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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Nyeri 

Nyeri merupakan mekanisme protektif yang menimbulkan kesadaran 

bahwa jaringan tubuh sedang atau akan terjadi kerusakan. Sensasi nyeri akan 

disertai respon perilaku (misalnya menarik diri atau bertahan) dan reaksi 

emosional (misalnya menangis atau takut). Persepsi seseorang terhadap nyeri akan 

berbeda satu sama lain karena persepsi ini bersifat subyektif yang dapat 

dipengaruhi oleh nyeri yang pernah terjadi sebelumnya (Sherwood, 2011). Rasa 

nyeri dapat dirasakan melalui berbagai jenis rangsangan. Jenis rangsangan 

tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu, mekanis, suhu, dan 

kimiawi (Guyton, 2007). 

2.1.1  Mediator Nyeri 

Semua mediator nyeri itu merangsang reseptor nyeri (nociceptor) di ujung-

ujung saraf bebas di kulit, mukosa serta jaringan lain dan demikian menimbulkan 

antara lain reaksi radang dan kejang-kejang. Nociceptor ini juga terdapat di 

seluruh jaringan dan organ tubuh, terkecuali SSP. Dari tempat ini rangsangan 

disalurkan ke otak melalui jaringan lebat dari tajuk-tajuk neuron dengan sangat 

banyak sinaps via sumsum-belakang, sumsum-lanjutan dan otak tengah. Dari 

thalamus impuls kemudian diteruskan ke pusat nyeri di otak besar, di mana 

impuls dirasakan sebagai nyeri. Mediator nyeri terdiri dari histamin, serotonin, 

bradikinin, leukotrien, dan prostaglandin. Bradikinin adalah polipeptida 

(rangkaian asam amino) yang dibentuk dari protein plasma. Prostaglandin 

memiliki struktur mirip dengan asam lemak dan terbentuk dari asam arakidonat. 

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

rangsangan nyeri yang diakibatkan oleh mediator lainnya. Prostaglandin dan 

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, 2010). 
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2.1.2  Klasifikasi Nyeri 

Nyeri berdasarkan waktunya dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan 

nyeri kronis. Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi dalam waktu kurang dari enam 

bulan, mudah diketahui penyebabnya, dan akan menghilang saat luka telah 

sembuh. Sedangkan nyeri kronis adalah nyeri yang terjadi lebih dari enam bulan, 

penyebabnya sulit ditentukan, dan nyeri akan terus berlangung, walaupun luka 

telah sembuh (Syahruddin dkk, 2014). 

2.2  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 selektifitas obat, memperpanjang masa kerja obat, meningkatkan 

kenyamanan penggunaan obat dan meningkatkan aspek ekonomis obat Modifikasi 

dapat dilakukan pada struktur asam salisilat dengan subtitusi pada gugus karboksil 

sehingga dapat 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. Reaksi ini merupakan reaksi asam karboksilat dengan alkohol atau 

fenol untuk menghasilkan ester. Suatu katalis asam kuat H2SO4 umumnya 

diperlukan untuk esterifikasi (Putri, 2015). Metode esterifikasi dibagi menjadi dua 

yaitu 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 subtitusi 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). 

 

Gambar 2.1 Reaksi Esterifikasi Asil Halida 
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Salah  satu metode esterifikasi yang sering digunakan dalam sintesis ester 

adalah asam karboksilat terprotonasi bereaksi degan alkohol menghasilkan kation 

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

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

menghasilkan ester setelah protonasi. Pembentukan ester yang dikatalis asam 

disebut esterifikasi Fisher (Bloch, 2013). 

 

 

Gambar 2.2 Reaksi Esterifikasi Fischer 

 

Gambar diatas adalah penjelasan dari esterifikasi fisher. Esterifikasi fischer 

adalah jika asam karboksilat dan alkohol dan katalis asam (biasanya HCl atau 

H2SO4) dipanaskan, terdapat kesetimbangan dengan ester dan air. 

2.3  Tinjauan Analgesik 

Analgetika adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat 

secara selektif, digunakan mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran. 

Analgetika bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. 

Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgetika dibagi menjadi 

dua golongan yaitu analgetika analgetika narkotik dan analgetika non narkotik 

(Purwanto dan Susilowati, 2008). 

2.3.1 Tinjauan Analgesik Non Narkotik 

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, prostasiklin, prostaglandin, ion-ion hidrogen dan 

OH H2O 

Asam 

Karbosksilat 
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kalium yang dapat merangsang rasa sakit secara mekanis atau kimiawi. 

