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 Siklooksigenase (COX) merupakan enzim yang sering kali menjadi target dari 
obat anti inflamasi, karena enzim tersebut mempengaruhi produksi PG (salah satu 
mediator inflamasi). Obat anti inflamasi, yaitu golongan NSAID umumnya 
menghambat enzim ini secara non selektif dan menyebabkan efek samping pada 
saluran cerna. Untuk meminimalisasi efek samping obat-obat inhibitor COX perlu 
dikembangkan obat yang selektif menghambat COX-2 melalui modifikasi struktur. 
Dipilih senyawa awal EPMS karena diketahui memiliki aktivitas analgesik dan anti 
inflamasi, dengan mekanisme hambatan pada COX. Ditinjau dari strukturnya, EPMS 
memiliki cincin aromatik, ikatan rangkap vinilik, gugus ester, dan gugus eter, 
sehingga memungkinkan untuk dilakukan modifikasi struktur. Selain itu, EPMS 
mudah diperoleh, salah satunya melalui isolasi rimpang Kaempferia galanga L., 
karena kandungan EPMS yang cukup besar dalam tanaman tersebut dan kencur 
mudah diperoleh di Indonesia. Sementara itu, senyawa target dalam sintesis ini 
adalah p-metoksisinamoilhidrazida yang memiliki satu cincin aromatik dan gugus 
aksepor ikatan hidrogen. Senyawa tersebut berpotensi untuk dikembangkan lebih 
lanjut menjadi inhibitor COX-2 yang memiliki gugus farmakofor berupa satu 
akseptor ikatan hidrogen, dua gugus hidrofobik, dan satu cicin aromatik. 
 Tahap pertama penelitian ini adalah isolasi EPMS dari rimpang kencur 
menggunakan metode perkolasi dengan etanol, diperoleh isolat berupa kristal jarum 
berwarna putih. Pada pengamatan terhadap isolat secara KLT dengan tiga campuran 
eluen yang berbeda menunjukkan hanya ada satu noda, dan jarak lebur isolat 47-
49,3◦C. Identifikasi isolat dengan spektrofotometri IR memberikan pita serapan pada 
1707 cm-1 yang menunjukkan vibrasi gugus C=O ester. Adanya gugus C-O ester 
ditunjukkan oleh pita serapan pada 1173 cm-1. Gugus C=C alkena, dan cincin 
aromatik tersubstitusi para berturut-turut ditunjukkan oleh serapan pada bilangan 
gelombang 1602 cm-1 dan 829 cm-1. 
 Identifikasi menggunakan spektrometri 1H-NMR didapatkan adanya puncak 
pada δH = 1,32 ppm (triplet, 3H, J = 7,2 Hz) dan δH = 4,24 ppm (kuartet, 2H, J = 7,2 
Hz), hasil tersebut sesuai untuk sistem –CO-O-CH2-CH3. Serapan pada δH = 3,82 
ppm (singlet, 3H) sesuai untuk gugus –OCH3. Proton yang terikat pada C=C dengan 
konfigurasi trans ditunjukkan oleh puncak doblet pada geseran kimia 6,29 ppm dan 
7,62 ppm (1H, J = 16,0 Hz). Sedangkan puncak doblet pada geseran kimia 7,46 ppm 
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dan 6,88 ppm (2H, J = 9,0 Hz) menunjukkan proton-proton pada cincin aromatik. 
Untuk hasil identifikasi menggunakan spektrofotometri UV diperoleh λmaks isolat 
sebesar 284,5 nm. Dari hasil identifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa isolat 
merupakan senyawa EPMS, dengan rendemen sebesar 2,17%.   
 Sintesis senyawa target dilakukan menggunakan metode pemanasan 
konvensional dilakukan pada suhu 78-80◦C selama 6,5 jam. Hasil sintesis dengan 
metode tersebut selanjutnya dibandingkan dengan hasil sintesis menggunakan iradiasi 
gelombang mikro dengan daya 120 W selama 25 menit, guna menentukan metode 
yang lebih efektif (membutuhkan waktu reaksi yang lebih singkat dan menghasilkan 
senyawa target dengan persentase lebih besar) untuk mensintesis p-
metoksisinamoilhidrazida.  
 Dari hasil pengamatan kesempurnaan reaksi dengan KLT, diketahui bahwa 
dalam hasil sintesis terdapat lebih dari satu senyawa, baik sintesis menggunakan 
metode pemanasan konvesional maupun iradiasi gelombang mikro. Sehingga, 
campuran tersebut dipisahkan dengan kromatografi kolom. Dari hasil pemisahan 
diperoleh satu fraksi, fraksi 1(1) dari hasil sintesis menggunakan pemanasan 
konvensional dan fraksi 1(2) dari hasil sintesis menggunakan iradiasi gelombang 
mikro menunjukkan satu noda dengan Rf yang sama saat dianalisis dengan KLT. 
