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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Modifikasi Molekul 

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 

(Siswandono, 2008). Selain itu modifikasi struktur molekul juga digunakan untuk 

mendapatkan senyawa baru yang bersifat antagonis atau antimetabolit yang lebih 

stabil (Rudyanto, 2005). 

Modifikasi molekul pada umumnya dilakukan dengan cara seleksi atau 

sintesis obat, pembuatan pra-obat dan obat target, dan modifikasi molekul obat 

yang telah diketahui aktifitas biologisnya. Tujuan dari modifikasi molekul obat 

salah satunya adalah untuk menurunkan toksisitas dan efek samping dari suatu 

obat atau dengan kata lain mendapatkan obat dengan indeks terapetik atau batas 

keamanan yang besar (Siswandono, 2000). Modifikasi yang dapat dilakukan pada 

struktur asam salisilat adalah dengan substitusi pada gugus karboksil sehingga 

dapat menghasilkan Asetosal (Purwanto dan Susilowati, 2000). 

 

2.2. Tinjauan Nyeri 

Rasa sakit atau nyeri merupakan pertanda bahwa terdapat masalah pada 

bagian tubuh dimana merupakan suatu gejala yang berfungsi untuk melindungi 

serta memberikan tanda bahaya tentang adanya gangguan-gangguan di dalam 

tubuh seperti peradangan (rematik, encok), infeksi kuman atau kejang otot. Rasa 

nyeri timbul karena adanya rangsangan mekanis ataupun kimiawi, yang dapat 

menimbulkan kerusakan pada jaringan (Afrianti dkk, 2014). Nyeri juga memiliki 

ambang toleransi yang berbeda-beda untuk setiap orang. Rangsangan tersebut 

memicu pelepasan zat-zat tertentu yang disebut mediator nyeri antara lain 

histamin, bradikinin, leukotriene dan prostaglandin (Tjay dan Rahardja, 2002).
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2.2.1. Mediator Nyeri 

Mediator nyeri adalah histamin yang bertanggungjawab untuk reaksi alergi 

dan nyeri. Bradikinin adalah polipeptida (rangkaian asam amino) yang dibentuk 

dari protein plasma. Prostaglandin strukturnya mirip dengan asam lemak dan 

terbentuk dari asam arachidonat. Menurut perkiraan, zat-zat ini meningkatkan 

kepekaan ujung saraf sensoris bagi rangsangan nyeri yang diakibatkan oleh 

mediator lainnya. Zat-zat ini berkhasiat vasodilatasi kuat dan meningkatkan 

permeabilitas kapiler yang meningkibatkan radang dan udem (Tjay dan Rahardja, 

2007). 

 

2.3. Tinjauan Analgesik 

Analgetika atau obat penghilang nyeri adalah zat-zat yang mengurangi 

atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran (Adikusuma, 2016). 

Analgesik bekerja dengan meningkatkan nilai ambang presepsi rasa sakit. 

Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgesik dibagi menjadi dua 

golongan yaitu analgetika narkotik dan non narkotik (Siswandono dan Soekardjo, 

2008). 

 

2.3.1. Analgesik Narkotik 

Analgesik narkotik merupakan senyawa yang dapat menekan fungsi sistem 

saraf pusat secara selektif, obat ini digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang 

moderat ataupun berat, seperti rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit kanker, 

serangan jantung akut, sesudah operasi dan kolik usus atau ginjal. Analgesik 

narkotik sering pula digunakan untuk pramedikasi anastesi, bersama-sama dengan 

atropin, untuk mengontrol sekresi. Aktivitas analgesik narkotik jauh lebih besar 

dibandingkan analgesik golongan non narkotik, sehingga sering pula disebut 

sebagai analgesik kuat (Purwanto dan Susilowati, 2008). 

