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ABSTRAK 

Hibridisasi molekuler merupakan konsep baru dalam mendesain obat yang 

pengembangannnya didasarkan pada kombinasi senyawa yang memiliki 

bioaktivitas berbeda untuk menghasilkan senyawa baru dengan afinitas tinggi dan 

diharapkan memiliki peningkatan bioaktivitas atau menghasilkan bioaktivitas 

baru. Pada penelitian ini telah dilakukan sintesis molekul hibrida yaitu Bis-stiril 

dihidropirimidin-tion (DHPM) yang tersusun dari analog calkon, stilbena, dan 

turunan DHPM. Masing-masing senyawa ini memiliki bioaktivitas beragam, 

sehingga diharapkan didapat suatu senyawa yang memiliki bioaktivitas yang lebih 

baik. Sintesis dilakukan dengan kondisi reaksi pada suhu ruang dan refluks pada 

suhu 50°C yaitu dengan mereaksikan turunan DHPM dengan 4-klorobenzaldehid 

untuk MT-1 dan 4-metoksibenzaldehid untuk MT-2 menggunakan katalis KOH. 

Sintesis ini melibatkan reaksi kondensasi aldol dan vinylogous aldol. Rendemen 

yang dihasilkan untuk MT-1 berturut-turut sebesar (16,1%) untuk kondisi reaksi 

pada suhu ruang dan 19,6 % pada suhu 50°C. Untuk MT-2 dihasilkan rendemen 

(2%) pada kondisi reaksi suhu ruang dan (4,5 %) pada suhu 50°C. Adanya 

peningkatan suhu dan penggunaan substituen kloro memberikan waktu reaksi 

yang lebih cepat dan rendemen lebih banyak. Kemurnian molekul target diuji 

dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dalam tiga sistem eluen yang berbeda 

dan uji titik leleh. Karakterisasi molekul target dilakukan dengan menggunakan 

instrumen spektrofotometer UV-Vis, FTIR, 
1
H-NMR dan 

13
C-NMR. 

 

Kata kunci : Hibridisasi molekuler, Bis-stiril DHPM, 4-klorobenzaldehida, 4-

metoksibenzaldehida, Reaksi kondensasi aldol dan vinylogous aldol.  
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ABSTRACT 

Molecular hybridization is a new concept in drug design by combining  

compounds possesing differ bioactivity to furnish new compound shows higher 

affinity, bioactivity or even new activity. Hybrid compounds constructed from  

chalcone analog, stylbene and derivative of DHPM were successfully synthesized 

in this research that are bis-styryl DHPM. The target compounds were prepared 

employing aldol and vinylogous aldol reaction under reflux at room temperature 

and at 50°C through reaction between DHPM derivative with 4-

chlorbenzaldehyde (MT-1) and 4-methoxybenzaldehyde (MT-2) using KOH as 

catalyst. The reaction yielded 16,1% (MT-1; room temperature), 19,6 % (MT-1,  

50°C), whereas MT-2 was obtained 2% (room temperature) and 4,5% (50°C). 

Increasing temperature and chlor substituent lead to short reaction time and better 

yield. The purity of the prepared compounds were determined by Thin Layer 

Chromatography (TLC) in three different mobile phase and melting point. The 

target molecule were characterized by UV-Vis, FTIR, 
1
H-NMR and 

13
C-NMR

 

instruments. 

 

Keywords : Molecular hybridization, Bis-styryl DHPM, 4-chlorobenzaldehyde, 4-

methoxybenzaldehyde, aldol condensation reaction dan vinylogous aldol.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan sintesis senyawa organik terus dilakukan untuk 

menghasilkan suatu senyawa baru terutama senyawa dengan akitivitas biologis 

tertentu yang bermanfaat dalam bidang kesehatan. Salah satu strategi baru yang 

sedang berkembang saat ini yaitu hibridisasi molekuler. Hibridisasi molekuler 

merupakan konsep baru dalam mendesain obat yang pengembangannnya 

didasarkan pada kombinasi senyawa yang memiliki bioaktivitas berbeda untuk 

menghasilkan senyawa baru dengan afinitas tinggi dan diharapkan memiliki 

peningkatan bioaktivitas atau menghasilkan bioaktivitas baru (Viegas-Junior et 

al., 2007). Belluti et al., (2010) telah berhasil mensintesis molekul hibrida yang 

mengandung analog kumarin dan stilbena yang sangat berpotensi sebagai 

kandidat antiproliferatif yang melawan sel tumor. Beberapa senyawa lain yang 

telah diteliti memiliki bioaktivitas beragam yakni calkon, stilbena dan 

dihidropirimidin (DHPM). 

 Calkon atau 1,3-difenil-2-propen-1-on memiliki struktur dua cincin 

aromatik yang saling terhubung dengan karbonil α,β tak jenuh. Di alam, calkon 

adalah salah satu flavonoid rantai terbuka yang mengandung 15-karbon dengan 

konfigurasi C6-C3-C6 ( Zhang et al., 2018). Umumnya calkon memiliki berbagai 

bioaktivitas seperti antikanker, antimikroba, antioksidan, antivirus, anti-HIV, 

antimalaria, anti-plasmodial (Subramanian et al., 2013). Seperti yang telah 

dilakukan Subramanian et al (2013), sintesis calkon dan turunannya dapat 

menggunakan reaksi kondensasi aldol. 

Selain calkon, salah satu senyawa yang memiliki beragam bioaktivitas 

yakni stilbena. Stilbena adalah salah satu golongan senyawa polifenol pada 

tumbuhan yang memiliki kerangka struktur 1,2-difeniletena. Resveratrol (trans-

resveratrol) merupakan salah satu golongan stilbena yang dapat ditemukan dalam 

jumlah besar pada anggur dan memiliki bioaktivitas menarik seperti antiinflamasi, 

antioksidan, antikanker, antidiabetes (Belluti et al., 2010).  
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Senyawa golongan stilbena dan turunannya dapat disintesis melalui tiga 

reaksi yakni reaksi Wittig, kopling silang Suzuki dan reaksi aldol. Reaksi Wittig 

ini memerlukan kondisi kering sehingga susah dilakukan pada lingkungan dengan 

kelembaban yang tinggi. Senyawa golongan stilbena juga dapat disintesis melalui 

reaksi kopling silang akan tetapi reaksi ini kurang ekonomis karena menggunakan 

katalis logam yang mahal yakni logam Paladium (Pd). Sebagai alternatif, stilbena 

dapat disintesis melalui reaksi aldol dengan harga katalis yang ekonomis. Cincin 

aromatis pada stilbena dapat diganti dengan senyawa heteroaromatis seperti 

dihidropirimidin (DHPM) sehingga disebut 6-stiril-DHPM. 

 Dihidropirimidin (DHPM) dan turunannya merupakan senyawa 

heterosiklik yang disintesis dengan reaksi multikomponen seperti halnya reaksi 

Biginelli. Senyawa ini menjadi senyawa penting dalam bidang kimia medis 

karena memiliki bioaktivitas beragam.  

 

Gambar 1.1 Struktur dasar dihidropirimidinon/thion (Matos et al., 2018) 

DHPM ini menarik untuk diteliti karena strukturnya yang mirip dengan 

struktur obat-obatan dan telah banyak DHPM yang dilaporkan memiliki aktivitas 

antituberkulosis, antrimikroba dan antikanker (Elumalai et al., 2012), antivirus, 

antibakteri dan anti-inflamasi ( Kappe, 1993). DHPM dapat disintesis melalui 

reaksi Biginelli dengan mencampurkan tiga reaktan dalam suatu wadah sehingga 

menghasilkan produk yang mengandung ketiga komponen atau reaktan 

penyusunnya yang berupa aldehid, ß-ketoester dan urea atau turunannya. 

Semenjak pertama kali dilaporkan oleh Pietro Biginelli, reaksi Biginelli ini 

menarik perhatian para ahli kimia dengan aplikasi produk akhirnya yaitu 

dihidropirimidin yang beragam dalam pengobatan (Nagarajaiah et al., 2016).  
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 Rahmatji (2018) telah berhasil mensintesis turunan DHPM dengan 

mereaksikan 2,5-dimetoksibenzaldehida, tiourea dan asetil aseton dengan katalis 

asam p-toluen sulfonat (pTSA) dihasilkan senyawa turunan DHPM, dimana 

turunan DHPM yang dihasilkan memiliki tempat reaktif untuk dilakukannya 

reaksi lebih lanjut. Tempat reaktif tersebut merupakan metil keton dan metil yang 

terikat pada alkena α,β tak jenuh sehingga memungkinkan untuk terjadi reaksi. 

Persamaan reaksi Biginelli dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut. 

