
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Modifikasi Molekul

Metode  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  obat  baru  yang  aktivitas

biologinya  telah  diketahui  dapat  disebut  dengan  istilah  modifikasi  struktur

molekul  senyawa,  modifikasi  tersebut  digunakan untuk meningkatkan aktivitas

obat, menurunkan efek samping ataupun toksisitas obat, meningkatkan selektifitas

obat,  memperpanjang masa kerja obat,  meningkatkan kenyamanan penggunaan

obat  dan  meningkatkan  aspek  ekonomis  obat.  Modifikasi  bertujuan  untuk

menurunkan toksisitas dan efek samping obat atau dengan kata lain mendapatkan

obat  dengan  indeks  terapetik  atau  batas  keamanan  yang  besar  (Siswandono,

2000).     

             Pada umumnya modifikasi molekul dilakukan dengan cara seleksi atau

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

obat yang telah diketahui aktifitas biologisnya. Modifikasi struktur asam salisilat

dapat  dilakukan  dengan  substitusi  pada  gugus  karboksil  sehingga  dapat

menghasilkan asetosal (Purwanto dan Susilowati,  2000). Terdapat gugus amino

pada posisi 4 akan menghilang aktivitas, pemasukan gugus metil pada posisi 3

metabolisme atau  hidrolisis  gugus asetil  menjadi  lebih lambat  sehingga masa

kerja obat menjadi lebih panjang, adanya gugus difluorofenil  pada posisi  meta

dari  gugus  karboksilat  (diflunisal)  dapat  meningkatkan  aktivitas  analgesik,

memperpanjang masa kerja obat dan menghilangkan efek samping, seperti iritasi

saluran  cerna  dan  peningkatan  waktu  pembekuan  darah,  dapat  melalui

pembentukan  garam,  ester,  atau  amida,  modifikasi  pada  gugus  karboksil  dan

hidroksil, subtitusi  pada  gugus  hidroksil  atau  gugus  yang  lain  pada  cincin

aromatik atau dengan mengubah gugus fungsional proses diatas dikatakan bahwa

modifikasi  struktur  tersebut  dari  turunan  asam salisilat  dan  dilakukan  dengan

mengubah gugus karboksil (Siswandono dan Soekardjo,2008).
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2.2 Tinjauan Tentang Reaksi Esterifikasi

Modifikasi yang dapat dilakukan pada struktur asam salisilat adalah dengan

substitusi pada gugus karboksil sehingga dapat menghasilkan Asetosal (Purwanto

dan  Susilowati,  2000).  Reaksi  ini  merupakan  reaksi  asam  karboksilat  dengan

alkohol  atau  fenol  untuk  menghasilkan  ester.  Suatu  katalis  asam  kuat  H2SO4

umumnya diperlukan untuk esterifikasi (Stoker, 2012). Efek iritasi dari asetosal

dihubungkan  dengan  gugus  karboksilat,  esterifikasi  gugus  karboksil  akan

menurunkan efek iritasi tersebut (Siswandono dan Soekardjo, 2008).

Reaksi esterifikasi terdiri dari 2 macam yaitu Fischer dan asil halida. Salah

satu  metode yang paling  umum digunakan dalam sintesis  ester  adalah  dengan

reaksi  alkohol  dengan asil  klorida  atau  turunan asam karboksilat  lainnya.  jika

asam karboksilat  dengan alkohol  dan  katalis  asam (biasanya HCl atau  H2SO4)

dipanaskan,  terdapat  kesetimbangan dengan ester  dan air  yang disebut  dengan

reaksi esterifikasi Fischer (Carey dan Sundberg, 2007).

Gambar 2.1 Reaksi Esterifikasi Asil Halida

Suatu senyawa ester seperti pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa dimana

asil halida merupakan turunan asam karboksilat yang paling reaktif yang disebut

sebagai  reaksi  esterifikasi  asil  halida.  Asil  klorida  lebih  murah  dibandingkan

dengan asil halida lain.

Gambar 2.2  Reaksi Esterifikasi Fischer
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Reaksi kesetimbangan seperti pada gambar 2.2 bahwa reaksi esterifikasi

fischer harus bergeser ke arah sisi ester agar diperolehnya rendeman tinggi dari

ester  tersebut  yang  bersifat  reversibel.  Laju  pembentukan  ester  akan  menurun

apabila bertambahnya halangan sterik dalam zat-antara dan rendemen ester akan

berkurang.  Dikarenakan  esterifikasi  merupakan  suatu  reaksi  yang  bersifat

reversibel yang kurang terintangi pereaksi akan lebih disukai.

