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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di masa sekarang ini perkembangan zaman terjadi sangat cepat, penderita 

sakit kepala dan nyeri badan banyak dijumpai. Hal tersebut disebabkan keadaan 

fisik maupun psikis yang terganggu. Gangguan-gangguan tersebut dapat 

bersumber dari berbagai permasalahan kompleks yang muncul dari perkembangan 

zaman yang tak mampu diikuti oleh masyarakat luas. Nyeri merupakan salah satu 

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

berkaitan dengan kerusakan jaringan. Keadaan psikis sangat mempengaruhi nyeri, 

emosi dapat memperhebat nyeri. Nyeri sendiri merupakan perasaan pribadi 

dengan ambang toleransi yang berbeda untuk tiap individu. Untuk kondisi umum, 

ketika terjadi nyeri ringan maupun sedang, digunakan analgetik untuk mengurangi 

perasaan nyeri (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Analgetik merupakan zat – zat yang dapat menekan fungsi sistem saraf 

pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa 

menghilangkan kesadaran. Analgetik bekerja dengan meningkatkan nilai ambang 

persepsi rasa sakit. Banyak jenis obat analgetik yang bisa digunakan untuk 

mengatasi nyeri ringan sampai sedang, ataupun untuk mengatasi nyeri hebat 

(seperti yang terjadi pada pasien kanker). Berdasarkan mekanisme kerja pada 

tingkat molekul, analgetik dibagi menjadi dua golongan yaitu analgetik narkotik 

dan analgetik non narkotik (analgetik-antipiretika). Analgetik narkotik adalah 

senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif, digunakan 

untuk mengurangi rasa sakit yang moderat ataupun berat, seperti rasa sakit yang 

disebabkan oleh kanker, serangan jantung akut, sesudah operasi dan kolik usus 

ataupun ginjal. Mekanisme kerjanya adalah dengan adanya pengikatan obat 

dengan sisi reseptor khas dalam otak dan spinal chord. Rangsangan reseptor juga 

menimbulkan efek euphoria dan perasaan mengantuk. Analgetik non narkotik 

sering disebut analgetik-antipiretik atau Non Sterioidal Anti Inflammatory Drugs 

(NSAID). Analgetik non narkotik bekerja pada perifer, karena tidak 

mempengaruhi sistem saraf pusat, tidak menurunkan kesadaran atau menyebabkan 
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ketagihan. Obat golongan ini digunakan untuk mengatasi nyeri ringan sampai 

moderat, untuk menurunkan suhu badan pada keadaan panas tinggi dan digunakan 

sebagai antiradang (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Salah satu obat golongan NSAID  yang mempunyai beberapa efek 

samping yang timbul bersamaan dengan penggunaan obat adalah salisilat, yang 

mempunyai aktivitas analgetik-antipiretik dan antirematik, tetapi tidak digunakan 

secara oral karena terlalu toksik. Yang banyak digunakan sebagai analgetik-

antipiretik adalah senyawa turunannya. Turunan asam salisilat menimbulkan efek 

samping iritasi lambung (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Untuk meningkatkan aktivitas analgetik-antipiretik dan menurunkan efek 

samping, maka dilakukan modifikasi struktur turunan asam salisilat yaitu  

dilakukan dengan cara mengubah gugus karboksil melalui pembentukan garam, 

ester atau amida. Salah satu hasil modifikasi struktur asam salisilat yang lain 

adalah Salisilamida. Modifikasi struktur senyawa penuntun yang berdasarkan 

pada pemilihan gugus atau substituen secara rasional akan lebih ekonomis, 

dimana untuk mendapatkan senyawa baru dengan aktivitas yang dikehendaki, 

faktor coba-coba ditekan seminimal mungkin sehingga jalur preparasi menjadi 

lebih pendek (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Salisilamida merupakan salah satu obat dari golongan NSAID yang 

merupakan turunan dari asam salisilat. Salisilamida merupakan turunan dari asam 

salisilat, namun salisilamida tidak terhidrolisis menjadi salisilat. Efek analgetik 

dan antipiretik dari salisilamida lebih lemah dari 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 pendek dan menimbulkan toksisitas 

yang relatif lebih rendah dari NSAID lain seperti aspirin. Efek samping yang 

sering muncul pada penggunaan salisilamida adalah gangguan CNS dan gangguan 

pada GI tract. Selain itu timbul rasa mual, muntah, heartburn, diare dan 

anoreksia, flushing, hyperventilation, panas dalam, mulut kering, dan 

trombositopenic purpurea (Tjay dan Rahardja, 2002). Oleh karena aktivitas dari 

salisilamida yang cukup lemah dan banyaknya efek samping, diupayakan 

modifikasi struktur dari salisilamida. Modifikasi yang dapat dilakukan antara lain 
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dengan menambahkan beberapa gugus senyawa kedalam struktur salisilamida 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Secara umum, aktivitas biologis suatu senyawa dipengaruhi oleh sifat-sifat 

