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Rasa nyeri merupakan pengalaman sensorik yang tidak 
menyenangkan dan dikaitkan dengan kerusakan jaringan. Obat yang 
sering digunakan untuk mengatasi nyeri adalah obat antiinflamasi 
nonsteroid (OAINS) yang bekerja menghambat jalur sintesis 
prostaglandin melalui hambatan enzim COX. EPMS yang dapat 
diperoleh dari rimpang kencur diketahui dapat menghambat enzim 
COX-2, tetapi interaksi antara EPMS dan enzim COX-2 lemah 
sehingga perlu modifikasi struktur EPMS untuk meningkatkan 
interaksinya dengan pengenalan gugus farmakofor penghambat enzim 
COX-2. 

Senyawa turunan hidrazida telah terbukti memiliki aktifitas 
analgesik yang lebih baik daripada obat OAINS sehingga EPMS akan 
dimodifikasi strukturnya menjadi senyawa benziliden p-
metoksisinamoilhidrazida yang merupakan senyawa turunan 
hidrazida. Sintesis senyawa benziliden p-metoksisinamoilhidrazida 
dilakukan dalam dua tahap. Sintesis tahap pertama adalah reaksi 
antara EPMS dengan hidrazin hidrat dengan hasil sintesis yang 
diharapkan adalah p-metoksisinamoilhidrazida, selanjutnya hasil 
sintesis akan direaksikan dengan benzaldehid. Sintesis akan dilakukan 
dengan metode iradiasi gelombang mikro. 

EPMS yang digunakan diperoleh dari isolasi rimpang kencur 
menggunakan metode perkolasi dengan etanol. Isolat yang diperoleh 
berupa kristal jarum warna putih. Uji kemurnian isolat dengan KLT 
menunjukkan satu noda dan jarak lebur sebesar 47-49,3ºC. 
Selanjutnya, isolat diidentifikasi dengan spektrofotometri IR, 1H-
NMR, dan UV-Vis. Dari hasil identifikasi tersebut disimpulkan isolat 
merupakan EPMS dengan rendemen 2,17%. 

Optimasi sintesis tahap pertama antara EPMS dengan hidrazin 
hidrat dalam pelarut etanol menggunakan iradiasi gelombang mikro 
diperoleh kondisi terpilih daya 120 Watt selama 25 menit. Dari hasil 
pengamatan dengan KLT, diketahui bahwa hasil sintesis lebih dari 
satu sehingga dilakukan pemisahan dengan kromatografi kolom dan 
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diperoleh satu fraksi yang memiliki nilai Rf yang berbeda dengan 
EPMS. Uji kemurnian dengan KLT pada tiga fase gerak berbeda 
menunjukkan satu noda dan jarak lebur sebesar 71,3-74ºC. Senyawa 
hasil sintesis berupa padatan putih-kekuningan dan tidak berbau.  

Hasil sintesis diidentifikasi dengan spektrofotometri IR, 1H-
NMR, dan UV-Vis Dari identifikasi tersebut, disimpulkan senyawa 
hasil sintesis bukanlah p-metoksisinamoilhidrazida, tetapi senyawa 3-
(4-metoksifenil)propanahidrazida dengan persentase hasil sebesar 
7,90%. 

Senyawa p-metoksisinamoilhidrazida tidak dapat terbentuk 
akrena kemungkinan terjadi oksidasi hidrazin menjadi diimida dengan 
adanya oksigen sehingga diimida yang terbentuk mereduksi alkena 
melalui proses perisiklik. Dalam penelitian ini, peralatan yang 
digunakan masih memungkinkan adanya kontak sistem dengan 
oksigen. Terdapat dua kemungkinan pembentukan senyawa 3-(4-
metoksifenil)propanahidrazida, yaitu kemungkinan pertama adalah 
EPMS mengalam reduksi oleh diimida, kemudian bereaksi dengan 
hidrazin hidrat dan kemungkinan kedua adalah EPMS bereaksi 
dengan hidrazin hidrat, kemudian mengalami reduksi oleh diimida. 
Setelah substrat yang direduksi habis, diimida akan mendestruksi 
dirinya menjadi gas nitrogen dan hidrazin.  

Senyawa p-metoksisinamoilhidrazida yang diharapkan 
terbentuk pada reaksi tahap pertama tidak dapat terbentuk sehingga 
dapat disimpulkan bahwa senyawa benziliden p-
metoksisinamoilhidrazida tidak dapat terbentuk sehingga diperlukan 
jalur sintesis lain. Benzaldehid yang merupakan turunan aldehid dan 
hidrazin hidrat yang memiliki gugus -NH2 dapat direaksikan. Hasil 
yang diharapkan adalah senyawa (E)-benzilidenhidrazin, kemudian 
hasil sintesis akan direaksikan dengan EPMS. Sintesis akan dilakukan 
dengan metode iradiasi gelombang mikro. 

Optimasi sintesis antara benzaldehid dengan hidrazin hidrat 
diperoleh kondisi terpilih daya 120 Watt selama 20 detik.  Hasil 
sintesis dimurnikan dengan rekristalisasi dan diperoleh titik lebur 
94,1ºC. senyawa hasil sintesis berupa padatan kekuningan dan tidak 
berbau. Hasil sintesis diidentifikasi dengan spektrofotometri IR, 1H-
NMR, UV-Vis, dan massa. Dari hasil identifikasi tersebut, diketahui 
senyawa hasil sintesis yang terbentuk bukanlah senyawa (E)-
benzilidenhidrazin, tetapi senyawa (1E,2E)-1,2-dibenzilidenhidrazin. 

Senyawa (E)-benzilidenhidrazin tidak terbentuk karena 
hidrazin hidrat memiliki dua gugus -NH2 yang bereaksi dengan 
benzaldehid sehingga kemungkinan reaksi berlangsung dalam dua 
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tahap. Tahap pertama adalah pembentukan senyawa (E)-
benzilidenhidrazin dari reaksi antara hidrazin hidrat dengan 
benzaldehid dan tahap kedua adalah reaksi antara (E)-
benzilidenhidrazin dengan benzaldehid. Pembentukan senyawa 
(1E,2E)-1,2-dibenzilidenhidrazin dapat terjadi kemungkinan karena 
jumlah mol benzaldehid lebih banyak daripada jumlah mol hidrazin 
hidrat. 

Hal ini dapat terjadi karena pada saat proses iradiasi 
gelombang mikro, hidrazin hidrat menguap terlebih dahulu. Titik 
didih hidrazin hidrat adalah 47ºC sedangkan titik didih benzaldehid 
adalah 179ºC. Selain itu, jumlah mol benzaldehid dapat lebih banyak 
daripada hidrazin hidrat karena peralatan yang digunakan masih 
memungkinkan adanya kontak antara sistem dengan lingkungan 
sehingga hidrazin hidrat hilang menguap. Hidrazin hidrat bersifat 
higroskopis. Hidrazin hidrat dapat menarik air dari lingkungan 
sehingga konsentrasinya menurun. Hal ini dapat menyebabkan jumlah 
benzaldehid berlebih sehingga saat reaksi berlangsung, jumlah mol 
benzaldehid lebih banyak daripada jumlah mol hidrazin hidrat. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reaksi 
antara benzaldehid dengan hidrazin hidrat adalah senyawa (1E,2E)-
1,2-dibenzilidenhidrazin. 

EPMS dan hasil reaksi antara benzaldehid dan hidrazin hidrat 
tidak dapat bereaksi. Berdasarkan KLT, tidak ditemukan noda baru 
yang memiliki nilai Rf yang berbeda dengan EPMS dan hasil reaksi 
antara benzaldehid dan hidrazin hidrat. Hal ini terjadi kemungkinan 
karena senyawa hasil reaksi antara benzaldehid dan hidrazin hidrat 
tidak memiliki gugus -NH2 yang bersifat nukleofilik yang dapat 
menyerang gugus karbonil dari EPMS. Senyawa (1E,2E)-1,2-
dibenzilidenhidrazin tidak memiliki gugus pergi yang baik. Senyawa 
ini memiliki halangan ruang yang lebih besar dibandingkan senyawa 
(E)-benzilidenhidrazin sehingga lebih sulit bereaksi. Selain itu, 
senyawa (1E,2E)-1,2-dibenzilidenhidrazin yang tidak memiliki gugus 
-NH2 memiliki sifat nukleofilik yang kurang dibandingkan dengan 
senyawa (E)-benzilidenhidrazin yang memiliki gugus -NH2. Oleh 
karena itu, dapat disimpulkan reaksi antara EPMS dengan hasil reaksi 
antara benzaldehid dengan hidrazin hidrat tidak dapat membentuk 
senyawa benziliden p-metoksisinamoilhidrazida. 

Dari hasil penelitian ini, disarankan sintesis dilakukan dengan 
peralatan yang dapat menghindari adanya kontak hidrazin hidrat 
dengan udara. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui manfaat senyawa yang dihasilkan dalam penelitian ini.
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ABSTRACT 

SYNTHESIS OF BENZYLIDENE p-
METHOXYCINNAMOYLHYDRAZIDE FROM ETHYL p-

METHOXYCINNAMATE BY MICROWAVE IRRADIATION 

Ardian Destantio Firmansyah 

 Previous studies showed that ethyl p-methoxycinnamate 
(EPMC) has analgesic and anti-inflammation activities by inhibiting 
COX. It can be modified to selective COX-2 inhibitor with 
introduction of its pharmacophore. In this study, benzylidene p-
methoxycinnamoylhydrazide is synthesized in two steps, which is 
reaction between EPMC and hydrazine hydrate then its product is 
reacted with benzaldehyde. EPMC was isolated from Kaempferia 
galangal L. rhizome and reacted with hydrazine hydrate to obtain (E)-
3-4-(methoxyphenyl)acrylohydrazide using microwave irradiation. 
The product was purified by column chromatography and analyzed 
using TLC test, melting point, IR, 1H-NMR, and UV spectroscopies 
to determine its structure. The product is not (E)-3-4-(methoxyphenyl) 
acrylohydrazide, but 3-(4-methoxyphenyl)propanehydrazide with 
7,9% yield. It can be concluded that benzylidene p-methoxycinnamoyl 
hydrazide can not be obtained so another method was tried by reacting 
benzaldehyde and hydrazine hydrat using microwave irradiation to 
obtain (E)-benzylidenhydrazine, then its product is reacted with 
EPMC. The product from reaction between benzaldehyde and 
hydrazine hydrate was purified by recrystallization and analyzed using 
melting point, IR, 1H-NMR, UV, and mass spectroscopies. The 
product is not (E)-benzylidenehydrazine, but (1E,2E)-1,2-di 
benzylidenehydrazine and it does not react with EPMC, so it can be 
concluded that benzylidene p-methoxycinnamoylhydrazide can not be 
obtained in this study. 
 
Keyword : EPMC, hydrazine hydrate, benzaldehyde, microwave 

assisted synthesis, benzylidene p-methoxycinnamoyl 
hydrazide. 
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diperoleh selanjutnya dikeringkan dan dilakukan uji kemurnian 

melalui penentuan titik lebur (Furniss et al, 1989). 

 

2.10.2 Tinjauan tentang kromatografi kolom 

 Dalam pemisahan komponen dalam suatu sampel 

menggunakan kromatografi kolom, eluen dialirkan secara kontinu 

melalui kolom dan komponen yang terpisah dari campuran akan 

keluar dari kolom untuk kemudian dikumpulkan dan difraksinasi 

(Rouessac, 2007). Secara umum, mekanisme pemisahan pada 

kromatografi kolom berdasarkan perbedaan afinitas komponen 

terhadap fase diam. Fase diam yang umum digunakan adalah silika 

gel. Komponen yang berinteraksi cukup kuat dengan fase diam akan 

tertahan pada kolom lebih lama dibandingkan dengan komponen yang 

berinteraksi lebih kuat dengan fase gerak (Scott & Simpson, 1992). 

 Pada proses pemisahan dengan kromatografi kolom, 

kandungan air pada fase diam lebih tinggi dibandingkan dengan 

kandungan air pada fase diam kromatografi lapis tipis (KLT). 

Sementara keberadaan air dapat mengurangi efisiensi adsorben. 

Pemilihan eluen merupakan hal penting dalam kromatografi kolom 

karena pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama dan bahan yang 

cukup banyak sehingga perlu dipastikan bahwa eluen yang digunakan 

dapat menghasilkan pemisahan yang diinginkan sebelum 

memulainya. 

 

2.11 Tinjauan tentang Uji Kemurnian 

2.11.1 Tinjauan tentang titik lebur 

 Titik lebur suatu senyawa merupakan suhu ketika terjadi 

keseimbangan antara fase padat dan cair. Komponen padat akan 
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berubah menjadi komponen cair ketika molekul mengabsorbsi energi 

yang cukup untuk memecah ikatan intramolekulnya. Sementara itu, 

jarak lebur merupakan rentang suhu ketika kristal pertama melebur 

hingga suhu ketika seluruh kristal telah melebur. Senyawa organik 

yang sangat murni akan memiliki rentang lebur 0,5o C atau kurang 

(Furniss et al, 1989), tetapi umumnya senyawa murni memiliki 

rentang lebur 1-2o C (LeFevre, 1997). 

 Ketajaman titik lebur dipengaruhi antara lain oleh ukuran 

kristal, jumlah bahan, kecepatan pemanasan, serta keberadaan 

pengotor atau zat lain. Pengotor menyebabkan penurunan titik lebur 

dan peningkatan rentang lebur. 

 

2.11.2 Tinjauan tentang kromatografi lapis tipis (KLT) 

 Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan salah satu model 

kromatografi cair dimana sampel diaplikasikan sebagai suatu noktah 

pada lapisan tipis sorben yang memiliki alas berupa plastik, gelas, atau 

lempeng logam. Pergerakan fase gerak melalui fase diam terjadi 

dengan adanya gaya kapilaritas dimana setiap komponen yang ingin 

dipisahkan memiliki waktu imigrasi yang sama, tetapi jarak migrasi 

setiap komponen berbeda (Fried & Sharma, 1994). 

 Fase gerak yang diinginkan dalam KLT dapat berupa pelarut 

tunggal atau campuran pelarut organik. Fase diam dapat berupa silika 

gel, selulosa, alumina, poliamida, penukar, dan sebagainya. 

Banyaknya pilihan fase diam dan fase gerak KLT memungkinkan 

metode ini digunakan untuk berbagai tipe senyawa (Fried & Sharma, 

1994). 

 KLT digunakan apabila senyawa yang akan dianalisis tidak 

mudah menguap, senyawa sangat polar, semi polar, non polar, atau 
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bersifar ionik, sejumlah besar sampel yang harus dianalisis secara 

serempak, perlu efisiensi biaya, dan waktu yang terbatas, sampel yang 

dapat merusak kolom kromatografi cair (KC) dan kromatografi gs, 

dan pelarut yang digunakan dapat merusak sorben dalam kolom KC 

(Deinstrop, 2007). 