 

Gambar 1.2 Sintesis turunan senyawa dihidropirimidintion (Rahmatji, 2018) 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pada penelitian ini disintesis 

senyawa yang merupakan molekul hibrida yang tersusun dari analog calkon, 

analog stilbena dan DHPM agar diperoleh suatu senyawa yang memiliki 

bioaktivitas yang lebih baik. Menariknya, seperti yang sudah dijelaskan di atas 

senyawa target yang terdiri dari beberapa komponen tersebut dapat disintesis 

melalui dua reaksi dalam satu tahap sederhana sehingga menghasilkan senyawa 

target dengan analog calkon dan stilbena. Sintesis senyawa target dilakukan 

dengan mereaksikan DHPM yang mengandung fragmen metil keton dan metil 

yang terikat pada suatu enon dengan suatu turunan benzaldehida.  

Reaksi yang terjadi adalah reaksi kondensasi aldol yang merupakan reaksi 

yang melibatkan dua senyawa karbonil untuk membentuk suatu karbonil α,β tak 

jenuh (Fessenden,  R.J., & Fessenden, J.S., 1986). Berbeda dari analog calkon 

yang akan terbentuk melalui reaksi aldol biasa, analog stilbena akan terbentuk 

melalui reaksi vinylogous aldol. Dimana reaksi vinylogous aldol ini tidak terjadi 

pada metil yang terikat pada karbonil melainkan terikat pada suatu enon. 
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Keterangan :  : analog calkon 

    : DHPM 

      -----     : analog stilbena 

 

 

Gambar 1.3 Komponen struktur  turunan senyawa 6-stiril-DHPM 

Katalis yang digunakan pada reaksi aldol dapat berupa katalis asam 

maupun basa. Katalis basa lebih banyak digunakan karena dapat menghasilkan 

rendemen yang lebih banyak daripada katalis asam (Suwito, 2015). Dengan 

berbagai bioaktivitas dari tiap komponen senyawa tersebut diharapakan akan 

memberikan peningkatan ataupun menghasilkan suatu aktivitas biologis baru pada 

senyawa yang nantinya terbentuk. 

Untuk mengetahui prekursor- prekursor yang akan digunakan pada sintesis 

ini dilakukan analisis retrosintesis seperti pada gambar 1.4 berikut 

 

Gambar 1.4 Analisis retrosintesis dari molekul target 
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Berdasarkan analisis retrosintesis, molekul target dapat disintesis melalui 

produk DHPM yang dihasilkan dari reaksi asetil aseton, tiourea dan 2,5-

dimetoksibenzaldehida dengan suatu turunan benzaldehida. Persamaan reaksi 

sintesis dapat dilihat pada gambar 1.5 berikut. 

 

Gambar 1.5 Persamaan reaksi sintesis molekul target 

 

Gambar 1.6 Molekul target 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka pada 

penelitian ini disintesis turunan bis-stiril berbasis 2,5-dimetoksi-fenil- 

dihidropirimidin-tion. Sintesis ini dilakukan dengan mereaksikan 2,5-dimetoksi-

fenil-dihidropirimidin-tion dengan turunan benzaldehida yang memiliki subtituen 

gugus pendorong dan penarik elektron untuk menghasilkan variasi substituen 

pada senyawa dengan katalis yang digunakan adalah KOH. Turunan benzaldehida 

yang digunakan yaitu 4-klorobenzaldehida dan 4-metoksibenzaldehida. Perbedaan 

pada penggunaan turunan benzaldehida ini sangat penting untuk diketahui 

pengaruhnya terhadap lama waktu reaksi dan rendemen yang dihasilkan.  
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 Kemurnian hasil sintesis diuji dengan kromatografi lapis tipis (KLT) dan 

uji titik leleh sedangkan identifikasi struktur senyawa hasil sintesis dilakukan 

menggunakan spektrofotometer inframerah (IR), resonansi magnet inti (NMR) 

yang terdiri dari 
1
H NMR dan 

13
C NMR, spektrofotometer UV-Vis Shimadzu 

1800. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah MT-1 dan MT-2 dapat disintesis dari suatu turunan 

dihidropirimidin (DHPM) produk reaksi Biginelli dengan turunan 

benzaldehida yang berbeda subtituen melalui reaksi kondensasi aldol? 

2. Bagaimana pengaruh subtituen gugus EWG dan gugus EDG pada 

benzaldehida dalam sintesis molekul target terhadap lama waktu reaksi 

dan randemen? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mensintesis molekul target dari suatu dihidropirimidin (DHPM) produk 

reaksi Biginelli dengan turunan benzaldehida berbeda subtituen. 

2. Mengetahui pengaruh subtituen gugus EWG dan gugus EDG dalam 

sintesis molekul target terhadap lama waktu reaksi dan randemen yang 

dihasilkan. 

 

1.4 Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu sintesis 

senyawa organik, khususnya menjadi acuan dalam mempelajari pengaruh 

subtituen gugus EWG dan EDG pada turunan benzaldehida yang digunakan untuk 

mensintesis molekul target dengan DHPM (produk reaksi Biginelli yang 

dimodifikasi). Senyawa yang nantinya dihasilkan juga diharapkan menghasilkan 

senyawa dengan bioaktifitas tertentu sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pengobatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Calkon 

 Calkon atau 1,3-difenil-2-propen-1-on memiliki struktur dua cincin 

aromatik yang saling terhubung dengan karbonil α,β tak jenuh. Di alam, calkon 

adalah salah satu flavonoid rantai terbuka yang mengandung 15-karbon dengan 

konfigurasi C6-C3-C6 (Zhang et al., 2018). Subramanian et al., (2013) telah 

berhasil mensintesis calkon melalui reaksi kondensasi aldol silang dengan 

mereaksikan 3-asetil-2,5-metil-furon dan suatu turunan benzaldehida yang 

berbeda subtituen dalam 10 mL pelarut metanol menggunakan katalis 

hidroksiapatit. Sintesis tersebut menghasilkan 2,5-dimetil-3-furil calkon dengan 

randemen lebih dari 80% yang telah diketahui memiliki aktivitas antimikroba. 

 

Gambar 2.1 Persamaan reaksi sintesis 2,5-dimetil-3-furil calkon 

Umumnya calkon memiliki berbagai bioaktivitas seperti antikanker, 

antimikroba, antioksidan, antivirus, anti-aid, antimalaria, dan anti-plasmodial 

(Subramanian et al., 2013). Berikut adalah beberapa contoh turunan calkon dan 

bioaktivitasnya. 

Gambar 2.2 Beberapa turunan calkon dan bioaktivitasnya.  

Struktur Senyawa Turunan calkon Bioaktivitas 

  

Antikanker 

(Zhang et al., 2018) 
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Struktur Senyawa Turunan calkon Bioaktivitas 

 

Antimalaria dan antivirus 

(Zhang et al., 2018) 

  

 

 

Antidiabetes 

(Zhang et al., 2018) 

  

 

 

Antituberkulosis dan antioksidan 

(Zhang et al., 2018) 

 

 

 

 

Antiinflamasi 

(Zhang et al., 2018) 

 

2.2 Stilbena 

 Stilbena adalah salah satu golongan senyawa polifenol pada tumbuhan 

yang memiliki kerangka struktur 1,2-difeniletena. Resveratrol (trans-resveratrol) 

merupakan salah satu golongan stilbena yang dapat ditemukan dalam jumlah 

besar pada anggur memiliki bioaktivitas menarik seperti antiinflamasi, 

antioksidan, antikkanker, antidiabetes dan (Belluti et al., 2010). Senyawa 

golongan stilbena dan turunannya dapat disintesis melalui tiga reaksi yakni reaksi 

Wittig, kopling silang Suzuki dan reaksi aldol.  
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 Senyawa golongan stilbena dan turunannya dapat disintesis melalui reaksi 

Wittig. Reaksi Wittig adalah salah satu reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon 

olefin diterapkan dalam sintesis organik. Metode sintesis stilbena melalui reaksi 

Wittig untuk (Z)-stilbena. Reaksi tersebut menggunakan pelarut organik kering 

dibawah kondisi inert dengan basa kuat (McNulty et al., 2009). Reaksi Wittig ini 

memerlukan kondisi kering sehingga susah dilakukan pada lingkungan dengan 

kelembapan yang tinggi seperti di Indonesia. 

Cella et al., (2006) berhasil mensintesis turunan stilben dengan 

mereaksikan Z-styryl n-butyltellurida dan potassium organotrifluoroborat. Reaksi 

yang digunakan yakni reaksi kopling silang Suzuki menggunakan katalis 

Pd(PPh3)4, dan Ag2O sebagai tambahan. Campuran tersebut dilarutkan dengan 4 

mL metanol di bawah iradiasi gelombang ultrasound selama 40 menit pada suhu 

kamar. Dengan menggunakan kondisi reaksi ini dihasilkan randemen Z-stilbena 

yakni 82%. Senyawa golongan stilbena yang disintesis menggunakan reaksi 

kopling silang ini kurang ekonomis karena menggunakan katalis logam yang 

mahal yakni logam Pd. Sebagai alternatif stilbena dapat disintesis melalui reaksi 

aldol dengan katalis yang lebih ekonomis.  