 

2.3.2. Analgesik Non-Narkotik 

Analgetika non narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang 

ringan hingga moderat, sehingga sering disebut analgetika ringan, juga 

menurunkan suhu badan pada keadaan panas badan yang tinggi dan sebagai 
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Gambar 2. 1 Struktur Kimia Asam Salisilat

antiradang untuk pengobatan rematik. Analgetika non narkotik bekerja pada 

perifer dan sentral sistem saraf pusat. Obat golongan ini mengadakan potensiasi 

dengan obat-obat penekan sistem saraf pusat. Analgetika non narkotik 

menimbulkan efek analgesik dengan cara menghambat secara langsung dan 

selektif enzim-enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalis biosintesis 

prostaglandin, seperti siklooksigenase, sehingga mencegah sensitisasi reseptor 

rasa sakit oleh mediator-mediator rasa sakit, seperti bradikinin, histamin, 

serotonin, prostaglandin, prostasiklin, ion-ion hidrogen dan kalium, yang dapat 

merangsang rasa sakit secara mekanis atau kimiawi (Siswandono dan Soekardjo, 

2008). 

2.4. Tinjauan Bahan Kimia Obat 

2.4.1. Asam Salisilat 

Asam salisilat merupakan senyawa golongan asam karboksilat yang 

digunakan pertama kali sebagai analgesik. Karena sifatnya yang sangat iritatif, 

penggunaannya secara oral dihindari. Telah banyak dilakukan berbagai modifikasi 

terhadap struktur asam salisilat untuk memperkecil efek samping dan untuk 

meningkatkan aktivitas dari senyawa ini disamping untuk menghasilkan senyawa-

senyawa yang dapat digunakan secara per oral. Modifikasi struktur yang telah 

dilakukan yaitu pada gugus karboksil, gugus hidroksi fenolik, maupun pada cincin 

benzena. Senyawa hasil modifikasi gugus hidroksi fenolik antara lain ialah asam 

asetil salisilat yang berkhasiat sebagai analgesik-antipiretik, antiinflamasi dan 

antiplatelet. Contoh senyawa hasil modifikasi gugus karboksil antara lain ialah 

metil salisilat untuk pemakaian topikal (Rudyanto, 2005). 
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2.4.2. Asam Asetil Salisilat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asam asetil salisilat mempunyai nama sinonim asetosal, asam salisilat 

asetat dan yang paling terkenal adalah aspirin. Serbuk asam asetil salisilat dari 

tidak berwarna atau kristal putih atau serbuk atau granul kristal yang berwarna 

putih. Asam asetil salisilat stabil dalam udara kering tapi terdegradasi perlahan 

jika terkena uap air menjadi asam asetat dan asam salisilat. Nilai titik lebur dari 

asam asetil salisilat adalah 135° C. Asam asetil salisilat larut dalam air (1:300), 

etanol (1:5), kloroform (1:17) dan eter (1:10-15), larut dalam larutan asetat dan 

sitrat dan dengan adanya senyawa yang terdekomposisi, asam asetil salisilat larut 

dalam larutan hidroksida dan karbonat (Clarke, 2005). 

Asam asetilsalisilat dalam bentuk tak terionnya cukup dapat larut dalam 

lemak dengan nilai Log P antara oktanol dan air adalah 1,19, dimana asam 

salisilat lebih larut dalam lemak dengan nilai Log P sebesar 2,26 sehingga 

keduanya mudah terabsorpsi dalam lambung jika dalam bentuk terionnya. Hal ini 

dikarenakan adanya peningkatan nilai pH lambung yang memberikan kesempatan 

mukosa lambung menyerap bentuk tak terionnya asam asetilsalisilat. Kesulitan 

absorpsi dalam lambung menyebabkan segera seluruh asam asetilsalisilat 

ditransfer ke dalam usus halus dan dengan cepatnya asam asetilsalisilat akan 

terabsorpsi (Rainsford, 2004). 