2.3 TinjauanNyeri

2.3.1 DefinisiNyeri

Nyeri  adalah  pengalaman  sensori  dan  emosional  yang  tidak

menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual atau potensial. Nyeri

terjadi  bersama  banyak  proses  penyakit  atau  bersamaan  dengan  beberapa

pemeriksaan  diagnostik  atau  pengobatan.  Nyeri  sangat  mengganggu  dan

menyulitkan lebih banyak orang dibanding suatu penyakit  manapun (Smeltzer,

2001).

Secara  umum nyeri  adalah  suatu  rasa  yang  tidak  nyaman,  baik  ringan

maupun  berat.  Nyeri  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan yang mempengaruhi

seseorang  dan  eksistensinya  diketahui  bila  seseorang  pernah  mengalaminya

(Tamsuri,  2007).  Menurut  International  Association  for  Study of  Pain  (IASP),

nyeri  adalah pengalaman perasaan emosional  yang tidak menyenangkan akibat

terjadinya  kerusakan  aktual  maupun  potensial,  atau  menggambarkan  kondisi

terjadinya kerusakan. 

2.3.2 Klasifikasi Nyeri

a. Nyeri akut 

Sensasi  nyeri  akut  akan segera hilang atau berkurang jika penyebabnya

dihilangkan. Namun terkadang dalam kasus-kasus tertentu (operasi dan trauma)

nyeri yang tidak diobati atau pengobatan yang tidak adekuat dapat menyebabkan

takikardi,  takipnea,  peningkatan  tekanan darah,  dan penurunan kapasitas  paru-

paru (Koda-Kimble dan Young, 2001). Nyeri akut biasanya muncul tiba- tiba dan

umumnya berkaitan dengan cedera spesifik. Nyeri akut mengindikasikan bahwa

kerusakan atau cedera  telah terjadi.  Hal  ini  menarik  perhatian  pada  kenyataan
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bahwa nyeri  ini  benar terjadi dan mengajarkan kepada kita untuk menghindari

situasi  serupa  yang  secara  potensial  menimbulkan  nyeri.  Jika  kerusakan  tidak

lama terjadi (nyeri akut) biasanya menurun sejalan dengan terjadi penyembuhan,

umumnya terjadi kurang dari enam bulan dan biasanya kurang dari satu bulan.

Untuk tujuan definisi, nyeri akut dapat dijelaskan sebagai nyeri yang berlangsung

dari beberapa detik hingga enam bulan sehingga hal tersebut akan mempengaruhi

kenyamanan penderita (Smeltzer, 2001).

b. Nyeri kronik 

Nyeri kronik adalah nyeri konstan atau intermiten yang menetap sepanjang

suatu  periode  waktu.  Nyeri  ini  tidak  dapat  dikaitkan  dengan  cedera  fisik  dan

berlangsung di luar waktu penyembuhan. Nyeri kronis sering sulit untuk diobati

karena  biasanya nyeri  ini  tidak  memberikan respon terhadap pengobatan  yang

diarahkan pada penyebabnya. Meski nyeri akut dapat menjadi signal yang sangat

penting  bahwa  sesuatu  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  nyeri  kronis

biasanya menjadi masalah dengan sendirinya (Smeltzer, 2001).

2.3.3 Reseptor dan Mediator Nyeri

Reseptor  nyeri  dalam tubuh merupakan ujung-ujung saraf  yang terbuka

ditemukan hampir pada setiap jaringantubuh. Impuls nyeri dihantarkan ke Sistem

Saraf Pusat (SSP) melalui dua sistem Serabut (Sunaryo, 1995). 

Bradikinin,  serotinin,  histamin, ion kalium, asam, asetilkolin dan enzim

proteolitik  adalah  zat  yang  merangsang  jenis  nyeri  kimiawi  (Guyton,2007).

Bradikinin merupakan rangkaian asam amino (polipeptida) yang terbentuk dari

protein plasma.  Prostaglandin memiliki  struktur  mirip dengan asam lemak dan

terbentuk dari asam arakidonat (Tjay dan Rahardja, 2002).

