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Senyawa p-hidroksibenzohidrazida merupakan senyawa 
antara untuk sintesis lebih lanjut senyawa turunan hidrazida yang 
memiliki berbagai aktivitas. Senyawa ini diperoleh dengan 
mereaksikan antara metil p-hidroksibenzoat dengan hidrazin hidrat. 
Reaksi dari sintesis senyawa ini mengikuti mekanisme substitusi asil 
nukleofilik dimana –OCH3 pada metil p-hidroksibenzoat merupakan 
suatu gugus pergi dan digantikan oleh gugus NH2 pada hidrazin. 
Pada penelitian ini, senyawa p-hidroksibenzohidrazida ini disintesis 
dengan dua metode yang berbeda yakni metode konvensional dan 
iradiasi gelombang mikro. Sintesis dengan metode iradiasi 
gelombang mikro diharapkan lebih efisien dibandingkan metode 
konvensional. Perbedaan yang signifikan dari kedua metode ini 
dapat ditinjau dari  lama waktu reaksi dan persentase perolehan hasil 
sintesis. 

Sintesis dengan metode konvensional dilakukan dengan 
refluks selama 5 jam pada suhu didih pelarut etanol p.a. Sedangkan 
dengan metode iradiasi gelombang mikro dilakukan selama 10 menit 
pada daya 160  watt, dan bebas pelarut. Kedua sintesis ini 
menggunakan perbandingan mol yang sama yaitu metil                                
p-hidroksibenzoat : hidrazin hidrat 1:5. Selanjutnya senyawa hasil 
reaksi dari kedua metode tersebut direkristalisasi dengan pelarut 
etanol 70%.  

Analisis spektroskopi UV-Vis p-hidroksibenzohidrazida 
menunjukkan panjang gelombang maksimum pada 252,5 nm. Pada 
data inframerah menunjukkan adanya serapan gugus –C=C aromatik 
(1508 dan 1467 cm-1), -N-H (3197 cm-1), -C-N amida (1590 cm-1), -
C=O amida (1610 cm-1), -O-H (3318       cm-1), -C-H sp2 (3011 cm-

1), dan benzena tersubstitusi para (850 nm). Sementara itu hasil 
spektrum resonansi magnetik proton menunjukkan pergeseran kimia 
dari atom H cincin aromatik (6,73-6,79 ppm, duplet, J= 8,4 Hz, dan 
7,66-7,70 ppm, duplet, J= 8,8 Hz), atom H pada O-H (9,41 ppm, 
singlet), atom H pada N-H (9,85 ppm,singlet), atom H pada N-H2 
(4,30 ppm, singlet).  
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Pada penelitian diperoleh persentase hasil sintesis                           
p-hidroksibenzohidrazida dengan metode konvensional sebesar 
66,80% ± 0,0372, dan sintesis dengan metode iradiasi gelombang 
mikro menghasilkan persentase hasil sintesis 83,19% ± 0,0401. 
Metode iradiasi gelombang mikro lebih efisien daripada metode 
konvensional karena pada metode iradiasi gelombang mikro terjadi 
transfer energi dari gelombang mikro menjadi energi panas yang 
masuk ke dalam campuran reaksi, sehingga panas akan terdistribusi 
merata. Sintesis dengan metode ini juga bebas pelarut sehingga hasil 
yang didapat lebih murni, dan mengurangi terjadinya dekomposisi. 
Pada sintesis metode konvensional terjadi perpindahan panas dari 
luar ke dalam sistem dari suhu tinggi ke suhu rendah. Proses ini 
memakan waktu karena agar terjadi perpindahan panas molekul-
molekul harus saling bereaksi sehingga panas yang dihasilkan tidak 
merata dan kurang efisien. 

Hasil menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dari 
kedua metode berdasarkan analisis statistika uji independent t.  
Berdasarkan analisis statistika uji t independent  dengan program 
IBM SPSS  Data Statistic Editor Ver 21 diketahui bahwa 
signifikansi data hasil persentase < 0,05 maka Ha diterima, sehingga 
perbandingan kedua metode bermakna. Oleh karena itu, sintesis 
secara iradiasi gelombang mikro lebih efisien dibandingkan sintesis 
secara konvensional. 
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