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RINGKASAN 

PENGARUH SUBSTITUEN 2-METOKSI PADA SINTESIS 

TURUNAN 2-HIDROKSIBENZOHIDRAZIDA DENGAN 

IRADIASI GELOMBANG MIKRO 

Gemilang Hardyanputrinda 
 
 Nyeri merupakan permasalahan yang sangat penting bagi 

kesehatan penduduk secara global, sedangkan obat analgesik opioid 
dan OAINS telah begitu lama digunakan dalam penanganan nyeri. 
Efek samping dan aktivitas yang kurang mumpuni dari golongan 
obat tersebut menjadi alasan untuk memulai pengembangan obat 
analgesik baru, antara lain pengembangan senyawa hidrazon dengan 
aktivitas analgesik poten dan efek samping pendarahan lambung 
rendah, salah satunya senyawa N’-(2-metoksibenziliden)-2-hidroksi-
benzohidrazida yang selanjutnya dapat diuji aktivitas analgesiknya. 

Sintesis senyawa N’-(2-metoksibenziliden)-2-hidroksibenzo-
hidrazida dilakukan menggunakan iradiasi gelombang mikro untuk 
mempercepat waktu reaksi dan tanpa pelarut. Substitusi gugus 2-
metoksi pada struktur senyawa N’-(2-metoksibenziliden)-2-
hidroksibenzohidrazida mempengaruhi persen hasil sintesis melalui 
aspek elektronik maupun sterik.  Masalah dalam penelitian ini adalah 
apakah sintesis senyawa N’-(2-metoksibenziliden)-2-hidroksibenzo-
hidrazida dapat dilakukan dengan menggunakan iradiasi gelombang 
mikro dan bagaimana pengaruh penambahan gugus 2-metoksi 
terhadap proses sintesis N’-(2-metoksibenziliden)-2-hidroksibenzo-
hidrazida ditinjau dari persen hasil sintesis. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh 
penambahan gugus 2-metoksi dalam sintesis senyawa N’-(2-metoksi-
benziliden)-2-hidroksibenzohidrazida ditinjau dari persen hasil 
sintesis. Sintesis senyawa N’-(2-metoksibenziliden)-2-hidroksi-
benzohidrazida dilakukan melalui dua tahap, yaitu sintesis senyawa 
2-hidroksibenzohidrazida dan sintesis senyawa N’-(2-metoksi-
benziliden)-2-hidroksibenzohidrazida. Untuk mengetahui pengaruh 
substituen gugus 2-metoksi, persen hasil sintesis senyawa N’-(2-
metoksibenziliden)-2-hidroksibenzohidrazida dibandingkan dengan 
persen hasil sintesis senyawa N’-benziliden-2-hidroksibenzo-
hidrazida melalui analisis statistik. 
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Sintesis senyawa 2-hidroksibenzohidrazida dilakukan dengan 
mereaksikan 10 mmol metil salisilat dan 20 mmol hidrazina hidrat, 
kemudian dilakukan iradiasi gelombang mikro dengan daya 120 watt 
selama 8 menit dengan pengadukan setiap 1 menit. Prosedur tersebut 
menghasilkan rendemen sebesar (69 ± 1,3)%. Senyawa hasil sintesis 
2-hidroksibenzohidrazida berupa kristal jarum berwarna putih.  

Pengujian kemurnian senyawa 2-hidroksibenzohidrazida 
dilakukan melalui pengamatan titik lebur dan kromatografi lapis 
tipis. Titik lebur senyawa 2-hidroksibenzohidrazida sebesar 146-
147°C. Kromatografi lapis tipis dengan fase gerak kloroform:etil 
asetat = 2:3, etil asetat:kloroform:metanol = 8:1:0,5 dan etil asetat: 
metanol = 2:1 menghasilkan noda tunggal. 

Penentuan struktur senyawa 2-hidroksibenzohidrazida 
dilakukan dengan spektrofotometri UV-Vis, spektrometri inframerah 
dan spektrometri 1H-NMR. Identifikasi senyawa 2-hidroksibenzo-
hidrazida dengan spektrofotometri UV-Vis menunjukkan panjang 
gelombang maksimum pada 299 nm. Spektrum inframerah senyawa 
2-hidroksibenzohidrazida menunjukkan serapan pada bilangan 
gelombang 1648 dari C=O amida, sekitar 2756 dari NH2 primer dan 
bilangan gelombang 3320 dari NH sekunder. Spektra NMR senyawa 
2-hidroksibenzohidrazida memberikan sinyal pada δ 4,58 ppm (2H, 
s) dari gugus NH2 primer dan 10,00 ppm (1H, s) dari gugus NH 
sekunder pada ikatan NH–NH2. 

