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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1. Tinjauan Modifikasi Molekul 

Modifikasi molekul suatu obat bertujuan mendapatkan sifat obat yang 

lebih baik dan berkurangnya efek samping obat tersebut yang digunakan untuk 

mengobati penyakit manusia (Deeb, 2012). Modifikasi suatu molekul obat melalui 

reaksi sintesis secara kimia dengan harapan diperoleh senyawa baru yang relatif 

murni dan memiliki aktivitas farmakologis yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan senyawa induknya (Purwanto, 2013). Salah satu tujuan dari modifikasi 

molekul adalah untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik 

dengan biaya ekonomis, serta mendapatkan obat dengan efek samping yang 

minimal (aman digunakan), bekerja lebih selektif, masa kerja lama, dan 

meningkatkan kenyamanan pemakaian. Modifikasi yang dilakukan pada gugus 

hidroksil dengan cara subtitusi gugus tersebut yang menghasilkan aspirin 

(Siswandono dan Soekardjo, 2008). 

Reaksi esterifikasi atau pembentukan ester terjadi jika asam karboksilat 

dipanaskan bersama alkohol primer atau sekunder dengan sedikit asam mineral 

sebagai katalis. Suatu katalis asam kuat H2SO4 umumnya diperlukan untuk 

esterifikasi (Putri, 2015). Metode esterifikasi terbagi menjadi dua yaitu esterifikasi 

dengan cara Fischer dan asil halida. Asil halida merupakan turunan asam 

karboksilat yang paling reaktif. Asil halida bereaksi dengan air menghasilkan asam 

karboksilat. Reaksi hidrolisis ini merupakan proses substitusi asil nukleofilik dan 

diawali oleh serangan air pada gugus karbonil asil halida. Reaksi antara asil halida 

dan alkohol adalah analog reaksi asil halida dan air. Reaksi ini merupakan metode 

yang sangat baik untuk pembuatan ester (Elena, 2016). 
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Gambar 2.1 Reaksi Esterifikasi Asil Halida 

 

Salah satu metode esterifikasi yang sering digunakan dalam sintesis ester 

adalah asam karboksilat terprotonasi bereaksi dengan alkohol menghasilkan kation 

tetrahedral. Oksigen mengalami protonasi (OH2+) sehingga mengubah OH menjadi 

gugus lepas yang lebih baik. Zat antara ini menghilangkan molekul air dan 

menghasilkan ester setelah protonasi. Pembentukan ester yang dikatalisis asam 

disebut esterifikasi Fisher (Bloch, 2013).    

 

 
Gambar 2.2 Esterifikasi Fischer 

 

2.2. Tinjauan Nyeri 

Nyeri adalah suatu perasaan sensoris dan emosional yang tidak nyaman, 

berkaitan dengan ancaman atau kerusakan jaringan yang aktual maupun potensial 

(Ishak dkk., 2015). Keadaan psikis sangat mempengaruhi nyeri, misalnya emosi 

dapat menimbulkan sakit kepala tetapi dapat pula menghindarkan sensasi 

rangsangan nyeri. Nyeri merupakan suatu perasaan subjektif pribadi dan ambang 

toleransi berbeda-beda bagi setiap orang. Batas nyeri untuk suhu adalah konstan, 

yakni pada 44-45ᵒC. Ambang nyeri juga didefinisikan tingkat (level) dimana nyeri 

dirasakan untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, intensitas rangsangan yang 

terendah saat seseorang merasakan merasakan nyeri. Untuk setiap orang ambang 

nyerinya adalah konstan (Tjay dan Rahardja, 2007). Nyeri yang menyertai radang 

dan cedera jaringan mungkin disebabkan oleh stimulasi setempat serabut nyeri dan 

peningkatan kepekaan terhadap nyeri (hiperalgesia) (Gilman, 2012).  
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2.2.1. Mediator Nyeri 

Mediator nyeri adalah histamin yang bertanggungjawab pada reaksi alergi 

dan nyeri. Bradikinin adalah rangkaian asam amino yang dibentuk dari protein 

plasma. Prostaglandin strukturnya mirip dengan asam lemak dan terbentuk dari 

asam arachidonat. Zat-zat ini meningkatkan kepekaan ujung saraf sensoris pada 

rangsangan nyeri yang diakibatkan oleh mediator lainnya dan berkhasiat 

vasodilatasi kuat dan meningkatkan permeabilitas kapiler yang meningkibatkan 

radang dan udem (Tjay dan Rahardja, 2007). 