Reaksi yang menghasilkan analog stilbena juga dapat disintesis melalui 

reaksi kondensasi aldol. Zhang et al., (2014) telah berhasil mensintesis turunan 

stilbena melalui reaksi kondensasi aldol. Akan tetapi reaksi kondensasi aldol yang 

terjadi tidak pada metil keton akan tetapi terjadi pada metil yang terikat pada 

alkena α,β tak jenuh. Sintesis dilakukan dengan mereaksikan dihidropirimidin 

produk dari reaksi Biginelli dengan suatu turunan benzaldehida menghasilkan 

randemen 88%. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Persamaan reaksi sintesis turunan stilbena (Zhang et al., 2014) 
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2.3 Dihidropirimidin / DHPM 

Dihidropirimidin merupakan senyawa heterosiklik dengan cincin pirimidin 

sebagai inti senyawa. Dihidropirimidin (DHPM) dan turunannya merupakan 

senyawa heterosiklik yang disintesis dengan reaksi multikomponen seperti halnya 

reaksi Biginelli. Reaksi Biginelli adalah reaksi multikomponen yang 

mencampurkan tiga reaktan dalam suatu wadah sehingga menghasilkan produk 

yang mengandung ketiga komponen atau reaktan penyusunnya yang berupa 

aldehid, ß-ketoester dan urea atau turunannya (Nagarajaiah et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur dasar dihidropirimidinon/thion/imina (Matos et al., 2018) 

Reaksi Biginelli dapat dikatalisis oleh asam maupun basa. Penggunaan 

HCl sebagai katalis dapat digantikan dengan pTSA sebagai asam Bronsted, 

dimana pTSA merupakan katalis yang efisien (Elumalai et al., 2012).  Persamaan 

reaksi Biginelli secara umum gambar 2.5 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Persamaan reaksi Biginelli secara umum(Nagarajaiah et al., 2016) 

DHPM ini menarik untuk diteliti karena strukturnya yang mirip dengan 

struktur obat-obatan dan telah banyak DHPM yang dilaporkan memiliki aktivitas 

antituberkulosis, antrimikroba dan antikanker (Elumalai et al., 2012), antivirus, 

antibakteri dan anti-inflamasi (Kappe, 1993). Salah satu contoh turunan DHPM 
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yang telah diteliti bioaktivitasnya yaitu monastrol. Monastrol dianggap sebagai 

molekul utama untuk pengembangan obat antikanker baru. Monastrol disintesis 

melalui multicomponent reactions (MCR) yaitu melalui reaksi Biginelli. Struktur 

Monastrol dapat dilihat pada gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur Monastrol  (Abdou et al., 2014) 

2.4 Reaksi Aldol 

 Reaksi aldol merupakan salah satu kunci reaksi yang pembentukan ikatan 

C-C. Reaksi kondensasi aldol merupakan reaksi yang melibatkan dua senyawa 

karbonil untuk membentuk senyawa β-hidroksi karbonil. Suatu senyawa β-

hidroksi karbonil seperti sebuah aldol mudah mengalami dehidrasi, karena ikatan 

rangkap dalam produk berkonjugasi dengan gugus karbonilnya sehingga diperoleh 

suatu karbonil α,β tak jenuh (Fessenden et al., 1986). 

Katalis yang digunakan pada reaksi aldol dapat berupa katalis asam 

maupun basa. Katalis basa lebih banyak digunakan karena dapat menghasilkan 

randemen yang lebih banyak daripada katalis asam. Senyawa hidroksida logam 

alkali atau alkali tanah encer seperti NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, dan 

Ba(OH)2 adalah katalis yang efektif dipakai untuk melakukan reaksi kondensasi 

aldol. Larutan NaOH dalam air atau etanol merupakan katalisator yang paling 

sering digunakan (Suwito, 2015). Berikut contoh mekanisme reaksi kondensasi 

aldol secara umum: 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Mekanisme Reaksi Kondensasi Aldol 
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2.5 Stiril Dihidropirimidin 

 Stirena adalah komponen aromatik paling sederhana dengan sebuah rantai 

sisi tidak jenuh. Stirena juga diartikan sebagai senyawa organik dengan rumus 

kimia C6H5CH=CH2. Nama lain dari stirena antara lain yakni fenil etilen, vinil 

benzena, stirol dan stirolena (Rizka et al, 2013). Sedangkan stiril merupakan suatu 

gugus yang berasal dari stirena.  

 

Gambar 2.8 Struktur stirena 

Stiril dihidropirimidin (DHPM) merupakan DHPM yang telah tersubstitusi 

oleh suatu gugus stiril. Stiril DHPM dapat disintesis melalui reaksi aldol type 

yang dikatalisis oleh suatu asam maupun basa. Salah satu contoh dari stiril DHPM 

(6-arilvinil DHPM) telah berhasil disintesis oleh Zhang et al., 2015 dengan 

mereaksikan β-keto amida, urea dan dua molekul aldehid menggunakan FeCl3 

sebagai katalis asam. Fatima et al., (2012) juga telah berhasil mensintesis stiril 

thiazolopirimidin yang dikatalisis oleh suatu basa kuat KOH. Stiril heterosiklis 

seperti stiril thiazolopirimidin telah dilaporkan memiliki aktivitas antimalaria dan 

anti-HIV. Sedangkan 4H-pirimido[2,1-b]benzothiazol yang merupakan turunan 

dari kurkumin yang mengandung gugus stiril memiliki aktivitas antioksidan (Sahu 

et al., 2015). 

  

 

Antimalaria     Antioksidan 

Gambar 2.9 Beberapa contoh senyawa stiril dan bioaktivitasnya dalam bidang 

kesehatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Airlangga, Surabaya. Karakterisasi menggunakan 

Fourier Transform Infrared (FTIR) dan Spektrofotometer UV-Vis dilakukan di 

Pusat Laboratorium Instrumentasi, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan 

Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya. Karakterisasi menggunakan NMR 

dilakukan di Tropical Disease Center, Universitas Airlangga. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2019. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah labu alas bulat leher 

tiga, refluks, kaca arloji, serta peralatan gelas lainnya yang biasa digunakan di 

laboratorium. Uji titik leleh menggunakan Fisher Jhons Melting Point Apparatus. 

Untuk karakterisasi senyawa hasil sintesis digunakan spektrofotometer inframerah 

(FT-IR) Shimadzu IRTracer-100, spektrofotometer UV-Vis Shimadzu 1800, 

spektrometer Nuclear Magnetic Resonance (NMR) JEOL tipe JNM-ECS 400 

(400 MHz) yang terdiri dari 
1
H-NMR dan 

13
C-NMR. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah asetil aseton, tiourea, 

2,5-dimetoksibenzaldehida, asam p-toluen sulfonat (pTSA), asetonitril, etanol 

akuades, 4-klorobenzaldehida, 4-metoksibenzaldehida, KOH, dan HCl. Bahan-

bahan yang digunakan memiliki tingkat kemurnian pa (pro analysis) dan pro 

sintesis yang dibeli dari sumber komersial. 
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3.3 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

Asetilaseton 2,5-

dimetoksibenzaldehida 

Tiourea 

pTSA 

Asetonitril 

Refluks 80 °C 

Turunan DHPM 

4-klorobenzaldehida 

 

4-

metoksibenzaldehida 

MT-1 MT-2 

KOH 

etanol 

KOH 

etanol 
Refluks 

-suhu ruang 

-suhu 50°C 

Refluks 

-suhu ruang 

-suhu 50°C 

Uji kemurnian 

Karakterisasi 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Sintesis molekul target pada penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap reaksi : 

3.4.1 Sintesis 2,5-dimetoksi-fenil-dihidropirimidin-tion 

 Sintesis ini telah dilakukan oleh (Rahmatji, 2018) yaitu dengan 

mereaksikan sebanyak 0,3323 g (2 mmol) 2,5-dimetoksibenzaldehida, 255.1 μL 

(2.5 mmol) asetilaseton, 0,1903 g (2.5 mmol) tiourea, dan  0,076 g (0,4 mmol) 

katalis pTSA dimasukkan kedalam labu alas bulat leher tiga yang telah diberi 

pengaduk magnetik. Campuran tersebut dilarutkan dengan 5 mL asetonitril 

kemudian direfluks selama 2 jam pada suhu 80 °C. Proses reaksi dipantau dengan 

KLT setiap jam untuk mengetahui apakah pereaksi pembatas telah habis bereaksi 

atau tidak. Setelah pereaksi pembatas habis bereaksi, proses refluks dihentikan 

kemudian ditambahkan etanol dingin untuk membentuk endapan. Endapan yang 

diperoleh disaring menggunakan corong Buchner, dilanjutkan dengan 

rekristalisasi dengan pelarut campuran etanol-air. Produk yang diperoleh 

kemudian diuji kemurniannya menggunakan uji KLT dengan 3 macam sistem 

eluen dan uji titik leleh. Selanjutnya produk dikarakterisasi secara spektroskopi 

untuk mengetahui struktur molekulnya. 

