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Untuk mengembangkan senyawa turunan p-aminofenol lainnya 

yang memiliki aktivitas analgesik, pada penelitian ini telah dilakukan 

preparasi senyawa 4-(butiramido)fenil butirat. 

Sintesis senyawa 4-(butiramido)fenil butirat yang terbentuk 

dari beberapa tahapan reaksi antara senyawa awal p-aminofenol dan 

butiril klorida. Tahapan dari reaksi asilasi yaitu : (1) Adisi nukleofil 

pada gugus karbonil dan disusul oleh (2) Eliminasi ion halida. Pada 

penelitian ini yang bertindak sebagai nukleofil adalah gugus NH2 dan 

gugus OH dari p-aminofenol menyerang atom C karbonil sehingga 

terbentuk senyawa hasil yaitu 4-(butiramido)fenil butirat. 

Senyawa hasil sintesis selanjutnya dianalisis dengan uji titik 

lebur, kromatografi lapis tipis ( KLT ), uji kualitatif dengan 

spektrofotometer UV-Vis, uji kuantitatif dengan spektrofotometer IR 

dan spektrometer 
1
HNMR. Uji aktivitas analgesiknya dilakukan dengan 

memberikan senyawa uji dan senyawa penginduksi nyeri pada mencit 

secara intraperitoneal dengan metode ini uji geliat (Writhing Test). 

Senyawa uji 4-(butiramido)fenil butirat dengan dosis 25mg/kg BB, 

50mg/kg BB, dan 100mg/kg BB diberikan selama 20 menit sebelum 

disuntikkan penginduksi nyeri (larutan asam asetat 0,6%). Respon nyeri 

yang berupa konsriksi abdominal (geliat) diamati setelah pemberian 

induksi nyeri selama 30 menit. Aktivitas analgesik dihitung dari 

frekuensi geliat berdasarkan persentase hambatan nyeri. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa 4-

(butiramido)fenil butirat pada dosis 25 mg/kg BB mempunyai 

persentase hambatan nyeri 65,29%, pada dosis 50 mg/kg BB 

mempunyai persentase hambatan nyeri 82,95%, dan pada dosis 100 

mg/kg BB mempunyai persentase hambatan nyeri 90,02%. Sedangkan 

parasetamol sebagai pembanding pada dosis 25 mg/kg BB mempunyai 

persentase hambatan nyeri 13,93%, pada dosis 50 mg/kg BB 

mempunyai persentase hambatan nyeri 30,15%, dan pada dosis 100 
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mg/kg BB mempunyai persentase hambatan nyeri 50,94%. Berdasarkan 

hasil ini dapat disimpulkan bahwa senyawa 4-(butiramido)fenil butirat 

mempunyai aktivitas analgesik lebih besar dibanding parasetamol. Hal 

ini dinyatakan dengan ED50 senyawa 4-(butiramido)fenil butirat sebesar 

38,82mg/kg dan harga ED50 parasetamol sebesar 96,34 mg/kg. 

Sebagai saran untuk tindak lanjut penelitian ini sebaiknya 

dilakukan analisa toksisitas, sifat farmakokinetika, dan kemampuan 

senyawa 4-(butiramido)fenil butirat sebagai calon obat analgesik. 
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