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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Nyeri adalah mekanisme protektif untuk menimbulkan kesadaran bahwa 

telah terjadi kerusakan jaringan (Guyton dan Hall, 2000). Nyeri merupakan salah 

satu keluhan utama yang membawa seseorang untuk pergi kedokter. Keluhan 

tersebut merupakan tanda dan gejala yang tidak terlalu sulit dikenali secara klinis 

namun penyebabnya bervariasi (Soelistiono, 2004). Respon nyeri merupakan 

mekanisme pertahanan tubuh (Guyton dan Hall, 2000), rangsangan tersebut dapat 

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

disebut autocoid yang terdiri dari histamin, serotonin, bradikinin, leukotrien, dan 

prostaglandin (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Analgesik adalah zat-zat yang bekerja dengan cara mengurangi atau 

menghambat rasa nyeri yang bekerja pada perifer dan sentral sistem saraf pusat 

yang juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan menahan nyeri tanpa 

menghilangkan kesadaran (Tjay dan Rahardja, 2002). Penggolongan analgesik 

berdasarkan mekanisme kerja, dibagi menjadi dua yaitu analgesik narkotika dan 

analgesik non narkotika. Diantara semua obat analgesik, opioid (narkotik) 

mempunyai aktivitas terluas jangkauannya sehingga memberikan metode paling 

terpercaya untuk menghilangkan nyeri. Secara kimia analgesik opioid 

berhubungan dengan morfin, morfin merupakan bahan alami yang disarikan dari 

opium walaupun ada yang berasal dari tumbuhan lain dan sebagian lainnya dibuat 

di laboratorium. (Andri dan Bajamal, 2000). Bila opioid diberikan dalam dosis 

terapi secara terus-menerus maka efektivitasnya akan hilang secara berangsur-

angsur, serta toleransi dan ketergantungan fisik merupakan salah satu alasan untuk 

membatasi penggunaan. (Katzung, 1998). 

Analgesik opioid sangat efektif dalam mengurangi rasa nyeri, namun 

mempunyai beberapa efek samping. Semakin lama pemakaian obat ini akan 

membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Selain itu sebelum pemakaian jangka 

panjang dihentikan, dosisnya harus dikurangi secara bertahap, untuk mengurangi 

gejala-gejala putus obat (Andri dan Bajamal, 2000). Analgesik non narkotika (non 

opiod) (kecuali asetamenofen) merupakan obat anti peradangan non-steroid. Obat-



2 
 

obat ini bekerja dengan cara mempengaruhi sistem prostaglandin, yaitu suatu 

sistem yang bertanggung jawab terhadap timbulnya rasa nyeri. Dan mengurangi 

peradangan, pembengkakan dan iritasi yang sering kali terjadi di sekitar luka dan 

memperburuk rasa nyeri (Soelistiono, 2004). Obat ini lebih banyak digunakan 

karena analgesik non narkotika mudah didapatkan tanpa perlu menggunakan resep 

dokter. Analgesik non narkotika sering disebut sebagai analgesik-antipiretik dan 

antiinflamasi nonsteroid (AINS) karena dapat digunakan untuk menurunkan suhu 

badan pada keadaan panas badan yang tinggi dan sebagai antiradang untuk 

pengobatan rematik (Siswandono dan Soekardjo, 2000). Golongan analgesik-

antipiretik turunan anilin (fenasetin, asetaminofen) dan pirazolon (antipirin, 

antalgin). Turunan anilin tidak mempunyai efek antiradang hanya menghambat 

prostaglandin yang berada pada hipotalamus di otak (sumber demam) akan tetapi 

tidak menghambat prostaglandin pada wilayah lain (Tjay dan Rahardja, 2002).  