 

3.4.2 Sintesis Senyawa Target  pada Kondisi Reaksi Suhu Ruang 

 Sebanyak 0,3064 g (1 mmol) turunan DHPM, dan turunan benzaldehida 

yaitu 0,3092 g (2,2 mmol) 4-klorobenzaldehida untuk MT-1, dan 0,2995 g (2,2 

mmol) 4-metoksibenzaldehida untuk MT-2. Kedua reaktan dimasukkan ke dalam 

labu alas bulat leher tiga yang berada pada penangas es. Ke dalam campuran 

tersebut ditambahkan 10 mL etanol dan distirer hingga suhu dibawah 10°C. 

Setelah suhu dibawah 10°C, 0,1400 g (2,5 mmol) KOH  yang dilarutkan pada 5 

mL etanol ditambahkan ke dalam campuran sambil dijaga suhunya dibawah 10°C. 

Setelah semua larutan KOH ditambahkan, campuran diaduk pada suhu di bawah 

10°C selama satu jam. Setelah satu jam berlalu, campuran tersebut direfluks pada 

suhu ruang. Proses reaksi dipantau dengan KLT untuk mengetahui apakah 

pereaksi pembatas telah habis bereaksi atau tidak. Setelah pereaksi pembatas habis 

bereaksi, proses refluks dihentikan dan campuran dituang ke dalam gelas beaker 
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berisi es sehingga terbentuk endapan. Kemudian ditambahkan campuran HCl dan 

etanol hingga netral. Endapan yang diperoleh disaring menggunakan corong 

Buchner untuk kemudian dilakukan pemurnian menggunakan kromatografi 

kolom. Produk yang diperoleh kemudian diuji kemurniannya menggunakan uji 

KLT dengan 3 macam sistem eluen dan uji titik leleh. Selanjutnya produk 

dikarakterisasi untuk mengetahui struktur molekulnya. 

 

3.5 Sintesis Senyawa Target  pada Kondisi Reaksi Suhu 50 °C 

 Sintesis dilakukan pada kondisi reaksi refluks dengan suhu 50 °C. Sintesis 

dilakukan dengan mereaksikan 0,3064 g (1 mmol) turunan DHPM, dan turunan 

benzaldehida yaitu 0,3092 g (2,2 mmol) 4-klorobenzaldehida untuk MT-1, dan 

0,2995 g (2,2 mmol) 4-metoksibenzaldehida untuk MT-2 dimasukkan ke dalam 

labu alas bulat leher tiga. Selanjutnya ditambahkan dengan 10 mL pelarut etanol 

lalu 0,0561 g (1 mmol) KOH. Campuran reaksi tersebut diaduk pada suhu 50  °C. 

Proses reaksi dipantau dengan KLT untuk mengetahui apakah pereaksi pembatas 

telah habis bereaksi atau tidak. Setelah pereaksi pembatas habis bereaksi, proses 

refluks dihentikan dan campuran dituang ke dalam gelas beaker berisi es sehingga 

terbentuk endapan. Kemudian ditambahkan campuran HCl dan etanol hingga 

netral. Endapan yang diperoleh disaring menggunakan corong Buchner untuk 

kemudian dilakukan pemurnian menggunakan kromatografi kolom. Produk yang 

diperoleh kemudian diuji kemurniannya menggunakan uji KLT dengan 3 macam 

sistem eluen dan uji titik leleh. Selanjutnya produk dikarakterisasi untuk 

mengetahui struktur molekulnya. 

 

3.6 Karakterisasi Molekul Target 

 Karakterisasi molekul target dilakukan menggunakan spektrofotometer  

Fourier Transform Infrared (FT-IR), spektrofotometer UV-Vis Shimadzu 1800, 

spektrometer Nuclear Magnetic Resonance yang terdiri dari 
1
H NMR dan 

13
C 

NMR. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Sintesis dan Karakterisasi Molekul Target 

4.1.1  Sintesis Molekul Target 1 dan 2 

Sintesis molekul target melibatkan reaksi kondensasi aldol dan vinylogous 

aldol. Sintesis dilakukan dengan mereaksikan turunan DHPM yang telah diteliti 

oleh (Rahmatji, 2018) yaitu 1-(4-(2,5-dimetoksifenil)-2-tiokso-1,2,3,4-

tetrahidropirimidin-5-il)etanon (1 mmol) dengan suatu turunan benzaldehida yaitu 

(4-klorobenzaldehida (2,2 mmol) untuk MT-1 dan 4-metoksibenzaldehida (2,2 

mmol) untuk MT-2. Kedua reaktan dimasukkan dalam labu alas bulat leher tiga 

yang berada pada penangas es. Ke dalam campuran tersebut ditambahkan 10 mL 

etanol sebagai pelarut dan diaduk hingga suhu dibawah 10 °C. Setelah tercapai 

suhu dibawah 10 °C, ke dalam campuran reaksi ditambahkan dengan katalis KOH 

(2,5 mmol) sambil diaduk dan dijaga suhunya dibawah 10°C selama satu jam.  

Katalis KOH tidak ditambahkan secara bersamaan dengan turunan 

benzaldehida yang digunakan agar tidak terjadi reaksi samping. Setelah satu jam, 

campuran direfluks pada suhu ruang. Proses reaksi dipantau dengan KLT untuk 

mengetahui apakah pereaksi pembatas telah habis bereaksi atau tidak. Pada reaksi 

ini, turunan DHPM digunakan sebagai pereaksi pembatas.  

Jika reaksi telah selesai maka proses reaksi dihentikan dengan cara 

menuang campuran ke dalam gelas beaker berisi es. Campuran tersebut kemudian 

ditambahkan dengan campuran etanol dan HCl. Penambahan HCl bertujuan untuk 

menetralkan campuran reaksi. Endapan yang diperoleh disaring menggunakan 

corong Buchner. 

Produk campuran yang dihasilkan, dipisahkan dengan kromatografi kolom 

menggunakan silika gel 60 sebagai fasa diam dan eluen yaitu kloroform : 

etilasetat (20:1) untuk MT-1, dan kloroform : etilasetat (10:1) untuk MT-2. 

Senyawa hasil pemisahan dengan kromatografi kolom berupa padatan kuning. 

Rendemen senyawa yang dihasilkan dengan sintesis metode ini yaitu (89 mg) 
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16,1% untuk MT-1 dan (11 mg) 2% untuk MT-2. Hasil sintesis molekul target 

pada suhu ruang ditampilkan pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1  Waktu reaksi dan Rendemen Hasil sintesis molekul target pada kondisi 

reaksi suhu ruang. 

Senyawa DHPM Aldehid KOH 

Waktu 

reaksi 

(jam) 

Rendemen 

(mg,%) 

MT-1 1 mmol 
2,2 mmol (4-kloro 

benzaldehida) 
2,5mmol 75 89,0; 16,1 

MT-2 1 mmol 
2,2 mmol (4-metoksi 

benzaldehida) 
2,5mmol 162 11,3; 2 

 

Karena rendemen reaksi yang diperoleh rendah, maka dilakukan reaksi 

dengan kondisi yang berbeda yaitu dengan melakukan reaksi pada suhu 50 °C 

dengan jumlah katalis 1 mmol. Jumlah reaktan yang digunakan sama dengan 

kondisi sebelumnya. Senyawa hasil sintesis dengan metode ini berupa padatan 

kuning. Rendemen yang dihasilkan yaitu (108,2 mg) 19,6% untuk MT-1 dan (24,8 

mg) 4,5% untuk MT-2. Hasil sintesis molekul target pada kondisi reaksi suhu 50 

°C ditampilkan pada tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2  Waktu reaksi dan Rendemen Hasil sintesis molekul target pada kondisi 

reaksi suhu 50 °C. 