Sampai saat ini, obat ini masih merupakan analgesik‐antipiretik dan 

antiinflamasi yang paling banyak diresepkan dan menjadi standar untuk 

pembanding atau evaluasi antiinflamasi lain. Aspirin berbeda dengan derivat asam 

Gambar 2. 2 Struktur Kimia Asam Asetil Salisilat 
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salisilat lainnya karena mempunyai gugus asetil. Gugus asetil inilah yang nantinya 

mampu menginaktivasi enzim siklooksigenase, sehingga obat ini dikenal sebagai 

AINS yang unik karena penghambatannya terhadap enzim siklooksigenase 

bersifat ireversibel, sementara AINS lainnya menghambat enzim siklooksigenase 

secara kompetitif sehingga bersifat reversibel (Miladiyah, 2012). 

Pemberian aspirin dalam dosis rendah dan dalam waktu yang lama dapat 

digunakan untuk mencegah serangan jantung. Aspirin juga digunakan untuk 

pengobatan thrombosis karena mempunyai efek antiplatelet. Absorbsi aspirin 

dalam saluran cerna cepat, terutama pada usus kecil dan lambung, dan segera 

terhidrolisis menjadi asam salisilat yang aktif. Asam salisilat terikat oleh protein 

plasma ± 90%, kadar plasma tertinggi aspirin dicapai dalam waktu 14 menit, 

sedangkan asam salisilat 0.5-1 jam. Waktu paro aspirin ± 17 menit sedangkan 

asam salisilat ± 3,15 jam. Dosis analgesik : 500 mg, setiap 4 jam, bila diperlukan 

(Siswandono dan Soekardjo, 2008). 

 

2.4.3. Tinjauan  Asam 5-Metilsalisilat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asam 5-metil salisilat memiliki titik didih 640,43 K, titik lebur 490,68 K 

dan memiliki nilai Log P 1,69. Struktur kimia pada senyawa ini adalah C8H8O3 

dan memiliki MR 39,8 (cm3/mol). 

 

2.4.4. Tinjauan 4-Metilbenzoil Klorida 

 Pada senyawa 4-Metilbenzoil klorida memiliki struktur kimia C8H7ClO 

dengan titik didih 505,6 K, titik lebur 298,21 K dan nilai Log P 2,65. Senyawa ini 

memiliki MR 41,71 (cm3/mol). 
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Gambar 2. 3 Struktur Kimia Asam 5-Metil Salisilat 
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Gambar 2. 4 

Struktur Kimia 4-

Metilbenzoil 

Klorida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Tinjauan Reaksi Esterifikasi 

Metode esterifikasi terbagi menjadi dua yaitu esterifikasi dengan cara 

Fischer dan asil halida, esterifikasi dengan cara Fischer adalah jika asam 

karboksilat dan alkohol dan katalis asam (biasanya HCl atau H2SO4) dipanaskan, 

terdapat kesetimbangan dengan ester dan air. Modifikasi yang dapat dilakukan 

pada struktur asam salisilat adalah dengan substitusi pada gugus karboksil 

sehingga dapat menghasilkan Asetosal (Purwanto dan Susilowati, 2000).  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Reaksi Esterifikasi Fischer 
 

Reaksi esterifikasi Fischer merupakan reaksi kesetimbangan yang bersifat 

reversibel, sehingga untuk mendapatkan hasil ester yang banyak dapat dilakukan 

dengan menggunakan alkohol berlebih. Namun demikian, reaksi ini tidak berlaku 

untuk asam lemak tak jenuh rantai panjang karena katalis asam sulfat adalah zat 

pengoksidasi kuat sehingga asam lemak tersebut akan teroksidasi/pecah, oleh 

karena itu penanganannya harus hati-hati. Sedangkan bila menggunakan asam 

klorida sebagai katalis, maka alkohol yang digunakan harus benar-benar kering 

Gambar 2.4 Struktur Kimia 4-Metilbenzoil Klorida 
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dan asam kloridanya anhidrat. Disamping itu, reaksi esterifikasi ini juga terbatas 

untuk asam karboksilat rantai panjang, dimana makin panjang rantai atau makin 

besar gugus karboksilat tersebut maka reaksi makin lambat dan sulit terbentuk 

(Aritonang H.F dan Tangkuman H.D, 2009). 

