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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Nyeri adalah sensasi ketidaknyamanan yang dimanifestasikan sebagai 

penderitaan yang diakibatkan oleh persepsi jiwa yang nyata, ancaman, dan luka. 

Nyeri itu sendiri merupakan suatu perasaan pribadi dan ambang toleransi nyeri 

yang berbeda-beda bagi setiap orang (Tan dan Kirana 2002). Nyeri terjadi 

bersama dengan banyak proses penyakit atau bersamaan dengan beberapa 

pemeriksaan diagnostik atau pengobatan (Brunner & Suddarth 2001). 

Menurut International Association for Study of Pain (IASP), nyeri adalah 

pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya 

kerusakan aktual dimana kerusakan jaringan yang sudah terjadi dan 

mengakibatkan rasa nyeri yang tidak bisa di toleransi sehingga di butuhkan 

penanganan yang lebih intensif maupun potensial merupakan kerusakan jaringan 

yang masih berakibat resiko untuk timbulnya rasa nyeri, atau menggambarkan 

kondisi terjadinya kerusakan (Tamsuri, 2007). 

Intensitas nyeri merupakan gambaran seberapa parah nyeri yang dirasakan 

individu. Pengukuran intensitas nyeri sangat subyektif dan individual, dan 

kemungkinan intensitas nyeri yang dirasakan sangat berbeda setiap orang. 

Pengukuran nyeri dengan pendekatan obyektif yang paling mungkin adalah 

menggunakan respon fisiologik tubuh terhadap nyeri itu sendiri (Tamsuri, 2006). 

Nyeri merupakan mekanisme untuk melindungi tubuh terhadap suatu 

gangguan dan kerusakan di jaringan seperti peradangan, infeksi jasad renik dan 

kejang otot dengan pembebasan mediator nyeri yang meliputi prostaglandin, 

bradikinin, serotonin, histamin, ion kalium dan asetilkolin (Mutschler, 1991; 

Guyton, 1995; Tjay dan Rahardja 2002). 

Untuk mengurangi gejala nyeri diperlukan obat analgesik, yaitu obat yang 

dapat mengurangi nyeri akibat sebab yang beragam seperti aspirin, parasetamol 

dan morfin (Lauren et al., 1997; Payan & Katzung 1997). Analgetika atau obat 

penghilang nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa 

menghilangkan kesadaran (perbedaan dengan anestetika umum) (Tjay, 2007).    
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Analgesik merupakan zat yang dapat menekan sistem saraf pusat secara 

efektif, digunakan untuk mengubah kerja dengan meningkatkan nilai ambang 

persepsi nyeri. Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgesik 

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

Analgesik narkotik digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang berat sedangkan 

analgesik non narkotik digunakan untuk mengurangi rasa nyeri ringan sampai 

sedang. Berdasarkan struktur kimianya analgesik non narkotik dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu analgesik-antipiretik dan obat anti radang bukan steroid/non 

steroidal antiinflammatory drug (Siswandono dan Soekardjo 2000). 

Terapi nyeri dapat dilakukan dengan cara non-obat (non farmakologi) atau 

dengan obat (farmakologi)(Tjay dan Rahardja 2002). Salah satu obat golongan 

analgesik non narkotik adalah parasetamol. Parasetamol mempunyai aktivitas 

analgesik-antipiretik sebanding dengan aspirin, tetapi tidak mempunyai efek 

antiradang dan antirematik (Purwanto dan Susilowati 2000). Selain itu, tidak 

mempunyai sifat sedatif ataupun psikotropik sehingga tidak menimbulkan 

ketergantungan. Hal inilah yang menjadi  alasan mengapa analgesik non narkotik 

banyak digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan nyeri (Mutschler, 1991). 

Dari berbagai macam obat analgesik, parasetamol merupakan salah satu 

pilihannya. 

Walaupun merupakan obat paling populer di masyarakat, tetapi parasetamol 

memiliki efek samping methemoglobin dan hepatotoksik (Purwanto dan 

Susilowati 2000). Parasetamol merupakan salah satu obat analgesik dan 

antipiretik yang telah banyak digunakan di seluruh dunia sejak tahun 1950. Di 

Indonesia sendiri merk obat yang mengandung parasetamol dari tahun ke tahun 

semakin bertambah, dan saat initelah tercatat dalam ISO 2006 terdapat 305 merk 

obat yang mengandung parasetamol (ISFI. ISO informasi spesialis obat 

Indonesia.Vol. 41. Jakarta: ISFI; 2006). 