Dari tempat tempat tersebut rangsangan disalurkan ke otak melalui jaringan

neuron dengan sangat banyak sinyal via sumsum- belakang, sumsum-lanjutan dan

otak-tengah,  dari  thalamus  impuls  kemudian diteruskan ke pusat  nyeri  di  otak

besar, dimana impuls dirasakan sebagai nyeri (Tjay dan Rahardja, 2007).

Menurut perkiraan, zat-zat ini meningkatkan kepekaan ujung-saraf sensoris

bagi rangsangan nyeri yang diakibatkan oleh mediator lainnya. Prostaglandin dan
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bradikinin  berkhasiat  vasodilatasi  kuat  dan  memperbesar  permeabilitas  kapiler

yang mengakibatkan radang dan udema. Berhubung kerjanya dan inaktivasinya

pesat serta bersifat lokal, maka juga dinamakan hormon lokal. Mungkin zat-zat ini

juga bekerja sebagai mediator demam (Tjay dan Rahardja, 2002).

Skala  nyeri  harus  dirancang  sehingga  skala  tersebut  mudah  digunakan

(Perry  dan  Potter,  2005).  Ambang  nyeri  dapat  dijadikan  sebagai  intensitas

rangsangan yang terendah saat seseorang merasakan nyeri. Biasanya masyarakat

memiliki  ambang  nyerinya  adalah  konstan  atau  tetap.  Ambang  nyeri  dapat

diartikan  tingkat  level  di  mana nyeri  dirasakan untuk pertama kali.  (Tjay dan

Rahardja, 2002).

2.3.4 Penanganan Rasa Nyeri

Beberapa cara lain untuk melawan rasa nyeri adalah dengan menghalangi

terbentuknya  rangsangan  pada  reseptor  nyeri  perifer  dengan  analgesik  perifer,

menghalangi  penyaluran  rangsangan  di  saraf-saraf  sensoris,  misalnya  dengan

anestetika lokal, lalu apabila yang dirasakan adalah nyeri ringan dapat ditangani

dengan obat perifer, seperti paracetamol, asetosal, mefenamat, propifenazon, atau

aminofenazon,  begitu  pula  rasa  nyeri  yang disertai  pembengkakan  atau  akibat

trauma  sebaiknya  diobati  dengan  suatu  analgesik  antirandang,  seperti

aminofenazon dan NSAID. Nyeri yang hebat perlu ditanggulangi dengan morfin

atau opiat lainnya (Tjay dan Rahardja, 2002).

2.4 TinjauanAnalgesik

 2.4.1 Definisi Analgesik

Analgesik adalah senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara

selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran.

Analgesik  bekerja  dengan  meningkatkan  nilai  ambang  persepsi  rasa  sakit.

Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgesik dibagi menjadi dua

golongan  yaitu  analgesik  narkotik  dan  analgesik  non  narkotik  (Purwanto  dan

Susilowati, 2008).Analgesik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem

saraf  pusat  secara  selektif,  digunakan  untuk  mengurangi  rasa  sakit  tanpa
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mempengaruhi kesadaran. Analgesik bekerja dengan meningkatkan nilai ambang

persepsi rasa sakit (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

2.4.2 Klasifikasi Analgesik

Analgesik Non Narkotik

          Analgetika Non Narkotik/perifer terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat

narkotik  dan  tidak  bersifat  sentral  (Tjay  dan  Rahardja,  2002).  Analgesik  non

narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri ringan sampai sedang

dan disebut sebagai analgesik ringan, dapat pula digunakan untuk menurunkan

suhu badan pada saat keadaan panas badan yang tinggi dan sebagai antiradang

untuk  pengobatan  rematik.  Analgesik  non  narkotik  bekerja  pada  perifer  dan

sentral sistem saraf pusat. Obat golongan ini mengadakan potensiasi dengan obat-

obat  penekan sistem saraf  pusat.  Berdasarkan struktur  kimianya analgesik non

narkotik  dibagi  menjadi  dua  kelompok  yaitu  Analgesik-antipiretik  dan  obat

antiradang bukan steroid (NSAID) (Purwanto dan Susilowati, 2008).