 

2.3. Tinjauan Analgesik 

Analgesik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat 

secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi 

kesadaran. 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 Non-Narkotik 

Analgetika non narkotik dapat disebut analgetika ringan, digunakan 

menurunkan suhu badan pada keadaan panas badan yang tinggi dan sebagai 

antiradang untuk pengobatan rematik (Sari, 2006). Analgetika non narkotik bekerja 

pada perifer dan sentral sistem saraf pusat. Obat golongan ini menimbulkan efek 

analgesik dengan cara menghambat secara langsung dan selektif enzim-enzim pada 

sistem saraf pusat yang mengkatalis biosintesis prostaglandin, seperti 

siklooksigenase, sehingga mencegah sensitivitas 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). Analgesik non narkotik 

bersifat tidak adiktif dan kurang kuat dibandingkan dengan analgesik narkotik. Obat 

ini juga dinamakan analgesik perifer, tidak menurunkan kesadaran dan tidak 

mengakibatkan ketergantungan secara kimiawi (Tuhu, 2008).  
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2.4. Tinjauan Bahan Kimia Obat 

2.4.1. Asam Salisilat 

 

 
Gambar 2.3 Struktur Kimia Asam salisilat 

 

Asam salisilat mempunyai aktivitas analgesik-antipiretik dan antirematik, 

tetapi tidak digunakan secara oral karena terlalu toksik. Senyawa yang sering 

digunakan sebagai analgesik-antipiretik adalah senyawa turunannya. Turunan asam 

salisilat digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada nyeri kepala, sakit otot dan 

sakit yang berhubungan dengan rematik. Kurang efektif untuk mengurangi sakit 

gigi, sakit pada waktu menstruasi dan sakit karena kanker. Tidak efektif untuk 

untuk mengurangi rasa sakit karena kram, kolik dan migrain. Turunan asam salisilat 

menimbulkan efek samping iritasi lambung akut yang kemungkinan berhubungan 

dengan gugus karboksilat yang bersifat asam, sedang iritasi kronik kemungkinan 

disebabkan oleh penghambatan pembentukan prostaglandin E1 dan E2, yaitu suatu 

senyawa yang dapat meningkatkan vasodilatasi mukosa lambung, sehingga terjadi 

peningkatan sekresi asam lambung dan vasokontriksi mukosa lambung, yang 

menyebabkan nekrosis iskemik dan kerusakan mukosa lambung diperlukan 

(Siswandono dan Soekardjo, 2008). 

Asam salisilat sangat mengiritasi sehingga banyak digunakan sebagai obat 

luar oleh karena itu, berbagai turunan asam ini telah disintesis untuk penggunaan 

sistemik. Ini mencakup dua golongan besar yaitu: ester asam salisilat yang 

diperoleh melalui subtitusi pada gugus karboksilatnya dan ester salisilat berbagai 

asam organik. Senyawa salisilat umumnya bekerja karena kandungan asam 

salisilatnya, walaupun beberapa efek aspirin disebabkan oleh kemampuannya untuk 

mengasetilasi protein. Subtitusi pada gugus karboksilat atau hidroksil mengubah 
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potensi atau toksisitas senyawa salisilat. Posisi orto gugus hidroksil merupakan 

suatu bagian penting bagi kerja salisilat (Gilman, 2012).  