Senyawa DHPM Aldehid KOH 

Waktu 

reaksi 

(jam) 

Rendemen 

(mg;%) 

MT-1 1 mmol 
2,2 mmol (4-

klorobenzaldehida) 

1 

mmol 
11 108,2; 19,6  

MT-2 1 mmol 
2,2 mmol (4-

metoksibenzaldehida) 

1 

mmol 
19 24,8; 4,5  

 

Kemurnian senyawa hasil sintesis diuji dengan menggunakan KLT dan uji 

titik leleh. Hasil uji KLT menunjukkan bahwa senyawa dikatakan murni apabila 

muncul satu noda pada hasil pengujian dengan eluen berbeda. Pada uji titik leleh, 
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senyawa dikatakan murni apabila memiliki rentang suhu dari awal meleleh hingga 

meleleh sempurna adalah 2°C. Berdasarkan data yang diperoleh dapat dinyatakan 

bahwa senyawa hasil sintesis sudah murni. Hasil analisis uji kemurnian 

ditampilkan pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Uji Kemurnian Senyawa Hasil Sintesis 

Senyawa Titik leleh (°C) Eluen Rf 

MT-1 276-278 

n-heksana : etil asetat (5:2) 0,45 

n-heksana : tetrahidrofuran (5:2) 0,42 

Kloroform : etil asetat (20:1) 0,52 

MT-2 250-252 

n-heksana : etil asetat (3:2) 0,44 

n-heksana : tetrahidrofuran (3:2) 0,44 

Kloroform : etil asetat (10:1) 0,57 

 

4.1.2 Karakterisasi Senyawa Hasil Sintesis 

Senyawa murni hasil sintesis selanjutnya ditentukan struktur molekulnya 

secara spektroskopi menggunakan spektrofotometer UV-Vis, FT-IR dan 

spektrometer 
1
H- dan 

13
C-NMR. 

4.1.2.1 Molekul Target-1 

 Spektrum hasil analisis MT-1 ditampilkan pada lampiran 1. Analisis 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis diperoleh data yaitu panjang gelombang 

maksimum (λmaks), dan absorpsivitas molar (ε). Berdasarkan struktur molekul 

target, terdapat bagian struktur yang aktif UV-Vis yaitu bagian sinamoil dan 

perpanjangan sinamoil.   
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Gambar 4.1 Struktur Molekul Target secara umum 

 Dari struktur molekul target di atas, dapat diketahui bahwa senyawa 

memiliki dua panjang gelombang maksimum (λmaks). λmaks pertama merupakan 

sinamoil yang nilainya akan lebih kecil daripada extended sinamoil. λmaks yang 

kedua merupakan extended sinamoil atau sinamoil yang mengalami perpanjangan 

sistem terkonjugasi. Semakin panjang atau semakin bertambahnya ikatan rangkap 

terkonjugasi maka nilai λmaks juga akan semakin besar (Suhartati, 2017). Pada 

MT-1 adanya struktur sinamoil ditandai dengan munculnya serapan pada λmaks 

297,4 nm (ε=7555 M
-1 

cm 
-1

). Sedangkan adanya struktur extended sinamoil 

dinyatakan dengan adanya serapan pada λmaks 380,9 nm (ε=3518 M
-1 

cm 
-1

).  

 Analisis gugus fungsi senyawa hasil sintesis menggunakan 

spektrofotometer FTIR. Berdasarkan kajian literatur gugus NH sekunder tioamida 

teridentifikasi pada bilangan gelombang antara 3330-3060 cm
-1

. Adanya ikatan 

CH (sp
2) 

ditandai munculnya pita pada bilangan gelombang lebih dari 3000 cm
-1

. 

Ikatan CH (sp
3
)
 
muncul pada bilangan gelombang 2962- 2872 cm

-1
. Gugus C=O 

teridentifikasi melalui pita vibrasi ulur yang muncul pada bilangan gelombang 

antara 1870-1540 cm
-1 

(Silverstein, et al., 2005). 

Keberadaan ikatan C=C alkena teramati dari pita vibrasi ulur pada 

bilangan gelombang antara 1650-1600 cm
-1

. Ikatan rangkap C=C aromatis 

menunjukkan pita pada kisaran bilangan gelombang 1600-1400 cm
-1

. Selanjutnya 

bilangan gelombang antara 1250-1020 cm
-1 

 menunjukkan pita serapan dari gugus 

C=S. Gugus Caril-O-Calkil muncul pada kisaran bilangan gelombang 1275-1020 

cm
-1 

dan C-Cl pada kisaran 850-550 cm
-1 

(Silverstein, et al., 2005). 
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 Pada MT-1, NH sekunder tioamida muncul pada bilangan gelombang 

3215 cm
-1

. Adanya ikatan CH sp
2 

ditunjukkan oleh pita pada bilangan gelombang 

3051 cm
-1

. Ikatan CH sp
3 

muncul pada bilangan gelombang 2837 cm
-1

. Gugus 

C=O teridentifikasi melalui pita vibrasi ulur yang muncul pada bilangan 

gelombang 1627 cm
-1

. Ikatan C=C alkena teramati pita pada bilangan gelombang 

1602 cm
-1

. Sedangkan ikatan C=C aromatis teramati dengan munculnya tiga pita 

pada bilangan gelombang 1492, 1462 dan 1404 cm
-1

. Adanya gugus C=S teramati 

pada bilangan gelombang 1219 cm
-1

. Gugus Caril-O-Calkil muncul pada bilangan 

gelombang
 
 1176 cm

-1
. Dan terakhir yaitu adanya ikatan C-Cl muncul pada bilang 

gelombang 819 cm
-1

. 

 Berdasarkan analisis senyawa hasil sintesis menggunakan 
1
H dan 

13
C 

NMR dapat diperoleh data berupa geseran kimia (ppm), integrasi sinyal, 

multiplisitas, dan konstanta kopling (J). Geseran kimia ke kanan disebut shielding 

dan geseran kimia kekiri disebut deshielding. Integrasi sinyal merupakan 

perbandingan jumlah proton dengan proton lainnya. Multiplisitas dapat 

memberikan informasi mengenai proton yang bersebelahan dimana akan muncul 

pola-pola seperti singlet, doublet, triplet dan sebagainya. Sedangkan konstanta 

kopling merupakan jarak antar puncak dalam satu sinyal. Untuk mempermudah 

penjelasan analisis 
1
H dan 

13
C NMR, maka dibuat gambar struktur dan penomoran 

molekul target-1. Molekul target dibagi menjadi beberapa cincin yaitu cincin A, 

B, C dan D. 

 

Gambar 4.2 Struktur dan penomoran molekul target-1 
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Analisis 
1
H-NMR,

 
pada cincin A terdapat 3 jenis proton yang memiliki 

lingkungan kimia yang berbeda, yaitu proton yang terikat pada N-1, N-3 dan 

proton yang terikat pada C-4.  Sinyal proton pada N-1 muncul pada geseran kimia 

(δH) 10,26 ppm (d, 
4
JHH = 1,1 Hz, 1H). Proton pada N-3 muncul pada δH 9,57 ppm 

(dd, 
4
JHH = 1,1 Hz; 

3
JHH = 3,5 Hz, 1H). Sedangkan sinyal proton pada C-4 muncul 

pada δH 5,73 ppm (d, 
3
JHH = 3,5 Hz, 1H).  

Pada cincin B yang merupakan sistem ABX muncul 3 jenis sinyal proton 

yaitu proton yang terikat pada C-10, C-9, C-12. Pada δH 6,84 ppm (dd, 
3
JHH = 8,8 

Hz; 
4
JHH = 3 Hz, 1H) yakni proton yang terikat pada C-10. Proton pada C-10 

mengadakan kopling orto dengan  proton C-9 (
3
JHH = 8,8 Hz) dan kopling meta 

dengan proton C-12 (
4
JHH = 3 Hz). Proton pada C-9  muncul pada δH 6,94 ppm (d, 

3
JHH = 8,8 Hz, 1H). Proton C-9 mengadakan kopling orto dengan proton C-10 (

3
JHH 

= 8,8 Hz). Sedangkan proton C-12 mengadakan kopling dengan proton C-10 yang 

muncul pada δH 6,74 ppm (d, 
4
JHH = 3 Hz, 1H). Dua buah subtituen metoksi pada 

cincin B masing-masing muncul pada δH 3,69 ppm (s, 3H) untuk C-30 dan 3,65 

ppm (s, 3H) untuk C-31.  

Pada cincin C ada 2 jenis proton yang memiliki lingkungan yang berbeda 

yaitu proton pada C-14 muncul sinyal pada geseran kimia yang sama dengan 

proton pada C-18 pada δH 7,65 ppm (d, 
3
JHH = 8,6 Hz, 2H). Proton C-15 muncul 

pada geseran kimia yang sama dengan proton C-17 pada δH 7,45 ppm (d, 
3
JHH = 8,6 

Hz, 2H).  

Sama halnya dengan cincin C, cincin D juga memiliki 2 jenis proton yang 

memiliki lingkungan yang berbeda. Kedua proton tersebut yaitu proton pada C-20 

dengan C-24 pada δH 7,52 ppm (d, 
3
JHH = 8,6 Hz, 2H). Proton pada C-21 dengan C-

23 muncul pada δH 7,43 ppm (d, 
3
JHH = 8,6 Hz, 2H). 