 Pemisahan pada komponen sampel umumnya terjadi karena 

perbedaan adsorbsi (hasil dari gaya tarik antara adsorben dan zat yang 

akan diabsorpsi) dan partisi. Pada perbedaan partisi, campuran yang 

dipisahkan terdistribusi di antara fase diam dan fase gerak yang tidak 

saling campur. Selama proses eluasi, komponen sampel yang bergerak 

bersama fase gerak akan dihambat oleh fase diam. Besarnya hambatan 

berbeda untuk tiap komponen dalam sampel dan dinyatakan sebagai 

harga Rf (retardation factor) (Sastrohamidjojo, 1991). Nilai Rf 

ditentukan dengan rumus : 

 Rf = jarak yang ditempuh komponen

jarak yang ditempuh fase gerak
 

 Kuat atau lemahnya ikatan antara komponen-komponen dalam 

sampel dengan fase diam akan menyebabkan perbedaan nilai Rf. Bila 

ikatannya kuat, komponen akan dihambat lebih lama pada fase diam 

dan menghasilkan nilai Rf yang kecil. Bila ikatannnya lemah, 

komponen lebih mudah bergerak bersama fase gerak dan 

menghasilkan nilai Rf yang besar. Rentang nilai Rf adalah 0-1 dan 

nilai yang dapat diterima adalah 0,2-0,8. Untuk mengidentifikasi 

kemurnian suatu senyawa, harga Rf yang diperoleh dibandingkan 

dengan harga Rf senyawa pembanding. Bila harga Rf senyawa dalam 

sampel sama dengan harga Rf senyawa pembanding, senyawa yang 

diuji identik dengan senyawa pembanding (Fried & Sharma, 1999). 
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 Pada saat melakukan analisis dengan metode KLT, senyawa uji 

terlebih dahulu dilarutkan dalam pelarut yang mudah menguap lalu 

ditotolkan pada lempeng fase diam dengan kisaran diameter 1-2 mm. 

Kemudian, lempeng dimasukan dalam bejana yang telah dijenuhkan 

dengan eluen. Berikutnya, dilakukan proses eluasi dimana fase gerak 

bergerak melalui fase diam dengan gaya kapilaritas dan komponen-

komponen dalam sampel terpisah. Proses terakhir adalah identifikasi 

noda yang dapat dilakukan dengan radiasi lampu ultraviolet (UV) 

dengan panjang gelombang 254 nm. Senyawa yang mengabsorbsi 

panjang gelombang tersebut akan tampak sebagai noktah gelap 

dengan latar belakang lempeng berwarna hijau. Selain itu, identifikasi 

noda juga dapat dilakukan dengan penambahan reagen kimia tertentu 

(Rouessac, 2007). 

 

2.12 Tinjauan tentang Spektrofotometri Inframerah (IR) 

 Inti atom yang terikat oleh ikatan kovalen mengalami vibrasi 

dan spesifik untuk masing-masing atom. Bila vibrasi atom tersebut 

sesuai dengan frekuensi dari gelombang inframerah, energi akan 

diserap dan menyebabkan kenaikan dalam amplitude getarannya 

karena berada dalam keadaan tereksitasi (Fessenden & Fessenden, 

1997). 

 Rentang radiasi elektromagnetik yang berkisar antara 400     

cm-1 dan 4000 cm-1 (2.500 dan 20.000 nm) dilewatkan pada suatu 

sampel dan diserap oleh ikatan-ikatan molekul di dalam sampel 

sehingga molekul tersebut bervibrasi (meregang atau menekuk). 

Panjang gelombang radiasi yang diserap merupakan ciri khas ikatan 

yang menyerapnya (Watson, 2005). 
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 Radiasi inframerah yang biasa digunakan untuk analisis adalah 

radiasi dengan rentang bilangan gelombang 4000 – 670 cm-1. Radiasi 

tersebut dibagi dalam dua daerah : 

1. Daerah gugus fungsi (bilangan gelombang 4000 – 1600 cm-1) 

2. Daerah sidik jari (bilangan gelombang 1600 – 670 cm-1) (Mulja & 

Suharman, 1995). 

 

2.13 Tinjauan tentang Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti 

(1H-NMR) 

 Spektroskopi resonansi magnetik inti proton atau 1H nucleous 

magnetic resonance (1H-NMR) dapat digunakan untuk menentukan 

struktur molekul senyawa organik. Dari pengamatan 1H-NMR dapat 

diketahui jenis, lokasi, jumlah gugus fungsi, gugus tetangga serta 

hubungan gugus tersebut dengan gugus tetangga (Mulja & Suharman, 

1995). 

 Spektroskopi 1H-NMR berdasarkan pada penyerapan 

gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik 

sehingga memberikan gambaran mengenai atom hidrogen dalam 

sebuah molekul (Fessenden & Fessenden, 1997). 

 Pada analisis dengan menggunakan 1H-NMR dilakukan 

pengamatan pergeseran ikatan kimia (δ). Pergeseran kimia ditentukan 

oleh sejauh mana suatu proton dihilangkan pelindungnya oleh gugus-

gugus tempatnya menempel. Semakin banyak proton dilindungi oleh 

kerapatan elektron yang mengelilinginya, semakin rendah nilai 

pergeseran kimianya. Jika proton menempel pada sistem yang 

menarik elektron dari lingkungannya, seperti gugus elektronegatif 

atau pada proton yang menempel pada cincin aromatis, nilai 

pergeseran kimianya akan meningkat (Watson, 2005). 
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 Prinsip-prinsip pada spektroskopi 1H-NMR adalah sampel 

diputar dalam medan magnet yang tetap selama beberapa saat 

menggunakan alat turbin udara sehingga memastikan keseragaman 

medan magnet yang melewati sampel tersebut. Sampel dianilisis 

dalam larutan yang terdeuterasi untuk memastikan tidak ada 

interferensi dengan sinyal dari proton sampel oleh pelarut dalam 

jumlah yang lebih banyak. Titik acuan 0 ppm ditentukan dengan 

frekuensi ketika proton dalam tetrametilsilan (TMS) menyerap. Agar 

dapat memperoleh suatu spektrum proton, radiasi frekuensi radio yang 

diberikan kurang lebih 10 ppm (Watson, 2005). 

 

2.14 Tinjauan tentang Spektrofotometri UV 

 Analisis senyawa dengan spektrofotometer ultraviolet (UV) 

didasarkan pada serapan masing-masing senyawa organik pada 

panjang gelombang maksimum. Molekul yang terpapar radiasi 

elektromagnetik akan mengabsorpsi radiasi yang energinya sesuai. 

Interaksi tersebut meningkatkan potensial elektron pada tingkat 

keadaan tereksitasi. Bila pada molekul yang sederhana terjadi transisi 

pada suatu macam gugus, akan terjadi absorpsi yang dapat 

digambarkan dengan spektrum (Mulja & Suharman, 1995). 

 Panjang gelombang UV adalah 100 – 400 nm. Gugus yang 

dapat mengabsorpsi radiasi UV dalam molekul disebut gugus 

kromofor. Contoh gugus kromofor adalah NO2 dan cincin aromatis. 

Pada senyawa organik, juga dikenal gugus auksokrom, yaitu gugus 

fungsional yang memiliki elektron bebas, seperti -OH, -OR, -X 

(Fessenden & Fessenden, 1997). Terikatnya gugus auksokrom pada 

gugus kromofor mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju ke 
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panjang gelombang yang lebih panjang dan disertai dengan 

peningkatan intensitasnya (Mulja & Suharman, 1995). 

 

2.15 Tinjauan tentang Spektroskopi Massa 

 Spektroskopi massa merupakan suatu teknik untuk 

menghitung berat molekul suatu senyawa dan dapat mendapatkan 

informasi struktural suatu molekul dengan menghitung massa dari 

fragmen-fragmen yang diproduksi ketika molekul dipecah. Pada 

umumnya, spektroskopi massa memiliki tiga bagian utama, yaitu 

sumber pengionisasi yang memberikan muatan listrik pada molekul, 

penganalisis massa (mass analyzer) di mana ion dipisahkan 

berdasarkan rasio massa-muatan (m/z), dan detektor yang menghitung 

ion-ion yang dipisahkan. 

 Senyawa yang akan dianalisis diuapkan ke dalam sumber 

pengionisasi di mana senyawa tersebut akan dibombardir dengan 

aliran elektron energi tinggi. Ketika senyawa bertemu dengan elektron 

energi tinggi, terjadi pengusiran suatu elektron valensi dari molekul 

sehingga memproduksi suatu kation radikal karena senyawa telah 

kehilangan elektron, bermuatan positif, dan memiliki jumlah elektron 

yang ganjil. Bombardir elektron mentransfer energi yang sangat besar 

sehingga sebagian besar kation radikal berfragmentasi dan 

membentuk fragmen-fragmen kecil yang bermuatan positif dan/atau 

tidak bermuatan. Fragmen – fragmen ini melewati pipa melengkung 

dalam medan magnet. Fragmen yang tidak bermuatan akan hilang 

pada dinding pipa, tetapi fragmen yang bermuatan positif akan menuju 

detektor yang akan merekam sebagai puncak-puncak pada berbagai 

rasio massa-muatan. 
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 Spektrum massa senyawa disajikan dalam bentuk grafik batang 

dengan massa (nilai m/z) pada sumbu x dan limpahan relatif (relative 

abundance) ion dari nilai m/z pada sumbu y. Puncak paling tinggi 

dengan intensitas 100% disebut sebagai base peak dan puncak yang 

sesuai dengan kation radikal yang tidak berfragmentasi disebut 

sebagai parent peak (McMurry, 2008). 

 

2.16 Tinjauan tentang Analisis Retrosintesis Senyawa 

Benziliden p-Metoksisinamoilhidrazida 

 Analisis retrosintesis senyawa benziliden p-metoksisinamoil 

hidrazida dari bahan awal etil p-metoksisinamat dapat menjadi 

langkah awal untuk menentukan jalur sintesis senyawa benziliden p-

metoksisinamoilhidrazida. Senyawa benziliden p-metoksisinamoil 

hidrazida memiliki dua analisis retrosintesis yang menghasilkan dua 

jalur sintesis yang berbeda. Pada analisis retrosintesis yang pertama, 

gugus C=N pada senyawa benziliden p-metoksisinamoilhidrazida 

diubah menjadi gugus HN-COH (interkonversi gugus fungsi). 

Kemudian, ikatan HN-COH didiskoneksi sehingga diperoleh dua 

sinton. Kedua sinton tersebut diberi muatan yang sesuai dengan bahan 

awal yang tersedia dan diperoleh senyawa benzaldehid dan senyawa 

(E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid. 

 Senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid tidak tersedia 

sehingga dilakukan analisis retrosintesis untuk mendapatkan jalur 

sintesis senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid. Ikatan C-N 

didiskoneksi sehingga diperoleh dua sinton. Kedua sinton tersebut 

diberi muatan yang sesuai dengan bahan awal yang tersedia dan 

diperoleh senyawa etil p-metoksisinamat dan hidrazin. 
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Gambar 2.14 Analisis retrosintesis I senyawa  benziliden p-

metoksisinamoilhidrazida 

 Pada analisis retrosintesis yang kedua, ikatan OC-NH 

didiskoneksi sehingga diperoleh dua sinton. Kedua sinton tersebut 

diberi muatan yang sesuai dengan bahan awal yang tersedia dan 

diperoleh bahan awal etil p-metoksisinamat dan (E)-

benzilidenhidrazin. (E)-Benzilidenhidrazin tidak tersedia sehingga 
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dilakukan analisis retrosintesis untuk mendapatkan jalur sintesis (E)-

benzilidenhidrazin.  

 Gugus C=N pada (E)-benzilidenhidrazin diubah menjadi 

gugus HOC-NH (interkonversi gugus fungsi). Kemudian, gugus 

HOC-NH didiskoneksi sehingga diperoleh dua sinton. Kedua sinton 

tersebut diberi muatan yang sesuai dengan bahan awal yang tersedia 

dan diperoleh senyawa benzaldehid dan hidrazin. 

 
Gambar 2.15 Analisis retrosintesis II senyawa benziliden p-

metoksisinamoilhidrazida 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SINTESIS BENZILIDEN p-METOKSISINAMOILHIDRAZIDA... ARDIAN DESTANTIO FIRMANSYAH



61 
 

 
 

2.17 Tinjauan tentang Rotary Vacuum Evaporator (Rotavapor) 

  Rotary vacuum evaporator atau rotavapor merupakan suatu 

instrument yang digunakan untuk menguapkan pelarut dibawah 

kondisi vakum. Rotavapor mempercepat proses penguapan pelarut 

dengan cara menurunkan tekanan yang mengakibatkan penurunan 

titik didih pelarut, merotasi sampel untuk meningkatkan efektifitas 

luas permukaan, dan memanaskan sampel dengan penangas air. 

 Rotavapor terdiri dari bagian labu penguap, labu penerima, 

kondensor, penangas air, pompa vakum, dan pendingin. Labu penguap 

diletakkan dalam penangas air dan dihubungkan dengan rotor. Pelarut 

dalam labu penguap menerima panas sehingga menguap dan 

dikondensasikan oleh kondensor kemudian ditampung dalam labu 

penampung. Pelarut hasil kondensasi dapat digunakan kembali.  

 Dengan adanya rotasi, sampel dalam labu dapat tetap 

homogen, mencegah overheating, dan penyebaran panas dari 

penangas air lebih merata. Selain itu, rotasi dapat meningkatkan luas 

permukaan efektif sehingga dapat mempercepat penguapan pelarut. 

Rotasi juga mengurangi terjadinya bumping dan foaming.
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

 Kaempferia galanga Linnaeus atau kencur memiliki berbagai 

potensi, seperti potensi sebagai antiinflamasi dan analgesik. Selain itu, 

kencur tersedia cukup banyak dan sangat mudah didapat di Indonesia. 

Potensi-potensi pada kencur dikaitkan dengan etil p-metoksisinamat 

yang merupakan senyawa terbanyak dalam minyak atsiri rimpang 

kencur. Etil p-metoksisinamat mampu menghambat enzim 

siklooksigenase 1 (COX-1) dan siklooksigenase 2 (COX-2) (Umar et 

al, 2013). Meskipun mampu menghambat enzim COX, terutama 

COX-2, interaksi antara etil p-metoksisinamat dengan enzim COX-2 

lemah (Ekowati et al, 2012) sehingga diperlukan modifikasi struktur 

etil p-metoksisinamat untuk meningkatkan interaksinya dengan enzim 

COX-2 dan meningkatkan aktifitasnya sebagai antiinflamasi dan 

analgesik. 