Analgetika non narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan 

sampai moderat, sehingga sering disebut analgetika ringan, juga untuk 

menurunkan suhu badan pada keadaan panas badan yang tinggi dan sebagai 

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 (Purwanto dan Susilowati, 2008).  

2.4 Tinjauan Asam Salisilat 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Kimia Asam Salisilat 

 

Asam salisilat hanya digunakan sebagai obat luar oleh karena itu beberapa 

derivat asam ini telah disintesis untuk penggunaan sistemik. Terdapat dua kelas 

besar yaitu ester dari asam salisilat yang didapat dari subtitusi pada gugus 

karboksil dan ester salisilat dari asam organik, yang tetap memiliki gugus 

karboksil dan subtitusi pada gugus karboksil. Sebagai contoh aspirin dalah ester 

dari asam asetat (Laurence, dkk. 2014). Asam salisilat merupakan asam organis 

yang berkhasiat sebagai fungisid terhadap banyak fungsi pada konsentrasi 3-6% 

dalam salep. Di samping itu, zat ini berkhasiat bakteriostatis lemah dan berdaya 

keratolitis yang dapat melarutkan lapisan tanduk kulit pada konsentrasi 5-10%. 

Selain itu, asam salisilat banyak digunakan dalam sediaan obat luar terhadap 

infeksi jamur ringan (Tjay dan Rahardja, 2010).   

2.5 Tinjauan Aspirin 

Aspirin digunakan sebagai analgesik-antipiretik dan antirematik. 

Pemberian aspirin dalam dosis rendah dan dalam waktu yang lama dapat 

digunakan untuk mencegah serangan jantung. Aspirin juga digunakan untuk 
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pengobatan trombosis karena mempunyai efek antiplatelet. Absorpsi 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, 

sedang asam salisilat 0,5-1 jam. Waktu paro aspirin ± 17 menit sedang asam 

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

(Purwanto dan Susilowati, 2008).  

Gambar 2.4 Struktur Kimia Aspirin 

2.6 Tinjauan Asam 5-Metilsalisilat 

Dengan adanya gugus metil pada posisi 5, maka dapat meningkatkan 

kelarutan dalam membran karena senyawa asam 5-metilsalisilat menjadi senyawa 

yang bersifat lipofilik.  Senyawa asam 5-metilsalisilat memiliki berat molekul 

39.8 [cm
3
/mol], Log P 1.69, titik lebur 490.68 K, titik didih 640.43 K.

Gambar 2.5 Struktur Kimia Asam 5-Metilsalisilat 

2.7 Tinjauan 4-Trifluorometilbenzoil Klorida 

Senyawa 4-trifluorometilbenzoil klorida memiliki berat molekul 42.32 

[cm
3
/mol],  Log P 3.09, titik didih 500.18 K, titik lebur 302.4 K.
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Gambar 2.6 Struktur Kimia 4-Trifluorometilbenzoil Klorida 

 

2.8 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. 

2.8.1 Tinjauan Titik Lebur 

Titik lebur merupakan salah satu sifat fisik yang penting untuk 

karakterisasi suatu senyawa. Titik lebur biasanya didefinisikan sebagai titik di 

mana material berubah dari padatan menjadi cairan (O’Brien, 2009). Kemurnian 

suatu senyawa kompleks dapat diketahui melalui penentuan titik lebur.Penentuan 

titik lebur digunakan untuk memastikan bahwa senyawa yang dihasilkan adalah 

senyawa baru, bukan ligan ataupun garamnya (Pramitasari dkk, 2013). 

2.8.2 Tinjauan Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi Lapis Tipis merupakan suatu metode pemisahan senyawa 

kimia berdasarkan perbedaan distribusi dua fase yaitu fasa diam dan fasa gerak 

(Rompas dkk, 2012).  

Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah metode pemisahan komponen-

komponen atas dasar perbedaan koefisien partisi atau adsorpsi atau kombinasi 

antara koefisien partisi dan adsorpsi. Fase diam Kromatografi Lapis Tipis 

umumnya digunakan bahan padat silika gel dan biasanya memiliki ke tebalan 0, 

24 mm. Pada teknik ini, senyawa berupa larutan ditotolkan pada lempeng 

kromatografi kemudian dieluasi dengan eluen yang sesuai. Pemilihan bahan untuk 

fase diam didasarkan atas sifat kepolaran senyawa yang akan dipisahkan dan 

apakah reaksi antara fase diam dan eluen yang akan digunakan. KLT dapat 

digunakan untuk menganalisis analisis kualitatif dengan membandingkan Rf 



11 
 

 
 

(Retardation Factor) sampel dengan Rf pembanding. Harga Rf diperoleh dari hasil 

jarak tempuh noda dari titik penotolan dengan jarak yang ditempuh eluen (Vogel, 

2002).  

