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RINGKASAN 

SINTESIS N’-BENZILIDENISONIAZIDA DAN N’-(4-
HIDROKSI-3-METOKSIBENZILIDEN)ISONIAZIDA 

DENGAN METODE IRADIASI GELOMBANG MIKRO 

Tita Alvinda Kosasih 
 

Sintesis N’-benzilidenisoniazida dilakukan dengan 
menggunaan metode iradiasi gelombang mikro. Uji kemurnian 
dilakukan dengan penentuan jarak lebur dan metode KLT dengan 
tiga eluen yang berbeda. Dari hasil penentuan jarak lebur 
menunjukkan senyawa A memiliki jarak lebur 198-200oC. Pada uji 
kemurnian dengan metode KLT diperoleh harga Rf hasil sintesis 
senyawa A dengan tiga eluen berbeda menunjukkan harga Rf 
berturut-turut 0,33; 0,46; 0,64 dan diperoleh satu noda. 

Identifikasi struktur dilakukan dengan menggunakan 
spektrofotometri UV-Vis, spektrofotometri IR dan spektroskopi 1H-
NMR. Dari hasil identifikasi menggunakan spektrofotometri UV-Vis 
diperoleh panjang gelombang maksimum 301,5 nm dalam pelarut 
etanol. Dari hasil identifikasi menggunakan spektrofotometri IR 
menunjukkan serapan pada bilangan gelombang 3026 cm-1 yang 
menunjukkan gugus fungsi –NH, 3198 cm-1 yang menunjukkan 
gugus fungsi -CH alifatis, 1692 cm-1 yang menunjukkan gugus 
fungsi –C=O, 1565 cm-1 yang menunjukkan gugus fungsi HC=N. 
Dari hasil identifikasi menggunakan spektroskopi 1H-NMR 
memberikan puncak pada pergeseran kimia δ 7,42 – 7,72 ppm (5H, 
m, C2’-C6’), 8,43 ppm (1H, s, N=CH), 8,75 ppm (2H, dd, J= 1,6 ; 
6,0 Hz, C3 dan C5), 7,78 ppm (2H, dd, J= 1,2 ; 4,4 Hz, C2 dan C6), 
12,02 ppm (1H, s, HN-N). Berdasarkan data tersebut menunjukkan 
bahwa spektra H-NMR senyawa pertama identik dengan jumlah, 
jenis, lingkungan kimia proton-proton dengan struktur senyawa 
target, yaitu N’-benzilidenisoniazida. 

Sintesis N’-(4-hidroksi-3-metoksibenziliden)isoniazida dari 
reaksi antara vanilin dan isoniazida. Dari hasil uji kemurnian dengan 
penentuan jarak lebur menunjukkan jarak lebur 231-233oC. Uji 
kemurnian dengan metode KLT dengan tiga eluen berbeda antara 
lain menunjukkan harga Rf berturut-turut 0,21; 0,37; 0,54 dan 
masing-masing diperoleh satu noda. 
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Identifikasi struktur dilakukan dengan menggunakan 
spektrofotometri UV-Vis, spektrofotometri IR dan spektroskopi 1H-
NMR. Dari hasil identifikasi menggunakan spektrofotometri UV-Vis 
diketahui bahwa λ maks sebesar 331,5 nm dalam pelarut etanol. Dari 
hasil identifikasi menggunakan spektrofotometri IR memberikan 
serapan pada bilangan gelombang 3078 cm-1 yang menunjukkan 
gugus fungsi –NH, 3417 cm-1 yang menunjukkan gugus fungsi –OH; 
3039 cm-1 yang menunjukkan gugus fungsi -CH alifatis, 1658 cm-1 
yang menunjukkan gugus fungsi –C=O; 1578 cm-1 yang 
menunjukkan gugus fungsi HC=N; dan 1290cm-1 yang menunjukkan 
gugus fungsi -C–O. Dari hasil identifikasi menggunakan 
spektroskopi 1H-NMR menunjukkan pergeseran kimia 3,73 ppm 
muncul puncak singlet dengan jumlah proton 3 yang merupakan 
atom H dari metoksi. Pada pergeseran kimia 9,53 terlihat puncak 
singlet, memiliki proton sebanyak 1 yang merupakan H dari OH. 
6,80 ppm (1H, d, J=8,2 Hz C3’), 7,06 ppm (1H, d, J-8,2 Hz, C2’), 
7,28 ppm (1H, s, C6’), 8,30 ppm (1H, s, N=CH), 7,76 ppm (2H, d, 
J= 4,4 Hz, C2 dan C6), 8,73 ppm (2H, d, J= 4,4 Hz, C2 dan C6), 
11,83 ppm (1H, s, HN-N). Berdasarkan data tersebut menunjukkan 
bahwa spektra H-NMR senyawa kedua identik dengan jumlah, jenis, 
lingkungan kimia proton – proton dengan struktur senyawa target, 
yaitu N’-(4-hidroksi-3-metoksibenziliden)isoniazida. 

Persentase hasil N’-(4-hidroksi-3-metoksibenzilliden) 
isoniazida (82 %) lebih besar dibandingkan persentase hasil N’-
benzillidenisoniazida (77 %). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa vanilin lebih reaktif daripada benzaldehida pada reaksinya 
dengan isoniazida. 
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