2.5 Tinjauan Senyawa Turunan Asam Salisilat

Asam salisilat  mempunyai  aktifitas analgesik-antipiretik  dan antirematik,  tetapi

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

Gambar 2.3 Struktur Kimia Asam Salisilat

         Salah satu turunan asam salisilat  adalah  salisilamid yang merupakan

golongan NSAID. Turunan asam salisilat yang lainnya adalah Asetosal dimana di

dalam tubuh  Asetosal  terhidrolisis  menjadi  salisilat.  Asam salisilat  merupakan

senyawa bifungsional, yaitu gugus fungsi hidroksil dan gugus fungsi karboksil.

Dengan demikian asam salisilat dapat berfungsi sebagai fenol (hidroksi benzena)

dan juga  berfungsi  sebagai  asam benzoat.  Baik sebagai  asam maupun sebagai

fenol, asam salisilat dapat mengalami reaksi esterifikasi. Bila direaksikan dengan

anhidrida  asam  akan  mengalami  reaksi  esterifikasi  menghasilkan  asam  asetil
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salisilat  (asetosal).  Apabila asam salisilat  direaksikan dengan alkohol (metanol)

juga mengalami reaksi esterifikasi menghasilkan ester metil salisilat atau minyak

gondopuro (Horizon, 2011).

2.6 Tinjauan Asetosal

Gambar 2.4 Struktur Kimia Asetosal

Asetosal adalah analgesik antipiretik dan anti-inflamasi yang luas digunakan

dan digolongkan dalam obat bebas. Selain sebagai prototip, obat ini merupakan

standar dalam menilai efek obat sejenis (Wilmana dan Gan, 2011). Asetosal atau

asam asetilsalisilat  (asetosal)  merupakan  sejenis obat turunan  dari salisilat yang

sering digunakan sebagai senyawa analgesik atau penahan rasa sakit akibat  nyeri,

 antipiretik (terhadap  demam),  dan  anti-inflamasi (peradangan).  Asetosal  juga

memiliki efek antikoagulan dan dapat digunakan dalam dosis rendah dalam tempo

lama untuk mencegah serangan jantung (Schror K. 2009). 

Asetosal memiliki warna putih atau hampir putih, bubuk kristal atau kristal

tak berwarna. Sedikit larut dalam air, larut dalam alkohol bebas, di wadah kedap

udara, kristal putih, biasanya tubular (jarum) bubuk kristal putih, tidak berbau atau

memiliki bau samar. Stabil di udara kering dan di udara lembab secara bertahap

terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asetat (Sweetman, 2009).

2.7 Tinjauan Asam 5-Metil Salisilat

http://id.wikipedia.org/wiki/Obat
http://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_jantung
http://id.wikipedia.org/wiki/Antikoagulan
http://id.wikipedia.org/wiki/Inflamasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Antipiretik
http://id.wikipedia.org/wiki/Sakit
http://id.wikipedia.org/wiki/Analgesik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Salisilat&action=edit&redlink=1
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Gambar 2.5 Struktur Kimia Asam-5-Metil Salisilat

Dengan  adanya  gugus  metil  pada  posisi  5,  maka  dapat  meningkatkan

kelarutan dalam membran karena senyawa 5-metil salisilat menjadi senyawa yang

bersifat lipofilik. memiliki struktur kimia C8H8O3, struktur molekul relatif 152,15

g/mol,  titik  didih  640,43°C,  titik  lebur  490,68  °C,  Log  P  1,69  dan  memiliki

kelarutan dalam alkohol.  Metil  salisilat  dapat  dibuat  melalui reaksi kondensasi

asam salisilat dan metanol.

2.8 Tinjauan 2-Klorobenzoil Klorida

Gambar 2.6 Struktur Kimia 2-Klorobenzoil Klorida

2-klorobenzoil klorida merupakan senyawa turunan asam benzoat. Senyawa

ini dapat digunakan sebagai dasar penambahan gugus asil dalam alkohol, fenol

dan amina. Struktur kimia dari 2-klorobenzoil klorida yaitu dengan berat molekul

175.01 , titik didih 520,15°C  dan  titik lebur 316,76°C. 

2.9 Tinjauan Uji Kemurnian dan Identifikasi Senyawa

Pada uji kemurnian senyawa hasil modifikasi dapat di lakukan dengan dua

metode yaitu penentuan titik lebur dan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

Adapun penjelasan dari metode tersebut di bawah ini.