 

2.4.2. Asam Asetil Salisilat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspirin adalah obat anti-nyeri tertua (1899), yang sampai saat ini masih 

banyak digunakan di seluruh dunia (Tjay dan Rahardja, 2007). Aspirin adalah 

analgesik antipiretik atau anti-inflamasi yang luas digunakan dan digolongkan 

dalam obat bebas. Selain sebagai prototip, obat ini merupakan standar dalam 

menilai obat sejenis. Aspirin dosis terapi bekerja cepat dan efektif sebagai 

antipiretik (Wilmana dan Gan, 2008). Pemberian aspirin dalam dosis rendah 

digunakan sebagai profilaksis untuk penurunan resiko serangan iskemik transien 

(TIA, Transient Ischemic Attack) yang berulang dan stroke atau kematian pada 

orang-orang yang pernah mengalami satu atau multiple episode TIA atau stroke 

(Harvey dan Champe, 2013). 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). 

Penggunaan aspirin (asam asetil salisilat) sering menimbulkan efek samping iritasi 

mukosa lambung dengan resiko tukak lambung dan perdarahan samar (occult), 

selain itu aspirin dapat memberikan efek yang spesifik seperti reaksi alergi dan 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Asam Asetil Salisilat 
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telinga berdengung pada dosis yang lebih tinggi.  Penyebabnya adalah sifat asam 

dari aspirin yang dapat dikurangi melalui kombinasi dengan suatu antasidum atau 

digunakan garam kalsiumnya (Tjay dan Rahardja, 2007). Aspirin diekskresi dalam 

bentuk metabolitnya (asam salisilat bebas, asam salisilurik, fenol salisilat, 

asilglukoronida, dan asam gentisidat)  terutama melalui ginjal, sebagian kecil 

melalui keringat dan empedu (Nuraeni, 2007). 

 

2.4.3. Tinjauan  Asam 5-Metilsalisilat  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

memiliki MR 39,8 (cm3/mol) (Cambridgesoft, 2012). 

 

2.4.4. Tinjauan 4-Metoksibenzoil Klorida 

 

 

 

 

 

 

 

Pada senyawa 4-Metoksibenzoil klorida memiliki struktur kimia 

C8H7ClO2 dengan titik didih 528,02 K, titik lebur 320,44 K dan Log P 2,04. 

Senyawa ini memiliki MR 43,06 (cm3/mol) (Cambridgesoft, 2012). 

 

 

 

 

 
Gambar 2.5 Struktur Kimia Asam 5-Metil Salisilat 

Gambar 2.6 Struktur Kimia 4-Metoksibenzoil Klorida 
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2.5. 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. 

 

2.5.1. Titik Lebur 

Suhu saat cairan berubah menjadi padat dikenal sebagai titik beku. Titik 

beku juga merupakan titik leleh senyawa kristalin murni. Titik beku atau titik leleh 

padatan kristalin murni secara tegas didefinisikan sebagai suhu saat cairan dan 

padatan murni berada dalam kesetimbangan (Martin, 2003). 

 

2.5.2. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) merupakan suatu metode yang mudah 

dan cepat untuk mengetahui derajat kemurnian pada sampel maupun identifikasi 

sampel menggunakan bahan standar baku. Kemurnian suatu sampel uji dapat 

diketahui dari titik noda yang timbul pada plat yang dibandingkan dengan baku 

standar atau jumlah puncak pada kromatogram KLT (Handayani dkk., 2005). 

Perbedaan migrasi merupakan hasil dari perbedaan tingkat afinitas masing-masing 

komponen dalam fase diam dan fase gerak. Afinitas senyawa dalam fase diam dan 

fase gerak ditentukan oleh sifat fisika kimia dari masing-masing senyawa 

(Wulandari, 2011). 

Pelaksanaan analisis dengan KLT diawali dengan menotolkan larutan 

sampel dalam jumlah kecil pada fase diam (lempeng KLT), untuk membentuk zona 

awal. Kemudian sampel dikeringkan, bagian fase diam yang terdapat zona awal 

dicelupkan ke dalam fase gerak (pelarut tunggal ataupun campuran dua sampai 

empat pelarut murni) di dalam chamber. Komponen-komponen sampel bermigrasi 

dengan kecepatan yang berbeda sesuai dengan fase gerak dan fase diam yang 

dipilih. Pada KLT, identifikasi awal suatu senyawa didasarkan pada perbandingan 

nilai Rf dibandingkan Rf standar. Nilai Rf umumnya tidak sama dari laboratorium 

ke laboratorium bahkan pada waktu analisis yang berbeda dalam laboratorium yang 

sama, sehingga perlu dipertimbangkan penggunaan Rf relatif yaitu nilai Rf noda 

senyawa dibandingan noda senyawa lain dalam lempeng yang sama (Wulandari, 
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2011). Retention/retardation factor (Rf) adalah sebuah nilai atau ukuran yang mana 