Terjadinya produk senyawa ditandai dengan terbentuknya ikatan rangkap 

C=C alkena. Hal ini ditandai dengan sinyal proton doublet pada δH 7,39 ppm 

untuk tiga buah proton alkena pada C-27, C-28, dan C-29. Konstanta kopling 
3
JHH = 

15,6 Hz dengan konfigurasi trans. Satu proton pada alkena muncul sinyal pada δH 

yang berbeda yakni 7,28 ppm dengan konstanta kopling 
3
JHH = 15,6 Hz pada C-26.  
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Analisis spektrum 
13

C NMR dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada 

analisis dengan 
13

C NMR muncul 24 sinyal yang mewakili 29 atom C dimana   

terdapat 3 atom C yang simetris. Pada cincin A yang merupakan cincin DHPM, 

semua atom C muncul pada lingkungan kimia yang berbeda. C-2 muncul pada 

geseran kimia (δC) 175,6 ppm yang menunjukkan adanya C=S golongan 

tiokarbonil. Pada δC 140,4 ppm menunjukkan adanya atom C bernomor 6. Pada δC 

113,2 ppm menunjukkan atom C bernomor 5. Atom C bernomor 4 muncul pada 

δC 50,4 ppm.  

Pada cincin B, δC pada 114,6; 113,3; 112,8 ppm masing-masing 

menunjukkan adanya atom C aromatis bernomor C-10, C-9, C-12. Selanjutnya 

pada C-7 kuartener muncul pada δC 131,5. Dua C oksiaril muncul δC 153,6 untuk 

C-11 dan 150,5 ppm untuk C-8. Dua gugus metoksi pada cincin B yakni C-30 dan 

C-31 muncul pada δC 56,2 dan 55,8 ppm.  

Pada cincin C, C-14 dan C-18 muncul pada δC yang sama yaitu 130,4 ppm. 

Demikian pula C-15 dan C-17 muncul pada δC yang sama yaitu 129,4 ppm. C-14 

dan C-18 muncul pada geseran kimia lebih deshielding daripada C-15 dan C-17  

karena efek resonansi menyebabkan C-14 dan C-18 lebih elektropositif dan 

muncul pada geseran kimia lebih besar. Adanya geseran kimia 135,5 ppm 

menunjukkan sinyal C bernomor 13 dan 134,0 ppm juga menunjukkan C 

bernomor 16 yang mengikat atom Cl. Atom C pada cincin C muncul pada geseran 

kimia lebih besar daripada cincin D. Hal ini dikarenakan cincin C lebih dekat 

dengan suatu gugus karbonil. 

Sama halnya dengan cincin C, cincin D pada atom C-20 dan C-24 muncul 

pada geseran kimia yang sama yakni 129,4 ppm. Demikian pula C-21 dan C-23 

muncul pada geseran kimia yang sama yakni 129,3 ppm. Atom C-20 dan C-24 

muncul pada geseran kimia lebih deshielding daripada C-21 dan C-23 karena efek 

resonansi. C kuartener pada atom C-19 muncul pada δC 135,1 ppm dan C-22  

muncul pada 134,2 ppm. Pada δC 139,9; 135,0; 120,7 dan 127,1 ppm 

menunjukkan δC dari atom C alkena bernomor 27, 29, 26 dan 28. Dan terakhir 

yaitu δC 188,8 ppm menunjukkan sinyal dari atom C-25. 
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Hasil karakterisasi senyawa molekul target hasil sintesis secara 

keseluruhan ditampilkan sebagai berikut: 

(E)-3-(4-klorofenil)-1-(6-((E)-4-klorostiril)-4-(2,5-dimetoksifenil)-2-tiokso-1,2,3, 

4-tetrahidropirimidin-5-il)prop-2-en-1-on (MT-1): Padatan kuning (89 mg, 

16,1%; 108,2 mg, 19,6%). t.l = 276-278°C. Rf = 0,45 (n-heksana:etil asetat= 5:2), 

0,42 (n-heksana:tetrahidrofuran=5:2), 0,52 (Kloroform:asetil asetat=20:1). UV-

Vis (EtOH) λmaks(nm), log ε: (297,4) 3,87; (380,9) 3,54. FTIR (DRIFT, KBr, v) 

cm
-1

 : 3215 (NH sekunder tioamida); 3051 (CH sp
2
); 2837 (CH sp

3
); 1627 (C=O); 

1602 (C=C); 1492, 1462, 1404 (C=C aromatis); 1219 (C=S); 1176 (Caril-O-Calkil); 

819 (C-Cl). 
1
H-NMR (400 MHz, DMSO-d6) δH (ppm): 10,26 (d, J = 1,1 Hz, 1H); 

9,57 (dd, J = 1,1; 3,5 Hz, 1H); 7,65 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 7,52 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 

7,45 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 7,43 (d, J = 8,6 Hz, 2H); 7,39 (d, J = 15,6 Hz, 3H); 7,28 

(d, J = 15,6, 1H); 6,94 (d, J = 8,8 Hz, 1H); 6,84 (dd, J = 8,8 Hz; 3 Hz, 1H); 6,74 

(d, J = 3 Hz, 1H); 5,73 (d, J = 3,5 Hz, 1H); 3,69 (s, 3H); 3,65 (s, 3H). 
13

C-NMR 

(101 MHz, DMSO-d6) δC (ppm): 188,8; 175,6; 153,6; 150,5; 140,4; 139,9; 135,3; 

135,1; 135,0; 134,2; 134,0; 131,5; 130,4; 129,4; 129,3; 127,1; 120,7; 114,6; 

113,3; 112,8; 113,2; 56,2; 55,8; 50,4.  

 

Gambar 4.3 Nilai Pergeseran Kimia 
1
H NMR MT-1 
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Gambar 4.4 Nilai Pergeseran Kimia 
13

C NMR MT-1 

4.1.2.2 Molekul Target-2 

Spektrum hasil analisis MT-2 ditampilkan pada lampiran 2. Analisis 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis diperoleh data panjang gelombang 

maksimum (λmaks) dan absorpsivitas molar (ε). Pada MT-2 adanya struktur 

sinamoil ditandai dengan munculnya serapan pada λmaks 297,6 nm (ε=14543 M
-1 

cm
-1

). Sedangkan adanya struktur extended sinamoil dinyatakan dengan adanya 

serapan pada λmaks 403,4 nm (ε=10853 M
-1 

cm
-1

).  

Analisis gugus fungsi senyawa hasil sintesis menggunakan 

spektrofotometer FTIR. Pada MT-2, NH sekunder tioamida muncul pada bilangan 

gelombang 3253 cm
-1

. Adanya ikatan CH sp
2 

ditunjukkan oleh pita pada bilangan 

gelombang 3089 cm
-1

. Ikatan CH sp
3 

muncul pada bilangan gelombang 2997 cm
-1

. 

Gugus C=O teridentifikasi melalui pita vibrasi ulur yang muncul pada bilangan 

gelombang 1620 cm
-1

. Ikatan C=C alkena teramati pita pada bilangan gelombang 

1591 cm
-1

. Sedangkan ikatan C=C aromatis teramati dengan munculnya tiga pita 

pada bilangan gelombang 1510, 1492 dan 1465 cm
-1

. Adanya gugus C=S teramati 

pada bilangan gelombang 1249 cm
-1

. Gugus Caril-O-Calkil muncul pada bilangan 

gelombang
 
 1168 cm

-1
.  

Analisis molekul target 2 menggunakan 
1
H-NMR dan 

13
C NMR 

memberikan informasi sebagai berikut. Untuk mempermudah penjelasan hasil 
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analisis, maka dibuat gambar struktur dan penomoran molekul target-2. Molekul 

target dibagi menjadi beberapa cincin yaitu cincin A, B, C dan D. 

 

Gambar 4.5 Struktur dan penomoran molekul target-2 

Analisis 
1
H NMR,

 
pada cincin A terdapat 3 jenis proton yang memiliki 

lingkungan kimia yang berbeda, yaitu proton yang terikat pada N-1, N-3 dan 

proton yang terikat pada C-4.  Sinyal proton pada N-1 berkopling dengan proton 

N-3 muncul pada δH 10,14 ppm (d, 
4
JHH = 1,1 Hz, 1H). Proton N-3 mengadakan 

kopling dengan proton N-1 (
4
JHH = 1,1 Hz) yang muncul pada δH 9,45 ppm (dd, 

4
JHH = 1,1 Hz; 

3
JHH = 3,7 Hz, 1H). Sedangkan 

3
JHH = 3,7 Hz mengindikasikan 

proton N-3 mengadakan kopling dengan proton C-4. Sedangkan proton C-4 

muncul pada δH 5,68 ppm (d, 
3
JHH = 3,7 Hz, 1H). 