 Senyawa target penelitian ini adalah benziliden p-

metoksisinamoilhidrazida yang merupakan senyawa turunan hidrazid. 

Senyawa turunan hidrazid memiliki aktifitas antiinflamasi dan 

analgesik yang lebih baik daripada obat antiinflamasi nonsteroid. 

Senyawa turunan hidrazid dapat disintesis melalui beberapa prosedur, 

salah satunya adalah reaksi hidrazinolisis dari ester dengan hidrazin 

hidrat (Saha et al, 2010). 

 Modifikasi struktur etil p-metoksisinamat menjadi senyawa 

benziliden p-metoksisinamoilhidrazida diawali dengan reaksi 

substitusi nukleofilik antara etil p-metoksisinamat dengan hidrazin

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SINTESIS BENZILIDEN p-METOKSISINAMOILHIDRAZIDA... ARDIAN DESTANTIO FIRMANSYAH



63 
 

 
 

hidrat. Etil p-metoksisinama merupakan senyawa turunan ester. 

Senyawa turunan ester memiliki atom karbon pada gugus karbonil 

yang bersifat elektrofil sehingga dapat diserang oleh suatu nukleofil. 

Hidrazin hidrat memiliki pasangan elektron bebas sehingga memiliki 

sifat nukleofil yang dapat menyerang atom karbon pada gugus 

karbonil etil p-metoksisinamat.  

 Hal ini akan menyebabkan hidrazin berikatan dengan atom 

karbon pada gugus karbonil dan membentuk senyawa antara 

(intermediate) tetrahedral yang tidak stabil, dimana atom oksigen 

yang berikatan rangkap dengan atom karbon pada gugus karbonil akan 

bermuatan negatif dan akan kembali stabil dengan melepaskan gugus 

etoksi. Atom nitrogen yang berikatan rangkap dengan atom karbon 

pada gugus karbonil memiliki muatan positif. Gugus etoksi yang lepas 

memiliki muatan negatif sehingga akan menyerang salah satu atom 

hidrogen pada hidrazin sehingga aton nitrogen akan tak bermuatan 

dan membentuk senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid. 

 Senyawa dengan gugus amina primer (-NH2) dapat bereaksi 

dengan suatu aldehid membentuk suatu imina (C=N) dengan bantuan 

katalis asam. Senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid memiliki 

gugus amina primer yang bersifat nukleofil dan benzaldehid memiliki 

atom karbon pada gugus karbonil yang bersifat elektrofil. Gugus 

amina primer dari senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid akan 

mengadisi atom karbon pada gugus karbonil dari benzaldehid. Hal ini 

akan menyebabkan atom oksigen pada gugus karbonil bermuatan 

negatif dan atom nitrogen pada gugus amin primer bermuatan positif 

sehingga terjadi transfer proton yang menghasilkan suatu senyawa 

karbinolamin yang tidak stabil. Suatu senyawa karbinolamin yang 

tidak stabil akan terprotonasi dalam suaasana asam lemah membentuk 
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gugus -OH2
+ yang merupakan gugus pergi yang baik. Air akan 

dilepaskan dan membentuk ion iminium. Ion iminium akan 

melepaskan proton dan membentuk senyawa benziliden p-metoksi 

sinamoilhidrazida. 

 Kedua tahap reaksi dapat dilakukan dengan menggunakan 

iradiasi gelombang mikro karena senyawa-senyawa yang digunakan 

pada penelitian ini memiliki gugus polar. Senyawa polar memiliki 

momen dipol yang dihasilkan dari muatan parsial positif dan parsial 

negatif yang akan berputar sejajar dengan komponen medan listrik. 

Bila dihubungkan dengan arus bolak-balik, medan listrik akan 

diinversi sesuai dengan arus dan senyawa akan berotasi dan bergerak 

sesuai dengan medan listrik. Pergerakan senyawa tersebut akan 

menimbulkan tumbukan sehingga menghasilkan panas. Sintesis 

dengan iradiasi gelombang mikro dapat mempercepat proses reaksi 

dan meningkatkan jumlah produk reaksi. 
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3.2 Alur Kerangka Konseptual 

 

 

 

                                  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etil p-metoksisinamat 
(isolat rimpang kencur) 

-  Merupakan senyawa ester 
-  Memiliki atom karbon 

pada gugus karbonil yang 
bersifat elektrofilik 

- Memiliki gugus polar 
 

 

Hidrazin Hidrat 
- Memiliki pasangan 

elektron bebas 
sehingga bersifat 
nukleofilik 

- Memiliki gugus polar 

 (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid 
- Memiliki gugus amin primer (-

NH2) yang memiliki pasangan 
elektron bebas 

- Memiliki gugus polar 

Benzaldehid 
- Memiliki atom karbon 

pada gugus karbonil 
yang bersifat 
elektrofilik 

- Memiliki gugus polar 

 Benziliden p-metoksisinamoilhidrazida 

Iradiasi 
Gelombang Mikro 

Reaksi substitusi 
nukleofilik pada 
gugus karbonil 

Iradiasi 
Gelombang Mikro 

Reaksi adisi nukleofilik 
pada gugus karbonil diikuti 

dengan pelepasan H2O 

Gambar 3.1 Alur kerangka konseptual 
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3.3 Hipotesis 

 1. Reksi etil p-metoksisinamat yang merupakan suatu ester 

dengan hidrazin hidrat dapat menghasilkan senyawa (E)-3-(4-

metoksifenil)akrilohidrazid dengan menggunakan iradiasi 

gelombang mikro. 

 2. Reaksi (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid yang memiliki 

gugus amina primer (-NH2) dengan benzaldehid dapat 

menghasilkan senyawa benziliden p-metoksisinamoilhidrazida 

dengan menggunakan iradiasi gelombang mikro.
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Bahan dan Alat yang Digunakan 

4.1.1 Bahan 

 Rimpang kencur (Kaempferia galanga L.) yang telah 

dideterminasi oleh Balai Materia Medika Batu, Jawa Timur, hidrazin 

hidrat p.a (Merck), etanol p.a (Merck), etanol teknis, kloroform p.a 

(Merck), aseton p.a (Merck), metanol p.a (Merck), n-heksana p.a 

(Merck), etil asetat p.a (Merck), benzaldehid p.a (Merck), asam asetat 

glasial p.a, asam hidroklorida p.a, silica gel 60 (Merck), lempeng KLT 

silica gel F254. 

 

4.1.2 Alat 

 Alat – alat gelas yang umum digunakan untuk sintesis, neraca 

Sartorius BL-600, spektrofotometer FTIR Shimadzu 8400S, 

spektrofotometer UV-Vis Lambda EZ 201 Perkin Elmer, 

spektrofotometer NMR JEOL ECS 400 MHz, Mel-Temp 

electrothermal melting point apparatus, lampu UV-254  nm, 

rotavapor (Rotary Vaccum Evaporator) Heidolph Laborata 4000, 

microwave oven low watt 400 W Sanyo EM-S26125 220 V 50 Hz, 

kromatografi gas Agilent 6890N dengan detektor spektroskopi massa 

Agilent 5973
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4.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Departemen Kimia Farmasi Fakultas 

Farmasi Universitas Airlangga Surabaya dengan fasilitas yang 

digunakan : 

1. Ruang praktikum Sintesis Farmasi 

2. Ruang praktikum Analisis Farmasi 

 
4.3 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serbuk kencur 

isolasi 
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atau pembanding  

Hidrazin Hidrat 

+ Etanol dalam MW 
hingga reaksi  sempurna 

(E)-3-(4-metoksifenil) 
akrilohidrazid 

Benzaldehid 
Uji 
kemurnian 
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Benziliden p-metoksisinamoilhidrazida 
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Gambar 4.1 Skema kerangka operasional 
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4.4 Metode dan Tahap Penelitian 

4.4.1 Isolasi etil p-metoksisinamat (EPMS) dari rimpang kencur. 

 Rimpang kencur 5 kg dicuci dengan air hingga bersih, dipotong 

tipis, dikeringkan di tempat yang terhindar dari sinar matahari selama 

seminggu, kemudian diserbuk. Serbuk yang diperoleh direndam 

dalam perkolator dengan etanol teknis dan didiamkan selama kurang 

lebih 24 jam. Selanjutnya,  perkolat yang berwarna cokelat ditampung. 

Perkolasi diulang hingga diperoleh perkolat yang tidak berwarna 

 Perkolat yang diperoleh dipekatkan dengan rotavapor pada 

suhu 40o C, kemudian perkolat disimpan pada lemari pendingin agar 

terbentuk padatan. Padatan disaring menggunakan corong Buchner 

dan diperoleh padatan berwarna kuning. Selanjutnya, padatan 

dilarutkan dalam etanol 70% panas dan ditambahkan serbuk norit 

secukupnya. Selanjutnya, larutan disaring panas dan filtrat 

didinginkan hingga terbentuk kristal berwarna putih. Kristal disaring 

dengan corong Buchner dan dikeringkan dengan diangin-anginkan. 

Selanjutnya, isolat diuji kemurniannya dengan KLT menggunakan 

tiga macam eluen dan penentuan jarak lebur. 

 

4.4.2 Sintesis (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid dengan 

iradiasi gelombang mikro 

 Metode optimasi: Kristal EPMS sebanyak 1,5 mmol (310 mg) 

dimasukan ke labu Erlenmeyer, kemudian ditambah berturut-turut 

etanol p.a 3 ml, dan hidrazin hidrat 7,5 mmol (0,36 ml), lalu diaduk 

hingga EPMS terlarut. Selanjutnya, campuran dimasukan ke oven 

microwave dan diiradiasi gelombang mikro dengan daya 40 W, 80 W, 

120 W hingga reaksi berlangsung sempurna. Cek kesempurnaan 
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reaksi menggunakan KLT dengan fase gerak aseton : kloroform (3 : 

4) dan sebagai pembanding digunakan EPMS. 

 Metode terpilih: Kristal EPMS sebanyak 1,5 mmol (310 mg) 

dimasukan ke labu Erlenmeyer, kemudian ditambah berturut-turut 

etanol p.a 3 ml, dan hidrazin hidrat 7,5 mmol (0,36 ml), lalu diaduk 

hingga EPMS terlarut. Selanjutnya, campuran dimasukan ke oven 

microwave dan diiradiasi gelombang mikro dengan daya 120 W 

selama 25 menit. Hasil reaksi diuapkan kemudian dilakukan 

pemisahan dan pemurnian dengan kromatografi kolom dengan fase 

diam silica gel 60, fase gerak aseton : kloroform (3 : 4). 

 

4.4.3 Sintesis (E)-benzilidenhidrazin dengan iradiasi gelombang 

mikro 

 Metode optimasi: Benzaldehid dimasukan ke labu 

Erlenmeyer, kemudian ditambah hidrazin hidrat, lalu dikocok. 

Campuran selanjutnya dimasukan ke oven microwave dan diiradiasi 

gelombang mikro hingga reaksi sempurna. Cek kesempurnaan reaksi 

menggunakan KLT dengan fase gerak n-heksana : aseton (8 : 1) dan 

sebagai pembanding digunakan benzaldehid. 

 Kondisi 1: benzaldehid 1 mmol dan hidrazin hidrat 5 mmol, 

iradiasi gelombang mikro 120 Watt selama 30 menit. 

 Kondisi 2: benzaldehid 1 mmol dan hidrazin hidrat 10 mmol, 

iradiasi gelombang mikro daya 200 Watt selama 15 menit 

 Kondisi 3: benzaldehid 1 mmol dan hidrazin hidrat 10 mmol, 

iradiasi gelombang mikro daya 280 Watt selama 14 menit

 Kondisi 4: benzaldehid 1 mmol dengan hidrazin hidrat 10 

mmol dan benzaldehid 1 mmol dengan hidrazin hidrat 15 mmol, 

iradiasi gelombang mikro daya 320 Watt selama 4 menit 
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 Kondisi 5: benzaldehid 5 mmol dengan hidrazin hidrat 75 

mmol, katalis HCl pekat 10 tetes, iradiasi gelombang mikro 320 Watt 

selama 10 menit 

 Kondisi 6: bezaldehid 5 mmol dengan hidrazin hidrat 75 mmol, 

katalis HCl pekat lima tetes, iradiasi gelombang mikro 320 Watt 

selama 9 menit 

 Kondisi 7: benzaldehid 10 mmol dengan hidrazin hidrat 10 

mmol, iradiasi gelombang mikro 200 Watt selama 20 detik 

 Kondisi 8: benzaldehid 10 mmol dengan hidrazin hidrat 10 

mmol, iradiasi gelombang mikro 240 Watt selama 20 detik 

 Kondisi 9: benzaldehid 10 mmol dan hidrazin hidrat 10 mmol, 

iradiasi gelombang mikro 120 Watt selama 20 detik 

 Kondisi 10: benzaldehid 1 mmol dengan hidrazin hidrat 15 

mmol, katalis asam asetat glasial dua tetes, iradiasi gelombang mikro 

320 Watt selama 10 menit 

 Metode terpilih: Benzaldehid sebanyak 10 mmol (1 ml) 

dimasukan ke labu Erlenmeyer, kemudian ditambah hidrazin hidrat 10 

mmol (0,61 ml), lalu dikocok. Campuran selanjutnya dimasukan ke 

oven microwave dan diiradiasi gelombang mikro selama 20 detik 

dengan daya 120 W. Padatan yang terbentuk direkristalisasi dengan 

etanol : air (70 : 30). 

 

4.4.4 Sintesis benziliden p-metoksisinamoilhidrazida dengan 

iradiasi gelombang mikro 

 Kristal EPMS dimasukan ke labu Erlenmeyer, kemudian 

dilarutkan dalam etanol p.a. Ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi 

larutan EPMS, ditambahkan hasil reaksi metode terpilih 4.4.3, 

kemudian campuran dikocok. Campuran dimasukan ke oven 
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microwave dan diiradiasi gelombang mikro. Cek kesempurnaan reaksi  

menggunakan KLT dengan fase gerak n-heksana : etil asetat (5:1) dan 

sebagai pembanding digunakan EPMS. 

 Kondisi 1: EPMS 1,5 mmol dan hasil reaksi metode 4.4.3 1,1 

ml dalam etanol p.a 6 ml, iradiasi gelombang mikro 120 W selama 15 

menit. 

 Kondisi 2: EPMS 1,5 mmol dan hasil reaksi metode 4.4.3 1,1 

ml dalam etanol p.a 6 ml, iradiasi gelombang mikro 200 W selama 10 

menit. 

 Kondisi 3: EPMS 1,5 mmol dan hasil reaksi metode 4.4.3 1,1 

ml dalam etanol p.a 6 ml, iradiasi gelombang mikro 280 W selama 10 

menit. 

