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RINGKASAN 


Pada peneJitlan Inl dilakukan slfltesjs senyawa 1~benzoiL3 ....{4

ninobenzoil)urea dengan eara modjfikasi pada gugus amin rantai samping dengan 

mereaksikan benzoiiurea dengan 4~111tf(lbenzoilklorida. Adanya penambahan 

gugus '.)101 bertujuan untuk meningkatkan sifat elektronik senyawa sehingga 

ikatan obat~reseptor akan meningkat dan diharapkan memperbes(lr aktivttas 

penekan sistem safaf pusa!. Metode sintcsis menggunakan metode pencampuran 

fisik dan metode Schonen Baumann menggunakan pelarut tctrahiorofuran (TBF"j 

dan dilakukan pemanasan pada suhu 50-100·C selama 2,5 Jam un1uk 

menyempunmkan reaks!. Pemurnian hasil sintesis dilakukan secara rekristahsasi 

dengan pelarut etanol panas. Scnyawa hasH sintesis diuji kemurniannya meJaiui 

KLT dan penentuan titik Jebur. Adanya noda tunggal pada ketiga fase gerak dan 

selisih tttik lebur yang sempit menu111ukkan senyawa hasH sinteslS relatif murni. 

Senyawa dlidentifikasi melalui spektrofotome!er UV, JR dan spektroskopi 

tHNMR Dari kettga spektrum tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil senyawa 

sintesis adalah l-benzoil,3-(4-mtrobenz,oil}urea. 

Pada penelitian ini dilakukan uji polensiasi seda1if-hipnolik te!hadap 

tiopental pada mencit (Mus musculus). vJi potensiasi dflakukan dengan 

menyuntik mendt dengan senyawa 1~benzoil,3-(4-nitrobenzojl)urea dosis 100 

~g BB dan 200 mgtkg BB + tiopental secara intraperitoneal pada waktu , 
wivi.", puncak. 

HasH penelitian menunjukkan bahwa senyawa 1~benzojj>3~(4~ 

nitrobenzoil)urea mempunyai aktivjtas potensiasi sedatif-hipnotik terhadap 

tiopental. Namun bila dibandmgkan dengan aktivilaS senyawa induk 1,3-· 

dibenzoilurea, senyawa hasil simes's menunjukkan tidak ada perbcdaan aktivitas 

potensiasi terhadap tlQpental yang bermakna untuk masing~masing dosis senyawa 
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