 

 

Gambar 2. 6 Reaksi Esterifikasi Asil Halida 

 

Pada reaksi esterifikasi asil halida terjadi reaksi substitusi dimana satu 

atom, ion, atau gugus disubstitusikan untuk menggantikan atom, ion atau gugus 

lain. Dalam reaksi substitusi alkil halida, halida disebut sebagai gugus pergi 

(leaving group). Ion halida merupakan gugus pergi yang baik, karena ion-ion ini 

merupakan basa yang sangat lemah. Spesi yang menyerang suatu alkil halida 

dalam suatu reaksi substitusi disebut dengan nukleofil. Umumnya nukleofil adalah 

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

elektrofil yang merupakan spesi apa saja yang tertarik ke suatu pusat negatif 

(Fessenden & Fessenden, 1986) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi esterifikasi yaitu katalis, waktu 

reaksi dan rasio mol yang digunakan. Reaksi esterifikasi yang dilakukan tanpa 

menggunakan katalis berlangsung sangat lambat dan memerlukan waktu beberapa 

hari untuk memperoleh produk. Katalis yang dapat digunakan berupa asam, basa 

dan enzim. Pengaruh rasio mol terhadap produk esterifikasi asam karboksilat 

dengan alkohol telah diteliti oleh Nada et al. Pada penelitiannya etanol 

direaksikan dengan asam asetat menggunakan katalis asam sulfat dengan rasio 

mol etanol : asam asetat (10:1, 30:1 dan 50:1). Hasil optimum ester diperoleh 

sebesar 80% pada rasio mol 10:1 dengan temperatur 60 °C selama 40 menit. 

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mol alkohol 

akan menurunkan ester yang diperoleh  (Nurita et al, 2014). 
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2.6. Tinjauan Uji Kemurnian 

Pada uji kemurnian senyawa hasil modifikasi dapat dilakukan dengan dua 

metode yaitu penentuan titik lebur dan metode Kromatografi Lapis Tipis. Adapun 

penjelasan dari metode tersebut di bawah ini : 

 

1.6.1. Titik Lebur 

Panas peleburan dapat dianggap sebagai panas yang dibutuhkan untuk 

menaikkan jarak antaratom atau antar molekular dalam kristal, sehingga 

memungkinkan terjadinya pelelehan. Suatu kristal yang saling terikat dengan gaya 

yang lemah mempunyai panas peleburan yang rendah dan titik leleh yang rendah, 

sedangkan yang terikat dengan gaya yang kuat mempunyai panas peleburan yang 

tinggi dan titik leleh yang tinggi (Cammarata et al, 2009). 

 

1.6.2. Kromatografi Lapis Tipis 

Teknik kromatografi lapisan tipis (TLC) menggunakan suatu adsorben 

yang disalutkan pada suatu lempeng kaca sebagai fase stasionernya dan 

pengembangan kromatogram terjadi ketika fase gerak tertapis melewati adsorben 

itu. Kromatografi lapisan tipis memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

kromatografi kertas yaitu nyaman dan cepatnya pengerjaan, ketajaman pemisahan 

lebih besar dan kepekaannya tinggi. 

Biasanya kromatografi itu dikembangkan dengan teknik menaik dalam 

mana lempeng dicelupkan ke dalam pelarut pengembang (hendaknya digunakan 

pelarut taraf kromatografi atau disuling-ulang) sedalam 0,5 cm. Tanki atau bilik 

yang digunakan sebaiknya dilapisi lembaran kertas saring yang tercelup ke dalam 

pelarut dalam dasar bilik, ini memastikan penjenuhan bilik itu dengan uap pelarut. 

Pengembangan dibiarkan berlangsung sampai garis depan pelarut menjalani jarak 

yang diinginkan, lempeng itu kemudian diambil dari dalam bilik dan garis depan 

pelarut segera ditandai dengan garis pensil. 

