
ix 

 

RINGKASAN 

UJI AKTIVITAS ANALGESIK SENYAWA  

4-KLOROBENZOILUREA TERHADAP MENCIT (Mus 

musculus) DENGAN METODE WRITHING TEST 

Satrio Wicaksono 

 

Dalam rangka pengembangan calon obat baru dari kelompok 

obat analgesik, maka dilakukan sintesis senyawa 4-klorobenzoilurea 

yang diharapkan memiliki aktivitas analgesik, karena senyawa 

tersebut memiliki ciri-ciri yang hampir mirip dengan obat golongan 

analgesik yaitu asam asetilsalisilat. Oleh karena itu, perlu diketahui 

apakah senyawa 4-klorobenzoilurea mempunyai aktivitas analgesik 

dan bagaimana potensi analgesiknya bila dibandingkan dengan 

senyawa pembanding asam asetilsalisilat dan juga senyawa induknya 

yaitu benzoilurea. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji aktivitas analgesik 

senyawa 4-klorobenzoilurea melalui metode Writhing test dengan 

menggunakan hewan coba yaitu mencit (Mus musculus). Sebagai 

senyawa pembanding digunakan asam asetilsalisilat dan benzoilurea 

(senyawa induknya). 

Senyawa 4-klorobenzoilurea disintesis melalui reaksi asilasi 

dengan mereaksikan urea dan 4-klorobenzoil klorida menggunakan 

pelarut tetrahidrofuran dengan penambahan trietilamin sebagai basa 

yang berfungsi untuk mengikat HCl sebagai hasil samping reaksi dan 

sebagai katalis. Senyawa hasil sintesis kemudian direkristalisasi 

dengan etanol panas. Dari rekristalisasi senyawa tersebut diperoleh 

hasil berupa zat padat berbentuk serbuk kristal, bewarna putih, tidak 

berbau dan tidak berasa. Senyawa tersebut tidak larut dalam air, 

etanol, metanol, tetapi larut dalam etanol panas, metanol panas dan 

aseton. Presentase hasil sintesis dari senyawa tersebut adalah sebesar 

14.88%. 

Senyawa hasil sintesis lalu diuji kemurniannya dengan 

penentuan jarak lebur dan uji kromatografi lapis tipis (KLT). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan jarak lebur, senyawa hasil sintesis 

memiliki jarak lebur antara 219o – 221o C, sedangkan hasil untuk uji 

kromatografi lapis tipis dengan tiga macam fase gerak yaitu kloroform 

: etil asetat : aseton  (1 : 2 : 1), kloroform : aseton (7 : 3), dan kloroform 

: etil asetat (7 : 3) didapati bahwa noda yang dihasilkan adalah tunggal. 

SATRIO WICAKSONO

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

UJI AKTIVITAS ANAL ...SKRIPSI



x 

 

Berdasarkan hasil uji kemurnian tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa senyawa hasil sintesis adalah murni. 

Identifikasi struktur senyawa hasil sintesis dilakukan dengan 

menggunakan spektrofotometer UV dan menggunakan 

spektrofotometer inframerah (FT-IR). Berdasarkan hasil analisis 

tersebut dapat diketahui bahwa senyawa hasil sintesis adalah 4-

klorobenzoilurea. 

Aktivitas analgesik senyawa ditetapkan dengan metode 

Writhing test dengan hewan coba mencit (Mus musculus). Senyawa 

diuji dengan dosis 50 mg/kg BB, 100 mg/kg BB dan 200 mg/kg BB 

diberikan pada mencit secara intraperitoneal 20 menit sebelum diberi 

induksi nyeri. Induksi nyeri dilakukan dengan cara menginjeksikan 

larutan asam asetat 0,6%. Respon nyeri yang berupa frekuensi geliat 

tampak 5 menit setelah induksi nyeri. Lalu pengamatan dan 

perhitungan frekuensi geliatan diamati selama 30 menit.  

Hasil uji aktivitas analgesik dihitung dari frekuensi geliat 

berdasarkan persentase hambatan nyeri. Dari % hambatan nyeri 

nantinya akan diketahui nilai ED50. Setelah dilakukan perhitungan, 

ED50 dari 4-klorobenzoilurea didapati sebesar 128,08 mg/kg BB, ED50 

dari benzoilurea sebesar 140,83 mg/kg BB dan ED50 dari asam 

asetilsalisilat sebesar 82,76 mg/kgBB. Berdasarkan statistik, senyawa 

4-klorobenzoilurea memiliki aktivitas analgesik yang sama jika 

dibanding dengan senyawa induknya yaitu benzoilurea, dan memiliki 

aktivitas analgesik yang lebih rendah jika dibanding dengan senyawa 

asam asetilsalisilat. 

Dengan demikian, disarankan perlu adanya penelitian lebih 

lanjut untuk dikembangkannya senyawa 4-klorobenzoilurea sebagai 

calon obat baru yang mempunyai aktivitas analgesik. 
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ABSTRACT 

Analgesic Activity Test of 4-chlorobenzoylurea to Mice with 

Wrihting Test Method 

Satrio Wicaksono 

Synthesis of 4-chlorobenzoylurea was accomplished by 

reacting 4-chlorobenzoyl chloride with urea. The procedure of 

acylation used in this research was combination of Schotten-Baumann 

and triethylamine used as a catalyst. The yield of 4-chlorobenzoylurea 

was 14,88%. The purity of compound was analyzed by Thin Layer 

Chromatography and melting point test. According to the UV-Vis and 

FT-IR analysis, it showed that 4-chlorobenzoylurea was successfully 

synthesized. Analgesic activity of the compound was tested in mice 

used writhing test method with 0,6 % acetic acid as the pain-inducer. 

The analgesic potential of 4-chlorobenzoylurea was compared with 

benzoylurea and acetylsalicylic acid. The compound was injected 

intra peritoneal with dose 50, 100, 200 mg / kg body weight. The result 

of ED50 for 4-chlorobenzoylurea is 128,08 mg / kg body weight, for 

benzoylurea is 140,83 mg / kg body weight and for acetylsalicylic acid 

is 82,76 mg / kg body weight. Statistically, the analgesic activity of 4-

chlorobenzoylurea was compared with benzoylurea and 

acetylsalicylic acid. The result is, analgesic activity of 4-

chlorobenzoulurea was same as benzoylurea and lower than 

acetylsalicylic acid. 
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