Transformasi Metil Eugenol Menjadi Senyawa 3-(3,4Dimetoksi Fenil)-1-Propanol dan Uji Aktivitasnya
Sebagai Antibakteri Terhadap Escherichia coli

tugas akhir II
disajikan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Sains
Program Studi Kimia

oleh
Reyza Noviansari
4350407010

JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Tugas Akhir II ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke
Sidang Panitia Ujian Tugas Akhir II Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 29 Oktober 2012
Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sudarmin, M.Si
NIP. 19660123 199203 1 003

Drs. Kusoro Siadi, M.Si
NIP. 19480424 197501 1 001

ii

PENGESAHAN
Tugas Akhir II yang berjudul
Transformasi Metil Eugenol Menjadi Senyawa 3-(3,4-Dimetoksi Fenil)-1Propanol dan Uji Aktivitasnya Sebagai Antibakteri Terhadap Escherichia coli
disusun oleh
Nama

: Reyza Noviansari

NIM

: 4350407010

telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Tugas Akhir II FMIPA
Universitas Negeri Semarang pada tanggal 8 November 2012.

Ketua Panitia:

Sekretaris

Prof. Dr. Wiyanto, M.Si
NIP. 196310121988031001

Dra. Woro Sumarni, M.Si
NIP.196507231993032001

Ketua Penguji

Drs. Ersanghono Kusuma, M.S.
NIP. 19540510 198012 1 002

Anggota Penguji/

Anggota Penguji/

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sudarmin M.Si
NIP. 19660123 199203 1 003

Drs. Kusoro Siadi M.Si
NIP. 19480424 197501 1 001

iii

PERNYATAAN
Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Tugas Akhir II ini benarbenar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik
sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam
Tugas Akhir II ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Oktober 2012
Penulis

Reyza Noviansari
NIM. 4350407010

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri
dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu (HR.
Thabrani)

PERSEMBAHAN
Karya ini penulis persembahkan kepada :
Bapakku (alm) sebagai penyemangat yang selalu hidup di
hatiku
Ibuku tercinta yang senantiasa mencurahkan doa, kasih
sayang, dan semangat agar selalu bangkit di setiap waktu
Kakakku yang senantiasa mendoakan dan memberi
dukungan
Almamater kebanggaanku

v

PRAKATA
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Ta’ala atas
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir II dengan judul
Transformasi Metil Eugenol Menjadi Senyawa 3-(3,4-Dimetoksi Fenil)-1Propanol dan Uji Aktivitasnya Sebagai Antibakteri Terhadap Escherichia coli.
Dalam penyelesaian Tugas Akhir II ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah
membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan
terima kasih kepada :
1. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas
Negeri Semarang.
3. Ketua Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Sudarmin, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan
ilmu, arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga Tugas
Akhir II ini dapat terselesaikan.
5. Drs. Kusoro Siadi, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah
memberikan pengarahan dan motivasi sehingga Tugas Akhir II ini menjadi
lebih baik.
6. Drs. Ersanghono Kusuma, M.S. selaku penguji utama yang telah
memberikan

motivasi,

bimbingan

dan

pengarahannya

dalam

penyempurnaan Tugas Akhir II ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kimia FMIPA UNNES yang memberikan
bekal ilmu kepada penulis selama menjalani studi.
8. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir II ini.

vi

Penulis berharap Tugas Akhir II ini dapat bermanfaat bukan hanya semata
untuk penulis namun untuk pembaca pula.