Yang perlu diperhatikan adalah menghindari gangguan pada permukaan 

adsorben karena dapat menyebabkan adanya bintik yang terdistorsi pada 

kromatogram yang kemudian dapat mengganggu pengukuran kuantitatif 
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Posisi zat-zat terlarut yang telah terpisah dapat dilacak dengan berbagai 

metode. Zat-zat berwarna dapat dilihat langsung bila dipandang dengan fase 

stasioner sebagai latar belakang. Zat-zat tak berwarna biasanya dapat dideteksi 

dengan menyemprot lempeng itu dengan suatu reagensia yang tepat yang 

menghasilkan bercak berwarna dalam daerah-daerah spesi-spesi itu berbeda. 

Beberapa senyawa akan berpendar dalam cahaya ultraviolet dan dapat ditemukan 

tempatnya dengan cara demikian. Cara lain, jika bahan berpendar dimasukkan 

dalam adsorben, maka zat terlarut dapat diamati sebagai bercak gelap pada latar 

belakang berpendar bila diperiksa di bawah cahaya UV (Bassett et al, 1989). 

 

2.7. Tinjauan Karakterisasi Struktur 

2.7.1. Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri UV-Vis merupakan identifikasi secara kualitatif yang 

digunakan dengan melihat intensitas dan panjang gelombang (λ) maksimum dadri 

spektrum senyawa yang telah terbentuk. Intensitas dan λ  maksimum tergantung 

dari struktur molekul senyawa. Gugus yang dapat menyebabkan terjadinya 

penyerapan cahaya pada daerah ultraviolet dan sinar tampak disebut dengan gugus 

kromofor dan gugus yang dapat mengubah intensitas serapan dan λ maksimum 

disebut dengan gugus auksokrom (Mahardini, 2006). 

   Untuk pengukuran dengan spektrofotometri UV-Vis serapan yang 

optimum ini berkisar antara 0,2 - 0,8. Menurut literatur lain, serapan antara 2 - 3 

masih memberikan hasil perhitungan yang cukup baik (untuk campuran), 

meskipun disarankan agar serapan berada di bawah 2 agar hasil yang didapatkan 

lebih baik (Henry A, 2002).   

Pergeseran panjang gelombang yang terjadi pada hasil pengamatan dengan 

menggunakan spektrofotometer uv-vis mengakibatkan terjadinya 2 macam efek 

pergeseran, yaitu efek batokromik dan efek hipsokromik.  Efek batokromik atau 

pergeseran merah adalah terjadi perubahan absorbsi panjang gelombang ke arah 

panjang gelombang yang lebih besar, hal ini terjadi karena adanya 

substituen/auksokrom tertentu pada kromofor atau dapat juga terjadi karena ada 

perubahan pelarut. Efek hipsokromik atau pergeseran biru adalah terjadinya 

perubahan absorbsi ke panjang gelombang yang lebih pendek. Hal ini terjadi 
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karena perubahan pelarut atau tidak adanya substituen/auksokrom pada suatu 

kromofor (Suhartati, 2017). Auksokrom sendiri merupakan gugus jenuh dengan 

adanya elektron bebas (tidak terikat), dimana jika gugus ini bergabung dengan 

kromofor, akan mempengaruhi panjang gelombang dan intensitas absorban. 

Sementara kromofor merupakan gugus tak jenuh (pada ikatan kovalen) yang 

bertanggung jawab terhadap terjadinya absorbsi elektronik, misalnya C=C, C=O, 

dan NO2 (Dachriyanus, 2004). 

 

2.7.2. Spektrofotometri Inframerah (IR) 

Spektroskopi Inframerah (IR) merupakan analisis struktur molekul untuk 

mengidentifikasi gugus fungsi suatu molekul. Spektrofotometer akan mengukur 

sejumlah radiasi yang melewati sampel dengan frekuensi tertentu. Radiasi yang 

terserap muncul sebagai spektrum IR yang menyajikan persen radiasi yang 

ditransmisikan. Frekuensi inframerah dinyatakan dalam satuan bilangan 

gelombang pada daerah 625-4000 cm¹. Dalam analisa kualitatif, identifikasi 

senyawa dilakukan dengan membandingkan posisi dan intensitas relatif dari 

puncak-puncak spektrum dengan spektrum zat standar (Hidayatika, 2015). 

