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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang  Nyeri 

2.1.1 Definisi Nyeri 

Nyeri adalah perasaan sensoris dan emosional yang tidak nyaman, 

berkaitan dengan (ancaman) kerusakan jaringan. keadaan psikis sangat 

mempengaruhi nyeri, misalnya emosi dapat menimbulkan sakit kepala atau 

memperhebatnya, tetapi dapat pula menghindarkan sensasi rangsangan nyeri. 

Nyeri merupakan suatu perasaan subjektif pribadi dan ambang toleransi nyeri 

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

pada 44-450C (Tjay dan Rahardja, 2007). Menurut International Association for 

The Study of Pain (IASP), nyeri dapat digambarkan sebagai suatu pengalaman 

sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan 

kerusakan jaringan yang sudah atau berpotensi terjadi. Nyeri bersifat subjektif dan 

merupakan suatu sensasi sekaligus emosi (Price dan Wilson, 2005). 

Ambang nyeri didefinisikan sebagai tingkat (level) pada mana nyeri 

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

terendah saat orang merasakan nyeri. Untuk setiap orang ambang nyerinya adalah 

konstan (Tjay dan Rahardja, 2007). 

2.1.2 Mekanisme Nyeri 

Saat terdapat rangsang yang kuat untuk menimbulkan kerusakan jaringan, 

maka akan dibebaskan berbagai mediator nyeri dari sel yang rusak. Mediator 

nyeri tersebut akan bekerja dengan merangsang nosiseptor. Impuls nyeri 

disalurkan ke susunan syaraf pusat melalui dua sistem serat. Satu sistem 

nosiseptor terbentuk oleh serat-serat A delta bermielin dengan garis tengah 2-

5μm. Serat-serat ini menghantarkan impuls nyeri dengan kecepatan 0,5-2 m/det. 

(Guyton dan Hall, 2007). 

 

2.2 Tinjauan tetang Analgesik 

Analgesik adalah suatu senyawa yang dalam dosis terapeutik dapat 

meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran (Tjay dan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

Rahardja, 2007). Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekular, analgesik 

dibagi menjadi dua golongan yaitu analgesik narkotik dan analgesik non narkotik 

(Siswandono  dan Soekardjo, 2000). 

Atas dasar kerja farmakologisnya, analgetika dibagi dalam dua kelompok 

besar, yakni: 

1) Analgesik perifer (non-narkotik), yang terdiri dari obat-obat yang tidak 

bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Analgesik antiradang termasuk 

kelompok ini. 

2) Analgesik narkotik khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat, 

seperti pada fractura dan kanker (Tjay dan Rahardja, 2007). 

 

2.3 Pembagian Analgesik 

2.3.1 Analgesik Narkotik 

Analgesik narkotik adalah senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat 

secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh 

penyakit kanker, serangan jantung akut, sesudah operasi dan kolik usus atau 

ginjal. Aktivitas analgesik narkotik jauh lebih besar dibandingkan aktivitas 

analgesik non narkotik sehingga disebut juga analgesik kuat. Golongan ini pada 

umumnya menimbulkan euforia sehingga banyak disalahgunakan (Siswandono 

dan Soekardjo 2008). 

Analgesik opioid (analgesik narkotik) adalah obat-obat yang daya kerjanya 

meniru opioid endogen dengan memperpanjang aktivitas dari reseptor opioid. 

Tubuh dapat mensintesis zat-zat opioidnya sendiri, yakni zat-zat endorphin, yang 

juga bekerja melalui reseptor opioid. Endorphin bekerja menduduki reseptor nyeri 

di sistem saraf pusat, hingga perasaan nyeri dapat diblokir. Apabila analgetika 

tersebut digunakan terus-menerus, pembentukan reseptor-reseptor baru 

distimulasi dan produksi endorphin di ujung saraf otak dikurangi, akibatnya 

terjadilah kebiasaan dan ketagihan (Tjay dan Rahardja, 2007). 

 

2.3.2 Analgesik Non Narkotik 

Analgesik non narkotik lebih banyak digunakan daripada analgesik 

narkotik karena mudah didapat tanpa resep dari dokter dan pada umumnya 
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masyarakat menderita rasa nyeri yang ringan. Analgesik non narkotik sering 

disebut analgesik ringan karena digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang 

ringan sampai sedang (Siswandono dan Soekardjo, 2008). 

Analgesik non narkotik sebagai antipiretik berfungsi untuk meningkatkan 

eliminasi panas pada penderita dengan suhu badan tinggi, sedangkan analgesik 

non narkotik sebagai antiradang berfungsi untuk mengurangi keradangan 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). Analgesik 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, ion-ion 

hidrogen dan kalium, yang dapat merangsang rasa sakit secara mekanis atau 

kimiawi (Siswandono dan Soekardjo, 2008). 