2.9.1 TitikLebur

Titik lebur suatu zat didefinisikan sebagai suhu dimana fase cair dan padat

yang  ada  dalam kesetimbangan  dengan  satu  sama lain  tanpa  perubahan  suhu.

Penambahan panas ke campuran fase padat dan cair dari bahan murni pada titik

lebur akan menyebabkan tidak ada kenaikan suhu sampai semua padatan larut.

Sebaliknya,  pembuangan  panas  dari  campuran  kesetimbangan  tidak  akan

menghasilkan penurunan suhu sampai semua membeku cair (Gilbert dan Martin,

2010).
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Senyawa hasil sintesis dimasukkan ke dalam pipa kapiler, pipa kapiler yang

telah terisi senyawa sintesis dapat dimasukkan ke dalam alat. Alat diatur supaya

temperatur  naik  secara  perlahan-lahan.  Temperatur  dicatat  pada  saat  sampel

mengalami  perubahan  wujud  dari  bentuk  serbuk  menjadi  cair  sampai  meleleh

keseluruhan.Penentuan titik lebur dan jarak lebur dilakukan dengan menggunakan

alat  Electrothermal Melting Point Apparatus  Stuart.   Senyawa murni memiliki

jarak lebur ≤ 2oC (Ritmaleni dan Nurcahyani, 2006).

Beberapa hal yang harus di perhatikan dalam penentuan titik lebur suatu zat

diantaranya  zat pengotor  yang  larut  atau  sebagian  larut  akan  menyebabkan

turunnya titik lebur dari bahannya yang murni dan zat pengotor yang tidak larut

akan menyebabkan peleburan yang tidak nyata. Oleh karena itu, suatu titik lebur

yang tegas dan tajam umumnya merupakan kriteria yang baik bagi suatu senyawa

organik bentuk kristal yang murni (Anonim, 2011) 

2.9.2  Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi  lapis  tipis  merupakan cara  pemisahan campuran senyawa

menjadi  senyawa  murni  dan  mengetahui  kuantitasnya  yang  menggunakan

kromatografi  juga  merupakan  analisis  cepat  yang  memerlukan bahan  sangat

sedikit, baik menyerap maupun merupakan cuplikan KLT dapat digunakan untuk

memisahkan  senyawa-senyawa  yang  sifatnya  hidrofilik  seperti  lipid-lipid  dan

hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. KLT juga dapat

digunakan  untuk  mencari  kromatografi  kolom,  identifikasi  senyawa  secara

kromatografi  dengan sifat  kelarutan senyawa yang dianalisis.  Bahan lapis tipis

seperti silika gel adalah senyawa yang tidak bereaksi dengan pereaksi-pereaksi

yang lebih reaktif seperti asam sulfat (Fessenden, 2003).

 Pertimbangan untuk pemilihan pelarut pengembang (eluen) umumnya sama

dengan pemilihan eluen untuk kromatografi kolom. Dalam kromatografi adsorpsi,

pengelusi eluen naik sejalan dengan pelarut (misalnya dari heksana ke aseton, ke

alkohol, ke air). Eluen pengembang dapat berupa pelarut tunggal dan campuran

pelarut dengan susunan tertentu.  Pelarut-pelarut pengembang harus mempunyai

kemurnian yang tinggi. Terdapatnya sejumlah air atau zat pengotor lainnya dapat

menghasilkan kromatogram yang tidak diharapkan. KLT merupakan contoh dari
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kromatografi adsorpsi. Fase diam berupa padatan dan fase geraknya dapat berupa

cairan  dan  gas.  Zat  terlarut  yang  diadsorpsi  oleh  permukaan  partikel  padat

(Soebagio, 2002).

Prinsip KLT adalah adsorbsi dan partisi dimana adsorbsi adalah penyerapan

pada pemukaan, sedangkan partisi adalah penyebaran atau kemampuan suatu zat

yang  ada  dalam  larutan  untuk  berpisah  kedalam  pelarut  yang  digunakan.

