
BAB VII 
RINGKASAN

Aktivitas biologik suatu senyawa obat dapat dipe- 
ngaruhi oleh efek elektronik suatu gugus. Nilai efek e- 
lektronik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 
jenis pelarut, suhu, pH, jenis reaksi atau posisi gugus 
pengganti terhadap senyawa induk.

Telah dilakukan penelitian tentang perbedaan nilai 
efek elektronik dari gugus metil pada posisi meta dari 
senyawa induk yang berbeda, yaitu sulfadiazina dan sul
fametildiazina, yang dilakukan pada kondisi yang sama 
yaitu pada pH 7,4 dan suhu 3 7 ° C , Adapun tujuan dari pe
nelitian ini adalah mengetahui apakah terdapat perbeda
an yang bermakna pada oL -  0,05■ antara nilai efek elek
tronik dari gugus metil pada posisi meta dari senyawa 
induk yang, berbeda yang dilakukan pada kondisi yang sa
ma.

Nilai efek elektronik diperoleh dari nilai pK se
nyawa induk dan senyawa dengan gugus metil pada posisi 
meta, dengan menggunakan persamaan Hammett. Nilai pK di 
tentukan dengan menggunakan alat spektrofotometer Ultro 
spec 4050. pH larutan diatur dengan menggunakan larutan 
bufer, 2 unit di atas pKa untuk memberi suasana basa 
dan 2 unit di bawah pKa untuk memberi suasana asam. Pan 
jang gelombang di mana terdapat perbedaan serapan yang
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terbesar antara larutan dalam suasana asam dan basa, di 
pilih sebagai panjang gelombang terpilih untuk penentu
an pK secara spektrofotometri. Dari hasil penelitian di 
peroleh hasil panjang gelombang terpilih untuk sulfadi
azina adalah 237 nm, sulfametildiazina 237 nra dan sul
fametazina adalah 239 nm. Serapan dari larutan zat pada 
berbagai pH diamati pada panjang gelombang terpilih. Da 
ri serapan inilah akhirnya dapat dihitung nilai pK de
ngan menggunakan persamaan :

aobs - ^ A  
pIC = pH - l o g -------------

aA~ “ aobs

Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa adanya 
metilasi pada senyawa induk dapat menyebabkan terjadi- 
nya penurunan nilai K dan dapat pula disirapulkan bahwa 
terdapat perbedaan yang bermakna pada = 0,05 antara 
nilai efek elektronik dari gugus metil pada posisi meta 
dari senyawa induk yang berbeda, yang ditentukan pada 
kondisi yang sama, yaitu pada pH 7,4 dan suhu 37°C.
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