didapat berdasarkan posisi noda setiap zat terlarut pada plat kromatografi lapis tipis. 

Nilai Rf didapatkan dengan cara membagi nilai antara jarak dari awal penotolan 

suatu senyawa hingga noda senyawa tersebut berhenti ketika proses eluasi selesai 

(a) dibagi dengan jarak eluasi (b) (Srivastava, 2011). 

 

Rumus : 𝑅𝑓: $
%
 

Keterangan :  

a = Jarak awal penotolan senyawa hingga noda senyawa 

 b = Jarak eluasi 

 

2.6. Tinjauan Karakterisasi Struktur 

2.6.1. Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometer UV-Vis merupakan pengukuran panjang gelombang dan 

intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorbsi oleh sampel. 

Spektrum ini sangat berguna untuk pengukuran secara kuantitatif. Konsentrasi dari 

analit didalam larutan bisa ditentukan dengan pengukuran absorban pada panjang 

gelombang tertentu dengan menggunakan hukum Lambert-Beer (Dachriyanus, 

2004).  

Pada spektrofotometer UV-Vis gugus C=C, C=O, dan NO2 adalah gugus 

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

jawab terhadap terjadinya absorbsi elektronik. Sedangkan gugus auksokrom 

merupakan gugus jenuh dengan adanya elektron bebas (tidak terikat), dimana jika 

a 

b 

Gambar 2.7 Plat KLT 
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gugus ini bergabung dengan kromofor, akan mempengaruhi panjang gelombang 

dan intensitas absorban. Pergeseran batokromik merupakan pergeseran absorban ke 

daerah panjang gelombang yang lebih panjang karena adanya subtitusi atau efek 

pelarut. Sedangkan pergeseran hipsokromik merupakan pergeseran absorban ke 

daerah panjang gelombang yang lebih pendek karena adanya subtitusi atau efek 

pelarut. Efek hiperkromik sendiri merupakan peningkatan intensitas absorban. 

Sedangkan efek hipokromik merupakan penurunan intensitas absorban 

(Dachriyanus, 2004). 

Spektrometer ultraviolet membangkitkan radiasi elektromagnetik di 

daerah 200 sampai 400 nm. Daerah spektrum elektromagnetik yang memiliki 

panjang gelombang 4 x 10-7 sampai 1 x 10-8 disebut daerah ultraviolet. Hanya 

sebagian kecil spektrum yang digunakan untuk karakterisasi senyawa organik. 

Energi radiasi elektromagnetik pada daerah ini berkisar 300 sampai 600 kJ/mol (70 

sampai 140 kkal/mol). Energi ini cukup untuk menaikkan elektron ke tingkat yang 

lebih tinggi (keadaan tereksitasi) (Bloch, 2013).   

Senyawa-senyawa organik dengan ikatan rangkap (dua atau tiga) 

terkonjugasi menyerap radiasi ultraviolet dengan menaikkan suatu elektron dari 

keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Ikatan terkonjugasi terdiri atas dua atau lebih 

ikatan rangkap yang berselang-seling dengan ikatan tunggal. Ikatan rangkap dua 

tidak terkonjugasi (ikatan rangkap dua terisolasi), menyerap radiasi ultraviolet pada 

panjang gelombang lebih pendek dari 200 nm sehingga serapan ikatan rangkap dua 

karbon-karbon terisolasi tidak teramati pada daerah 200-400 nm (Bloch, 2013).    