Pada cincin B yang merupakan sistem ABX muncul 3 jenis sinyal proton 

yang berbeda yaitu proton yang terikat pada C-10, C-9, C-12. Proton C-10  muncul 

sebagai doublet-doublet pada δH 6,84 ppm, proton ini mengadakan kopling orto 

dengan proton C-9 (
3
JHH = 8,9 Hz) dan meta dengan proton C-12 (

4
JHH =3 Hz). 

Proton pada C-9 mengadakan kopling orto dengan proton C-10 yang muncul pada 

δH 6,92 ppm (d, 
3
JHH = 8,9 Hz, 1H). Sedangkan proton pada C-12 juga 

mengadakan kopling meta dengan proton C-10  muncul pada δH 6,72 ppm (d, 
4
JHH 

=3 Hz, 1H). Dua buah subtituen metoksi yakni pada C-30 dan C-31 muncul 

masing-masing pada δH 3,76 ppm (s, 3H) dan 3,64 ppm (s, 3H).  

Pada cincin C ada 2 jenis proton yang memiliki lingkungan yang berbeda 

yaitu proton pada C-14 muncul sinyal pada geseran kimia yang sama dengan 
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proton C-18 pada δH 7,55 ppm (d, 
3
JHH = 8,8 Hz, 2H) dan proton C-15 muncul 

pada geseran kimia yang sama dengan proton C-17 pada δH 6,93 ppm (d, 
3
JHH = 

8,8 Hz, 2H). Proton pada subtituen metoksi pada C-32 muncul pada δH 3,77 ppm. 

Sama halnya dengan cincin C, cincin D juga memiliki 2 jenis proton yang 

memiliki lingkungan kimia yang berbeda. Kedua proton tersebut yaitu proton 

pada C-20 dengan C-24 muncul pada δH  yang lebih besar yakni 7,45 ppm (d, 
3
JHH 

= 8,8 Hz, 2H) dan proton pada C-21 dengan C-23 pada δH 6,92 ppm (d, 
3
JHH = 8,8 

Hz, 2H). Dan proton pada subtituen metoksi pada C-33 muncul pada δH 3,71 ppm.  

Terjadinya produk senyawa ditandai dengan terbentuknya ikatan rangkap 

C=C alkena. Hal ini ditandai dengan sinyal proton doublet-doublet pada C-27 

yang muncul pada δH 7,36 dan pada C-26 yang muncul pada δH 7,08 ppm dengan 

konstanta kopling 
3
JHH = 15,6 Hz. Dan juga pada δH 7,35 pada C-29 dan 7,27 ppm 

pada C-28 dengan konstanta kopling 
3
JHH = 16,5 Hz. Masing-masing proton 

muncul dengan konfigurasi trans. 

Analisis spektrum 
13

C NMR dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada MT-2 

dengan analisis menggunakan 
13

C NMR muncul 25 sinyal yang mewakili 31 atom 

C. Pada cincin A semua atom C muncul pada lingkungan kimia yang berbeda. C-2 

muncul pada δC 174,6 ppm. Pada δC 139,6 ppm menunjukkan adanya atom C 

kuartener bernomor 6. Pada δC 111,4 ppm yang menunjukkan atom C-5 kuartener 

yang terikat dengan C karbonil. Pada δC 49,4 ppm menunjukkan adanya atom C-4.  

Pada cincin B, δC 113,6; 112,3; 111,8 ppm masing-masing menunjukkan 

adanya atom C aromatis bernomor 10, 9 dan, 12. Atom C-7 kuartener muncul 

pada δC 130,7 ppm. Selanjutnya pada geseran kimia 152,7 dan 149,6 ppm 

menunjukkan adanya C oksiaril. Dua subtituen metoksi pada cincin B yaitu C-30 

dan C-31 muncul pada δC 55,4 dan 54,9 ppm. 

Pada cincin C, C-14 dan C-18 muncul pada δC yang sama yaitu 129,5 ppm. 

Sedangkan C-15 dan C-17 juga muncul pada δC yang sama yaitu 114,0 ppm. C-14 

dan C-18 muncul pada geseran kimia lebih deshielding daripada C-15 dan C-17  

karena efek resonansi menyebabkan C-14 dan C-18 lebih elektropositif dan 

muncul pada geseran kimia lebih besar. Adanya δC 128,0 ppm menunjukkan 

sinyal C-13 kuartener dan 160,5 ppm juga menunjukkan C-16 kuartener yang 
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mengikat gugus metoksi. Sedangkan C-32 pada subtituen metoksi muncul pada δC 

54,9 ppm. 

 Sama halnya dengan cincin C, cincin D pada atom C-20 dan C-24 muncul 

pada δC lebih besar yakni 128,2 ppm daripada atom C-21 dan C-23 yakni 114,0 

ppm. C-19 kuartener muncul pada 126,9 ppm dan C-22  muncul pada 159,6 ppm. 

Pada δC 140,4, 134,9, 123,2, dan 116,4 ppm menunjukkan δC dari atom C alkena 

berturut-turut dengan nomor 27, 29, 28, 26. Dan terakhir yaitu geseran kimia 

187,9 ppm menunjukkan sinyal dari atom C-25.  

Hasil karakterisasi senyawa molekul target hasil sintesis secara 

keseluruhan ditampilkan sebagai berikut: 

(E)-1-(4-(2,5-dimetoksifenil)-6-((E)-4-metoksistiril)-2-tiokso-1,2,3,4-tetrahidro-

pirimidin-5-il)-3-(4-metoksifenil)prop-2-en-1-on (MT-2): Padatan kuning (11,3 

mg, 2%; 24,8 mg, 9,1%); t.l = 250-252 °C. Rf = 0,44 (n-heksana:etil asetat = 3:2), 

0,44 (n-heksana:tetrahidrofuran = 3:2), 0,57 (kloroform:etil asetat = 10:1). UV-

Vis (EtOH) λmaks (nm), log ε: (297,6) 4,16; (403,4) 4,03. FTIR (DRIFT, KBr, v) 

cm
-1

 : 3253 (NH tioamida sekunder); 3089 (CH sp
2
); 2997 (CH sp

3
); 1620 (C=O); 

1591 (C=C); 1510, 1492, 1465 (C=C aromatis); 1249 (C=S); 1168 (Caril-O-Calkil). 

1
H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δH (ppm): 10,14 (d, J =1,1 Hz, 1H); 9,45 (dd, J = 

3,7; 1,1 Hz, 1H); 7,55 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 7,45 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 6,94 (d, J = 

8,9 Hz, 1H); 6,93 (d, J = 8,8, 2H); 7,36 (d, J = 15,6 Hz, 1H); 7,35 (d, J = 16,5 Hz, 

1H); 7,27 (d, J = 16,5 Hz, 1H); 7,08 (d, J = 15,6, 1H); 6,84 (dd, J = 8,9 Hz, 3 Hz, 

1H); 6,92 (d, J = 8,8 Hz, 2H); 6,72 (d, J = 3 Hz, 1H); 5,68 (d, J = 3,7 Hz, 1H), 

3,77 (s, 3H); 3,76 (s, 3H) 3,71 (s, 3H); 3,64 (s, 3H). 
13

C NMR (101 MHz, 

DMSO-d6) δC (ppm): 187,9; 174,6; 160,5; 159,6; 152,7; 149,6; 140,4; 139,6; 

134,9; 130,7; 129,5; 128,2; 128,0; 126,9; 114,0; 113,6; 112,3; 111,8; 111,4; 55,4; 

54,9; 54,8; 49,4.   
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Gambar 4.6 Nilai Pergeseran Kimia 
1
H NMR MT-2 

 

Gambar 4.7 Nilai Pergeseran Kimia 
13

C NMR MT-2 

4.2 Penjelasan Terbentuknya Senyawa Target 

 Sintesis molekul target dilakukan melalui reaksi kondensasi aldol silang 

dan vinylogous aldol dengan katalis basa. Mekanisme reaksi pembentukan 

molekul target dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap pertama (Gambar 4.8) 

adalah pembentukan ion enolat. Reaktan yang dapat membentuk enolat adalah 

turunan DHPM dikarenakan memiliki H-α. Atom karbon yang mengikat H-α 

tersebut akan membuatnya bermuatan negatif.  
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Gambar 4.8 Reaksi Pembentukan Enolat 

 Tahap kedua (Gambar 4.9) diawali dari enolat yang bertindak sebagai 

nukleofil yang menyerang gugus karbonil pada benzaldehida yang bersifat 

elektrofil, dilanjutkan dengan pembentukan β-hidroksikarbonil.  

 

Gambar 4.9 Reaksi Pembentukan β-hidroksikarbonil 

 Tahap ketiga (Gambar 4.10) yaitu β-hidroksikarbonil akan mengalami 

dehidrasi yang kemudian akan membentuk karbonil α,β tak jenuh.  

Gambar 4.10 Reaksi Pembentukan karbonil α,β tak jenuh 
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 Tahap selanjutnya pembentukan analog stilbena (Gambar 4.11). Analog 

stilbena terbentuk melalui reaksi kondensasi vinylogous aldol. Berikut merupakan 

mekanisme lanjutan sehingga terbentuk molekul target yang diinginkan.  

