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Senyawa derivat 1,3-benzoksazin dan senyawa β-aminoalkil 

karbonil adalah 2 golongan senyawa yang banyak diteliti untuk 

dikembangkan sebagai obat. Pada penelitian ini dilakukan sintesis senyawa 

derivat 1,3-benzoksazin yaitu 6-alil-8-metoksi-3-fenil-3,4-dihidro-2H-

benzo[e][1,3]oksazin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variasi perbandingan senyawa awal yaitu eugenol, anilina, dan formaldehida 

terhadap rendemen hasil senyawa 6-alil-8-metoksi-3-fenil-3,4-dihidro-2H-

benzo[e][1,3]oksazin dengan kondisi lama pemanasan refluks yang sama 

yaitu selama 24 jam pada suhu 65oC.  

Dari hasil refluks diperoleh cairan coklat tua. Selanjutnya dari hasil 

refluks dipartisi dengan aquadestila dan etil asetat. Fase etil asetat kemudian 

dibebaskan dari fase air dengan cara diekstraksi dengan larutan NaCl jenuh 

dan diberi pengering Na2SO4 anhidrat untuk menghilangkan air yang dapat 

mengganggu proses pemisahan dengan kromatografi kolom. 

Proses kromatografi kolom dilakukan dengan menggunakan serbuk 

silika gel 60  sebagai fase diam dan heksana : etil asetat 10:1 sebagai fase 

gerak. Eluat di tampung pada vial kemudian masing-masing dikumpulkan 

berdasarkan Rf noda yang sama. 

Pada kondisi reaksi antara eugenol, anilina, dan formaldehida 

dangan perbandingan (1:1:2), (1:2:3), (1:3:4) dengan lama proses refluks 

selama 24 jam pada suhu 65oC didapatkan senyawa 4-alil-2-metoksi-6-

((fenilamino)metil)fenol 
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 Uji kemurnian dilakukan metode KLT dengan 3 sistem eluen. Dari 

uji kemurnian  senyawa 4-alil-2-metoksi-6-((fenilamino)metil)fenol  yang 

dieluasi dengan heksana: etil asetat : metanol  (10:1:1),  kloroform : metanol 

(50 :1) dan heksana : etil asetat (5:1) dihasilkan satu noda yang berbeda Rf 

nya dengan noda eugenol dan anilina.  

Dari identifikasi spektrofotometri UV diperoleh hasil profil 

spektrum yang berbeda dengan anilina dan eugenol. Dari identifikasi 

spektrofotometri inframerah diperoleh hasil serapan menunjukan gugus 

fungsi pada senyawa  4-alil-2-metoksi-6-((fenilamino)metil)fenol. dari 

analisis spektrum 1H-NMR  didapatkan struktur senyawa 4-alil-2-metoksi-6-

((fenilamino)metil)fenol. 

Pada reaksi eugenol, anilina dan formaldehida dangan perbandingan 

yang berlebih (1:5:10) refluks pada suhu 65oC selama 72 jam maka 

didapatkan senyawa 6-alil-8-metoksi-3-fenil-3,4-dihidro-2H-benzo[e][1,3]-

oksazin dan 4-alil-2-metoksi-6-((fenilamino)metil)fenol. 

Uji kemurnian senyawa 6-alil-8-metoksi-3-fenil-3,4-dihidro-2H-

benzo[e][1,3]oksazin dilakukan metode KLT dengan 3 sistem eluen, Proses 

eluasi dilakukan dengan heksana : etil asetat : metanol (10:1:1), kloroform : 

metanol (30 :1), heksana : etil asetat (5:1). Dari hasil uji kemurniaan 

dihasilkan satu noda.  

Dari identifikasi spektrofotometri UV diperoleh profil spektra yang 

berbeda dengan anilina dan eugenol. Dari  identifikasi spektrofotometri 

inframerah diperoleh hasil serapan menunjukan gugus fungsi pada senyawa 

6-alil-8-metoksi-3-fenil-3,4-dihidro-2H-benzo[e][1,3]oksazin. Dari analisis 

spektrum 1H-NMR  diperoleh  struktur senyawa 6-alil-8-metoksi-3-fenil-3,4-

dihidro-2H-benzo[e][1,3]oksazin. 

Pengaruh perbandingan eugenol, anilina dan formaldehida terhadap 

hasil sintesis 6-alil-8-metoksi-3-fenil-3,4-dihidro-2H-benzo[e][1,3]oksazin 

dan 4-alil-2-metoksi-6-((fenilamino)metil)fenol yaitu pada perbandingan 

eugenol, anilina dan formaldehida (1:1:2), (1;2;3), (1:3:4) meningkatnya 

senyawa 4-alil-2-metoksi-6-((fenilamino)metil)fenol dengan persentase hasil 

10%, 22%, dan 36 %.  Perbedaan perbandingan mol  eugenol, anilina, dan 

formaldehida dapat mempengaruhi hasil sintesis senyawa 4-alil-2-metoksi-

(6-fenilaminometil)fenol). Semakin tinggi perbandingan mol dari anilina dan 

formaldehida, maka semakin banyak ion iminium yang dihasilkan yang bisa 

bereaksi lebih lanjut dengan senyawa 4-alil-2-metoksi-(6-
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fenilaminometil)fenol) sehingga akan terbentuk senyawa 6-alil-8-metoksi-3-

fenil-3,4-dihidro-2H-benzo[e][1,3]oksazin. Terbentuknya senyawa 6-alil-8-

metoksi-3-fenil-3,4-dihidro-2H-benzo[e][1,3]oksazin membutuhkan anilina 

dan formaldehida yang sangat berlebih dengan proses refluks yang jauh lebih 

lama. 
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