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 Dalam rangka pengembangan senyawa dengan aktivitas 

antikanker yang optimal, maka dilakukan modifikasi struktur pada 

fenilurea yang merupakan senyawa penuntun yang memiliki aktivitas 

antikanker. Modifikasi ini dilakukan dengan penambahan gugus isobutiril 

yang berasal dari isobutiril klorida pada fenilurea. Penambahan gugus ini 

dapat menyebabkan peningkatan sifat lipofilitas sehingga meningkatkan 

kemampuan senyawa dalam penembusan membran dan diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas sitotoksiknya. 

 Pada penelitian ini dilakukan beberapa tahap dalam 

pengembangan obat baru menghasilkan senyawa N-(fenilkarbamoil)-

isobutiramida. Tahap pertama adalah melakukan uji in silico untuk 

melihat interaksi senyawa tersebut pada reseptor checkpoint kinase 1 

dengan bantuan komputer dan dibandingkan dengan obat antikanker yang 

digunakan secara klinis yaitu hidroksiurea. Berdasarkan uji in silico 

dengan reseptor checkpoint kinase 1 (2YWP.pdb), diketahui senyawa 

senyawa N-(fenilkarbamoil)isobutiramida memiliki nilai rerank score 

(energi ikatan) : -66,8086, lebih rendah dibanding rerank score untuk 

hidroksiurea sebesar -32,8856. Senyawa dengan rerank score lebih 

rendah memiliki energi ikatan dengan reseptor lebih rendah sehingga 

ikatan ligan dengan reseptor akan lebih stabil dan diprediksikan aktivitas 

biologisnya lebih tinggi. 

 Tahap kedua yaitu melakukan sintesis senyawa N-

(fenilkarbamoil)isobutiramida melalui reaksi asilasi Schotten-Baumann 

menggunakan basa trietilamin; dengan mereaksikan fenilurea dengan 

isobutiril klorida berdasarkan reaksi substitusi asil nukleofilik. Senyawa 

hasil sintesis kemudian direkristalisasi dengan menggunakan pelarut 

etanol panas : air dengan perbandingan 1 : 2. Sehingga didapatkan zat 

padat berwarna putih tak berbau dengan presentasi hasil sebesar 56 %. 

Senyawa hasil sintesis diuji kemurniannya dengan penentuan jarak lebur 

dan kromatografi lapis tipis (KLT) dengan menggunakan beberapa 

komposisi fase gerak. Hasil penentuan jarak lebur 112-113
0
C dan uji 

kemurnian pada KLT menunjukkan adanya noda tunggal pada tiga 
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macam fase gerak sehingga disimpulkan senyawa hasil sintesis relatif 

murni. Konfirmasi struktur senyawa hasil sintesis dilakukan dengan 

menggunakan spektrofotometer IR dan spektrometer resonansi magnet 

inti (
1
H-NMR). Hasil konfirmasi tersebut menunjukkan bahwa senyawa 

hasil sintesis adalah N-(fenilkarbamoil)isobutiramida. 

 Tahap ketiga yang dilakukan adalah uji aktivitas sitotoksik 

dengan metode MTT terhadap kultur sel HeLa. Digunakan plate dengan 

96 sumuran. Berdasarkan perhitungan sel kanker setelah dipanen, 

didapatkan jumlah sel kanker sebanyak 166 X 10
4
 sel/mL. Masing-masing 

sumuran membutuhkan sel kanker sebanyak 100 sel dan untuk 1 plate 

dibutuhkan sel kanker sebanyak 10.000 sel. Sehingga berdasarkan 

perhitungan, untuk 100 sumuran (1 plate) dibutuhkan sel kanker sebanyak 

      . Pemaparan sel kanker dilakukan untuk kelompok kontrol positif, 

kelompok sampel, dan kelompok kontrol sel. Data yang didapatkan yaitu 

berupa data absorbansi yang diperoleh dari hasil pengukuran 

menggunakan elisa/microplare reader. Data ini selanjutnya 

dikonversikan menjadi % sel hidup untuk kemudian dilakukan analisis 

dengan menggunakan analisis probit. Didapatkan IC50 hidroksiurea 

sebesar 86012,635 µg/mL. Sedangkan untuk nilai IC50 senyawa N-

(fenilkarbamoil)isobutiramida didapatkan sebesar 712,25 µg/mL. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas sitotoksik dari senyawa N-

(fenilkarbamoil)isobutiramida lebih besar dibanding senyawa 

hidroksiurea. 

 Dari penelitian yang sudah dilakukan, disarankan perlu adanya 

penelitian lebih lanjut untuk dikembangkan senyawa N-

(fenilkarbamoil)isobutiramida sebagai senyawa obat baru untuk 

memperoleh informasi yang lebih lengkap terutama informasi tentang 

farmakokinetika dan farmakodinamika obat yang dikembangkan. Selain 

itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut terkait aktivitas N-

(fenilkarbamoil)isobutiramida secara in vitro dengan kultur sel lain, serta 

uji in vivo untuk memprediksikan pengaruh metabolisme terhadap 

keberadaan obat di dalam tubuh. 
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