Jarak yang ditempuh bahan dari tempat penotolannya dibandingkan 

dengan jarak yang ditempuh pelarut dari titik tempat penotolan sampel. Prosedur 

dihentikan sebelum pelarut mencapai ujung atas pelat atau lempeng. Perbandingan 

seberapa jauh sebuah komponen dalam sampel bergerak dibagi dengan jarak 

pergerakan pelarut disebut faktor retensi atau nilai Rf (Bloch, 2013).  

Keuntungan KLT sebagai metode pemisahan adalah memerlukan sedikit 

eluen, dapat untuk mengamati beberapa sampel pada satu lempeng dalam sekali 

eluasi, pelaksanaannya yang mudah, dan biaya yang relatif murah (Kar, 2006). 

2.9 Tinjauan Karakterisasi Struktur 

2.9.1 Tinjauan Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri UV-Vis adalah anggota teknik analisis spektroskopik 

yang memakai sumber REM (radiasi elektromagnetik) ultraviolet dekat (190-380 

nm) dan sinar tampak (380-780 nm) dengan memakai instrumen 

spektrofotometer. Spektrofotometri UV-Vis melibatkan energi elektronik yang 

cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV-Vis 

lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif (Mukti, 

2012). 

Metode spektrofotometri UV-Vis diapakai untuk analisis terhadap 

molekul-molekul yang strukturnya ada ikatan rangkap terkonjugasi atau 

mengandung kromofor dan auksokrom. Kromofor merupakan gugus tak jenuh 

kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam daerah-daerah ultraviolet dan terlihat, 

sedangkan auksokrom adalah gugus jenuh yang bila terikat pada gugus kromofor 

mengubah panjang gelombang dan intensitas serapan maksimum. Ciri auksokrom 

adalah yang langsung terikat pada kromofor, misal –OCH3, -Cl, -OH, -NH2 

(Retnani, dkk. 2010). 

Pergeseran batokromik merupakan pergeseran absorban ke daerah panjang 

gelombang yang lebih panjang karena adanya substitusi atau efek pelarut, 

sedangkan pergeseran hipsokromik merupakan pergeseran absorban ke daerah 

panjang gelombang yang lebih pendek karena adanya substitusi atau efek pelarut. 
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Sehingga efek hiperkromik menandakan peningkatan intensitas absorban 

sedangkan efek hipokromik menandakan penurunan intensitas absorban 

(Dachriyanus, 2004). 

2.9.2 Tinjauan Spektrofotometri Inframerah (IR) 

Identifikasi struktur senyawa secara spektrofotometer inframerah (IR) 

digunakan untuk mengetahui gugus-gugus fungsi dan sidik jari pada senyawa 

hasil sintesis yang telah disintesis (Tamayanti dkk, 2016). 

Spektroskopi inframerah mengukur interaksi (serapan) radiasi inframerah 

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

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

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 

yang berbeda. Radiasi elektron magnetik juga dinyatakan dalam 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. Radiasi 

dalam rentang spektroskopi inframerah biasanya dinyatakan dalam satuan 

bilangan gelombang. Bilangan gelombang biasanya adalah suatu ukuran frekuensi 

dan ekuivalen dengan kebalikan panjang gelombang dalam sentimeter (v = 1/λ 

cm). Rentang bilangan gelombang spektrum inframerah adalah 400 sampai 4000 

cm
-1

. Bilangan gelombang yang semakin besar menyatakan energi yang lebih 

besar (Bloch, 2006). 

2.9.3 Tinjauan Spektrometri Resonansi Magnet Inti (
1
H-NMR) 

Spektroskopi 
1
H-NMR adalah spektroskopi NMR proton. Definisi proton 

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

hidrogen yang berikatan secara kovalen dengan atom lain, biasanya karbon, dan 

bukan mempelajari proton bebas. Akan tetapi, pembahasan NMR menggunakan 

istilah proton dan atom hidrogen secara bergantian (Bloch, 2006). 
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NMR dapat bermanfaat sebagai alat diagnostik jika atom hidrogen 

(proton) dalam lingkungan yang berbeda menyerap (meresonansikan) gelombang 

radio pada frekuensi yang berbeda. Inti sebuah atom hidrogen dikelilingi oleh 

awan elektron (densitas elektron) dan elektron-elektron ikatannya. Medan magnet 

eksternal menghasilkan sebuah gaya (gaya putar) pada elektron-elektron itu 

sehingga elektron-elektron itu menciptakan suatu medan magnet, Hlokal, yang 

berlawanan dengan medan magnet eksternal (Bloch, 2006). 