Parasetamol merupakan turunan p-aminofenol dan secara luas telah 

digunakan di industri farmasi dan masyarakat sebagai obat analgesik antipiretik. 

p-aminofenol diabsorpsi cepat oleh saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam  

plasma dicapai dalam waktu 30-60 menit dan dinonaktifkan pada hepar. Dimana 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

3 

 

 

 

tidak dianjurkan untuk pemakaian jangka panjang dan dalam dosis besar (dosis 

toksik), karena obat ini memiliki efek samping yang cukup berbahaya berupa 

hepatotoksik dan methemoglobinemia. Efek hepatotoksik yang berbahaya terjadi 

karena metabolisme p-aminofenol dalam tubuh menghasilkan metabolit reaktif 

yang disebut N-asetilimidokuinon yang dapat mengikat jaringan hati secara 

ireversibel sehingga menyebabkan terjadinya nekrosis (Wilmana, 2007; 

Siswandono dan Soekardjo 2000). 

Untuk meningkatkan efek farmakologis dari p-aminofenol dan mengurangi 

efek samping, maka dibutuhkan modifikasi struktur dari p-aminofenol seperti 

terlihat pada Gambar 1.1 (ChemBioDraw Ultra Application Versi 12.0). 

Modifikasi molekul merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan obat 

baru dengan aktifitas yang dikehendaki, antara lain yaitu meningkatkan aktivitas 

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

memperpanjang masa kerja obat, meningkatkan kenyamanan penggunaan obat 

dan meningkatkan aspek ekonomis obat (Siswandono, 2000). Pengubahan dapat 

dilakukan pada gugus amino, pada gugus hidroksi fenolik atau pada kedua gugus 

amino dan hidroksi fenolik (Willette, 1982). 

 

Penambahan gugus-gugus pada struktur p-aminofenol tersebut 

menyebabkan perubahan sifat kimia fisika senyawa, yaitu sifat lipofilik, 

elektronik dan sterik. Sifat lipofilik berperan pada kemampuan senyawa obat 

untuk menembus membran biologis manusia yang sebagian besar tersusun atas 

fosfolipid. Sifat elektronik berperan dalam pendistribusian senyawa obat di dalam 

tubuh serta dalam proses pembentukan ikatan molekul obat dengan reseptor 

spesifiknya, sedangkan efek sterik berperan dalam penentuan efisiensi interaksi 

Gambar 1.1 Struktur p-aminofenol 
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obat-reseptor hingga timbulnya respon biologis. Selain untuk meningkatkan 

aktivitas analgesik p-aminofenol, modifikasi struktur p-aminofenol pada gugus 

hidroksi juga terbukti mampu menurunkan toksisitasnya, karena penambahan 

gugus tersebut akan menghilangkan kemampuan pembentukan N-

asetilimidokuinon sehingga efek hepatotoksiknya menjadi lebih rendah 

(Siswandono dan Soekardjo 1995). 

Keamanan, efektifitas dan stabilitas obat merupakan parameter yang 

digunakan untuk menilai kualitas suatu obat. Salah satu upaya untuk 

meningkatkan hal tersebut adalah dengan modifikasi struktur utama obat, 

modifikasi molekul p-aminofenol sudah banyak dilakukan diantaranya adalah 

gugus amina misalnya parasetamol, pengubahan gugus OH fenolik misalnya 

anisidin dan fenaldin. Pengubahan pada gugus amina dan OH misalnya fenasetin 

dan laktilfenetidin (Susilowati dan Chasani 2003). 

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan suatu modifikasi struktur 

golongan obat analgesik yaitu p-aminofenol menjadi senyawa 4-hidroksifenil 3-

klorobenzamida (Utami, PM., 2014), senyawa tersebut menunjukan aktivitas 

analgesik yang lebih tinggi dari parasetamol. Dalam usaha untuk mengembangkan 

senyawa baru turunan p-aminofenol, pada penelitian ini dilakukan modifikasi 

struktur senyawa p-aminofenol menjadi N-(4-hidroksifenil) propionamida yang 

diharapkan mempunyai aktivitas analgesik yang lebih tinggi dan optimal. Hal ini 

berdasarkan data teoritis dengan menggunakan perangkat lunak Chem Draw Ultra 

versi 13.02, senyawa 4-hidroksifenil 3-klorobenzamida mempunyai Log P = 3,01 

dan MR (Molar Refraction) = 64,99 cm3/mol (Preti, 2014). Data tersebut 

menunjukkan terjadinya peningkatan harga Log P 4-hidroksifenil 3-

klorobenzamida terhadap parasetamol yang berarti adanya peningkatan parameter 

lipofilitas. 

Adanya peningkatan nilai Log P akan meningkatkan penembusan senyawa 

kedalam membran biologis sehingga jumlah senyawa yang berinteraksi dengan 

reseptor akan meningkat pula serta memiliki masa kerja yang lebih panjang, 

sedangkan MR yang meningkat akan berpengaruh pada interaksi atau ikatan obat-

reseptor, sehingga akan terjadi kemungkinan adanya peningkatan aktivitas 
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+ HCl 

Propionil klorida 

interaksi obat-reseptor atau halangan ikatan obat reseptor (Siswandono dan 

Soekardjo 2000). Diharapkan dengan bertambahnya lipofilisitas senyawa akan 

memperbaiki efek antiinflamasinya. 