 Kondisi 4: EPMS 1,5 mmol dan hasil reaksi metode 4.4.3 1,1 

ml dalam etanol p.a 6 ml, katalis HCl pekat 2 tetes, iradiasi gelombang 

mikro 280 W selama 10 menit. 

 Kondisi 5: EPMS 1 mmol dan hasil reaksi metode 4.4.3 2,6 ml 

dalam etanol p.a 3 ml, katalis H2SO4 pekat 2 tetes, iradiasi gelombang 

mikro 120 W selama 18 menit. 

  

4.5 Uji Kesempurnaan Hasil Reaksi dengan KLT 

 Uji kesempurnaan hasil reaksi dengan KLT bertujuan untuk 

mengetahui apakah senyawa yang direaksikan membentuk senyawa 

baru atau tidak dan untuk mengetahui apakah senyawa yang 

direaksikan telah habis bereaksi atau belum. Uji ini dilakukan dengan 

menggunakan KLT silica gel F254. Sejumlah senyawa yang telah 

direaksikan dilarutkan dalam etanol p.a dan EPMS sebagai 

pembanding ditotolkan pada lempeng KLT yang telah diberi garis 

batas atas dan bawah. Selanjutnya, lempeng KLT dimasukan ke 
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bejana yang telah dijenuhkan dengan fase gerak dan dilakukan eluasi. 

Eluasi dihentikan ketika fase gerak telah mencapai garis batas atas. 

Kemudian, lempeng KLT dikeluarkan dari bejana, dikeringkan, dan 

diamati di bawah sinar UV 254 nm. 

 

4.6 Pemisahan dan Pemurnian dengan Kromatografi Kolom 

 Pemisahan dan pemurnian hasil reaksi dilakukan dengan cara 

kromatografi kolom. Disiapkan seperangkat alat kromatografi kolom 

yang akan digunakan dan pada dalam kolom bagian bawah diisi 

dengan kapas. Selanjutnya, dibuat fase gerak aseton : kloroform (3 : 

4) dan bubur silika gel 60 sebanyak 20 g yang telah dicampur dengan 

fase gerak secukupnya kemudian diaduk hingga tidak ada gelembung 

udara. Bubur silika gel dituang ke dalam kolom secara perlahan 

sambal kran dibuka agar bubur silika gel dapat turun dan fase gerak 

yang menetes ditampung dalam labu Erlenmeyer. Fase gerak dialirkan 

hingga silika gel mampat dan berjarak sekitar 1 cm dari atas 

permukaan silika gel lalu kran ditutup.  

 Hasil reaksi yang telah diuapkan pelarutnya ditambah sedikit 

fase gerak kemudian diaduk hingga larut. Campuran dimasukan 

perlahan ke kolom, fase gerak diturunkan hingga seluruh campuran 

mencapai permukaan silika gel dan ditambah fase gerak hingga fase 

gerak jernih lalu ditutup dengan sedikit silika gel. Fase gerak dituang 

dalam kolom kemudian kran dibuka, diatur tetesannya agar tidak 

terlalu cepat dan dilakukan penambahan fase gerak secara kontinu 

untuk mencegah silika kering / tidak terbasahi eluen, dan eluat yang 

keluar ditampung dalam vial sebanyak 1 ml. Semua eluat diperiksa 

kemurniannya dengan KLT dengan fase gerak aseton : kloroform (3 

:4). Eluat yang memberikan satu noda dan mempunyai nilai Rf yang 
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sama dikumpulkan dalam satu vial untuk uji kemurnian menggunakan 

KLT. 

 

4.7 Uji Kemurnian Senyawa 

4.7.1 Uji kemurnian senyawa melalui penentuan jarak lebur 

 Sedikit padatan senyawa digerus dan dimasukan ke pipa 

kapiler dengan cara menekan-nekan pipa kapiler yang salah satu 

ujungnya tertutup pada serbuk yang telah dihaluskan sampai pipa 

terisi 2-3 mm. Pipa kapiler dimasukan ke alat Mel-Temp 

Electrothermal Melting Point Apparatus untuk ditentukan jarak 

leburnya. Uji ini dilakukan replikasi minimal dua kali. 

 

4.7.2 Uji kemurnian senyawa dengan KLT 

 Sedikit senyawa dilarutkan dalam etanol kemudian ditotolkan 

pada lempeng silika gel F254 dan dieluasi dengan fase gerak. Fase 

gerak yang digunakan untuk uji kemurnian EPMS adalah aseton : 

kloroform (3 :4), etil asetat : metnol (5 :4), dan n-heksana : etil asetat 

(4:1). Fase gerak yang digunakan untuk uji kemurnian hasil sintesis  

adalah aseton : kloroform (3 : 4), etil asetat : metanol (70 : 1), dan n-

heksana : etil asetat : metanol (1 : 3 : 2). Selanjutnya, hasil eluasi 

diamati dengan sinar UV 254 nm. Adanya noda tunggal pada tiga 

lempeng yang telah dieluasi dengan tiga sistem eluen berbeda 

menunjukkan bahwa senyawa tersebut murni. 

 

4.8 Identifikasi Senyawa Hasil Reaksi 

4.8.1 Identifikasi senyawa dengan spektrofotometer IR 

 Sampel senyawa 0,5-1,0 mg yang telah dimurnikan dicampur 

dengan serbuk kering kalium bromide (KBr) sebanyak 100 mg. 
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Campuran digerus dalam mortar agat hingga homogen. Kemudian, 

campuran dimasukan ke alat pembuat pellet dan ditekan 

menggunakan alat penekan hidrolik di bawah tekanan 10.000 – 15.000 

Psi hingga diperoleh pelet yang transparan. Pelet diletakan pada 

sample holder dari alat spektrofotometer inframerah kemudian 

direkam dan dilakukan analisis data. 

 

4.8.2 Identifikasi senyawa dengan spektrometer 1H-NMR 

 Sampel senyawa 0,1 mg dilarutkan dalam CDCl3 0,4 ml 

kemudian ditambah TMS (dalam glass tube dengan diameter 5 mm) 

kemudian diletakan dalam probe. Spektrum resonansi magnet proton 

diamati pada daerah geseran kimia 0 – 15 ppm. 

 

4.8.3 Identifikasi senyawa dengan spektrofotometer UV 
 Sampel senyawa dilarutkan dalam etanol p.a dan diukur 

serapannya pada daerah UV dengan panjang gelombang 200 – 400 

nm. Kemudian, diamati panjang gelombang maksimumnya. 

 

4.8.4 Identifikasi senyawa dengan kromatografi gas-

spektrometer massa 

 Sampel senyawa dilarutkan dalam etanol p.a, lalu diinjeksikan 

ke kolom gas kromatografi gas-spektrometer massa. Kemudian, 

diamati profil spektrum massa. 
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4.9 Analisis Data 

4.9.1 Perhitungan berat senyawa hasil sintesis 

Tabel IV.1 Perhitungan persentase hasil (E)-3-(4-
metoksifenil)akrilohidrazid secara teoritis 

Senyawa BM  
(g/mol) 

Jumlah 
yang 

digunakan 

Jumlah 
mol 

sebelum 
bereaksi 
(mmol) 

Jumlah 
mol saat 
bereaksi 
(mmol) 

Jumlah 
mol 
sisa 

(mmol) 

EPMS 206,24 310 mg 1,5 1,5 0 
Hidrazin 
hidrat 50,06 0,36 ml 7,5 1,5 6 

(E)-3-(4-
metoksifenil) 
akrilohidrazid 

188 0 0 1,5 1,5 

Perhitungan berat (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid secara 

teoritis: 

Mol senyawa yang bereaksi x BM = 1,5 mmol x 188 = 282 mg 

Perhitungan hasil reaksi dilakukan dengan rumus : 

Berat senyawa hasil reaksi   = A 

Berat senyawa hasil perhitungan teoritis = B 

Persentase hasil    = 𝐴

𝐵
 𝑥 100% 
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Tabel IV.2 Perhitungan persentase hasil (E)-benzilidenhidrazin 
secara teoritis 

Senyawa BM 
(g/mol) 

Jumlah 
yang 

digunakan  

Jumlah 
mol 

sebelum 
bereaksi 
(mmol) 

Jumlah 
mol saat 
bereaksi 
(mmol) 

Jumlah 
mol 
sisa 

(mmol) 

Benzaldehid 106,04 1 ml 10 10 0 
Hidrazin 
hidrat 50,06 0,61 ml 10 10 0 

(E)-
benziliden 
hidrazin 

120,15 0 0 10 10 

Perhitungan berat (E)-benzilidenhidrazin secara teoritis : 

Mol senyawa yang bereaksi x BM = 10 mmol x 120,15 = 1201,5 mg 

Perhitungan hasil reaksi dilakukan dengan rumus : 

Berat senyawa hasil reaksi   = A 

Berat senyawa hasil perhitungan teoritis = B 

Persentase hasil    = 𝐴

𝐵
 𝑥 100% 

Tabel IV.3 Perhitungan persentase hasil benziliden p-
metoksisinamoilhidrazida 

Senyawa BM 
(g/mol) 

Jumlah 
yang 

digunakan 

Jumlah 
mol 

sebelum 
bereaksi 
(mmol) 

Jumlah 
mol 
saat 

bereaksi 
(mmol) 

Jumlah 
mol 
sisa 

(mmol) 

EPMS 206,24 207 mg 1 1 0 
(E)-
benziliden 
hidrazin 

120,15 121 mg 1 1 0 

Benziliden 
p-metoksi 
sinamoil 
hidrazida 

280,12 0 0 1 1 

Perhitungan berat (E)-benzilidenhidrazin secara teoritis : 

Mol senyawa yang bereaksi x BM = 1 mmol x 280,12 = 280,12 mg 
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Perhitungan hasil reaksi dilakukan dengan rumus : 

Berat senyawa hasil reaksi   = A 

Berat senyawa hasil perhitungan teoritis = B 

Persentase hasil    = 𝐴

𝐵
 𝑥 100%
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Isolasi EPMS  

 Rimpang kencur sebanyak 5 kg menghasilkan 800 g serbuk 

rimpang kencur (telah dikeringkan dan dihaluskan sesuai dengan 

metode 4.4.1). Serbuk rimpang kencur sebanyak 800 g menghasilkan 

rendemen sebanyak 17,328 g EPMS. Uji organoleptis isolat EPMS 

menunjukkan isolat memiliki bentuk kristal jarum, warna putih, dan 

bau khas. 

 

5.1.1 Penentuan kemurnian EPMS 

5.1.1.1  Hasil penentuan kemurnian EPMS dengan KLT 

 Penentuan kemurnian isolat rimpang kencur yang dilakukan 

sesuai dengan metode 4.7.2 menunjukkan hasil seperti pada tabel V.1. 

Tabel V.1 Harga Rf EPMS pada tiga macam fase gerak 

Fase gerak Jumlah Noda Rf 
Etil asetat : metanol (5 : 4) Satu 0,81 
Aseton : kloroform (3 :4) Satu 0,72 
n-Heksana : etil asetat (4 : 1) Satu 0,42 

Berdasarkan tabel, uji kemurnian EPMS dengan KLT menunjukkan 

satu noda 

5.1.1.2 Hasil pengamatan jarak lebur EPMS 

 Penentuan jarak lebur EPMS dilakukan sesuai dengan metode 

4.7.1 menunjukkan hasil seperti pada tabel V.2
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Tabel V.2 Jarak lebur EPMS 

Replikasi Jarak 
Lebur (oC) 

Rata-rata Jarak 
Lebur (oC) 

Jarak Lebur pada 
Pustaka* (oC)  

1 47-50 
47-49,3 48-49 2 47-49 

3 47-49 
*) Ekowati, J., 2012 

 
5.1.2 Hasil identifikasi struktur EPMS 

5.1.2.1 Hasil identifikasi struktur EPMS dengan 

spektrofotometer IR 

 Identifikasi dengan metode spektrofotometri IR dilakukan 

sesuai dengan metode 4.8.1. Identifikasi ini bertujuan untuk 

mengetahui gugus-gugus fungsi yang ada pada EPMS. Hasil 

identifikasi dapat dilihat pada gambar 5.1 dan interpretasi hasil dapat 

dilihat pada tabel V.3 

 
Gambar 5.1 Spektrum IR EPMS dalam pelet KBr 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SINTESIS BENZILIDEN p-METOKSISINAMOILHIDRAZIDA... ARDIAN DESTANTIO FIRMANSYAH



81 
 

 
 

Tabel V.3 Interpretasi Spektrum IR EPMS 

Gugus Fungsi 
Bilangan Gelombang (cm-1) 
Isolat 
EPMS 

EPMS pada 
Pustaka* 

C-O (ester, eter) 
C=O (ester) 

1173 
1707 

1174 
1707 

C-H (aromatik, ulur) 3007 3007 
C=C (alkena) 1602 1604 
C-H (alifatik, ulur) 2978 2936 
Cincin aromatic tersubstitusi 
para 829 830 

*) Ekowati, J., 2012.  

 

5.1.2.2 Hasil identifikasi struktur EPMS dengan spektrometer 
1H-NMR 

 Identifikasi dengan metode spektrometri 1H-NMR dilakukan 

sesuai dengan metode 4.8.2. Identifikasi ini bertujuan untuk 

mengetahui jumlah, jenis, dan lingkungan kimia dari proton – proton 

EPMS. Hasil identifikasi dapat dilihat pada gambar 5.2 dan 

interpretasi hasil dapat dilihat pada tabel V.4. 

 
Gambar 5.2 Spektrum 1H-NMR EPMS dalam pelarut CDCl3 dan 

struktur EPMS beserta protonnya 
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Tabel V.4 Interpretasi spektrum 1H-NMR EPMS 

Geseran 
Kimia 
(ppm) 

Multiplisitas 
Tetapan 
Kopling 

(Hz) 

Jumlah 
Proton 

Jenis 
Proton 

1,32 Triplet 7,2 3 A 
4,24 Kuartet 7,2 2 B 
6,29 Doblet 16,0 1 C 
7,62 Doblet 16,0 1 D 
7,46 Doblet 9,0 2 E 
6,88 Doblet 9,0 2 F 
3,82 Singlet - 3 G 

 

5.1.2.3 Hasil identifikasi struktur isolat EPMS dengan 

spektrofotometer UV 

 Identifikasi dengan metode spektrofotometri UV dilakukan 

sesuai dengan metode 4.8.3. Identifikasi ini bertujuan untuk 

mengetahui panjang gelombang maksimal EPMS. Hasil identifikasi 

dapat dilihat pada gambar 5.3. 

