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Telah dilakukan penelitian tentang sintesis 2T-propi- 
onil para an:inofenol den^an mereaksikan para am^nofenol 
dan acarn propionat. Sintecis dilakukan dengan mecianaskan 
canpuran 11,71 gram (0,1074- mol) para ar.inofenol dan 
16,12 r;l (0,2165 ™ol) acaM nrc ■-‘ionat celana lebih kuran--
2,5 jam dGii~c.n ccn^unalian lioloni fraksi. Keaksi t0lc.l1 se- 
lecai oila tidal: ada la^i.air yan^ keluar dan cv.hu pada . 
ternoncter r.icnjadi turun. Terhadap hasil sintscic dilaku- 
kan pcmirnian donjon air. Untuk memostikon bahv/a ccnyav/a 
hacil sintecic adalah I-7-propionil para a:;:inofenol maka di
lakukan' sintesis den~an acil halidanya. Di cini cara pen- 
buatannya dilakukan 2 tahap :
1. Penbuatan asil halidanya yaitu dcn^an mereflul; 27,0 ml 
tionil klorida dan 15,2 ml a can propionat selama 50 me nit.
2. icmbuatan IT-propionil para amino^on-:! yaitu c’.er^an rr.e- 

rcakcikan 11,71 jram (0,107-'!- mol; para aminoionol den^an 
l̂ j'SI ml (0,2165 mol) propionil klorida, cnmpiiran hasil 
rcakci diuapkan dan hacilnya dilakukan pemurnian dengan 
air.

îiuUji. ,,en̂ e ̂ niu ôii.’/a ceiiyav/a hacj.1 sinx-Gsic tio.ak
identik dercan senyav/a mula-mula r.:aka dilakukan uji reaksi
v/arna diaso dan FeCl-, sedanj untuk menontukan kemurnian

\
senyav/a hasil sintecic .dilakukan penentuan suhu lolsh dan' 
Urcmatorrofi lar,ic tiyis.
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Penentuan struktur dilaknkan dengan spektrofotome- 
ter infra merah, NMR dan ultra violet. Pada penentuan 
uji reaksi warna dengan diazo ‘senyawa hasil sintesis ti- 
dak menunjukkan adanya endapan, sedang pada para amino- 
fenol terjadi endapan merah coklat* Begmtu juga dengan 
uji reaksi warna FeCl^, senyawa hasil sintesis menun-.. 
jukkan v/arna biru sedang senyawa para aminofenol berwar- 
na ungu. Pada penentuan titik leleh senyawa hasil sinte
sis didapat jarak lebur 1r75°C - 1/5,5°C, sedang pada pa
ra aminofenol didapat jarak lebur 18y°C - 190°C. Peme- 
riksaan kromatografi lapis tipis dilaKukan dengan meng- 
gunakan fase gerak butanol : asam asetat : air (8:2 :1 0 ) 
dan fase gerak kloroform : benzena : aseton (65:1 0 :2 5). 
Berda3rkan penentuan dengan infra merah, M R  dapat di- 
simpulkan bahwa senyawa hasil sintesis adalah N-propio- 
nil para aminofenol.
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