkan aktivitas 

analgesik yang lebih tinggi dari salisilamida. Dalam usaha  mengembangkan senyawa 

baru turunan salisilamida, pada penelitian ini dibuat senyawa turunan salisilamida 

lainnya yaitu senyawa N-(2,4-diklorobenzoil)salisilamida yang diharapkan 

mempunyai efektifitas yang lebih optimal. Berdasarkan data teoritis melalui program 

Chem Office 2002 dapat diketahui bahwa nilai log P dari salisilamida yaitu 1,24 dan 

MR (Molar Refraction) =36,3 (cm
3
/mol), sedangkan log P dari senyawa N-(2,4-

diklorobenzoil)salisilamida adalah 3.51 dan MR (Molar Refraction) = 74,59 

(cm3/mol). Data tersebut menunjukkan bahwa lipofilitas senyawa N-(2,4-

diklorobenzoil)salisilamida lebih besar dari pada salisilamida. Adanya peningkatan 

nilai dari log P pada senyawa N-(2,4-diklorobenzoil)salisilamida diharapkan akan 

meningkatkan penembusan senyawa ke dalam membran biologis sehingga dengan 

demikian jumlah senyawa yang berinteraksi dengan reseptor akan meningkat yang 

selanjutnya menyebabkan peningkatan aktivitas biologis. Peningkatan nilai MR 

menyebabkan peningkatan efek sterik  sehingga keserasian interaksi antara senyawa 

dengan reseptor dalam sel meningkat (siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Pada penelitian ini, modifikasi senyawa dilakukan melalui reaksi asilasi 

Schotten-Baumann yang dimodifikasi antara salisilamida dengan 2,4-diklorobenzoil 

klorida sebagai pereaksi. Sebagai media pelarut digunakan aseton yang merupakan 

pelarut semi polar yang mampu melarutkan senyawa organik dan juga berbagai 

garam.  

Untuk menguji kemurnian dari senyawa N-(2,4-diklorobenzoil)salisilamida 

hasil preparasi dilakukan dengan penentuan titik lebur dan uji KLT, dan untuk 

karakterisasi struktur senyawa N-(2,4-diklorobenzoil)salisilamida dapat dilakukan 

dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan spektrofotometer IR serta 

spektrometer 
1
H-NMR. 

Pada penelitian ini, uji aktivitas analgesik dilakukan dengan metode Writhing 

test menggunakan zat kimia sebagai penginduksi nyeri. Metode ini sesuai untuk 

menguji aktivitas analgesik senyawa NSAID karena nyeri yang ditimbulkan oleh 
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senyawa kimia yang digunakan melibatkan mediator inflamasi. Metode ini juga 

memberikan hubungan yang bertingkat antara intensitas rangsangan nyeri dan dosis 

analgesik yang dibutuhkan untuk menahan rangsangan nyeri (Turner, 1965), 

disamping itu metode ini sangat sederhana, mudah pelaksanaan dan pengamatanya. 

Dalam penelitian ini sebagai pengiduksi nyeri digunakan larutan asam asetat karena 

mudah didapat dan merupakan penginduksi yang sering dipakai dalam uji analgesik. 

Sebagai pembanding digunakan salisilamida yang merupakan senyawa induk. 

Hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit (Mus 

musculus) karena mudah diperoleh, relatif murah, mempunyai sistem saraf pusat yang 

mirip dengan saraf manusia dan sering digunakan untuk uji analgesik senyawa. 

1.2 Rumusan Masalah 

(1) Apakah senyawa N-(2,4-diklorobenzoil)salisilamida dapat dihasilkan  melalui 

reaksi asilasi antara salisilamida dengan 2,4-diklorobenzoil klorida 

menggunakan metode Schotten-Baumann yang dimodifikasi pelarutnya ? 

(2) Apakah senyawa N-(2,4-diklorobenzoil)salisilamida mempunyai aktivitas 

analgesik yang lebih tinggi dibandingkan salisilamida pada mencit (Mus 

musculus) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

(1) Mendapatkan senyawa baru turunan salisilamida, yaitu N-(2,4-diklorobenzoil) 

salisilamida melalui reaksi asilasi salisilamida dengan 2,4-diklorobenzoil 

klorida menggunakan metode Schotten-Baumann yang dimodifikasi 

pelarutnya. 

(2) Mengetahui aktivitas analgesik dari senyawa N-(2,4-diklorobenzoil) 

salisilamida dan membandingkan aktivitasnya dengan salisilamida pada mencit 

(Mus musculus). 
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1.4 Hipotesis 

(1) Senyawa N-(2,4-diklorobenzoil)salisilamida dapat dihasilkan melalui reaksi 

asilasi antara salisilamida dengan 2,4-diklorobenzoil klorida menggunakan 

metode Schotten-Baumann yang dimodifikasi pelarutnya. 

(2) Senyawa N-(2,4-diklorobenzoil)salisilamida mempunyai aktivitas analgesik 

pada mencit (Mus musculus) yang lebih tinggi daripada salisilamida. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan senyawa baru N-(2,4-diklorobenzoil) 

salisilamida hasil modifikasi gugus NH2 salisilamida mempunyai aktivitas analgesik 

yang lebih tinggi daripada salisilamida, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai 

alternatif calon obat analgesik golongan NSAID turunan salisilamida setelah melalui 

penelitian farmakokinetika dan farmakodinamika obat. 

 