 
Gambar 5.3 Spektrum UV EPMS 

Panjang gelombang maksimum EPMS adalah 284,5 nm 
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5.2 Sintesis (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid 

 Optimasi sintesis (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid 

menggunakan metode sesuai pada 4.4.2 untuk mengetahui daya 

iradiasi gelombang mikro dan waktu reaksi. Hasil pengamatan 

kesempurnaan reaksi adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 5.4 Uji KLT hasil optimasi daya 40 W dengan fase gerak 

etil asetat 
Keterangan : E = EPMS 

   1 = Sampel saat reaksi berjalan 10 menit 

   2 = Sampel saat reaksi berjalan 20 menit 

   3 = Sampel saat reaksi berjalan 30 menit 

   4 = Sampel saat reaksi berjalan 40 menit 

   5 = Sampel saat reaksi berjalan 50 menit 

   6 = Sampel saat reaksi berjalan 60 menit 
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Gambar 5.5 Uji KLT hasil optimasi daya 80 W dengan fase gerak 

etil asetat : kloroform (1 : 4) 

Keterangan : E = EPMS 

   10 = Sampel saat reaksi berjalan 10 menit 

   20 = Sampel saat reaksi berjalan 20 menit 

   30 = Sampel saat reaksi berjalan 30 menit 

   40  = Sampel saat reaksi berjalan 40 menit 

   50 = Sampel saat reaksi berjalan 50 menit 

   60 = Sampel saat reaksi berjalan 60 menit 

 

 
Gambar 5.6 Uji KLT hasil optimasi daya 120 W dengan fase gerak 

aseton : kloroform (3 : 4) 

Keterangan : E = EPMS 

   R = Sampel saat reaksi berjalan 20 menit 

   R’ = Sampel saat reaksi berjalan 25 menit 
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Tabel V.5 Tabel nilai Rf hasil optimasi 

Kondisi Sampling 
menit ke 

Jumlah 
noda Nilai Rf Fase gerak 

Metode 4.4.2, daya 
40 W selama 60 

menit 

10, 20, 30, 
40, 50, 60 Empat 

Noda1 = 
0,05 

Noda 2 = 
0,37 

Noda 3 = 
0,56 

Noda 4 = 
0,88 
Noda 

EPMS = 
0,88 

 

Etil asetat 

Metode 4.4.2, daya 
80 W selama 60 

menit 

10, 20, 30, 
40, 50, 60 Dua 

Noda 1 = 
0,05 

Noda 2 = 
0,87 
Noda 

EPMS = 
0,87 

 

Etil asetat : 
kloroform = 1:4 

Metode 4.4.2, daya 
120 W selama 25 

menit 
20 Empat 

Noda 1 = 
0,30 

Noda 2 = 
0,46 

Noda 3 = 
0,66 

Noda 4 = 
0,86 
Noda 

EPMS = 
0,86 

 

Aseton : 
kloroform = 3:4 

Metode 4.4.2, daya 
120 W selama 25 

menit 
25 Tiga 

Noda 1 = 
0,05 

Noda 2 = 
0,37 

Noda 3 = 
0,56 
Noda 

EPMS = 
0,88 

 

Aseton : 
kloroform = 3:4 

Dari hasil optimasi di atas, dipilih daya 120 W selama 25 menit 
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5.2.1 Hasil pemisahan komponen dalam campuran hasil sintesis 

dengan kromatografi kolom 

 Berdasarkan hasil KLT, optimasi kondisi reaksi menunjukkan 

hasil reaksi senyawa lebih dari satu sehingga perlu dilakukan 

pemisahan komponen dalam campuran hasil sintesis dengan 

menggunakan kromatogarfi kolom yang dilakukan sesuai metode 4.6. 

Setelah dilakukan pemisahan, diperoleh fraksi – fraksi senyawa hasil 

sintesis, lalu diamati dengan KLT menggunakan pembanding EPMS. 

Hasilnya diperoleh satu fraksi yang memiliki noda tunggal seperti 

pada gambar 5.7. 

 
Gambar 5.7 Uji KLT fraksi 1 dibandingkan dengan EPMS 

 

5.3 Penentuan Kemurnian Senyawa Hasil Sintesis 

5.3.1 Hasil penentuan jarak lebur senyawa hasil sintesis 

 Penentuan jarak lebur hasil sintesis dilakukan sesuai dengan 

metode 4.7.1. Hasilnya dapat dilihat pada tabel V.6. 

Tabel V.6 Jarak lebur hasil sintesis 

Replikasi Jarak Lebur (oC) Rata – rata Jarak Lebur (oC) 
1 71-74 

71,3-74 2 71-74 
3 72-74 

 

E   1 
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5.3.2 Hasil uji kemurnian senyawa hasil sintesis dengan KLT 

 Pengujian kemurnian senyawa hasil sintesis dilakukan dengan 

KLT dilakukan sesuai metode 4.7.2. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 

V.7. 

 

Tabel V.7 Harga Rf senyawa hasil sintesis pada tiga macam fase 
gerak 

Fase gerak Jumlah Noda Rf 
Aseton : kloroform (3:4) Satu 0,52 
n-Heksana : etil asetat : metanol (1:3:2) Satu 0,69 
Etil asetat : metanol (70:4) Satu 0,30 

Berdasarkan tabel, uji kemurnian senyawa hasil sintesis dengan KLT 

menunjukkan satu noda 

 

5.4 Hasil Uji Organoleptis Senyawa Hasil Sintesis 

 Senyawa hasil sintesis yang telah dimurnikan dengan 

kromatografi kolom berbentuk padatan amorf, berwarna putih 

kekuningan, dan tidak berbau. 

 

5.5 Hasil Identifikasi Struktur Senyawa Hasil Sintesis 

5.5.1 Hasil identifikasi struktur senyawa hasil sintesis dengan 

spektrofotometer IR 

 Identifikasi dengan metode spektrofotometri IR dilakukan 

sesuai dengan metode 4.8.1. Identifikasi ini bertujuan untuk 

mengetahui gugus-gugus fungsi yang ada pada senyawa hasil sintesis. 

Hasil identifikasi dapat dilihat pada gambar 5.8 dan interpretasi hasil 

dapat dilihat pada tabel V.8. 
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Gambar 5.8 Spektrum IR senyawa hasil sintesis (fraksi 1) 

 

Tabel V.8 Interpretasi spektrum IR senyawa hasil sintesis 

Gugus Fungsi Bilangan Gelombang (cm-1) 
Pustaka* Isolat 

C-N (amida) Sekitar 1550 1512 
N-H (ulur) 3500-3100 3316 
C=O (amida) 1680-1630 1674 
C-H (aromatic, ulur) 3150-3050 3100 
C-O (eter) 1300-1000 1246 
C-H (alifatik, ulur) 3000-2850 2930 
Cincin aromatik 
tersubstitusi para 850-800 824 

*) Pavia et al. 2009.  

 

5.5.2 Hasil identifikasi struktur senyawa hasil sintesis dengan 

spektrometer 1H-NMR 

 Identifikasi dengan metode spektrometri 1H-NMR dilakukan 

sesuai dengan metode 4.8.2. Identifikasi ini bertujuan untuk 

mengetahui jumlah, jenis, dan lingkungan kimia dari proton – proton 
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senyawa hasil sintesis. Hasil identifikasi dapat dilihat pada gambar 5.9 

dan interpretasi hasil dapat dilihat pada tabel V.9. 

 
Gambar 5.9 Spektrum 1H-NMR senyawa hasil sintesis dalam 

pelarut CDCl3 dan struktur senyawa hasil sintesis beserta protonnya. 

Tabel V.9 Interpretasi spektrum 1H-NMR senyawa hasil sintesis 

Geseran 
Kimia (ppm) Multiplisitas Tetapan 

Kopling (Hz) 
Jumlah 
Proton 

2,35 Triplet 7,9 2 
2,84 Triplet 7,9 2 
3,70 Singlet - 3 
6,75 Doblet 8,4 2 
7,03 Doblet 8,4 2 
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Gambar 5.10 Proton-proton pada senyawa (E)-3-(4-

metoksifenil)akrilohidrazid 

Senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid tidak memiliki 

jumlah, jenis, dan lingkungan kimia proton-proton yang identik 
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dengan data spektrum 1H-NMR sehingga dapat diketahui bahwa 

struktur senyawa hasil reaksi bukan senyawa (E)-3-(4-metoksifenil) 

akrilohidrazid. Berdasarkan spektrum 1H-NMR pada gambar 5.10 dan 

interpretasinya pada tabel V.9, diduga senyawa hasil sintesis adalah 

3-(4-metoksifenil)propanahidrazida yang strukturnya dapat dilihat 

pada gambar 5.10 

Spektrum 1H-NMR hasil sintesis yang merupakan senyawa 3-

(4-metoksifenil)propanahidrazida menunjukkan δH = 3,70 ppm (3H, 

singlet) yang merupakan proton pada gugus metoksi, proton dari inti 

aromatik pada δH = 6,75 dan 7,03 ppm (masing-masing 2H, doblet, J 

= 8,4 Hz). Sementara itu δH = 2,35 ppm (2H, triplet, J = 7,9 Hz) dan 

δH = 2,84 ppm (2H, triplet, J = 7,9 Hz) menunjukkan proton pada 

rantai alifatik. 

 

5.5.3 Hasil identifikasi struktur senyawa hasil sintesis dengan 

spektrofotometer UV 

 Identifikasi dengan metode spektrofotometri UV dilakukan 

sesuai dengan metode 4.8.3. Identifikasi ini bertujuan untuk 

mengetahui panjang gelombang maksimal senyawa hasil sintesis. 

Hasil identifikasi dapat dilihat pada gambar 5.11. 
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Gambar 5.11 Spektrum UV senyawa hasil sintesis dalam pelarut 

etanol. 

Panjang gelombang maksimum senyawa hasil sintesis adalah 223,5 

nm 

 

5.6 Persentase Hasil Sintesis 

 Persentase hasil sintesis senyawa 3-(4-metoksifenil) 

propanahidrazid menggunakan metode 4.4.2 dapat dilihat pada tabel 

V.10. 

Tabel V.10 Persentase senyawa hasil sintesis 

Bahan Awal Senyawa Hasil Sintesis 
EPMS (g) Hidrazin hidrat (ml) Berat (g) Persentase 

0,3100 0,36 0,0230 7,90 
 

5.7 Sintesis (E)-Benzilidenhidrazin 

 Optimasi sintesis benziliden hidrazin menggunakan metode 

4.4.3 untuk mengetahui daya iradiasi gelombang mikro dan waktu 

reaksi Hasil pengamatan kesempurnaan reaksi adalah sebagai berikut: 
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Gambar 5.12 Uji KLT kondisi 1 dengan fase gerak kloroform : 

etanol (2:1) 

Keterangan : BZD = benzaldehid 
 5’ ; 15’ ; 30’ = sampling saat reaksi berlangsung 5, 

15, 30 menit 

 
Gambar 5.13 Uji KLT kondisi 2 dengan fase gerak heksana : aseton 

(8:1) 
Keterangan: BZD = benzaldehid 
 3’ ; 6’ ; 9’ ; 12’ ; 15’ = sampling saat reaksi 

berlangsung 3, 6, 9, 12, 15 menit 
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Gambar 5.14 Uji KLT kondisi 3 dengan fase gerak heksana : aseton 

(8:1) 

Keterangan: BZD = benzaldehid 
 2’ ; 4’ ; 6’ ; 8’ ; 10’ ; 12’ ; 14’ = sampling saat reaksi 
berlangsung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 menit 

 
Gambar 5.15 Uji KLT kondisi 4 dengan fase gerak heksana : aseton 

(8:1) 

Keterangan : BZD = benzaldehid 
 2’ ; 4’ = sampling saat reaksi berlangsung 2 dan 4 

menit 
 1:10 ; 1:15 = perbandingan molaritas benzaldehid 

dengan hidrazin hidrat 
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Gambar 5.16 Uji KLT kondisi 5 dengan fase gerak heksana : aseton 

(8:1) 

Keterangan : BZD = benzaldehid 
  5’ ; 10’ = sampling saat reaksi berlangsung 5 dan 10 

menit 

 
Gambar 5.17 Uji KLT kondisi 6 dengan fase gerak heksana : aseton 

(8:1) 

Keterangan: BZD = benzaldehid 
 3’ ; 6’ ; 9’ = sampling saat reaksi berlangsung 3, 6, 

dan 9 menit. 
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Gambar 5.18 Uji KLT kondisi 7 dengan fase gerak heksana : aseton 

(8:1) 

Keterangan: BZD =  benzaldehid 
 20” = sampling saat reaksi berlangsung selama 20 

detik 

 
Gambar 5.19 Uji KLT kondisi 8 dengan fase gerak heksana : aseton 

(8:1) 

Keterangan: BZD =  benzaldehid 
 20” = sampling saat reaksi berlangsung selama 20 
detik 
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Gambar 5.20 Uji KLT kondisi 9 dengan fase gerak heksana : aseton 

(8:1) 

Keterangan: BZD = benzaldehid 
 20” = sampling saat reaksi berlangsung selama 20 

detik 

 
Gambar 5.21 Uji KLT kondisi 10 dengan fase gerak heksana : 

aseton (8:1) 

Keterangan: BZD = benzaldehid 
 2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 = sampling saat reaksi berlangsung 

selama 2,5 ; 5 ; 7,5 ; dan 10 menit 
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Tabel V.11 Tabel nilai Rf hasil optimasi 

Kondisi Sampling 
menit ke 

Jumlah 
noda Nilai Rf Fase gerak 

Kondisi 
1 5, 15, 30 Dua 

Noda 1 = 0,82 
Noda 2 = 0,92 

Noda benzaldehid 
= 0,92 

Kloroform : 
etanol = 2:1 

Kondisi 
2 3, 6, 9, 12, 15 Dua 

Noda 1 = 0,37 
Noda 2 = 0,6 

Noda benzaldehid 
= 0,5 

Heksana : aseton 
= 8:1 

Kondisi 
3 

2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14 Dua 

Noda 1 = 0,44 
Noda 2 = 0,67 

Noda benzaldehid 
= 0,56 

Kondisi 
4 2, 4 Dua 

Noda 1 = 0,38 
Noda 2 = 0,6 

Noda benzaldehid 
= 0,56 

Kondisi 
5 5, 10 Tiga 

Noda 1 = 0,33 
Noda 2 = 0,49 
Noda 3 = 62 

Noda benzaldehid 
= 0,53 

Kondisi 
6 3, 6, 9 Tiga 

Noda 1 = 0,31 
Noda 2 = 0,44 
Noda 3 = 0,64 

Noda benzaldehid 
= 0,53 

Heksana : 
Aseton = 8:1 

Kondisi 
7 20 detik Dua 

Noda 1 = 0,49 
Noda 2 = 0,68 

Noda benzaldehid 
= 0,59 

Kondisi 
8 20 detik Dua 

Noda 1 = 0,52 
Noda 2 = 0,69 

Noda benzaldehid 
= 0,62 

Kondisi 
9 20 detik Dua 

Noda 1 = 0,54 
Noda 2 = 0,72 

Noda benzaldehid 
= 0,64 

Kondisi 
10 

2,5 ; 5 ; 7,5 ; 
10 Dua 

Noda 1 = 0,39 
Noda 2 = 0,63 

Noda benzaldehid 
= 0,56 
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Dari hasil optimasi pada berbagai macam kondisi di atas, 

dipilih kondisi 9, yaitu benzaldehid 10 mmol dan hidrazin hidrat 10 

mmol, iradiasi gelombang mikro 120 Watt selama 20 detik. 