 

2.4 Tinjauan Tentang Bahan Sintesis 

2.4.1 Tinjauan Tentang Asam 5-metoksi Salisilat  

Turunan asam salisilat menimbulkan efek samping 

iritasi lambung. Iritasi lambung yang akut kemungkinan berhubungan 

dengan gugus karboksilat yang bersifat asam sedangkan iritasi kronik 

kemungkinan disebabkan oleh penghambatan pembentukan prostaglandin 

E1 dan E2, yaitu suatu senyawa yang dapat meningkatkan vasodilatasi 

mukosa lambung (Purwanto & Susilowati, 2000). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Asam 5-metoksi salisilat 

Purwanto dan Susilowati (2000) menjelaskan, asam salisilat 

merupakan senyawa golongan asam karboksilat yang digunakan pertama 

kali sebagai analgesik. Sifatnya yang sangat iritatif, penggunaannya 

secara oral dihindari. Telah banyak dilakukan berbagai modifikasi terhadap 
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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. Turunan asam 

salisilat diperoleh dengan memodifikasi struktur, melalui pengubahan gugus 

2 karboksil, substitusi pada gugus hidroksil, modifikasi pada gugus 

karboksilat dan hidroksil, serta memasukkan gugus hidroksil atau gugus lain 

pada cincin aromatik, atau mengubah gugus fungsional. 

Dengan adamya gugus metil pada posisi 5 pada asam salisilat, dapat 

meningkatkan kelarutan dalam membrane karena asam 5-metoksi salisilat menjadi 

senyawa yang bersifat lipofilik. Rumus kimia : C8H8O3. Memiliki massa :152,05 

(Chem bio office, 2010). 

2.4.2 Tinjauan Tentang 2,4-diklorobenzoil klorida 

  Senyawa 2,4-diklorobenzoil klorida memiliki gugus molekul 

C7H3Cl3O  dengan berat molekul 209,46 g/mol, dan mempunyai log p 3.28 (Chem 

bio office, 2010). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur 2,4-diklorobenzoil klorida 

2.5 Tinjauan Reaksi Esterifikasi 

Ester adalah suatu senyawa yang mengandung gugus –COOR dengan R 

dapat berbentuk alkil maupun aril. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi yang 

bersifat reversible (Vogel, 2002). Metode esterifikasi dibagi menjadi dua yaitu 

cara Fischer dan asil halida, cara Fischer adalah jika asam karboksilat dan alkohol 

dan katalis asam (biasanya HCl atau H2SO4) dipanaskan, terdapat kesetimbangan 

dengan ester dan air. 

 Esterifikasi asil halida merupakan turunan asam karboksilat yang paling 

reaktif. Reaksi antara asil halida dan alkohol adalah analog reaksi asil halida dan 
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air. Reaksi ini merupakan metode yang sangat baik untuk pembuatan ester (Elisa, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Proses Reaksi Esterifikasi Fischer 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Proses Esterefikasi Asil Halida 

Pada reaksi esterifikasi dapat terjadi reaksi substitusi jika kedua bahan 

baku saling mempertukarkan gugus dan membentuk dua produk baru. Mekanisme 

reaksi ini dimulai dengan penyerangan elektrofilik ataupun nukleofilik dan biasa 

terjadi pada proses heterolisis. Reaksi susbstitusi nukleofilik terdiri dari dua jenis 

yaitu SN-1 dan SN-2 yang membedakan antara keduanya yaitu pengaruh substrat 

dan nukleofil terhadap laju reaksi. Pada reaksi SN-1, hanya substrat yang 

mempengaruhi laju reaksi sehingga mengikuti reaksi orde satu dengan persamaan 

kecepatan reaksi= k[RX]. Pada reaksi SN-2 mempengaruhi laju reaksi adalah 

substrat dan reaktan sehingga reaksi substitusi berlangsung mengikuti orde dua 

dengan persamaan reaksi = k[RX] [Nu-] dimana terjadi inversi pada atom karbon 

pusat alkil halida primer dan sekunder (McMurry, 2008). 

2.6 Tinjauan Tentang Kemurnian dan Identifikasi Senyawa 

2.6.1 Tinjauan Tentang Jarak Lebur 

Umumnya senyawa murni mempunyai jarak lebur yang tajam dengan 

jarak lebur tidak lebih dari 2,0°C. Ketajaman jarak lebur dipengaruhi oleh 
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beberapa hal, yaitu ukuran kristal kecepatan pemanasan dan adanya pengotor lain. 

Adanya pengotor akan menyebabkan jarak lebur turun dan memperlebar jarak 

leburnya (Gandjar, 2012). 