Kecepatan  gerak  senyawa-senyawa  ke  atas  pada  lempengan  tergantung  pada

(Soebagil, 2002).  Kelarutan  senyawa  dalam  pelarut,  bergantung  pada   besar

atraksi antara molekul-molekul senyawa dengan pelarut. senyawa melekat pada

fase  diam,  misalnya  gel  silika.  Hal  ini  tergantung  pada  besar  atraksi  antara

senyawa dengan gel silika. Kromatografi lapis tipis menggunakan plat tipis yang

dilapisi dengan adsorben seperti silika gel, aluminium oksida (alumina) maupun

selulosa.  Adsorben  tersebut  berperan  sebagai  fasa  diam  Fasa  gerak  yang

digunakan dalam KLT sering disebut dengan eluen. Pemilihan eluen didasarkan

pada polaritas senyawa dan biasanya merupakan campuran beberapa cairan yang

berbeda polaritas, sehingga didapatkan perbandingan tertentu. Eluen KLT dipilih

dengan  cara  trial  and  error.  Kepolaran  eluen  sangat  berpengaruh  terhadap  Rf

(faktor retensi) yang diperoleh (Gandjar, 2007).

Nilai Rf memiliki karakteristik untuk senyawa tertentu pada eluen tertentu,

berfungsi  untuk  mengidentifikasi  adanya  perbedaan  senyawa  dalam  sampel.

Senyawa yang memilik nilai  Rf lebih besar diartikan memiliki kepolaran yang

rendah, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut disebabkan fasa diam bersifat polar.

Senyawa  yang  lebih  polar  akan  tertahan  kuat  pada  fasa  diam,  sehingga

menghasilkan nilai Rf yang rendah. Rf KLT yang bagus berkisar antara 0,2 - 0,8.

Jika Rf terlalu tinggi, yang harus dilakukan adalah mengurangi kepolaran eluen,

dan sebaliknya (Gandjar, 2007).

2.9.3 Identifikasi dengan Spektrofotometer Ultraviolet

Teknik  UV-Vis  memiliki  kemudahan  dalam penggunaan  dan  kecepatan

analisisnya.  Spektrofotometri  UV-Vis  lebih  banyak  dipakai  untuk  analisis

kuantitatif ketimbang kualitatif yaitu dengan melibatkan energi elektronik yang

cukup besa pada molekul yang dianalisis (Mulja dan Suharman, 1995). Senyawa
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hasil modifikasi struktur dilarutkan dalam pelarut metanol serapan dapat diukur

pada panjang gelombang 200-340 nm dilakukan dengan pemeriksaan spektrum

yang menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis (Silverstein, 2005).

Saat  molekul  suatu  atom  menyerap  cahaya  maka  energi  tersebut  akan

menyebabkan  tereksitasinya  elektron  pada  kulit  terluar  ke  tingkat  energi  yang

lebih  tinggi,  tipe  eksitasi  tergantung  pada  panjang  gelombang  cahaya  yang

diserap. Sinar ultraviolet dan sinar tampak akan menyebabkan elektron tereksitasi

ke orbital  yang lebih tinggi.  Sistem yang bertanggung jawab terhadap absorbs

cahaya  dan  gugus  tak  jenuh  (pada  ikatan  kovalen)  yang  bertanggung  jawab

terhadap terjadinya absorbs elektronik disebut dengan kromofor (misalnya C=C,

C=O, dan NO2).  Pergeseran absorban kedaerah panjang gelombang yang lebih

panjang  karena  adanya  substitusi  (efek  pelarut)  disebut  dengan  pergeseran

batokromik  dan  sebaliknya  pergeseran  absorban  kedaerah  panjang  gelombang

yang  lebih  pendek  karena  adanya  subtitusi  atau  efek  pelarut  disebut  dengan

pergeseran  hipsokromik suatu  peningkatan  intensitas  absorban dapat  dikatakan

efek  hiperkromik  dan  suatu  penurunan  intensitas  absorban  dapat  disebut  efek

hipokromik (Dachriyanus, 2004).

Satu  gugus  apapun  yang  terikat  pada  benzene  akan  menghasilkan

batokromik  dibandingkan  dengan  absorbs  panjang  gelombang  maksimum dari

benzena,  semakin panjang konjugasi  ikatan rangkap maka akan semakin besar

efek batokromik dari panjang gelombang maksimum, terutama untuk pita K (204

nm)  dari  benzene  sebagai  contoh  yaitu  asam  benzoate  adalah  benzena  yang

mengandung  satu  substituent  asam karboksilat  (Suhartati,  2017).  Gugus  jenuh

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

dengan kromofor, akan dapat mempengaruhi panjang gelombang dan intensitas

absorban disebut dengan gugus auksokrom (Dachriyanus, 2004).

