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PADA BENZALDEHIDA TERHADAP PERSENTASE  

HASIL SINTESIS N’-(p-METOKSIBENZILIDEN) 
ISONIKOTINOHIDRAZIDA 

 
Naksa Garnida Arfie 

 
 N`-(p-metoksibenziliden)isonikotinohidrazida merupakan 

senyawa turunan INH yang diduga mampu memberikan aktivitas  
yang lebih baik dengan tingkat toksisitas yang lebih rendah. 
Penambahan substituen metoksi (-OCH3) pada benzaldehida pada 
sintesin senyawa  N`-(p-metoksibenziliden)isonikotinohidrazida 
mempengaruhi reaktivitasnya terhadap reaksi adisi-eliminasi 
nukleofilik. Pada penelitian ini dilakukan sintesis senyawa senyawa 
N`-benzilidenisonikotinohidrazida sebagai pembanding dan senyawa 
N`-(p-metoksibenziliden)isonikotinohidrazida untuk mengetahui 
pengaruh gugus metoksi posisi para pada benzaldehida terhadap 
persentase hasil dari senyawa N’-(p-metoksibenziliden)isonikotino 
hidrazida pada kondisi yang sama. Persentase hasil digunakan 
sebagai parameter untuk membandingkan pengaruh gugus metoksi 
pada kedua senyawa hasil sintesis. 

Reaksi ini melibatkan reaksi adisi nukleofilik antara 
Isonikotinohidrazida (INH) dengan benzaldehida dan INH dengan 
benzaldehida tersubstitusi, yaitu p-metoksi benzaldehida yang 
direfluks selama 1 jam dengan katalis asam dan pelarut etanol. Hasil 
reaksi didiamkan pada suhu kamar selama 24 jam. Kristal yang 
terbentuk dinetralkan dengan NaHCO3 10%, dicuci dengan air dan 
pH dicek dengan kertas lakmus. Pemurnian dilakukan dengan 
rekristalisasi dalam pelarut etanol. 

Identifikasi senyawa N’-benzilidenisonikotinohidrazida dengan 
spektrofotometer UV, memberikan serapan UV pada λ 300.0 nm. 
Senyawa awal, yaitu INH memberikan serapan pada λ 263.5 nm 
sedangkan benzaldehida pada λ 242.0 nm. Identifikasi dengan 
spektrofotometer inframerah menunjukkan adanya gugus fungsi 
seperti C-H aromatis (3025 cm-1), C=C aromatis (1412 cm-1), R-
CON (1692 cm-1), -NH (3197 cm-1), C=N (1566 cm-1) dan C-N 
aromatis (1285 cm-1). Hasil identifikasi ini sesuai dengan gugus-
gugus fungsi yang terdapat pada senyawa N’-benzilidenisonikotino 
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hidrazida. Identifikasi dengan resonansi magnet inti proton (1H-
NMR) menunjukkan pergeseran kimia 5 proton H dari gugus 
aromatis (7.45-7.71 ppm, multiplet),  1 proton dari N=CH (8.43ppm, 
singlet), 1 proton dari N=NH (12.02 ppm, singlet), 2 proton dari 
cincin piridin yang berikatan dengan C karbonil (7.79 ppm, doblet) 
dan 2 proton dari cincin piridin yang berikatan dengan N (8.75 ppm, 
doblet).  

Identifikasi senyawa N’-(p-metoksibenziliden)isonikotino 
hidrazida dengan spektrofotometer UV, memberikan serapan UV 
pada λ 315.5 nm dan λ 226 nm. Senyawa awal, yaitu INH 
memberikan serapan UV pada λ 263.5 nm, sedangkan p-
metoksibenzaldehida memberikan serapan pada  λ 274.5 nm dan  λ 
224.0 nm. Identifikasi dengan spektrofotometer inframerah 
menunjukkan adanya gugus fungsi seperti C-H aromatis pada (3041 
cm-1), ikatan C=C aromatis (1413 cm-1), amida (R-CON) (1655 cm-

1), amida sekunder (-NH) (3444 cm-1), imina (C=N) (1655 cm-1) dan 
eter (C-O-C) (1258 cm-1). Hasil identifikasi ini sesuai dengan gugus-
gugus fungsi yang terdapat pada senyawa N’-(p-metoksi 
benziliden)isonikotinohidrazida. 

Persentase hasil yang didapatkan dari sintesis senyawa N’-
benzilidenisonikotinohidrazida dan senyawa N’-(p-metoksi 
benziliden)isonikotinohidrazida masing-masing adalah 59.03% dan 
61.69%. Hasil analisis statistika menggunakan Independent T-Test 
menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang bermakna pada 
persentase hasil. Sehingga adanya gugus metoksi (-OCH3) posisi 
para pada benzaldehida tidak dapat memberikan hasil yang 
signifikan terhadap persentase hasil senyawa N’-(p-
metoksibenziliden) isonikotinohidrazida karena adanya efek induksi 
dan resonansi yang bekerja berlawanan. 

Atom O pada –OCH3 bersifat elektronegatif sehingga 
cenderung menarik elektron pada cincin aromatis dan C karbonil 
yang mengakibatkan C karbonil lebih δ+ sehingga penyerangan oleh 
nukleofil terjadi lebih mudah. Selain itu, atom O pada –OCH3 
mempunyai dua pasang pasangan elektron bebas  (PEB) yang dapat 
mendonorkan elektronnya ke cicncin aromatis sehingga terjadi 
resonansi. Akibatnya terbentuk karbokation dengan bermacam-
macam bentuk resonansi yang menyebabkan atom C karbonil 
mempunyai ikatan rangkap dengan atom C pada cincin aromatis 
sehingga atom C karbonil sulit membentuk δ+ dan penyerangan 
nukleofil sulit terjadi.  
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Untuk mendapatkan persentase hasil yang lebih tinggi pada 
metode sintesis secara konvensional, yaitu dengan refluks, harus 
menambah lama waktu reaksi sampai seluruh senyawa terbentuk. 
Sehingga untuk mempersingkat waktu reaksi, disarankan untuk 
menggunakan metode yang lebih modern, seperti menggunakan 
gelombang mikro.  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH GUGUS ... NAKSA GARNIDA ARFIE