 

2.6.2 Tinjauan Tentang Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik pemisahan komponen-

komponen campuran senyawa-senyawa yang melibatkan partisi suatu senyawa di 

antara padatan penyerap (adsorben, fasa diam) yang dilapiskan pada pelat kaca 

atau plastik kaku dengan suatu pelarut (fasa gerak) yang mengalir melewati 

adsorbent (padatan penyerap). Pengaliran pelarut dikenal sebagai proses 

pengembangan oleh pelarut (elusi). Karena kesederhaan dan kecepatan 

analisisnya, KLT mempunyai peranan penting dalam pemisahan senyawa-

senyawa yang volatilitasnya relatif rendah, baik senyawa organik maupun 

senyawa anorganik (Khopkar, 2003). 

 

2.6.3 Tinjauan Tentang Identifikasi Senyawa dengan Spektrofotometer 

Ultraviolet 

Identifikasi struktur dengan spektrofotometer UV-Vis dengan melihat 

intensitas dan panjang gelombang maksimum dari spektrum senyawa yang 

terbentuk. Hal ini tergantung dari struktur elektronik dari gugus elektronik yang 

terdapat dalam struktur molekul senyawa. Gugus yang dapat menyebabkan 

terjadinya penyerapan cahaya pada daerah ultraviolet disebut gugus kromofor. 

Contoh gugus kromofor antara lain –C-O, -C-N, -C-Cl, -C-S-, -C=C-. Sedangkan 

gugus yang dapat mengubah intensitas serapan dan panjang gelombang 

maksimum disebut gugus ausokrom antara lain –CH3, -Cl, -OH, -NH2 (Watson, 

2009). 

 

2.6.4 Tinjauan Tentang Identifikasi Senyawa dengan menggunakan 

Spektrofotometer Inframerah (IR) 

Spektrofotometer inframerah merupakan teknik yang sangat berguna 

untuk pengidentifikasian senyawa-senyawa yang tidak dikenal. Daerah infamerah 

spektrum elektromagnetik merupakan daerah cahaya dengan panjang gelombang 
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2,5-15µm (yaitu 2,5x106 – 15x106 m) dan penyerapan cahaya ini oleh molekul 

menyebabkan perubahan energi getaran molekul pada keadaan dasarnya. Transisi 

getaran selalu terkait dengan perubahan pada putaran atom di sekitar ikatan kimia. 

Analog ini dengan transisi elektronik pada penyerapan energi ultraviolet yang 

juga menghasilkan transisi getaran dan putaran. Kegunaan inframerah 

berdasarkan pada fakta atau gugus fungsi tertentu di dalam molekul. Ini sering 

berarti bahwa spektrum inframerah adalah kompleks, dengan adanya 

kemungkinan sebanyak 20-30 puncak berada pada satu spektrum. Identifikasi 

senyawa–senyawa kimia yang tidak dikenal dibuat menjadi lebih mudah karena 

beberapa gugus fungsi selalu tampak pada daerah spektrum inframerah yang sama 

(Cairns, 2009). 

Radiasi inframerah merupakan radiasi elektromagnetik yang wilayahnya 

di antara wilayah sinar tampak dan gelombang mikro. Spektrofotometri IR 

biasanya digunakan untuk menetapkan gugus fungsional apa yang terdapat dalam 

sampel. Semua ikatan memiliki frekuensi khas yang membuat ikatan mengulur 

atau menekuk. Apabila frekuensi energi elektromagnetik infamerah yang 

dilewatkan pada suatu molekul sama dengan frekuensi mengulur atau 

menekuknya ikatan maka energi tersebut akan diserap. Serapan inilah yang dapat 

direkam oleh suatu spektrofotometer IR (Bresnick, 2003). 

Radiasi ini diaplikasikan sebagian besar dalam bidang organik dengan 

frekuensi 4000-200 cm-1 (Silverstein et al., 2005). Daerah radiasi spektroskopi 

inframerah berkisar pada bilangan gelombang 12800-10 cm-1 atau panjang 

gelombang 0,78-1000 µm. Umumnya daerah radiasi IR terbagi dalam daerah IR 

dekat (12800-4000 cm-1; 0,78-2,5 µm), daerah IR tengah (4000-200 cm-1; 2,5-50 

µm) dan daerah IR jauh (200-10 cm-1; 50-1000 µm) (Khopkar, 2003). 