 

5.8 Penentuan Kemurnian Senyawa Hasil Sintesis 

5.8.1 Hasil penentuan jarak lebur senyawa hasil sintesis 

 Penentuan jarak lebur hasil sintesis dilakukan sesuai dengan 

metode 4.7.1. Hasilnya adalah sebagai berikut : 

 

Tabel V.12 Titik lebur senyawa hasil sintesis 

Replikasi Titik Lebur (oC) Rata – rata Titik Lebur (oC) 
1 94 

94,3 2 95 
3 94 

 

5.9 Hasil Uji Organoleptis Senyawa Hasil Sintesis 

 Senyawa hasil sintesis memiliki bentuk padatan amorf, warna 

kekuningan, dan tidak berbau. 

 

5.10 Hasil Identifikasi Struktur Senyawa Hasil Sintesis 

5.10.1 Hasil identifikasi struktur senyawa hasil sintesis dengan 

spektrofotometer IR 

 Identifikasi dengan metode spektrofotometri IR dilakukan 

sesuai dengan metode 4.8.1. Identifikasi ini bertujuan untuk 

mengetahui gugus-gugus fungsi yang ada pada senyawa hasil sintesis. 

Hasil identifikasi dapat dilihat pada gambar 5.22 dan interpretasi hasil 

dapat dilihat pada tabel V.13. 
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Gambar 5. 22 Spektrum IR senyawa hasil sintesis dalam pelat KBr 

Tabel V.13 Interpretasi spektrum IR senyawa hasil sintesis 

Gugus Fungsi Bilangan Gelombang (cm-1) 
Pustaka* Isolat 

Cincin aromatik mono 
substitusi 

Sekitar 690 dan sekitar 
750 

691 dan 
752 

C=N 1630 1625 
N-H 3300 - 

*) Pavia et al. 2009.  

 

5.10.2 Hasil identifikasi struktur senyawa hasil sintesis dengan 

spektrometer 1H-NMR 

 Identifikasi dengan metode spektrometri 1H-NMR dilakukan 

sesuai dengan metode 4.8.2. Identifikasi ini bertujuan untuk 

mengetahui jumlah, jenis, dan lingkungan kimia dari proton – proton 

senyawa hasil sintesis. Hasil identifikasi dapat dilihat pada gambar 

5.23 dan interpretasi hasilnya dapat dilihat pada tabel V.14. 
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Gambar 5.23 Spektrum 1H-NMR senyawa hasil sintesis 

Tabel V.14 Interpretasi spektrum 1H-NMR senyawa hasil sintesis 

Geseran Kimia 
(ppm) Multiplisitas Tetapan Kopling 

(Hz) 
Jumlah 
Proton 

7.45 Triplet 1.6 3 
7.84 Kuartet 1.6 2 
8.67 Singlet - 1 

 

Data spektrum 1H-NMR sesuai dengan jenis dan jumlah proton 

pada senyawa (E)-benzilidenhidrazin. Data spektrum 1H-NMR 

menunjukkan δH = 8.67 ppm (1H, singlet) yang merupakan proton 

pada gugus N=C-H, proton dari inti aromatik pada δH = 7.45 dan 7,84 

ppm (masing-masing 3H triplet dan 2H kuartet, J = 1.6 Hz). Namun, 

dari data spektrum IR maupun 1H-NMR tidak dapat dibuktikan adanya 

gugus N-H2. 
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5.10.3 Hasil identifikasi struktur senyawa hasil  sintesis dengan 

spektrofotometer UV 

 Identifikasi dengan metode spektrofotometri UV dilakukan 

sesuai dengan metode 4.8.3. Identifikasi ini bertujuan untuk 

mengetahui panjang gelombang maksimal senyawa hasil sintesis. 

Hasil identifikasi dapat dilihat pada gambar 

 

 
Gambar 5.24 Spektrum UV senyawa hasil sintesis 

Panjang gelombang maksimum senyawa hasil sintesis adalah 300 nm. 

 

5.11 Hasil Penentuan Berat Molekul Senyawa Hasil Sintesis 

dengan Kromatografi Gas – Spektrometer Massa 

 Penentuan berat molekul senyawa hasil sintesis menggunakan 

kromatografi gas – spektrometer massa sesuai dengan metode 4.8.4. 

Penentuan dengan metode ini bertujuan untuk mengetahui berat 
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molekul senyawa hasil sintesis dan fragmen – fragmen molekul 

senyawa hasil sintesis. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 5.26. 

 
Gambar 5.25 Spektrum massa senyawa hasil sintesis dalam pelarut 

etanol 

Berat molekul senyawa hasil sintesis adalah 208 g/mol. 

 Berdasarkan data spektrum IR, 1H-NMR, dan didukung 

dengan data spektrum massa, diketahui bahwa senyawa hasil reaksi 

bukan (E)-benzilidenhidrazin. Senyawa hasil sintesis yang terbentuk 
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diduga (1E,2E)-1,2-dibenzilidenhidrazin. Senyawa tersebut memiliki 

struktur seperti pada gambar 5.27. 

 
Gambar 5.26 Senyawa (1E,2E)-1,2-dibenzilidenhidrazin 

5.12 Persentase Hasil Sintesis 

 Persentase hasil sintesis senyawa (1E,2E)-1,2-

dibenzilidenhidrazin menggunakan metode iradiasi gelombang mikro 

adalah sebagai berikut : 

Tabel V.15 Persentase hasil sintesis 

Bahan Awal Senyawa Hasil Sintesis 
Benzaldehid (g) Hidrazin hidrat (ml) Berat (g) Persentase 

1,060 g 0,61 0,282 27,11 
 

5.13 Sintesis benziliden p-metoksisinamoilhidrazida 

 Optimasi sintesis benziliden p-metoksisinamoilhidrazida 

menggunakan metode 4.4.4 untuk mengetahui daya iradiasi 

gelombang mikro dan waktu reaksi. Hasil pengamatan kesempurnaan 

reaksi adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 5.27 Uji KLT kondisi 1 dengan fase gerak heksana : aseton 

(8:1) 
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Keterangan: EPMS = Etil p-metoksisinamat 
 HR1 = hasil reaksi metode 5.7 
 5’ ; 7’ ; 9’ ; 12’ ; 15’ = sampling saat reaksi 

berlangsung selama 5, 7, 9, 12, dan 15 menit 

 
Gambar 5.28 Uji KLT kondisi 2 dengan fase gerak heksana : aseton 

(8:1) 

Keterangan: EPMS = Etil p-metoksisinamat 
 HR1 = hasil reaksi metode 5.7 
 5’ ; 7’ ; 10’ = sampling saat reaksi berlangsung 

selama 5, 7, dan 10 menit 

 
Gambar 5.29 Uji KLT kondisi 3 dengan fase gerak heksana : aseton 

(8:1) 

Keterangan: EPMS = Etil p-metoksisinamat 
 HR1 = hasil reaksi metode 5.7 
 5’ ; 7’ ; 10’ = sampling saat reaksi berlangsung 

selama 5, 7, dan 10 menit 
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Gambar 5.30 Uji KLT kondisi 4 dengan (kiri) fase gerak heksana : 

aseton (8:1) dan (kanan) kloroform : aseton : heksana (10:1:4) 

Keterangan: EPMS = Etil p-metoksisinamat 
 HR1 = hasil reaksi metode 5.7 
 5’ ; 7’ ; 10’ ; 12’ = sampling saat reaksi berlangsung 

selama 5, 7, dan 10 menit 

 
Gambar 5.31 Uji KLT kondisi 5 dengan fase gerak heksana : EA 

(5:1) 

Keterangan: EPMS = Etil p-metoksisinamat 
 HR1 = hasil reaksi metode 5.7 
 1’ ; 2’ ; 3’ ; 5’ ; 7’ ; 9’ ; 12’ ; 15’ ; 18’ = sampling 

saat reaksi berlangsung selama 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 
15, dan 18 menit. 
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Tabel V.16 Tabel nilai Rf hasil optimasi 

Kondisi Sampling 
menit ke 

Jumlah 
noda Nilai Rf Fase gerak 

Kondisi 
1 5, 7, 9, 12, 15 Dua 

Noda 1 = 0,45 
Noda 2 = 0,62 
Noda EPMS = 

0,45 
Noda hasil 

reaksi I = 0, 45 
dan 0,62 

Heksana : aseton = 
8:1 

Kondisi 
2 5, 7, 10 Dua 

Noda 1 = 0,45 
Noda 2 = 0,7 

Noda EPMS = 
0,45 

Noda hasil 
reaksi I = 0, 45 

dan 0,7 

Kondisi 
3 5, 7, 10 Dua 

Noda 1 = 0,37 
Noda 2 = 0,62 
Noda EPMS = 

0,37 
Noda hasil 

reaksi I = 0, 37 
dan 0,62 

Kondisi 
4 

5, 7, 10 Dua Noda 1 = 0,51 
Noda 2 = 0,73 
Noda EPMS = 

0,51 
Noda hasil 

reaksi I = 0, 51 
dan 0,73 

Heksana : aseton = 
8:1 

12 Dua Noda 1 = 0,67 
Noda 2 = 0,89 
Noda EPMS = 

0,84 
Noda hasil 

reaksi I = 0, 67 
dan 0,89 

Kloroform : aseton 
: heksana = 10:1:4 

Kondisi 
5 

1, 2, 3, 5, 7, 9, 
12, 15, 18 

Tiga Noda 1 = 0,14 
Noda 2 = 0,51 
Noda 3 = 0,71 
Noda EPMS = 

0,51 
Noda hasil 

reaksi I = 0, 14 
dan 0,71 

Heksana : etil asetat 
= 5:1 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

 Rasa nyeri dikaitkan dengan enzim siklooksigenase (COX) 

yang mengubah asam arakhidonat menjadi endoperoksida yang 

kemudian diubah menjadi prostaglandin (Neal, 2012). Obat yang 

digunakan untuk mengatasi nyeri adalah obat-obat antiinflamasi 

nonsteroid (OAINS). OAINS menghambat jalur sintesis prostaglandin 

dengan menghambat enzim COX, utamanya pada enzim 

siklooksigenase 2 (COX-2) (Burke et al, 2006). Pada umumnya, 

OAINS menghambat secara tidak selektif enzim COX dan 

mengakibatkan efek samping pada saluran cerna sehingga perlu 

dikembangkan obat yang selektif menghambat enzim COX-2 dengan 

modifikasi struktur. Pada penelitian ini, dipilih senyawa awal etil p-

metoksisinamat (EPMS) karena EPMS mampu menghambat aktifitas 

enzim siklooksigenase 1 (COX-1) dan COX-2. EPMS memiliki cincin 

aromatis, ikatan rangkap, dan gugus ester sehingga dapat dilakukan 

modifikasi struktur. EPMS dapat diperoleh melalui isolasi rimpang 

kencur yang mudah diperoleh di Indonesia. Metode isolasi EPMS dari 

rimpang kencur yang digunakan pada penelitian ini adalah perkolasi 

dengan pelarut etanol. 

 Senyawa target pada penelitian ini adalah benziliden p-

metoksisinamoilhidrazida. Senyawa ini memiliki gugus akseptor 

ikatan hidrogen, gugus cincin aromatis, dan gugus hidrofobik 

sehingga diharapkan senyawa ini dapat dikembangkan lebih lanjut 

sebagai senyawa inhibitor COX-2. Sintesis benziliden p-metoksi 

sinamoilhidrazida dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah
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reaksi substitusi nukleofil EPMS dengan hidrazin hidrat. Senyawa 

yang diinginkan dari reaksi tahap pertama ini adalah (E)-3-(4-

metoksifenil)akrilohidrazid. Tahap kedua adalah reaksi adisi antara 

(E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid dengan benzaldehid. Senyawa 

yang diinginkan dari reaksi tahap kedua ini adalah benziliden p-

metoksisinamoilhidrazida yang merupakan senyawa target. Kedua 

tahap reaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode iradiasi 

gelombang mikro. 

 Bahan awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

EPMS. EPMS diperoleh dari proses isolasi dari rimpang kencur 

dengan menggunakan metode perkolasi dengan pelarut etanol. 

Dengan menggunakan metode perkolasi, diperoleh EPMS sebanyak 

2,17%. Setelah melalui proses rekristalisasi, hasil isolasi EPMS yang 

diperoleh berwarna putih, berbentuk jarum, dan berbau khas. 

 EPMS yang diperoleh dari hasil isolasi dilakukan uji 

kemurnian secara kromatografi lapis tipis (KLT) dan dengan 

penentuan jarak lebur. Pada uji kemurnian secara KLT, diperoleh satu 

noda pada tiga macam eluen yang berbeda. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil isolasi telah murni secara KLT. Pada uji kemurnian 

dengan penentuan jarak lebur, diperoleh jarak lebur rata-rata pada 47-

49,3oC. Hal ini menunjukkan isolat telah murni. Berdasarkan LeFevre 

(1997), senyawa murni memiliki rentan lebur 1-2oC. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Ekowati (2012), EPMS yang diisolasi dari 

rimpang kencur memiliki jarak lebur 48-49oC. 

 Untuk memastikan kebenaran hasil isolasi yang diperoleh 

merupakan EPMS, dilakukan identifikasi struktur menggunakan 

spektrofotometri infrared (IR), spektrometri nuclear magnetic 

resonance (1H-NMR), dan spektrofotometri ultraviolet (UV). Dari 
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identifikasi struktur dengan menggunakan spektrofotometri IR, 

diperoleh informasi mengenai gugus-gugus fungsi yang terdapat pada 

senyawa hasil isolasi. Berdasarkan serapan-serapan yang tampak pada 

spektrum IR gambar 5.2 dan interpretasinya pada tabel V.3, gugus – 

gugus fungsi yang tampak pada spektrum IR tersebut sesuai dengan 

gugus-gugus yang terdapat pada EPMS. 