 

2.6.2. Spektrofotometri Inframerah (IR) 

Spektrofotometer inframerah mengukur interaksi (serapan) radiasi 

inframerah dengan molekul. Ikatan-ikatan antar atom umumnya dinyatakan sebagai 

panjang spesifik, yang menyatakan ikatan kaku antara atom-atom. Ikatan antara 

kedua atom juga dinyatakan memiliki sifat seperti sebuah pegas. Ikatan (pegas) 

bervibrasi dan jarak rata-rata antara kedua atom yang dihubungkan (dalam keadaan 

dasar pada energi terendahnya) dinyatakan sebagai panjang ikatan. Ikatan 

bervibrasi dengan frekuensi yang khas untuk ikatan yang spesifik tersebut. Ikatan 

C-H, ikatan tunggal C-C, dan ikatan rangkap dua C=C memiliki frekuensi vibrasi 
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yang berbeda. Radiasi elektromagnetik juga dinyatakan dalam bentuk frekuensi. 

Molekul dapat menyerap radiasi elektromagnetik jika frekuensi vibrasi ikatan 

cocok dengan frekuensi radiasi elektromagnetik. Ikatan-ikatan bervibrasi pada 

rentang frekuensi inframerah sehingga menyerap radiasi inframerah. 

Spektrofotometer menghasilkan radiasi inframerah dengan rentang 4000 sampai 

400 cm-1 (Bloch, 2013).   

 

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

Spektroskopi (1H-NMR) adalah spektrokopi NMR proton. Proton adalah 

atom hidrogen tanpa elektron H+. NMR proton mempelajari atom-atom hidrogen 

yang berikatan secara kovalen dengan atom lain, biasanya karbon, dan bukan proton 

bebas. NMR sebagai alat diagnostik jika atom hidrogen (proton) dalam lingkungan 

kimia yang berbeda menyerap (meresonansikan) gelombang radio pada frekuensi 

yang berbeda. Inti sebuah atom hidrogen dikelilingi oleh densitas elektron dari 

elektron-elektron ikatannya. Densitas elektron memiliki inti hidrogen berbeda 

untuk proton-proton yang berada dalam lingkungan kimia yang berbeda (Bloch, 

2013). 

Spektrometri resonansi magnetik nuklir (1H-NMR) didasarkan pada 

penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik, apabila 

molekul ini berada dalam medan magnet yang kuat. Dalam suatu spektrometri 

resonansi magnetik nuklir (1H-NMR) posisi serapan oleh sebuah proton bergantung 

pada kuat netto medan magnet lokal yang mengitarinya. Radio frekuensinya dibuat 

tetap pada 60 MHz (60 MegaHertz, atau 60 x 10 Hz). Sehingga spektrum 1H-NMR 

merupakan grafik dari banyaknya energi yang diserap (atau intensitas) versus kuat 

medan magnet (Fessendens, 1999). 

 

2.7. 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 kedalam air panas, metode stimulasi listrik yaitu dengan memberikan 

aliran voltage ke tubuh mencit, dan yang terakhir yaitu dengan stimulasi kimia yang 
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disebut dengan writhing test dan dilakukan pada mencit dengan diberikan 

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

asam asetat dan histamin. 

 

2.7.1. Metode Stimulasi Panas 

Perubahan atau gangguan kimiawi pada area tubuh dapat menyebabkan 

stimulasi pada saraf sensoris, yang berakibat saraf menjadi lebih peka terhadap 

stimulasi kimia, mekanik atau termis, sehingga timbul rasa nyeri. Kerusakan 

jaringan merupakan stimulasi nyeri. Kerusakan kemungkinan berlokasi di jaringan 

non-saraf namun dikelilingi oleh saraf sensoris pada jalur saraf atau terjadi di otak. 

Kerusakan jaringan dapat diakibatkan oleh panas. Nyeri pada kulit dapat terjadi 

pada temperatur lebih dari 45ᵒC, yang merupakan suhu dimana terjadi denaturasi 

protein seluler. Produk denaturasi akan merangsang terjadinya impuls pada saraf, 

yang berakibat terjadi perubahan nyeri pada ujung saraf. Pada suhu lebih dari 45ᵒC 

maka reaksi katabolik tubuh lebih besar dibandingkan dengan reaksi anabolik. 

