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SINTESIS SENYAWA 4-(6-ALIL-8-

METOKSI-2H-BENZO[e][1,3]OKSAZIN-

3(4H)-IL)FENOL DAN 4-ALIL-2- 

((4-HIDROKSIFENILAMINO)METIL)- 

6-METOKSIFENOL 
 

Dwi Ayu Fani Novitasari 

Eugenol merupakan produk minyak atsiri yang 

banyaknya melimpah di Indonesia namun sayangnya belum 

banyak dipotensikan pemanfaatannya. Dalam beberapa studi 

farmakologi dibuktikan bahwa eugenol memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri, antifungi, antioksidan, antikanker dan antiserangga.  

Adanya gugus hidroksi, gugus metoksi, inti aromatik 

serta alkena alifatik pada eugenol menyebabkan eugenol menjadi 

senyawa yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan 

awal untuk mensintesis berbagai senyawa lain yang lebih 

bermanfaat salah satunya dengan memodifikasi struktur eugenol 

menggunakan reaksi Mannich.  

Reaksi Mannich adalah reaksi dimana terjadi kondensasi 

dari senyawa dengan atom C yang teraktivasi (umumnya aldehid 

atau keton), amin primer atau sekunder dan aldehid atau keton 

yang tidak terenolisasi untuk membentuk suatu turunan amino 

teralkilasi. Dalam reaksi Mannich terdapat tiga komponen yang 

perlu dipenuhi, yaitu: senyawa dengan -CH teraktivasi, amina 

primer atau sekunder dan  karbonil yang tidak terenolisasi. 

Pada awal rencana penelitian ini akan dilakukan 2 

langkah reaksi sintesis yaitu reaksi Mannich antara eugenol, p-

aminofenol dan formaldehida untuk membentuk senyawa turunan 
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eugenol 1,3-benzoksazin (4-(6-alil-8-metoksi-2H-

benzo[e][1,3]oksazin-3(4H)-il)fenol) yang kemudian dilanjutkan 

dengan hidrolisis 4-(6-alil-8-metoksi-2H-benzo[e][1,3]oksazin-

3(4H)-il)fenol menjadi turunan aminometil (4-alil-2-((4-

hidroksifenilamino)metil)-6-metoksifenol). Namun dari hasil 

identifikasi senyawa target dengan spektrometri inframerah dan 

spektrometri 
1
H-NMR diketahui bahwa senyawa hasil sintesis 

tahap pertama adalah turunan aminometil 4-alil-2-((4-

hidroksifenilamino)metil)-6-metoksifenol dan bukan turunan 1,3-

benzoksazin yaitu 4-(6-alil-8-metoksi-2H-benzo[e][1,3]oksazin-

3(4H)-il)fenol. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya spektra 

singlet pada pergeseran kimia sekitar 6.00 ppm yang menunjukkan 

adanya ikatan antara –O-CH2-NH2 dari cincin oksazin 4-(6-alil-8-

metoksi-2H-benzo[e][1,3]oksazin-3(4H)-il)fenol. 

Tidak terbentuknya 4-(6-alil-8-metoksi-2H-

benzo[e][1,3]oksazin-3(4H)-il)fenol pada reaksi Mannich dapat 

disebabkan karena amina yang digunakan adalah amina aromatis 

dimana pasangan elektron bebas pada atom nitrogen dapat 

berkonjugasi dengan elektron pi pada benzena sehingga lebih sulit 

diberikan kepada formaldehida.  
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