 

2.6.5 Tinjauan tentang Spektrometri Resonansi Magnet Inti (1H-NMR) 

Tujuan dari penggunaan spektrometer 1H-NMR untuk mengetahui jumlah 

atom hidrogen dari posisi puncak proton (atom H) yang terdapat pada senyawa 

hasil. Senyawa hasil preparasi yang dilarutkan dalam pelarut sesuai, yang 

dimasukkan dalam tabung NMR kemudian direkam spektrumnya (Silverstein, 

2005).  
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Jenis spektroskopi yang sangat besar maanfaatnya dalam penetapan 

struktur organik adalah spektroskopi NMR. Spektroskopi 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 memperoleh gambaran perbedaan sifat magnet dari berbagai inti yang 

ada dalam molekul (Supratman, 2010). 

 

2.7 Tinjauan Tentang Metode Pengujian Aktivitas Analgesik 

2.7.1 Metode Stimulasi Panas 

Dalam penelitian ini, pengujian aktivitas analgesik digunakan metode 

stimulasi panas, dimana area yang sensitif terhadap panas dari mencit, yaitu 

telapak kaki mencit distimulasi menggunakan panas dari sinar infra merah yang 

terletak di bawah plat pada suhu 55-56°C. Mencit akan merespon panas tersebut 

dengan gerakan menarik kaki dari sumber panas atau menjilat telapak kakinya 

(Vogel, 2002). 

Metode stimulasi panas  ini cocok untuk evaluasi analgesik sentral (Gupta 

et al., 2003). Pada metode ini hewan percobaan diletakkan dalam beaker glass di 

atas plat panas (56 ± 1°C) sebagai stimulus nyeri. Hewan percobaan akan 

memberikan respon terhadap nyeri dengan menggunakan atau menjilat kaki 

depan. Peningkatan waktu reaksi yaitu waktu antara pemberian stimulus nyeri dan 

terjadinya respon dapat dijadikan parameter untuk evaluasi aktivitas analgesik 

(Adeyemi, 2001). 

 

2.7.2 Metode Stimulasi Listrik 

Sebagai respon terhadap nyeri, hewan akan menunjukkan gerakan atau 

cicitan. Arus listrik dapat ditingkatkan sesuai dengan kekuatan analgesik yang 

diberikan. Metode ini dapat dilakukan terhadap kera, anjing, kucing, kelinci, tikus 

dan mencit (Manihuruk, 2000). 

 

2.7.3 Metode Geliat (Writhing Test) 

Pada metode Writhing Test (tes geliat) dengan metode stimulasi kimiawi 

dilakukan pada mencit yang diberi senyawa penginduksi nyeri dengan frekuensi 
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kontriksi abdominal yang tidak diberi senyawa uji. Penurunan frekuensi kontriksi 

abdominal karena adanya senyawa analgesik menggambarkan kemampuan 

senyawa yang meningkatkan ambang nyeri.  

Writhing Test yang dilakukan pada mencit dengan diberi penginduksi 

nyeri. Senyawa penginduksi nyeri yang dapat digunakan adalah larutan KCl  2%, 

larutan NaCl 4%, larutan asam asetat atau histamin. Metode ini tidak hanya 

sederhana dan dapat dipercaya tetapi juga memberikan evaluasi yang cepat 

terhadap jenis analgesik perifer. Tes ini menunjukkan kemampuan alnalgesik 

untuk mencegah terjadinya geliat dan injeksi intraperitoneal pada mencit dari zat 

iritan seperti asam asetat atau formaldehida. Metode ini tidak hanya sederhana dan 

dapat dipercaya tetapi juga memberikan evaluasi yang cepat terhadap jenis 

analgesik perifer (Gupta et al., 2003). 

 

2.7.4 Metode Mekanik 

Metode ini menggunakan tekanan sebagai penginduksi nyeri. Tekanan 

diberikan pada ekor atau kaki hewan percobaan. Pengamatan dilakukan terhadap 

jumlah tekanan yang diperlukan untuk menimbulkan nyeri sebelum dan sesudah 

diberi obat. Metode ini dapat dilakukan terhadap anjing, tikus dan mencit 

(Manihuruk, 2000). 

 

2.8 Tinjauan Tentang Penentuan ED50 

ED50 adalah dosis efektif yang menghasilkan respons tertentu pada 50% 

hewan coba dalam kelompok. Nilai ED50 berbeda-beda untuk setiap cara 

pemberian. Bila responya adalah kematian, maka ED50 menjadi LD50 atau dosis 

kematian untuk 50% hewan coba. ED50 dan LD50 dapat dihitung dengan metode 

grafik (Siswandono dan Soekardjo, 2008). ED50  adalah dosis efektif yang 

menghasilkan respon tertentu pada 50% hewan coba dalam kelompok. Nilai ED50 

pada efek bertingkat diperoleh dengan mengukur efek obat pada dosis yang 

bervariasi. Dosis yang digunakan pada umumnya berkelipatan dua (Siswandono 

dan Soekardjo, 2008). 

 


