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RINGKASAN 

Modifikasi Molekul p-aminofenol Menjadi N-m-klorobenzoil-p-aminofenol Dan 
Uji Aktivitas Analgesiknya Pada Mencit (Mus muscullus) 

Retno Parwati 

 Dalam rangka pengembangan obat baru kelompok analgesik-antipiretik, 
dilakukan modifikasi molekul p-aminofenol dengan mereaksikan p-aminofenol 
dan m-klorobenzoil klorida menjadi senyawa N-m-klorobenzoil-p-aminofenol. 
Permasalahannya adalah apakah senyawa N-m-klorobenzoil-p-aminofenol dapat 
dihasilkan dari reaksi antara p-aminofenol dan m-klorobenzoil klorida dan apakah 
senyawa N-m-klorobenzoil-p-aminofenol mempunyai aktivitas analgesik pada 
mencit ( Mus musculus ), dan bagaimanakah aktivitasnya dibandingkan dengan 
parasetamol. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan hasil modifikasi 
turunan p-aminofenol yaitu N-m-klorobenzoil-p-aminofenol dengan mereaksikan 
p-aminofenol dan m-klorobenzoil klorida dan mengetahui aktivitas analgesik dari 
senyawa N-m-klorobenzoil-p-aminofenol dan dibandingkan dengan parasetamol. 
 Senyawa N-m-klorobenzoil-p-aminofenol disintesis dari turunan p-

aminofenol dan turunan benzoil klorida berdasarkan metode Schotten-Bauman 
dengan mengubah pelarut dan katalis yang digunakan. Senyawa N-m-
klorobenzoil-p-aminofenol dibuat  dengan mereaksikan bahan awal p-aminofenol 
dan m-klorobenzoil klorida dalam  pelarut tetrahidrofuran (THF) dengan 
menggunaka trietilamin sebagai katalis yang dapat menangkap HCl yang 
dihasilkan selama reaksi berlangsung. 
 Senyawa hasil sintesis diuji kemurniannya dengan menentukan titik 
leburnya dan nilai Rf-nya dengan cara Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 
menggunakan tiga macam fase gerak. Untuk penentuan struktur digunakan 
dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer inframerah 
(FTIR) dan spektrometer magnet inti (1H-NMR). 
 Uji aktivitas analgesik dilakukan pada mencit  dengan metode geliat 
(Writhing test) menggunakan senyawa penginduksi nyeri asam asetat 0,6% yang 
diberikan secara intraperitoneal. Senyawa hasil sintesis diberikan dalam tiga dosis 
yaitu 25 mg/kgBB,  50 mg/kgBB dan 100 mg/kgBB.  Respon nyeri berupa geliat 
diamati selama 30 menit. Aktivitas analgesik dinyatakan sebagai ED50 yaitu dosis 
yang menghasilkan hambatan respon nyeri sebesar 50%. 
 Senyawa N-m-klorobenzoil-p-aminofenol yang dihasilkan berupa serbuk 
berwarna coklat muda dengan titik lebur 210-212oC dan persentase hasil sebesar 
41%. Hasil uji aktivitas menunjukkan bahwa senyawa N-m-klorobenzoil-p-
aminofenol pada dosis 25 mg/kgBB menghasilkan hambatan nyeri sebesar 47,3%, 
pada dosis 50 mg/kgBB sebesar 70,8% dan pada dosis 100 mg/kgBB sebesar 
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81,4%. Sedangkan parasetamol sebagai pembanding  pada dosis 25 mg/kgBB 
menghasilkan hambatan nyeri sebesar 37,6%, pada dosis 50 mg/kgBB sebesar 
53,8% dan pada dosis 100 mg/kgBB sebesar 65,8%. ED50 senyawa N-m-
klorobenzoil-p-aminofenol adalah 26 mg/kgBB dan ED50 parasetamol adalah 45 
mg/kgBB. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa senyawa N-m-
klorobenzoil-p-aminofenol memiliki aktivitas analgesik yang lebih besar dari 
parasetamol. Dengan menggunakan metode Writhing test. Berdasarkan hasil 
penelitian ini disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
toksisitas dan sifat farmakokinetika dalam rangka pengembangan turunan p-
aminofenol yaitu senyawa N-m-klorobenzoil-p-aminofenol. 
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