kimia fisika. Sifat – sifat tersebut ditentukan oleh jumlah, macam dan susunan 

atom molekul obat. Sifat – sifat kimia fisika dapat dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu sifat lipofilik, elektronik, dan sterik. Sifat lipofilik terutama mempengaruhi 

kemampuan senyawa dalam menembus membran biologis. Sifat elektronik 

mempengaruhi penembusan membran biologis dan ikatan obat reseptor. Sedang 

sifat sterik terutama menentukan keserasian interaksi molekul senyawa dengan 

reseptor dalam sel (Siswandono dan Soekardjo, 2000).  

Secara teoritis, penambahan senyawa isobutiril klorida pada struktur 

salisilamida akan meningkatkan lipofilitas dari senyawa salisilamida. Dari hasil 

perhitungan teoritis menggunakan program komputer, hasil preparasi senyawa 

isobutiril salisilamida mempunyai nilai Log P = 1,72 dan MR (Molar Refraction) 

= 54,92 (cm
3
/mol); sedangkan salisilamida mempunyai nilai Log P = 1,24 dan 

MR = 36,3 (cm
3
/mol). Data tersebut menunjukkan bahwa lipofilitas senyawa 

isobutiril salisilamida lebih besar daripada salisilamida. Peningkatan lipofilitas 

menyebabkan meningkatnya penembusan senyawa kedalam membran biologis 

sehingga jumlah senyawa yang berinteraksi dengan reseptor diharapkan akan 

meningkat. Meningkatnya lipofilitas dan jumlah senyawa yang berinteraksi 

dengan reseptor menyebabkan peningkatan aktivitas biologis. Peningkatan nilai 

MR menyebabkan peningkatan efek sterik sehingga keserasian interaksi senyawa 

dengan reseptor dalam sel meningkat. Hal ini menyebabkan meningkatnya 

aktivitas biologis (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Dalam penelitian ini akan dilakukan reaksi asilasi gugus amin dari 

salisilamida dengan isobutiril klorida menggunakan metode Schotten-Baumann 

yang dimodifikasi. Sebagai media pelarut digunakan aseton yang merupakan 

pelarut semi polar yang mampu melarutkan senyawa organik dan juga berbagai 

garam. Pelarut ini berperan meningkatkan kereaktifan nukleofil anion dan pada 

akhir proses dapat bercampur sebagian dengan air, serta bersifat mudah menguap 

dengan titik didih 67 
o
C

 
sehingga mudah dihilangkan (Wilbraham dan Matta, 

2000). Pada struktur salisilamida, gugus –OH fenolik dan gugus amin dapat 
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bereaksi dengan isobutiril klorida, tetapi karena gugus amin mempunyai sifat 

nukleofil yang lebih besar dibandingkan gugus –OH fenolik, maka reaksi asilasi 

akan terjadi pada gugus amin (Fessenden & Fessenden, 1999).  

Uji kemurnian dari senyawa hasil preparasi dilakukan dengan penentuan 

titik lebur dan kromatografi lapis tipis dengan menggunakan berbagai macam fase 

gerak. Sedangkan identifikasi struktur dilakukan dengan menggunakan 

spektrofotometer ultraviolet (UV-Vis) dan spektrofotometer inftra merah (IR) 

serta spektrometer resonansi magnet inti (
1
H-NMR) (Silverstein, 2005).   

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah senyawa isobutiril 

salisilamida dapat dipreparasi melalui reaksi asilasi antara senyawa salisilamida 

dengan senyawa isobutiril klorida ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil dari preparasi senyawa 

isobutiril salisilamida  melalui reaksi asilasi senyawa salisilamida dengan senyawa 

isobutiril klorida. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah senyawa isobutiril salisilamida dapat 

dipreparasi melalui reaksi asilasi dari senyawa salisilamida dengan senyawa 

isobutiril klorida. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian untuk mendapatkan senyawa baru, yaitu isobutiril 

salisilamida yang merupakan golongan analgetik dalam bidang farmasi, 

pengembangan sintesis struktur molekul obat akan meningkatkan usaha dalam 

mendapatkan obat baru dengan aktivitas analgetik yang lebih baik dan memiliki 

efek samping yang minimal. 

 

 