Densitas elektron sekitar sebuah inti hidrogen berbeda untuk proton-proton 

yang berada dalam lingkungan kimia yang berbeda. Karena densitas elektron 

berbeda-beda, medan magnet yang dirasakan oleh inti hidrogen (Hef = H0 – Hlokal) 

juga berbeda. Jika medan magnet yang dirasakan oleh inti itu berubah, frekuensi 

penyerapan radiasi juga berubah. Frekuensi penyerapan radiasi memberikan 

informasi tentang lingkungan kimia proton yang menyebabkan serapan tersebut 

(Bloch, 2006). 

2.10 Tinjauan Metode Pengujian Aktivitas Analgesik 

Pengujian aktivitas analgetika dilakukan secara in vivo menggunakan 

hewan percobaan yaitu mencit (Mus musculus) jantan. Mencit jantan dipilih 

sebagai hewan percobaan karena jika menggunakan mencit betina dapat 

dipengaruhi oleh siklus hormonal yang dapat mempengaruhi pengujian karena 

hewan uji akan menjadi tidak lebih sensitif terhadap obat analgetika. Sehingga, 

dosis yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek akan lebih tinggi (Sorge dkk, 

2015). Dalam melakukan uji aktivitas analgesik dapat dilakukan beberapa metode 

percobaan yang dilakukan pada hewan uji yang memiliki stimulus hampir sama 

dengan manusia. Metode yang dapat digunakan adalah metode stimulasi dengan 

panas, metode stimulasi tekanan (Tail flick), metode stimulasi listrik, dan metode 

stimulasi kimiawi (Writhing test). 

2.10.1 Metode Stimulasi Panas 

Uji pelat panas digunakan untuk menghitung aktivitas analgesik dengan 

dengan sedikit modifikasi. Tikus ditahan di atas plat panas yang memiliki suhu 

stabil. Setiap tikus ditempatkan secara terpisah di atas piring panas untuk melihat 

reaksi hewan terhadap nyeri akibat panas listrik (menjilati kaki dan akhirnya 
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melompat). Tikus menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan yang pertama 

(mengangkat kaki belakang, lekuk kaki belakang menjilati, atau melompat) 

dicatat, sebelum dan setelah menunjukkan respons  pada 30, 45, 60,75, dan 90 

menit setelah pemberian normal (Rezaee, 2014). 

2.10.2 Metode Stimulasi Tekanan (Tail flick) 

Pemeriksaan tail flick digunakan untuk menghitung aktivitas analgesik. 

Metode tail flick digunakan untuk mempelajari aktivitas antinociceptive pada 

tikus (Rezaee, 2014). Proses induksi dilakukan dilakukan dengan cara 

mencelupkan ekor tikus pada air panas dengan suhu antara 45-55°C, dan dicatat 

latency time. Latency time adalah waktu yang dibutuhkan oleh tikus dan 

dicelupkan ekor tikus hingga menunjukkan respon nyeri berupa mengagkat ekor 

tikus . Jika telah menunjukkan respon nyeri atau belum ada respon setelah 30 

detik maka induksi dihetikan dan catat latency time-nya (Syahruddin dkk, 2014). 

2.10.3 Metode Stimulasi Listrik 

Stimulasi listrik dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui 

jaringan listrik pada lantai, dengan electrode yang ditempelkan pada kulit dengan 

electrode yang ditanam pada ganglia sensoris atau pada tempat susunan saraf 

pusat. Dengan demikian dapat diukur ambang rasa sakitnya. Kemudian setelah 

perlakuan, maka dapat disimpulkan bahwa obat tersebut memiliki efek analgetika 

(Sholikhah, 2006). 

2.10.4 Metode Stimulasi Kimiawi 

Metode writhing test yaitu dengan melihat adanya efek proteksi terhadap 

rasa sakit akibat pemberian asam asetat secara intraperitoneal pada mencit 

percobaan (Afrianti dkk, 2014). Senyawa penginduksi pada writhing test adalah 

larutan asam asetat 0,6%. Potensi senyawa uji sebagai antinociceptiv dapat 

diamati dari jumlah respon geliat mencit yang diberi senyawa uji pada dosis 

tertentu dibandingkan dengan mencit kelompok kontrol. Penurunan jumlah respon 

geliat akibat perlakuan senyawa uji dibandingkan dengan kelompok kontrol 

dinyatakan sebagai % proteksi. Uji writhing test dilakukan dengan pemberian 

senyawa uji pada mencit secara intraperitoneal, selanjutnya 20 menit kemudian 
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diikuti penyuntikan dengan larutan asam asetat 0,6% secara intraperitoneal 

(Ekowati dan Diyah, 2013). 

 

 

 