Asetaminofen (parasetamol) 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, parasetamol digunakan untuk melegakan sakit kepala, sengal-sengal 

dan sakit ringan, serta digunakan dalam sebagian besar resep obat analgesik. Ia 

aman dalam dosis standar, tetapi karena mudah didapati, overdosis obat baik 

sengaja atau tidak sengaja sering terjadi  (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Dalam usaha untuk meningkatkan aktivitas dari parasetamol sebagai 

analgesik, maka pada penelitian ini dilakukan reaksi modifikasi struktur 

parasetamol dengan pereaksi 4-fluorobenzoil klorida yang diharapkan 

menghasilkan senyawa O-4-fluorobenzoil Parasetamol. Berdasarkan perhitungan 

nilai sifat fisika-kimia secara teoritis dengan komputer melalui program 

ChemOffice 2009 didapat bahwa nilai log P (Log Koefisien Partisi) fenasetin = 

1,56 dan MR (Molar Refractivity) fenasetin = 50,49 cm
3
/mol ; log P parasetamol 

= 0,28 dan MR parasetamol = 40,25cm
3
/mol ; sedang log P senyawa O-4-

fluorobenzoil parasetamol = 2,58 dan MR O-4-fluorobenzoil parasetamol = 70,17 

cm
3
/mol Harga log P merupakan parameter sifat lipofilik, dengan adanya 

peningkatan harga log P maka akan meningkatkan penembusan senyawa ke dalam 
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membran biologis sehingga dengan demikian jumlah senyawa yang berinteraksi 

dengan reseptor akan meningkat, dandiharapkan aktivitas biologisnya akan 

meningkat pula serta memiliki masa kerja yang lebih panjang. Senyawa hasil 

modifikasi O-4-fluorobenzoil parasetamol akan memiliki aktivitas lebih tinggi 

berdasarkan sifat lipofilisitas senyawa melalui penambahan rantai karbon 

aromatik. Harga MR merupakan parameter sifat sterik, bila harga MR meningkat 

maka akan berpengaruh pada interaksi atau ikatan obat-reseptor, sehingga akan 

terjadi kemungkinan adanya peningkatan aktivitas interaksi obat-reseptor atau 

berkurangnya halangan ikatan obat-reseptor (Siswandono dan Soekardjo, 2000).  

Modifikasi struktur parasetamol dengan pereaksi 4-fluorobenzoil klorida 

dilakukan dengan reaksi asilasi. Reaksi asilasi adalah reaksi pemindahan gugus 

asil (RCO
- 
atau Ar-CO

-
) dari satu molekul ke molekul lain (Pine, 1988). Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Schotten-Baumann yang 

dimodifikasi dengan menggunakan pelarut aseton dan basa piridin. Turunan 

benzoil klorida bersifat sangan reaktif, dengan adanya air dapat berubah kembali 

menjadi asam karboksilat dan dengan adanya alkohol (ROH) dapat membentuk 

ester (RCOOR’) (Mc Murry, 1984). Pelarut aseton merupakan pelarut polar 

aprotik umum yang mampu melarutkan senyawa organik dan juga berbagai 

garam. Pelarut polar aprotik ini berperan meningkatkan kereaktifan nukleofil dan 

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

dengan titik didih 56
0 

C, sehingga pada akhirnya pelarut ini mudah dihilangkan 

(Pine, 1988). 

Metode ini dilakukan apabila semua bahan pereaksi terlarut dalam pelarut 

yang digunakan. Reaksi ini termasuk reaksi substitusi nukleofil. Dalam hal ini 

gugus hidroksi (OH
-
) bertindak sebagai nukleofil yaitu spesi yg menyerang suatu 

alkil atau asil halida dalam suatu reaksi substitusi, dan juga nukleofil merupakan 

spesi apa saja yang tertarik ke suatu pusat positif. Kebanyakan nukleofil adalah 

anion, namun ada beberapa molekul polar yang netral seperti H2O, CH3OH, dan 

CH3NH2 dapat juga bertindak sebagai nukleofil. 4-fluorobenzoil klorida 

merupakan suatu asil halida turunan asam karboksilat yang reaktif karena ion 

halida (Cl
-
) merupakan suatu gugus pergi yang baik (Silverstein et al, 1981). 
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Untuk menguji kemurnian senyawa O-4-fluorobenzoil parasetamol yang di 

hasilkan, akan dilakukan uji jarak lebur dan KLT (Kromatografi Lapis Tipis). 