Pada spektrofotometri inframerah, absorpsi radiasi infra merah terjadi 

ketika inti atom yang terikat oleh ikatan kovalen mengalami vibrasi (getaran) atau 

osilasi, seperti dua bola yang terikat oleh suatu pegas. Suatu molekul yang 

menyerap radiasi inframerah, energi yang diserapnya mengakibatkan kenaikan 

amplitude getaran atom-atom yang terikat dalam molekul tersebut. Jadi molekul 

ini dikatakan berada dalam keadaan vibrasi tereksitasi (excited vibration state). 

Panjang gelombang dari absorpsi oleh suatu tipe ikatan tertentu bergantung pada 

jenis getaran dari ikatan tersebut. Oleh karena itu untuk tipe ikatan yang berbeda 

(seperti C-H, C-C, O-H) menyerap radiasi inframerah pada panjang gelombang 

yang berbeda. Jumlah energi yang diserap oleh suatu ikatan bergantung pada 

perubahan dalam momen ikatan seperti vibrasi atom-atom yang saling berikatan. 

Makin besar perubahan dalam momen ikatan mengakibatkan serapan sejumlah 

energi juga semakin besar. Ikatan non polar tidak/sangat kecil untuk menyerap 

radiasi inframerah karena tidak ada perubahan momen ikatan apabila atom-atom 

saling berisolasi. Ikatan non polar seperti C-C relatif menyebabkan serapan yang 
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lemah, berbeda dengan ikatan polar seperti C=O menunjukkan serapan yang kuat 

(Sari N.K, 2010). 

 

2.7.3. Spektrometri Resonansi Magnet Inti (1H-NMR) 

Spektroskopi resonansi magnetik inti (NMR) merupakan metode analisis 

struktur molekul menggunakan perputaran inti muatan yang menghasilkan medan 

magnetik. Inti suatu unsur tertentu yang mempunyai spin akan menghasilkan 

medan magnet. Spektrum NMR ditunjukkan oleh frekuensi puncak-puncak 

pergeseran kimia terhadap intensitas puncak. Dalam NMR diukur perbedaan 

frekuensi antara suatu jenis proton dengan frekuensi resonansi proton senyawa 

pembanding atau senyawa standar, biasanya digunakan TMS (Tetra Metil Silan) 

sebagai senyawa standar. Sampel yang akan dianalisis dilarutkan dalam pelarut 

seperti CDCl₃. Metode ini memberikan informasi mengenai jenis atom, jumlah, 

maupun lingkungan atom hidrogen (¹H-NMR) maupun karbon (¹³C-NMR). 

Pergeseran kimia diberi simbol δ menyatakan bilangan sejauh mana resonansi 

proton bergeser dari standar dengan satuan ppm terhadap frekuensi spektrometer 

yang digunakan (Hidayatika, 2015). 

 

2.8. Tinjauan Metode Pengujian Aktivitas Analgesik 

Untuk menguji aktivitas suatu analgesik terdapat beberapa metode yang 

dapat digunakan sebagai parameter, yaitu terdiri dari metode stimulasi panas yaitu 

dengan pemanasan hot plate pada mencit, metode tail flick yaitu dengan 

merendam ekor mencit ke dalam air panas, metode stimulasi listrik yaitu dengan 

memberikan aliran voltage ke tubuh mencit, dan yang terakhir yaitu dengan 

stimulasi kimia yang disebut Writhing test dan dilakukan pada dengan diberikan 

penginduksi kimia. Senyawa yang dapat digunakan yaitu larutan KCl 2%, larutan 

asam asetat dan histamin. 

 

2.8.1. Metode Stimulasi Panas 

Penggunaan stimulasi rangsangan panas diberikan secara radiasi dengan 

intensitas tetap. Metode ini dikenal dengan tail-flick dari D’amour-Smith. Sebagai 

sumber radiasi digunakan tegangan 6-8 volt yang dilengkapi satu refraktor untuk 
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memfokuskan radiasi panas lampu melalui suatu lensa menuju ujung ekor tikus 

yang terletak 6 inchi dibawah lampu. 