Sintesis senyawa N’-benziliden-2-hidroksibenzohidrazida 
dilakukan dengan mereaksikan 2 mmol senyawa 2-hidroksi-
benzohidrazida dengan 4 mmol benzaldehida dalam 1 ml etanol dan 
ditambahkan 1 tetes HCl pekat sebagai katalis. Campuran diiradiasi 
dengan gelombang mikro dengan daya 360 watt selama 2 menit, dan 
diaduk setiap 30 detik. Prosedur ini menghasilkan rendemen sebesar 
(88 ± 2,5)%. Senyawa hasil sintesis N’-benziliden-2-hidroksibenzo-
hidrazida berupa kristal jarum berwarna putih. 

Titik lebur senyawa N’-benziliden-2-hidroksibenzohidrazida 
sebesar 250-251°C. Kromatografi lapis tipis dengan fase gerak 
kloroform:etil asetat:n-heksana = 1:1:2, etil asetat:n-heksana = 3:1 
dan etil asetat:metanol = 1:2 menghasilkan noda tunggal. 

Identifikasi senyawa N’-benziliden-2-hidroksibenzohidrazida 
dengan spektrofotometri UV-Vis menunjukkan serapan yang tinggi 
pada panjang gelombang 299 nm dan 312 nm. Spektrum inframerah 
senyawa 2-hidroksibenzohidrazida menunjukkan serapan pada 
bilangan gelombang 3027 dari NH sekunder, 1564 dari gugus C=N 
benziliden dan 2928 dari Csp2-H dari ikatan N=C–H. Spektra NMR 
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senyawa 2-hidroksibenzohidrazida memberikan sinyal pada δ 8,41 
ppm (1H, s) dari gugus CH dari ikatan NH–N=C–H; dan  11,82 ppm 
(1H, s) berasal dari gugus NH sekunder pada ikatan NH–N=C–H. 

Sintesis senyawa N’-(2-metoksibenziliden)-2-hidroksibenzo-
hidrazida dilakukan dengan prosedur yang sama dengan prosedur 
sintesis senyawa N’-benziliden-2-hidroksibenzohidrazida. Sintesis 
dilakukan dengan mereaksikan 2 mmol senyawa 2-hidroksibenzo-
hidrazida dengan 4 mmol 2-metoksibenzaldehida dalam 1 ml etanol 
dan ditambahkan 1 tetes HCl pekat sebagai katalis. Campuran 
diiradiasi dengan gelombang mikro dengan daya 360 watt selama 2 
menit, dan diaduk setiap 30 detik. Prosedur ini menghasilkan 
rendemen sebesar (76 ± 3,5)%. Senyawa hasil sintesis N’-(2-
metoksibenziliden)-2-hidroksibenzohidrazida berupa padatan putih 
berbentuk bulat. 

Titik lebur senyawa N’-(2-metoksibenziliden)-2-hidroksi-
benzohidrazida sebesar 173-174°C. Kromatografi lapis tipis dengan 
fase gerak etil asetat:n-heksana = 1:3, kloroform:etil asetat:n-heksana 
= 1:1:2 dan kloroform:etil asetat = 1:1 menghasilkan noda tunggal. 

Identifikasi senyawa N’-(2-metoksibenziliden)-2-hidroksi-
benzohidrazida dengan spektrofotometri UV-Vis menunjukkan 
panjang gelombang maksimum pada  329,5 nm. Spektra inframerah 
menunjukkan serapan pada bilangan gelombang 3023 dari NH 
sekunder, 1601 dari gugus C=N benziliden, 2692 dari gugus Csp2-H 
pada ikatan N=C–H, 2843 dari gugus Csp3-H dan 1252 dari gugus 
C–O eter. Spektra NMR senyawa N’-(2-metoksibenziliden)-2-
hidroksibenzohidrazida memberikan sinyal pada δ 3,83 ppm (3H, s) 
dari CH gugus O–CH3 gugus metoksi; 8,77 ppm (1H, s) dari gugus 
CH dari ikatan NH–N=C–H; dan  11,82-11,97 ppm (2H, s) dari 
gugus OH dan gugus NH sekunder pada ikatan NH–N=C–H. 

Analisis statistik dilakukan dengan metode independent t-test. 
Melalui analisis statistik disimpulkan bahwa terdapat penurunan 
bermakna persen hasil sintesis senyawa N’-(2-metoksibenziliden)-2-
hidroksibenzohidrazida karena substitusi gugus 2-metoksi melalui 
pendonoran elektron secara resonansi dan faktor sterik.  

Rendemen hasil sintesis senyawa N’-(2-metoksibenziliden)-2-
hidroksibenzohidrazida sebesar 76% menunjukkan bahwa prosedur 
ini dapat diterapkan dalam sintesis turunan 2-hidroksibenzo-
hidrazida. Penelitian ini disarankan untuk dilanjutkan uji aktivitas 
senyawa  N’-(2-metoksibenziliden)-2-hidroksibenzohidrazida 
sebagai analgesik sehingga dapat dikembangkan sebagai obat baru 
yang dapat berperan dalam dunia medis. 
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