Untuk identifikasi struktur senyawa O-4-fluorobenzoil parasetamol akan 

dilakukan dengan Spektrofotometer UV-Vis, Spektrofotometer-IR, dan 

Spektrometer Resonansi Magnet Inti 
1
H-NMR (Silverstein et al, 1981). 

Aktivitas analgesik dari senyawa O-4-fluorobenzoil parasetamol, dibuktikan 

melalui uji bioaktivitas dengan menggunakan hewan yang dibuat sakit (disease 

model). Sakit atau keadaan abnormal dapat dibuat secara genetik, kimiawi atau 

fisik (Turner, 1965). Ada beberapa metode yang dapat digunakan pada uji 

aktivitas antara lain metode stimulasi panas dengan pemanasan hot plate pada 

mencit, stimulasi listrik atau tekanan pada ekor mencit, dan stimulasi kimiawi 

yang dilakukan pada mencit/tikus dengan diberi senyawa penginduksi nyeri 

dimana metode ini disebut uji geliat (writhing test) (Turner, 1965). 

Metode yang digunakan untuk uji aktivitas analgesik pada penelitian ini 

adalah metode writhing test dengan penghambatan nyeri akibat rangsangan 

(induksi) senyawa kimia yaitu asam asetat, pada hewan mencit (Mus Musculus). 

Metode ini dipilih karena nyeri yang timbul melibatkan mediator inflamasi. 

Senyawa lain yang dapat digunakan sebagai penginduksi nyeri adalah fenilkinon 

dan bradikinin, larutan KCl 2%, larutan NaCl 4%, larutan asam asetat atau 

histamine (Domer, 1971). 

Respon nyeri berupa frekuensi geliat yang timbul setelah suntikan secara 

intraperitorineal oleh senyawa penginduksi ini adalah frekuensi konstriksi dan 

pemanjangan yang menjalar kesepanjang dinding perut yang tampak sebagai 

gerak menggeliat (Diyah,dkk, 2002). Aktivitas analgesik senyawa uji ditentukan 

berdasarkan kemampuannya untuk menurunkan frekuensi nyeri yang dinyatakan 

dengan ED50 dan dibandingkan dengan parasetamol (Diyah,dkk, 2002). 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana senyawa O-4-fluorobenzoil parasetamol dapat dihasilkan dari 

reaksi modifikasi struktur parasetamol dengan pereaksi 4-fluorobenzoil 

klorida? 

2. Apakah senyawa O-4-fluorobenzoil parasetamol mempunyai aktivitas 

sebagai analgesik lebih tinggi dibandingkan dengan parasetamol pada 

mencit (Mus Musculus)?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Dihasilkan senyawa O-4-fluorobenzoil parasetamol dari reaksi modifikasi 

struktur parasetamol dengan pereaksi 4-fluorobenzoil klorida. 

2. Mengetahui aktivitas analgesik dari senyawa O-4-fluorobenzoil 

parasetamol serta membandingkan aktivitasnya dengan parasetamol pada 

mencit (Mus Musculus). 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Senyawa O-4-fluorobenzoil parasetamol dapat dihasilkan dari reaksi 

modifikasi struktur parasetamol dengan pereaksi 4-fluorobenzoil klorida. 

2. Senyawa O-4-fluorobenzoil parasetamol mempunyai aktivitas analgesik 

lebih tinggi dibandingkan dengan parasetamol pada mencit (Mus 

Musculus). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan senyawa hasil reaksi modifikasi 

struktur parasetamol dengan pereaksi 4-fluorobenzoil klorida yaitu senyawa O-4-

fluorobenzoil parasetamol mempunyai aktivitas analgesik lebih tinggi dari pada 

parasetamol sehingga nantinya dapat digunakan sebagai alternatif calon obat 

analgesik setelah melalui uji praklinik dan klinik lebih lanjut. 

   



 

 