Setelah dilakukan penentuan jarak lebur fraksi tunggal fraksi 1(2) diperoleh nilai 
71,3-74◦C. Asumsi bahwa fraksi 1(1) dan fraksi 1(2) merupakan senyawa yang sama 
didukung dengan hasil penentuan jarak lebur campuran dua fraksi yang tidak jauh 
berbeda dengan jarak lebur fraksi tunggal, yakni 71-74,5◦C. Hasil penentuan 
kemurnian fraksi 1(2) dengan KLT menggunakan tiga sistem eluen menunjukkan 
adanya satu noda. 
 Senyawa hasil sintesis ini merupakan padatan berwarna putih-kekuningan, 
dan tidak berbau. Kemudian senyawa tersebut diidentifikasi strukturnya 
menggunakan spektrofotometri IR, spektrometri 1H-NMR, dan spektrofotometri UV. 
Pada hasil identifikasi menggunakan spektrofotometri IR dapat dilihat keberadaan 
gugus C-N (amida), N-H, C=O (amida), C=C aromatik, C-O, dan cicin aromatik 
tersubstitusi para pada bilangan gelombang berturut-turut yaitu 1512 cm-1, 3316 cm-1, 
1674 cm-1, 1611 cm-1, 1246 cm-1, dan 824 cm-1. Semua gugus fungsi tersebut ada 
dalam struktur p-metoksisinamoilhidrazida, namun gugus C=C alkena tidak muncul 
pada spektra IR senyawa hasil sintesis. Sementara itu, hasil identifikasi dengan 
spektrofotometer UV menunjukkan λmaks senyawa hasil sintesis = 223,5 nm. Hasil ini 
menunjukkan adanya pergeseran ke arah panjang gelombang yang lebih pendek, 
diduga karena berkurangnya gugus kromofor (-C=C-). Hal ini diperkuat dengan hasil 
identifikasi dengan spektrometri 1H-NMR yang menunjukkan adanya puncak singlet 
pada δH = 3,70 ppm, dan ini sesuai untuk proton pada –OCH3. Proton pada cincin 
aromatik memberikan puncak doblet pada δH = 6,75 ppm dan 7,03 ppm (J = 8,4 Hz) 
dan menunjukkan bahwa cincin aromatik tersubstitusi para. Puncak lainnya muncul 
pada δH = 2,35 dan 2,84 ppm (triplet, 2H, J = 7,9 Hz) dan sesuai untuk proton pada –
CH2-CH2-. Dari hasil identifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam struktur 
senyawa hasil sintesis tidak terdapat gugus C=C. Sementara itu, meskipun proton 
pada -N-H (amida) dan –NH2 tidak tampak pada spektra 1H-NMR, adanya gugus ini 
dapat dilihat dari spektra IR senyawa hasil sintesis. Dengan demikian, senyawa hasil 
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sintesis bukanlah senyawa target melainkan senyawa 3-(4-
metoksifenil)propanahidrazida. Karena senyawa yang dihasilkan bukan senyawa 
target, persentase hasil sintesis p-metoksisinamoilhidrazida menggunakan metode 
pemanasan konvensional dan iradiasi gelombang mikro tidak dapat dibandingkan. 
 Tidak terbentuknya senyawa target dapat terjadi karena hidrazin ternyata juga 
dapat berfungsi sebagai pereduksi. Hidrazin dapat teroksidasi menjadi diimida karena 
adanya oksigen, dan diimida dapat dengan mudah mereduksi alkena maupun alkuna 
melalui proses perisiklik. Dalam penelitian ini, peralatan yang digunakan masih 
memungkinkan terjadinya kontak antara sistem dengan udara (sumber O2), sehingga 
bisa terjadi dua kemungkinan. Pertama, EPMS sebagai bahan awal terlebih dulu 
mengalami reduksi oleh diimida, setelah itu bereaksi dengan hidrazin hidrat 
membentuk 3-(4-metoksifenil)propanahidrazida melalui mekanisme reaksi substitusi 
asil nukleofilik. Kedua, EPMS bereaksi dengan hidrazin hidrat membentuk senyawa 
p-metoksisinamoilhidrazida, kemudian senyawa target tersebut mengalami reduksi 
menjadi 3-(4-metoksifenil)propanahidrazida. Diimida sendiri merupakan senyawa 
intermediate yang tidak dapat diisolasi, setelah substrat yang dapat direduksi habis, 
diimida akan segera mendestruksi dirinya sendiri menjadi gas nitrogen dan hidrazin. 
 Dari hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa sintesis p-
metoksisinamoilhidrazida dengan bahan awal EPMS dan hidrazin hidrat sebaiknya 
dicoba dengan menggunakan alat yang dapat menghindari terjadinya kontak antara 
hidrazin dengan udara (sistem tertutup), dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
untuk mengetahui manfaat senyawa yang dihasilkan dalam penelitian ini, yakni 3-(4-
metoksifenil)propanahidrazida.  
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