Gambar 4.11 Reaksi Pembentukan Bis-stiril 

 

4.3 Pengaruh Kondisi Reaksi, Subtituen kloro dan Metoksi terhadap Waktu 

Dan Rendemen Reaksi Molekul Target 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, molekul target disintesis 

menggunakan reaksi kondensasi aldol dan vinylogous aldol dengan dua macam 

kondisi reaksi yaitu pada suhu ruang dan pada suhu 50 °C. Hasil reaksi dari 

masing-masing kondisi reaksi tersebut ditampilkan pada tabel dibawah 4.4. 
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Tabel 4.4 Hasil Perbandingan MT-1 dengan MT-2 dengan dua kondisi reaksi 

MT DHPM

(mmol) 
Aldehid (mmol) KOH 

(mmol) 

Suhu 

(°C) 

Waktu 

(jam) 
Rendemen 

1 

1  2,2 (EWG) 2,5  RT 75 16,1% 

1  2,2 (EWG) 1  50 °C 11 19,6% 

2 

1  2,2 (EDG) 2,5  RT 162 2% 

1  2,2 (EDG) 1  50 °C 19 4,5% 

Keterangan : EWG  : 4-klorobenzaldehida 

  : EDG  : 4-metoksibenzaldehida 

 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa dengan dua kondisi reaksi yang berbeda 

dapat mempengaruhi waktu dan rendemen yang dihasilkan. Dengan menggunakan 

jumlah reaktan yang sama, meningkatnya suhu  mempengaruhi waktu reaksi dan 

rendemen. Reaksi pada suhu 50°C dengan jumlah katalis lebih sedikit yaitu 1 

mmol memberikan waktu reaksi yang lebih cepat dan rendemen yang lebih 

banyak. Hal ini dikarenakan kondisi reaksi pada suhu 50 °C, semakin tinggi suhu 

maka akan meningkatkan energi kinetik pada pertikel-partikel untuk semakin 

bertumbukan. Dengan begitu energi aktivasi semakin cepat tercapai dan reaksi 

dapat terjadi. Sehingga waktu reaksi yang dibutuhkan dengan adanya kenaikan 

suhu semakin cepat dan rendemen yang dihasilkan semakin banyak. Penggunaan 

katalis yang semakin sedikit membuktikan bahwa dengan naiknya suhu pada 

proses reaksi, katalis yang diperlukan juga semakin sedikit. 

Selain pengaruh kondisi reaksi, pada penelitian ini juga dibahas pengaruh 

variasi golongan aldehid yang digunakan pada MT-1 dan MT-2. Aldehid pada 

MT-1 yaitu 4-klorobenzaldehida yang merupakan gugus penarik elektron (EWG). 

Sedangkan pada MT-2 yaitu 4-metoksibenzaldehida yang merupakan gugus 

pendorong elektron (EDG). Adanya subtituen EWG dan EDG pada benzaldehida 

juga dapat mempengaruhi waktu reaksi maupun hasil rendemen dari sintesis. 

Berikut merupakan gambar 4.12 struktur 4-klorobenzaldehida. 
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Gambar 4.12 Struktur 4-klorobenzaldehida(a),Struktur 4-metoksibenzaldehida(b) 

 

  Penggunaan subtituen EWG pada dua kondisi reaksi, memberikan waktu 

reaksi yang lebih cepat dan rendemen yang lebih banyak jika dibandingkan 

dengan subtituen EDG.   Hal itu dikarenakan subtituen kloro merupakan gugus 

penarik elektron, sehingga dapat mengurangi rapatan elektron pada cincin 

aromatis. Semakin berkurangnya rapatan elektron pada cincin aromatis, maka 

keelektropositifan C karbonil akan semakin bertambah. Dengan semakin 

positifnya C karbonil, maka semakin mudah nukleofil untuk menyerang. Hal itu 

menyebabkan waktu reaksi lebih cepat dan rendemen yang lebih banyak pada 

molekul target yang mengandung subtituen EWG.    

 Pada benzaldehida dengan subtituen metoksi yang merupakan gugus 

pendorong elektron dapat meningkatkan rapatan elektron pada cincin aromatis. 

Semakin tingginya rapatan elektron pada cincin aromatis, maka keelektropositifan 

C karbonil akan semakin berkurang. Hal ini menyebabkan nukleofil  lebih susah 

untuk menyerang. Hal ini pula membuat MT-2 yaitu dengan reaktan benzaldehida 

mengandung subtituen EDG memberikan waktu yang lebih lama dan rendemen 

yang lebih sedikit. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 KESIMPULAN 

1. Molekul target 1 (MT-1) dan molekul target 2 (MT-2) telah berhasil disintesis 

menggunakan reaksi kondensasi aldol silang dan vinylogous aldol dengan 

katalis basa dan dua kondisi reaksi berbeda. 

2. Adanya subtituen kloro (EWG) pada benzaldehida dan penggunaan suhu 50°C 

memberikan waktu reaksi yang lebih cepat yaitu 11 jam pada MT-1 dan 

rendemen paling banyak sebesar 19,6%.  

 

5.2 SARAN 

Melakukan optimasi dengan variasi reaktan lain dari golongan aldehida 

untuk menghasilkan senyawa Bis-stiril DHPM yang lebih variatif. 
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Lampiran 1. Spektrum Hasil Analisis Molekul Target-1 

1a. Perhitungan rendemen senyawa MT-1 

 

Perhitungan rendemen dengan kondisi reaksi suhu ruang 

Massa teoritis  : 1 mmol x 551.48 mg/mmol = 551,48 mg = 0,5514 g 

Massa produk  : 0,0890 g 

Rendemen  : (0,0890  g/ 0,5514 g) x 100% = 16,1% 

 

Perhitungan rendemen dengan metode refluks  

Massa teoritis  : 1 mmol x 551.48 mg/mmol = 551,48 mg = 0,5514 g 

Massa produk  : 0.1082 g 

Rendemen  : (0.1082 g/ 0,5514 g) x 100% = 19,6 % 

 

 

 

 

 

 

 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGARUH SUBTITUEN ... DEWI INTAN P. 

 

1b. Hasil Uji KLT 

MT-1 NH : EA 

( 5:2 ) 

Rf = 0.45 

NH : THF 

( 5 : 2 ) 

Rf = 0.42 

K : EA 

( 20 : 1 ) 

Rf = 0.52 

    

 

 

1c. Perhitungan nilai tetapan absorpsivitas molar (ε) molekul target 1 

Konsentrasi : 9,0665 x10
-5

 M 

A= ε.b.C 

ε =  
Ab.C 

ε1 = 
0,6851x9,0665x10−5 = 7555 M

-1   
cm 

-1
  

log ε1 = 3,87 

ε2 = 
0,3191x9,0665x10−5 = 3518 M

-1   
cm 

-1
  

log ε2 = 3,54 
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1d. Hasil Analisis UV-Vis MT-1 
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1e. Hasil Analisis FTIR senyawa MT-1 
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1f. Hasil Analisis 
1
H NMR senyawa MT-1 
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1g. Hasil Analisis 
13

C NMR senyawa MT-1 
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Lampiran 2. Spektrum Hasil Analisis Molekul Target 2 

2a. Perhitungan rendemen senyawa MT-2 

 

Perhitungan 

Massa teoritis  : 0.5 mmol x 542.65 mg/mmol = 542,65 mg = 0.5426 g 

Massa produk  : 0,0113 g 

Rendemen  : (0,0113 g/ 0,5426 g) x 100% = 2% 

 

Perhitungan 

Massa teoritis  : 1 mmol x 542.65 mg/mmol = 542,65 mg = 0,5426 g 

Massa produk  : 0.0248 g 

Rendemen  : (0.0248 g/ 0.5426 g) x 100% = 4.5 % 
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2b. Hasil Uji KLT 

MT-2 NH : EA 

( 3 : 2 ) 

Rf = 0.44 

NH : THF 

( 3 : 2 ) 

Rf = 0.44 

K : EA 

( 20 : 1 ) 

Rf = 0.57 

    

 

2c. Perhitungan nilai tetapan absorpsivitas molar (ε) molekul target-2 

Konsentrasi : 3.6856x10
-5

 M 

A= ε.b.C 

ε =  
Ab.C 

ε1 = 
0,5361x3.6856x10−5 = 14543 M

-1   
cm 

-1
  

log ε1 = 4,16 

ε2 = 
0,4001x3.6856x10−5 = 10853 M

-1   
cm 

-1
  

log ε2 = 4,03 

 

 

 

 

 

 

 

 



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PENGARUH SUBTITUEN ... DEWI INTAN P. 

2d. Hasil Analisis UV-Vis 
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2e. Hasil Analisis FTIR senyawa MT-2 
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2f. Hasil Analisis 
1
H NMR senyawa MT-2 
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2g. Hasil Analisis 
13

C NMR senyawa MT-2 
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