Untuk mendapatkan N-(4-Hidroksifenil) propionamida dilakukan reaksi 

asilasi dengan cara mereaksikan gugus asil pada propionil klorida dengan 

menggunakan reaksi Schotten-Baumann yang di modifikasi. Sebagai pelarut 

digunakan aseton yang merupakan pelarut semi polar yang mampu melarutkan 

senyawa organik dan juga berbagai garam. Pelarut semi polar juga lebih 

mendorong arah reaksi ke substitusi nukleofilik 2 karena tidak membantu 

terjadinya ionisasi dibandingkan pelarut polar (air) yang mendorong reaksi 

substitusi nukleofilik 1 karena membantu terjadinya ionisasi ion (Fessenden & 

Fessenden 1999). 

Senyawa hasil sintesis selanjutnya diidentifikasi dengan pemeriksaan 

kualitatif organoleptis, uji kemurnian dengan penentuan titik lebur, uji KLT 

menggunakan tiga macam fase gerak. Kemudian dilanjutkan dengan konfirmasi 

struktur senyawa dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, dan 

spektrometer resonansi magnetik inti (1H-NMR). 

Substitusi p-aminofenol dengan propionil klorida menghasilkan senyawa N-

(4-hidroksifenil) propionamida yang didapat dengan melakukan substitusi gugus 

nukleofil pada atom karbonil benzoil klorida dapat dlihat pada Gambar 1.2 

(ChemBioDraw Ultra Application Versi 12.0) :  

 

Gambar 1.2 Sintesis dari N-(4-Hidroksifenil) propionamida 

p-aminofenol N-(4-hidroksifenil) propionamida 
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Selanjutnya untuk menguji aktivitas analgesik senyawa N-(4-hidroksifenil) 

propionamida dapat dilakukan dengan metode Writhing test (metode yang 

menggunakan zat kimia sebagai penginduksi nyeri). Manifestasi nyeri akibat 

pemberian ransangan nyeri asam asetat intraperitonium akan menimbulkan reflek 

respon geliat (Writhing Reflex) yang berupa tarikan kaki kebelakang, penarikan 

kembali abdomen (retraksi) dan kejang tetani dengan membengkokkan kepala dan 

kaki kebelakang. Metode ini dikenal sebagai Writhing Reflex test atau Abdominal 

Constriction test (Wuryaningsih, 1996). Frekuensi gerakan ini dalam waktu 

tertentu menyatakan derajat nyeri yang dirasakannya. Metode ini tidak hanya 

sederhana dan dapat dipercaya tetapi juga memberikan evaluasi yang cepat 

terhadap jenis analgesik perifer (Gupta et al., 2003). 

Untuk mengetahui apakah suatu senyawa memiliki aktivitas analgesik pada 

penelitian ini hewan coba yang digunakan adalah mencit (Mus musculus) dengan 

metode Writhing test sehingga diperoleh kuantitas aktivitas analgesik. Hewan 

coba ini dipilih karena mampu memberikan reaksi biologis yang mirip 

kejadiannya pada manusia (Tjay, T.H., dan Rahardja, K., 2002). Aktivitas 

analgesik senyawa uji ditentukan berdasarkan kemampuan menurunkan frekuensi 

respon nyeri yang dihitung sebagai % hambatan nyeri pada suatu dosis tertentu. 

Potensi analgesik senyawa uji dinyatakan dalam ED50. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah senyawa N-(4-Hidroksifenil) propionamida dapat dihasilkan melalui 

sintesis struktur p-aminofenol dengan propionil klorida ? 

2. Apakah senyawa N-(4-Hidroksifenil) propionamida mempunyai aktivitas 

analgesik yang lebih besar dibandingkan parasetamol ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan senyawa N-(4-Hidroksifenil) propionamida melalui sintesis 

struktur antara struktur p-aminofenol dan propionil klorida. 
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2. Mengetahui aktivitas analgesik senyawa N-(4-Hidroksifenil) propionamida 

pada mencit (Mus musculus) dan membandingkan aktivitas analgesiknya 

dengan parasetamol. 

 

1.4 Hipotesis 

1. Senyawa N-(4-Hidroksifenil) propionamida dapat dihasilkan melalui sintesis 

struktur antara  p-aminofenol dan propionil klorida. 

2. Senyawa N-(4-Hidroksifenil) propionamida memiliki aktivitas analgesik pada 

mencit (Mus Musculus) dan aktivitas analgesiknya lebih besar dibandingan 

dengan parasetamol. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan senyawa baru yaitu N-(4-

Hidroksifenil) propionamida golongan analgesik dalam bidang farmasi, sehingga 

pengembangan sintesis struktur molekul obat akan meningkatkan usaha dalam 

mendapatkan obat baru dengan aktivitas analgesik yang lebih besar dari 

parasetamol sehingga dapan digunakan sebagai salah satu calon obat analgesik 

yang poten dan memiliki efek samping yang rendah. 

 


