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RINGKASAN 


Pada penelitian terdahulu, Siswandono teJah melakukan sintesis 

1,3-dibenzoilurea dan telah diuji aktivitasnya terhadap sistem saraf pusat. Dari 

hasil ~ii aktivitas sedatif-hipno!ik dan uji potensiasi, senyav.:a ini mempunyai 

aktivitas sebagai penekan sistem saraf pusat dengan eara memperpanjang lama 

tidur dari tiopental, suatu senyawa penekan sistem saraf pusat yang merupakan 

turunan barbiturat. 

Dalam penelitian ini dilakukan uji aktivitas suatu senyawa turunan 

1 ,3-dibenzoil urea, yaitu l-benzoil,3-( 4-metilbenzoil)urea. Modifikasi molekul 

telah dilakukan dengan menambah gugus metil yang memiliki sith! lipotilik yang 

cukup besar pada pasisi para dari salah satu gugus benzoil 1,3-dibenzoilurea. 

Penambahan gugus diharapkan dapat menambah kemampuan senyawa dalam 

penembusan ke daJam membran bioJogis terutama penembusan pada baner otak 

dan meningkatkan interaksi obat dengan reseptor, sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas senyawa dibandingkan dengan senyawa induknya. 

Uji aktivitas penekan sistem saraf pusat yang digunakan adalah uji 

potensiasi dengan tiopental. Uji potensiasi dilakukan dengan menyuntikkan 

senyawa uji t-benzoil,3-( 4-metilbenzoil)urea seeara interaperitoneal pada meneit 

(killS musculus) dengan dosis 100 mg/kg BB dan 200 mg/kg BB kemudian pada 

wakiu aktivitas puneak l-benzoil, 3-( 4-metilbenzoil)urea, disuntikkan tiopental 

dosis 60 mg/kg BB dan diamati lama tidurnya. 

Dari data hasil uji aktivitas potensiasi menunjukkan bahwa I -benzoil, 

3-( 4-metilbenzoil)urea memiliki aktivitas potensiasi yang bermakna terhadap 

tiopental, tetapi aktivitas potensiasi yang ditimbulkan tidak memiliki perbedaan 

yang bermakna dibandingkan dengan senyawa induk ] ,3-dibenzoilurea. 
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