2.9.4 Identifikasi dengan Spektrofotometer Inframerah

Spektrofotometri  infra-merah  (IR)  digunakan  untuk  penentuan  struktur,

khususnya senyawa organik  dan juga  untuk analisis  kuantitatif,  seperti  analisa

kuantitatif pencemaran udara,  misalnya karbon monoksida dalam udara dengan
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teknik  non-dispersive  (Khopkar,  2003). Panjang  gelombang  antara  2500  dan

15.000 nm adalah penggunaan praktis terbesar (Harsen et al, 2012). 

Pancaran infra-merah dapat mengacu pada bagian spektrum elektromagnet

yaitu terletak di antara daerah tampak dan daerah gelombang mikro yang di batasi

di  antara  4000  cm-1  dan  666  cm-1  (2,5  –  15,0  μm).  Akhir-akhir  ini  muncul

perhatian pada daerah infra-merah dekat, 14.290 – 4000 cm-1 (0,7 – 2,5 μm) dan

daerah infra-merah jauh, 700 – 200 cm-1 (14,3 – 50 μm) (Silverstein, 1986).

Cara  menginterprestasikan  basis  spektum  inframerah  dengan

mengidentifikasi  setiap  absorbs  ikatan  yang  khas  dari  setiap  gugus  fungsi,

kromofor sebaiknya menyerap dengan kuat  untuk menghindari keraguan akibat

adanya  noise, tetapi pada daerah kosong (1800-2500 cm-1) serapan yang lemah

sekalipun akan memberikan informasi  yang sangat  berguna,  Frekuensi  serapan

C=O akan berada pada daerah 1630-1850 cm-1 (Dachriyanus, 2004).

2.9.5 Identifikasi denganSpektrometer1HNMR

Spektroskopi  resonansi  magnet  inti  NMR  didasarkan  pada  penyerapan

gelombang  radio  oleh  inti  tertentu  molekul  organik,  yang  berada  dalam

lingkungan  magnet  yang  sangat  kuat  dan  homogen.  Spektroskopi  NMR akan

dapat memperolah gambaran perbedaan sifat magnet dari berbagai inti yang ada

dalam molekul (Supratman, 2010).

Tingkat  energi  magnetik  diciptakan  dengan  menjaga  inti  dalam bidang

magnetik,  Resonansi  magnetik  nuklir  merupakan  cabang  dari  spektrometri  di

mana  gelombang  frekuensi  radio  menyebabkan  transisi  antara  tingkat  energi

magnetik inti molekul, apabila tanpa medan magnet spin inti terdegenerasi, yaitu

memiliki  energi  yang sama,  dan  tingkat  energi  transisi  tidak  mungkin.  Ketika

medan  magnet  diterapkan,  tingkat  terpisah  dan  frekuensi  radio  radiasi  dapat

menyebabkan transisi antara tingkat energi tersebut (Bhagwan, 2005).

2.10 Tinjauan Tentang Metode Pengujian Aktivitas Analgesik

Saat melakukan uji aktivitas analgesik dapat dilakukan dengan beberapa

metode percobaan pada hewan uji yang memiliki stimulus hampir sama dengan

manusia. Metode yang dapat digunakan adalah metode stimulasi dengan panas,
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metode stimulasi tekanan, metode stimulasi listrik, dan metode stimulasi kimiawi

(Writhing test).

2.10.1 Tinjauan Metode StimulasiPanas

Metode yang sering dikenal dengan nama hot plate ini dikembangkan dari

Eddy dan Leimbach (1953). Biasanya digunakan untuk analgesik narkotik. Mencit

atau tikus diberi rangsangan panas pada kakinya dan respons yang ditunjukkan

oleh mencit adalah menjilat kaki, mengangkat kaki dengan cepat dari  hot plate,

menyembunyikan kakinya, dan meloncat (Thompson, 1990).