 Dari identifikasi struktur dengan spektrometri 1H-NMR, 

diperoleh informasi mengenai jumlah proton, tipe proton, dan 

lingkungan proton. Spektrum 1H-NMR isolat rimpang kencur pada 

gambar 5.3 menunjukkan tujuh puncak dengan geseran kimia yang 

berbeda. Sinyal proton pada geseran kimia 1,32 ppm (3H) memiliki 

nilai tetapan kopling yang sama dengan sinyal proton pada geseran 

kimia 4,24 ppm (2H), yakni sebesar 7,2 Hz. Hal ini menunjukkan 

bahwa dua jenis proton tersebut bertetangga. Sinyal proton pada 

geseran kimia 1,32 ppm (3H) dibelah menjadi triplet oleh proton pada 

geseran kimia 4,24 ppm (2H). Sinyal proton pada geseran kimia 4,24 

ppm (2H) dibelah menjadi kuartet oleh proton pada geseran kimia 1,32 

ppm (3H). Hal ini sesuai dengan proton pada gugus etoksi yang terikat 

pada atom C karbonil.  

Sinyal proton pada geseran kimia 3,82 ppm (3H) berbentuk 

singlet. Hal ini sesuai dengan proton pada gugus metoksi. Sinyal 

proton pada geseran kimia 6,29 ppm (1H) memiliki nilai tetapan 

kopling yang sama dengan sinyal proton pada geseran kimia 7,62 ppm 

(1H), yakni sebesar 16,0 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa dua jenis 

proton tersebut bertetangga. Sinyal proton pada geseran kimia 6,29 

ppm (1H) dibelah menjadi doblet oleh proton pada geseran kimia 7,29 

ppm (1H). Sinyal proton pada geseran kimia 7,29 ppm (1H) dibelah 

menjadi doblet oleh proton pada geseran kimia 6,29 ppm (1H). 
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Rentang nilai tetapan kopling 12-17 Hz menunjukkan karakteristik 

ikatan C=C alkena dengan konfigurasi trans (Silverstein et al, 2005). 

Hal ini sesuai dengan struktur EPMS yang memiliki ikatan C=C 

alkena dengan konfigurasi trans.  

Proton-proton pada cincin aromatik memberikan puncak 

doblet pada geseran kimia 6,88 ppm dan 7,46 ppm dengan nilai 

tetapan kopling 9,2 Hz. Nilai tetapan kopling ini menunjukkan bahwa 

masing-masing proton terletak pada posisi orto sehingga cincin 

aromatik yang dimaksud memiliki dua substituent pada posisi para. 

Berdasarkan hasil identifikasi spektrum 1H-NMR pada gambar 5.3 

dan interpretasinya pada tabel V.4, diketahui bahwa isolat rimpang 

kencur yang digunakan sebagai bahan awal pada penelitian ini identik 

dengan struktur EPMS. 

Pada reaksi tahap pertama antara EPMS dengan hidrazin 

hidrat, jumlah mol hidrazin hidrat dilebihkan lima kali lebih banyak 

dibanding jumlah mol EPMS agar seluruh EPMS habis pada saat 

reaksi berakhir dan berubah menjadi produk reaksi. Selain itu, 

hidrazin hidrat memiliki titik didih rendah (47oC) dan bersifat mudah 

menguap sehingga dengan jumlah yang lebih banyak diharapkan saat 

reaksi berlangsung tidak habis menguap terlebih dahulu dan 

menyebabkan EPMS tidak habis bereaksi, karena peralatan yang 

digunakan pada penelitian ini memungkinkan adanya kontak antara 

sistem dengan lingkungan dan reaksi ini melibatkan panas yang tidak 

dapat dikontrol (oven microwave yang digunakan tidak memiliki 

pengaturan suhu). 

Reaksi tahap pertama ini menggunakan metode iradiasi 

gelombang mikro. Dengan metode ini, panas yang dihasilkan akan 

terdistribusi secara serentak dan merata karena panas yang dihasilkan 
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berasal dari interaksi antara senyawa-senyawa yang bereaksi dengan 

gelombang mikro dalam sistem campuran reaksi. Sintesis dengan 

metode iradiasi gelombang mikro diharapkan dapat memiliki waktu 

reaksi yang lebih cepat dan persentase hasil yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan pemanasan konvensional. 

Kondisi reaksi terpilih pada reaksi antara EPMS dengan 

hidrazin hidrat menggunakan metode iradiasi gelombang mikro 

adalah daya 120 W selama 25 menit. Kondisi reaksi terpilih adalah 

kondisi saat reaksi antara EPMS dengan hidrazin hidrat berlangsung 

sempurna yang ditandai dengan adanya senyawa baru yang berbeda 

dengan senyawa awal. Untuk memastikan reaksi telah sempurna, 

dilakukan pengecekan pada campuran reaksi dengan menggunakan 

KLT dengan fase diam lempeng silika gel F254 dan fase gerak aseton : 

kloroform (3:4) dengan detektor lampu UV 254 nm. Reaksi 

berlangsung sempurna saat didapatkan noda baru yang harga Rf nya 

berbeda dari Rf senyawa awal, yaitu EPMS. 

Tahap selanjutnya adalah pemisahan dan pemurnian hasil 

reaksi dengan cara kromatografi kolom. Pemisahan dan pemurnian 

hasil reaksi dengan kromatografi kolom dilakukan karena terdapat 

lebih dari satu noda pada uji KLT hasil sintesis. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat lebih dari satu senyawa hasil sintesis. Eluat 

kromatografi kolom dengan nilai Rf yang sama dikumpulkan menjadi 

satu untuk dilakukan uji kemurnian dengan penentuan jarak lebur dan 

KLT.  Pada uji kemurnian dengan penentuan jarak lebur hasil sintesis, 

diperoleh nilai rata-rata jarak lebur 71º - 74,5º C. Pada uji kemurnian 

dengan KLT, diperoleh satu noda pada tiga macam eluen yang 

berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis yang 

diperoleh telah murni secara KLT. Senyawa hasil sintesis yang telah 
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murni secara KLT dilakukan uji identifikasi dengan spektrofotometri 

IR, spektrofotometri UV, dan spektrometri 1H-NMR. 

 Spektrum IR senyawa hasil sintesis dibandingkan dengan 

spektrum IR EPMS. Berdasarkan spektrum IR pada gambar 5.9 dan 

interpretasinya pada tabel V.8, semua gugus fungsi tersebut ada pada 

senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid, tetapi gugus C=C 

alkena tidak nampak. Oleh karena itu, diduga bahwa struktur senyawa 

hasil sintesis bukan senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid, 

tetapi suatu senyawa yang identik yang telah kehilangan ikatan 

rangkap C=C alkena. 

 Berdasarkan analisis dengan spektrofometri UV, diketahui 

panjang gelombang maksimum senyawa hasil sintesis sebesar 223,5 

nm.  Sementara itu, panjang gelombang maksimum EPMS yang 

merupakan bahan awal reaksi sebesar 284,5 nm. Hal ini menunjukkan 

adanya pergeseran ke arah panjang yang lebih pendek (hipsokromik) 

karena berkurangnya gugus kromofor berupa ikatan rangkap C=C 

alkena. 

Spektrum 1H-NMR senyawa hasil sintesis pada gambar 5.10 

menunjukkan lima puncak dengan geseran kimia yang berbeda. Sinyal 

proton pada geseran kimia 3,70 ppm berbentuk singlet. Puncak singlet 

terbentuk bila tidak ada proton tetangga. Hal ini sesuai dengan proton 

pada gugus metoksi. Proton-proton pada cincin aromatik memberikan 

puncak doblet pada geseran kimia 6,75 ppm dan 7,03 ppm dengan 

nilai tetapan kopling 8,4 Hz. Nilai tetapan kopling ini menunjukkan 

bahwa masing-masing proton terletak pada posisi orto sehingga cincin 

aromatik yang dimaksud memiliki dua substituent pada posisi para.  

Proton pada gugus -NH (amida) dan -NH2 tidak tampak pada 

spektrum senyawa hasil sintesis. Hal ini disebabkan karena proton – 
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proton ini termasuk kategori labile proton yang geseran kimianya 

dipengaruhi oleh pelarut, konsentrasi, dan suhu. Selain itu, labile 

proton tidak memiliki karakteristik rentang geseran kimia yang khas 

(Field et al, 2008). Gugus -NH (amida) dan -NH2 tidak dapat 

dibuktikan dari spektrum 1H-NMR, tetapi dapat dibuktikan dengan 

spektrum IR. Sinyal proton pada geseran kimia 2,35 ppm memiliki 

nilai tetapan kopling yang sama dengan sinyal proton pada geseran 

kimia 2,84 ppm,  yakni sebesar 7,9 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa 

dua jenis proton tersebut bertetangga.  

Sinyal proton pada geseran kimia 2,35 ppm dibelah menjadi 

triplet oleh sinyal proton pada geseran kimia 2,84 ppm. Sinyal proton 

pada geseran kimia 2,84 ppm dibelah menjadi triplet oleh sinyal 

proton pada geseran kimia 2,35 ppm. Didukung dengan data spektrum 

IR senyawa hasil sintesis yang menunjukkan bahwa ikatan C=C 

alkena tidak terdapat pada senyawa hasil sintesis, hal ini sesuai dengan 

proton pada gugus CH2-CH2. Ikatan C=C alkena dengan konfigurasi 

trans seperti pada EPMS dan (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid 

memiliki nilai tetapan kopling 12-17 Hz. Namun, spektrum 1H-NMR 

senyawa hasil sintesis pada gambar 5.10 tidak muncul puncak pada 

nilai tetapan kopling tersebut, sehingga diketahui bahwa senyawa 

hasil sintesis bukanlah senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid, 

tetapi senyawa dengan struktur pada gambar 6.1.  

O

HN NH2

O

 
Gambar 6.1 Struktur senyawa 3-(4-metoksifenil)propanahidrazida 

Senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid tidak dapat 

terbentuk melalui reaksi antara EPMS dengan hidrazin hidrat pada 
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penelitian ini. Hal ini dapat terjadi karena adanya pembentukan 

diimida. Hidrazin yang merupakan bahan awal dapat mengalami 

dehidrogenasi menjadi diimida (HN=NH) (Roberts & Caseiro, 1997). 

Ikatan rangkap dapat dihidrogenasi oleh diimida, tetapi pada suhu 

ruang, diimida hanya dapat dijumpai sebagai senyawa antara yang 

tidak dapat diisolasi. Salah satu cara untuk menghasilkan diimida 

adalah melalui dehidrogenasi hidrazin menggunakan oksidator seperti 

H2O2 atau O2. Proses dehidrogenasi hidrazin dapat dilihat pada 

gambar 6.2. 

 
Gambar 6.2 Proses dehidrogenasi hidrazin (Roberts & Caseiro, 

1997) 

Berdasarkan penelitian oleh Menges & Balci pada tahun 2014, 

diimida dapat lebih cepat menyerang ikatan rangkap trans 

dibandingkan dengan ikatan rangkap cis (Menges & Balci, 2014). 

Reaksi hidrogenasi oleh diimida merupakan suatu proses perisiklik 

yang ditunjukan seperti pada gambar 6.3. 

N

N

H

H

C

C

N

N

C

C

H
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Gambar 6.3 Proses perisiklik (Roberts & Caseiro, 1997) 

Berdasarkan penjelasan tersebut, diduga terjadi reaksi reduksi pada 

reaksi antara EPMS dengan hidrazin hidrat sehingga senyawa (E)-3-

(4-metoksifenil)akrilohidrazid tidak dapat terbentuk. Ada dua 

kemungkinan mekanisme reaksi pembentukan senyawa 3-(4-

metoksifenil)propanahidrazida dengan bahan awal EPMS dan 

hidrazin hidrat. Kemungkinan mekanisme reaksi yang pertama adalah 
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terbentuk senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid dari reaksi 

antara EPMS dan hidrazin hidrat, kemudian ikatan C=C alkena yang 

terdapat pada senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid 

mengalami reduksi karena terdapat diimida yang berasal dari proses 

dehidrogenasi hidrazin sehingga menghasilkan senyawa 3-(4-

metoksifenil)propanahidrazida. Kemungkinan mekanisme reaksi 

yang pertama dapat dilihat pada gambar 6.4. 

Kemungkinan mekanisme reaksi yang kedua adalah ikatan 

C=C alkena pada EPMS mengalami reduksi terlebih dahulu 

membentuk senyawa etil 3-(4-metoksifenil)propanoat sebelum 

bereaksi dengan hidrazin hidrat, kemudian senyawa etil 3-(4-

metoksifenil)propanoat bereaksi dengan hidrazin hidrat dan 

menghasilkan senyawa 3-(4-metoksifenil)propanahidrazida.  

Kemungkinan mekanisme reaksi yang kedua dapat dilihat pada 

gambar 6.5. 
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Gambar 6.4 Kemungkinan pertama mekanisme reaksi pembentukan 

3-(4-metoksifenil)propanahidrazida 
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Gambar 6.5 Kemungkinan kedua mekanisme reaksi pembentukan 

3-(4-metoksifenil)-propanahidrazida 
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Pada reaksi EPMS dengan hidrazin hidrat, diimida dihasilkan 

dari oksidasi hidrazin oleh gas oksigen. Hal ini dapat terjadi karena 

peralatan yang digunakan masih memungkinkan adanya kontak antara 

sistem dengan lingkungan sehingga gas oksigen di udara dapat 

mengoksidasi hidrazin sehingga menghasilkan diimida. Diimida yang 

terbentuk mereduksi ikatan C=C alkena pada EPMS dan (E)-3-(4-

metoksifenil)akrilohidrazid. Diimida tidak menyerang ikatan rangkap 

lain seperti C=C aromatik atau C=O karena ikatan C=C alkena pada 

senyawa EPMS dan (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid memiliki 

konfigurasi trans sehingga lebih mudah diserang dan direduksi oleh 

diimida. Diimida hanya bereaksi dengan ikatan nonpolar atau simetris 

seperti C=C, N=N, N N, tetapi tidak dapat menyerang ikatan polar 

yang lebih kuat karena diimida tidak dapat bertahan lama. Diimida 

mendekstruksi dirinya sendiri dengan cepat menjadi gas nitrogen serta 

hidrazin bila substrat telah habis (Roberts & Caseiro, 1997). Proses 

destruksi ini dapat dilihat pada gambar 6.6.  

N

N

H

H

N

N

H

H

N

N

H2N NH2

 
Gambar 6.6 Destruksi diimida (Roberts & Caseiro, 1997) 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

reaksi antara EPMS dengan hidrazin hidrat menggunakan metode 

iradiasi gelombang mikro dengan kondisi terpilih daya 120 W selama 

25 menit tidak dihasilkan senyawa (E)-3-(4-metoksifenil) 

akrilohidrazid, tetapi menghasilkan senyawa 3-(4-metoksifenil) 

propanahidrazida. Senyawa benziliden p-metoksisinamoilhidrazida 

yang merupakan senyawa target penelitian ini tidak dapat dibentuk 

karena hasil reaksi antara EPMS dengan hidrazin hidrat tidak 
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menghasilkan senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid, tetapi 

menghasilkan senyawa 3-(4-metoksifenil) propanahidrazida sehingga 

diperlukan jalur sintesis lain untuk membentuk senyawa target 

penelitian yang dapat dilihat pada gambar 6.7 dan 6.8.  