 Jenis uji lain yang mirip dengan prinsip diatas adalah metode yang 

digunakan oleh Bass dan Van Der Brook dengan perbedaan yaitu lampu yang 

digunakan 100 watt, lama penyinaran direkam secara otomatis pada pencatat 

waktu. Metode ini lebih memudahkan pengamatan respon hewan dengan 

pemakaian stop watch dibandingkan dengan panas radiasi pada tail flick dari 

D’amour-Smith yang sangat melelahkan mata. 

 Stimulus panas dapat juga diberikan secara konduksi, dikenal sebagai 

metode Hot Plate Test dari Wolf dan Mc.Donald. Hewan percobaan (mencit) 

diamati waktu reaksinya setelah diatas Hot Plate. Pada temperatur dibawah 50° C 

mencit memberikan reaksi yang tidak teratur. Pada suhu 55° C waktu reaksinya 

30 detik dan pada suhu 60° C waktu reaksinya 20 detik. Reaksi atau respon yang 

ditunjukan antara lain : menjilat kaki, mengangkat kaki, menendang kaki atau 

melompat keluar dari silinder. Mencit akan menunjukkan reaksi-reaksi tersebut 

jika dikenakan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan (Mahardini, 2006). 

Keuntungan metode stimulasi panas : 

a. Rangsangannya alami 

b. Mudah dikontrol 

c. Tidak menyebabkan kerusakan jaringan walaupun rangsangan untuk 

menimbulkan rasa sakit dilakukan berkali-kali 

d. Dapat digunakan pada subyek yang bergerak ataupun tidak bergerak 

 

2.8.2. Metode Stimulasi Listrik 

Stimulasi listrik dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain : 

a. Melalui jaringan listrik pada lantai 

b. Dengan elektrode yang ditempelkan pada kulit 

c. Dengan elektrode yang ditanam pada ganglia sensoris atau pada tempat 

susunan saraf pusat 

Pada metode ini digunakan binatan besar seperti kera Macaca mulata. 

Elektroda aliran listrik dipasang di ganglion gaseri atau telinga. Kemudian kera 

dilatih dengan memberikan arus tertentu. Apabila kera merasa kesakitan dan dapat 
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menyentuh level tertentu yang tersedia maka arus akan turun satu tingkat secara 

otomatis. Dengan demikian akan dapat diukur ambang rasa sakitnya. Kemudian 

setelah perlakuan, percobaan diulang kembali. Bila ambang rasa sakit meningkat 

setelah perlakuan, maka dapat disimpulkan bahwa obat tersebut memiliki efek 

analgesik. Metode ini memerlukan perlengkapan khusus yang rumit (Mahardini, 

2006). 

Keuntungan metode stimulasi listrik : 

a. Dapat dikontrol dengan mudah dengan menggunakan stimulator arus 

listrik yang dipertahankan konstan walaupun terjadi fluktuasi daya tahan 

subyek 

b. Dapat digunakan dan diukur dengan mudah 

 

2.8.3. Metode Stimulasi Kimia 

Stimulasi kimiawi yang diterapkan pada hewan kecil berupa Mus 

musculus adalah berupa penyuntikan secara intraperitoneal bahan-bahan yang 

dapat menimbulkan respon karakteristik seperti menggeliat, meregang atau 

kontraksi otot-otot abdomen. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh 

Siegmund dkk menggunakan fenilkinon 0,02 % sebanyak 0,25 ml. Nickander dkk 

berhasil menggunakan larutan asetat sebanyak 0,6 % sebanyak 10 ml/kgBB yang 

diinjeksikan secara intraperitoneal. Bahan kimia lain yang digunakan sebagai 

bahan penginduksi nyeri yaitu bradykinin, larutan KCl 2% dan histamin 

(Mahardini,2006).  

 