2.10.2 TinjauanMetode StimulasiListrik

Stimulasi  elektrik pada dasar ekor tikus telah digunakan untuk evaluasi

aktivitas  analgesik.  Tikus  ditempatkan  pada  holder  berbentuk  silinder  untuk

mengobservasi hewan selama test berlangsung. Rangsangan listrik secara bertahap

dapat  meningkatkan  intensitas  dan  berlangsung  selama  beberapa  miliseconds

melalui elektroda subcutan yang ditempatkan pada ekor tikus atau mencit. Ketika

intensitas tersebut secara bertahap meningkatkan rangsangan listrik diaplikasikan

tegangan konstan dari 40-50V, maka seseorang dapat mengamati gerakan refleks

ekor selama kurang lebih 30 menit sejak stimulasi dimulai untuk menentukan nilai

ambang  batas.  Stimulus  yang  diberikan  berupa  arus  persegi  panjang  dengan

frekuensi 50 Hz per 1 detik. Arus listrik dimulai dengan 0,2 mA dan meningkat

sampai tikus atau mencit menjilati ekornya. Dalam beberapa kasus, pada saat ini

telah  terjadi  peningkatan  dan  kemudian  terjadi  penurunan  kembali  untuk

menemukan ambang yang sesuai (Milind, 2013).

2.10.3 Tinjauan Metode StimulasiTekanan

Uji analgetik dengan metode  tail-flick digunakan untuk mengukur nyeri

nosiseptif  spinal  berdasarkan  sensitifitas  hewan  pada  kenaikan  temperatur.

Rangsang nyeri  yang digunakan pada metode ini  berupa sorotan cahaya panas

yang dipaparkan pada ekor mencit. Respon yang terjadi, mencit akan merasakan

nyeri  panas  yang ditandai  dengan mencit  menjentikkan ekornya.  Respon yang

diamati adalah lamanya waktu latensi yaitu waktu yang diperlukan sejak mencit

diletakkan diatas tail-flick sampai menjentikkan ekornya.Pemberian radiasi panas

pada ekor tikus merangsang tikus untuk menarikan ekor dengan gerakan kuat dan
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singkat.  Penarikan ekor dari  sumber panas disebut  sebagai  "Tail-flick latency".

Dalam metode  ini  timer dimulai  pada  waktu  yang  sama  seperti  aplikasi  dari

sumber  panas  dan  waktu  yang  diperlukan  tikus  untuk  penarikan  ekornya.

Biasanya waktu penarikan adalah dalam 2 sampai 10 detik. Perpanjangan waktu

penarikan oleh tikus terlihat setelah pemberian obat  berarti tindakan analgesik.

Disarankan untuk tidak memperpanjang waktu pemaparan radiasi panas lebih dari

20 detik karena kulit ekor dapat terbakar. Dari sudut pandang farmakologi, ada

konsensus bahwa tes ini  benar-benar efisien hanya untuk menunjukan aktivitas

analgesik opioid tetapi tidak untuk agonid opioid parsial.  Tes ini  lebih sensitif

terhadap morfin, ketika bagian distal ekor dirangsang daripada bagian proximal

ekor dengan bagian tengah memberikan efek sedang (Milind, 2013).

2.10.4 Tinjauan Metode Stimulasi Kimiawi

Secara intraperitoneal kepada hewan uji dari senyawa seperti asam asetat

dapat  disebut  dengan  Writhing  test atau  stimulasi  kimia.  Pemberian  secara

intraperitoneal dari sejumlah sampel menyebabkan respons yang khas pada mencit

berupa bergeliat dan terutama konstriksi otot abdominal. Suatu metode kimia yang

diberikan suatu penginduksi nyeri yang disuntikan yang akan memberikan respon

geliat berupa :  keadaan peregangan, ketegangan satu sisi, menarik kaki belakang,

kontraksi perut sehingga perut tikus menyentuh lantai (Mishra et al., 2011). 

Geliat merupakan suatu respon ketika menghadapi nyeri karena adanya

senyawa  penginduksi  nyeri  hewan  uji  akan  merasakan  ada  suatu  sinyal  yang

dikirimkan ke sistem saraf pusat untuk merespon nyeri akibat iritasi tersebut yang

kemudian SSP akan merangsang pelepasan mediator nyeri seperti prostaglandin

yang berperan dalam peningkatan kepekaan terhadap nosiseptor (Gawade, 2012).