Hidrazin hidrat yang memiliki gugus amina primer (-NH2) dan 

benzaldehid merupakan senyawa turunan aldehid. Melalui mekanisme 

reaksi adisi nukleofilik dan kondensasi, reaksi antara hidrazin hidrat 

dengan benzaldehid diharapkan membentuk suatu senyawa dengan 

gugus imina (C=N), yaitu senyawa (E)-benzilidenhidrazin.  

 
Gambar 6.7 Jalur sintesis (E)-benzilidenhidrazin 

Senyawa (E)-benzilidenhidrazin memiliki gugus amina primer (-NH2) 

sedangkan EPMS memiliki gugus ester. Melalui mekanisme reaksi 

substitusi nukleofilik, reaksi antara (E)-benzilidenhidrazin dan EPMS 

diharapkan membentuk senyawa benziliden p-metoksisinamoil 

hidrazida yang merupakan senyawa target penelitian. 
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Gambar 6.8 Jalur sintesis benziliden p-metoksisinamoilhidrazida 

dari (E)-benzilidenhidrazin 

Reaksi antara benzaldehid dengan hidrazin hidrat dilakukan 

dengan metode iradiasi gelombang mikro. Kondisi yang terpilih 

adalah benzaldehid sebanyak 10 mmol dan hidrazin hidrat sebanyak 

10 mmol dengan daya iradiasi 120 Watt selama 20 detik. Pada kondisi 

tersebut, reaksi telah berlangsung sempurna dimana benzaldehid telah 

habis bereaksi. Untuk memastikan reaksi telah sempurna, dilakukan 

pengecekan pada campuran reaksi dengan menggunakan KLT dengan 

fase diam lempeng silika gel F254 dan fase gerak heksana : aseton (8:1) 

dengan detektor lampu UV 254 nm. Reaksi berlangsung sempurna 

saat didapatkan noda baru yang harga Rf nya berbeda dari Rf senyawa 

awal, yaitu benzaldehid. 

Kemudian, dilakukan proses pemurnian dengan rekristalisasi 

menggunakan pelarut etanol. Senyawa hasil reaksi yang telah 

dimurnikan diuji kemurniannya dengan penentuan titik lebur dan 

diperoleh rata-rata titik lebur sebesar 94,1ºC. Setelah itu, dilakukan 

identifikasi senyawa dengan spektrofotometri IR, spektrofotometri 

UV, spektrometri 1H-NMR, dan kromatografi gas-spektrometri 

Benziliden p-metoksisinamoilhidrazida 
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massa. Pada spektrum IR senyawa hasil sintesis dalam gambar 5.23 

dan interpretasinya dalam tabel V.13, diketahui bahwa senyawa hasil 

sintesis tidak memiliki serapan pada 1700 cm-1 yang menunjukkan 

adanya gugus C=O. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa hasil 

sintesis berbeda dengan benzaldehid yang memiliki gugus C=O. 

Selain itu, terdapat serapan pada 1625 cm-1 yang menunjukkan adanya 

gugus C=N, tetapi senyawa hasil sintesis tidak memiliki serapan pada 

3300 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus N-H. 

 Spektrum 1H-NMR senyawa hasil sintesis pada gambar 5.24 

menunjukkan tiga puncak dengan geseran kimia yang berbeda. Sinyal 

proton pada geseran kimia 8,67 ppm berbentuk singlet. Puncak singlet 

terbentuk bila tidak ada proton tetangga. Hal ini sesuai dengan proton 

pada gugus N=C-H. Proton-proton pada cincin aromatik memberikan 

puncak triplet pada geseran kimia 7,45 ppm dan puncak kuartet pada 

geseran kimia 7,84 ppm dengan nilai tetapan kopling 1,6 Hz. Hal ini 

menunjukkan bahwa cincin aromatis hanya memiliki satu substituen. 

Proton pada gugus -NH2 tidak tampak pada spektrum senyawa hasil 

sintesis. Pada spektrum 1H-NMR dan spektrum IR, tidak dapat 

dibuktikan adanya gugus NH2 sehingga senyawa hasil sintesis yang 

terbentuk kemungkinan bukan senyawa (E)-benzilidenhidrazin. 

Berdasarkan spektrum UV senyawa hasil sintesis, diperoleh 

nilai panjang gelombang maksimum sebesar 300 nm. Berdasarkan 

identifikasi senyawa dengan spektrometri massa, diperoleh berat 

molekul senyawa sebesar 208 g/mol. Hal ini menunjukkan bahwa 

senyawa hasil sintesis bukan senyawa (E)-benzilidenhidrazin. 

Senyawa (E)-benzilidenhidrazin memiliki berat molekul sebesar 120 

g/mol. Berdasarkan data spektrum IR, 1H-NMR, dan didukung data 
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spektrum massa, senyawa hasil sintesis diduga (1E,2E)-1,2-

dibenzilidenhidrazin dengan struktur pada gambar 6.9. 

 
Gambar 6. 9 Senyawa (1E,2E)-1,2-dibenzilidenhidrazin 

Senyawa (E)-benzilidenhidrazin tidak terbentuk karena 

hidrazin hidrat memiliki dua gugus -NH2 yang bereaksi dengan 

benzaldehid sehingga kemungkinan reaksi berlangsung dalam dua 

tahap. Tahap pertama adalah pembentukan senyawa (E)-

benzilidenhidrazin dari reaksi antara hidrazin hidrat dengan 

benzaldehid dan tahap kedua adalah reaksi antara (E)-

benzilidenhidrazin dengan benzaldehid. 

 
Gambar 6. 10 Mekanisme reaksi pembentukan (1E,2E)-1,2-

dibenzilidenhidrazin tahap pertama 
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Gambar 6. 11 Mekanisme reaksi pembentukan (1E,2E)-1,2-

dibenzilidenhidrazin tahap kedua 

Pembentukan senyawa (1E,2E)-1,2-dibenzilidenhidrazin dapat 

terjadi kemungkinan karena jumlah mol benzaldehid lebih banyak 

daripada jumlah mol hidrazin hidrat. Hal ini dapat terjadi karena pada 

saat proses iradiasi gelombang mikro, hidrazin hidrat menguap 
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terlebih dahulu. Titik didih hidrazin hidrat adalah 47ºC sedangkan titik 

didih benzaldehid adalah 179ºC. Selain itu, jumlah mol benzaldehid 

dapat lebih banyak daripada hidrazin hidrat karena peralatan yang 

digunakan masih memungkinkan adanya kontak antara sistem dengan 

lingkungan sehingga hidrazin hidrat hilang menguap. 

Hidrazin hidrat bersifat higroskopis. Hidrazin hidrat dapat 

menarik air dari lingkungan sehingga konsentrasinya menurun. Hal ini 

dapat menyebabkan jumlah benzaldehid berlebih sehingga saat reaksi 

berlangsung, jumlah mol benzaldehid lebih banyak daripada jumlah 

mol hidrazin hidrat. Jumlah mol benzaldehid yang berlebih akan 

mengakibatkan pembentukan senyawa (1E,2E)-1,2-dibenziliden 

hidrazin. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

reaksi antara benzaldehid dengan hidrazin hidrat tidak dihasilkan 

senyawa (E)-benzilidenhidrazin, melainkan senyawa (1E,2E)-1,2-

dibenzilidenhidrazin.  

Reaksi antara EPMS dengan hasil reaksi antara benzaldehid 

dan hidrazin hidrat dilakukan dengan metode iradiasi gelombang 

mikro. Berdasarkan uji kesempurnaan reaksi menggunakan KLT, 

tidak ditemukan noda baru yang berbeda dengan noda EPMS dan noda 

hasil reaksi antara benzaldehid dan hidrazin hidrat pada berbagai 

macam kondisi yang telah dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa 

tidak terjadi reaksi. Hal ini terjadi kemungkinan karena senyawa hasil 

reaksi antara benzaldehid dan hidrazin hidrat tidak memiliki gugus -

NH2 yang bersifat nukleofilik yang dapat menyerang gugus karbonil 

dari EPMS.  

Senyawa (1E,2E)-1,2-dibenzilidenhidrazin yang merupakan 

senyawa hasil reaksi antara benzaldehid dengan hidrazin hidrat tidak 

memiliki gugus pergi yang baik. Senyawa ini memiliki halangan 
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ruang yang lebih besar dibandingkan senyawa (E)-benzilidenhidrazin 

sehingga lebih sulit bereaksi. Selain itu, senyawa (1E,2E)-1,2-

dibenzilidenhidrazin yang tidak memiliki gugus -NH2 memiliki sifat 

nukleofilik yang kurang dibandingkan dengan senyawa (E)-

benzilidenhidrazin yang memiliki gugus -NH2. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan reaksi antara EPMS dengan hasil reaksi antara 

benzaldehid dengan hidrazin hidrat tidak dapat membentuk senyawa 

benziliden p-metoksisinamoilhidrazida.
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

1. Hasil reaksi antara Etil p-metoksisinamat (EPMS) dengan 

hidrazin hidrat yang merupakan reaksi tahap pertama tidak 

menghasilkan senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid 

dengan menggunakan metode iradiasi gelombang mikro. 

2. Hasil reaksi antara benzaldehid dengan hasil reaksi tahap 

pertama tidak menghasilkan senyawa benziliden p-

metoksisinamoilhidrazida dengan metode iradiasi gelombang 

mikro. 

 

7.2 Saran 

1. Sintesis (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid dari bahan awal 

EPMS dan hidrazin hidrat sebaiknya menggunakan peralatan 

yang dapat melindungi sistem dari paparan udara (sistem 

tertutup dan bebas oksigen) agar tidak terjadi oksidasi pada 

hidrazin hidrat dan mempermudah terbentuknya molekul 

target. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

manfaat senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)akrilohidrazid yang 

terbentuk dalam penelitian ini.
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Lampiran 1 

Spektrum IR Isolat Rimpang Kencur 
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Lampiran 2 

Spektrum 1H-NMR Isolat Rimpang Kencur 
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Perbesaran Spektrum 1H-NMR Isolat Rimpang Kencur 
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Perbesaran Spektrum 1H-NMR Isolat Rimpang Kencur 
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Lampiran 3 

Spektrum UV Isolat Rimpang Kencur 
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Lampiran 4 

Spektrum IR Senyawa Hasil Sintesis EPMS dan Hidrazin Hidrat 
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Lampiran 5 

Spektrum 1H-NMR Senyawa Hasil Sintesis EPMS dan Hidrazin 
Hidrat 
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Perbesaran Spektrum 1H-NMR Senyawa Hasil Sintesis EPMS 

dan Hidrazin Hidrat 
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Perbesaran Spektrum 1H-NMR Senyawa Hasil Sintesis EPMS 

dan Hidrazin Hidrat 
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Lampiran 6 

Spektrum UV Senyawa Hasil Sintesis EPMS dan Hidrazin 
Hidrat 
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Lampiran 7 

Spektrum IR Senyawa Hasil Sintesis Benzaldehid dan Hidrazin 
Hidrat 
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Lampiran 8 

Spektrum UV Senyawa Hasil Sintesis Benzaldehid dan Hidrazin 
Hidrat 
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Lampiran 9 

Spektrum 1H-NMR Senyawa Hasil Sintesis Benzaldehid dan 
Hidrazin Hidrat 
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Perbesaran Spektrum 1H-NMR Senyawa Hasil Sintesis 

Benzaldehid dan Hidrazin Hidrat 
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Lampiran 10 

Spektrum Massa Senyawa Hasil Sintesis Benzaldehid dan 
Hidrazin Hidrat 
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Lampiran 11 

Surat Determinasi Tanaman Kencur 
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Lampiran 12 

Perhitungan Berat Senyawa Awal dan Senyawa Hasil Sintesis 
 EPMS Hidrazin Hidrat (E)-3-(4-metoksifenil) akrilohidrazid 
Mula-mula 1,5 mmol 7,5 mmol - 
Bereaksi 1,5 mmol 1,5 mmol 1,5 mmol 
Hasil - 6 mmol 1,5 mmol 

● Jumlah bahan awal yang dibutuhkan : 

EPMS = 1,5 mmol x 206,24 g/mol = 309,36 mg 

Hidrazin hidrat = 7,5 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑥 50,06 𝑔/𝑚𝑜𝑙

1,03 𝑔/𝑚𝑙
 = 0,36 ml 

 Senyawa hasil sintesis ini bukanlah senyawa target ((E)-3-(4-

metoksifenil)akrilohidrazid), melainkan senyawa 3-(4-metoksifenil) 

propanahidrazida. Sehingga, perhitungan teoritis senyawa hasil 

sintesis adalah : 1,5 mmol x 194,23 g/mol = 291,3 mg 

● Persentase senyawa hasil sintesis : 

% hasil = 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠
 x 100% 

Sintesis menggunakan metode iradiasi gelombang mikro 

% hasil = 23,0 𝑚𝑔

291,3 𝑚𝑔
 x 100% = 7,90 %  

 Benzaldehid Hidrazin Hidrat (E)-Benzilidenhidrazin 
Mula-mula 10 mmol 10 mmol - 
Bereaksi 10 mmol 10 mmol 10 mmol 
Hasil - - 10 mmol 

● Jumlah bahan awal yang dibutuhkan : 

Benzaldehid = 10 mmol x 106,04 g/mol = 1060,4 mg 

Hidrazin hidrat = 10 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑥 50,06 𝑔/𝑚𝑜𝑙

1,03 𝑔/𝑚𝑙
 = 0,61 ml 

 Senyawa hasil sintesis ini bukanlah senyawa target (E)-

benzilidenhidrazin, melainkan senyawa (1E,2E)-1,2-dibenziliden 

hidrazin. Perhitungan teoritis senyawa hasil sintesis adalah : 5 mmol 

x 208 g/mol = 1040 mg 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SINTESIS BENZILIDEN p-METOKSISINAMOILHIDRAZIDA... ARDIAN DESTANTIO FIRMANSYAH



 

150 
 

● Persentase senyawa hasil sintesis : 

% hasil = 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠
 x 100% 

Sintesis menggunakan metode pemanasan konvensional 

% hasil = 282 𝑚𝑔

1040 𝑚𝑔
 x 100% = 27,11 % 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SINTESIS BENZILIDEN p-METOKSISINAMOILHIDRAZIDA... ARDIAN DESTANTIO FIRMANSYAH


	07 RINGKASAN
	08 ABSTRACT