Dengan demikian kecepatan kerusakan atau proses destruksi jaringan lebih besar 

dibandingkan dengan kecepatan proses perbaikannya sehingga timbul nyeri.  

Telapak kaki mencit atau tikus merupakan bagian tubuh yang tidak 

ditumbuhi bulu dan relatif peka terhadap rangsangan nyeri. Panas merupakan salah 

satu faktor perusak jaringan yang mengakibatkan rilis prostaglandin, yang mana 

prostaglandin termasuk biomediator nyeri. Pada metode ini bagian dasar pada hot 

plate ini merupakan pelat panas untuk stimulasi nyeri. Kemudian mencit 

dimasukkan ke dalam alat hot plate pada suhu 50ᵒ±0.5ᵒC. Bila mencit merasa nyeri, 

mencit akan menjilat kaki depannya atau melompat. Respon ini merupakan 

parameter uji. Mencit hanya bisa digunakan satu kali eksperimen (Lucia, 2008). 

 

2.7.2. Metode Jentik Ekor (Tail Flick)  

Stimulasi panas atau termal dapat mengakibatkan kerusakan jaringan, 

yang mana ekor tikus terdiri dari kumpulan saraf yang meneruskan impulsnya ke 

sistem saraf sentral. Pemberian stimulasi pada ekor tikus dapat menimbulkan 

stimulus pada reseptor sehingga terjadi jentik ekor. Penggunaan obat analgesik 

dapat merubah sensasi ambang nyeri. Pada eksperimen ini ujung ekor tikus 
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diinduksi dengan kawat panas sebagai stimulasi kerusakan jaringan. Efek nyeri 

akan terlihat bahwa tikus akan menjentikkan ekornya. Jarak waktu saat ekor tikus 

diberi stimulasi panas dengan respon yang terjadi merupakan parameter uji 

eksperimen ini (Lucia, 2008).  

 

2.7.3. Metode Stimulasi Listrik 

Pengujian analgesik dengan metode ini menggunakan aliran listrik untuk 

mengukur besarnya daya analgesik. Alas kandang tikus berasal dari kepingan metal 

yang bisa mengalirkan listrik (Irawati, 2015).  Metode stimulasi ekor dibuat karena 

ekor mencit sangat sensitif terhadap stimulus. Stimulus dapat bervareasi ada durasi 

aliran listrik atau peningkatan daya listrik. Pada metode ini, mecit ditempatkan pada 

kandang, kemudian pada ekor mencit diletakkan klip atau elektrode postif 

diletakkan pada ujung ekor mencit. Aliran listrik dialirkan pada intensitas daya 

yang konstan yaitu 40-50 Volt. Waktu respon normal terhadap stimulus adalah 4-5 

detik (Elena, 2016). Arus listrik dapat ditingkatkan sesuai dengan kekuatan 

analgesik yang diberikan. Metode ini dapat dilakukan terhadap kelinci, tikus dan 

mencit (Mukti, 2017). 

 

2.7.4. Metode Stimulasi Kimia 

Writhing reflex merupakan reflek nyeri pada mencit akibat substansi 

penginduksi nyeri. Setelah diberi penginduksi nyeri umumnya mencit akan mulai 

merasakan sakit. Gerakan pada hewan seringkali disertai dengan gerakan kepala 

yang menoleh kebelakang, sehingga tampak seolah-olah mencit menggeliat. Reflek 

ini dapat terjadi selama masa durasi kerja penginduksi (Lucia, 2008). 

Larutan asam asetat 0,6% merupakan senyawa penginduksi pada writhing 

test. Untuk mengetahui potensi senyawa uji dapat dilihat dari jumlah geliat mencit 

senyawa uji yang dibandingkan dengan kelompok control. Penurunan jumlah 

respon geliat akibat perlakuan senyawa uji dibandingkan dengan kelompok kontrol 

dinyatakan sebagai % proteksi (Ekowati dan Diyah, 2013). 