Semarang,

Penulis

vii

Oktober 2012

ABSTRAK
Noviansari, Reyza. 2012. Transformasi Metil Eugenol Menjadi Senyawa 3-(3,4Dimetoksi Fenil)-1-Propanol dan Uji Aktivitasnya Sebagai Antibakteri Terhadap
Escherichia coli. Tugas Akhir II, Program Studi Kimia, Jurusan Kimia, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang.
Pembimbing I: Dr. Sudarmin M.Si, Pembimbing II: Drs. Kusoro Siadi, M.Si
Kata Kunci : 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol, antibakteri, Eschericia coli
Pemanfaatan minyak daun cengkeh di Indonesia yang jumlahnya
melimpah masih sangat terbatas. Penelitian ini memiliki tujuan meningkatkan
daya guna dari kandungan utamanya yaitu eugenol. Senyawa eugenol dapat
diturunkan menjadi senyawa metil eugenol kemudian diturunkan lebih lanjut
menjadi senyawa alkohol primer 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol melalui reaksi
hidroborasi-oksidasi menggunakan reagen NaBH4-I2 dalam suasana alkalis pada
suhu 450C. Analisis spektra IR pada waktu 48 jam menunjukkan adanya serapan
gugus –OH pada 3371,57 cm-1 dan gugus C-O yang mengikat OH primer pada
serapan 1026,13 cm-1, memperlihatkan bahwa produk diduga adalah alkohol.
Hasil GC menunjukkan produk sintesis pada waktu 48 jam memiliki kadar
31,16056%. Selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram
negatif Eschericia coli ATCC 25922 pada konsentrasi 20%, 30% dan 40%. Hasil
uji menunjukkan konsentrasi 40% lebih efektif menghambat pertumbuhan bakteri
Eschericia coli ATCC 25922 dengan diameter zona hambat sebesar 1,9 cm.

viii

ABSTRACT
Noviansari, Reyza. 2012. Transformation of Methyl Eugenol Become Compound
3 - (3,4-dimethoxy phenyl)-1-Propanol and Test Its Activities as Antibacterials
Against Escherichia coli. Final Project II, Chemistry Study Program, Department
of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Semarang State
University. Supervisor I: Dr. Sudarmin, M.Si, Supervisor II: Drs. Kusoro Siadi,
M.Si.
Keywords: 3 - (3,4-dimethoxy phenyl)-1-propanol, antibacterial, Escherichia coli
The use of clove leaf oil which are abundant in Indonesia is still very limited. This
research aims to improve the efficiency of its core content which is called as
eugenol. The eugenol compound can be derived into the methyl eugenol
compound and then lowered further into primary alcohol 3 - (3,4 dimethoxy
phenyl)-1-propanol compound with hydroboration-oxidation reaction using
NaBH4-I2 reagent in an alkaline conditions at a temperature of 450C. Analysis of
IR spectra at 48 hours shows the absorption -OH group at 3371.57 cm-1 and C-O
groups that bind to the primary OH at 1026.13 cm-1, showing that the product
suspected as alcohol. The result of the GC analysis showed the synthesis product
at 48 hours had percentage of 31.16056%. The testing antibacterial activity
against gram-negative bacteria Escherichia coli ATCC 25922 was further
conducted at concentrations of 20%, 30% and 40%. The test results showed that at
concentration of 40% was more effective at inhibiting the growth of bacteria
Escherichia coli ATCC 25922 with inhibition zone diameter of 1,9 cm.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Minyak daun cengkeh merupakan salah satu minyak atsiri yang mempunyai
nilai ekonomis cukup tinggi dan dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar di
Indonesia. Sastrohamidjojo (2004) menyatakan bahwa komponen utama minyak
daun cengkeh adalah eugenol (sekitar 80-85% volume) dan sisanya berupa
senyawa non-fenolat (kariofilena) sekitar 10-15%. Sebagai penghasil minyak
atsiri utama di dunia, salah satu diantaranya minyak daun cengkeh, negara
Indonesia memenuhi hampir separuh kebutuhan minyak cengkeh dunia pada awal
tahun delapan puluhan (Anwar, 1994). Pemanfaatan minyak daun cengkeh ini di
Indonesia masih sangat terbatas, sebagian besar adalah untuk komoditas ekspor.
Oleh karena itu pemanfaatan minyak daun cengkeh ini perlu ditingkatkan
terutama kandungan utama yang terdapat di dalamnya.
Eugenol yang terdapat dalam minyak cengkeh merupakan cairan tak
berwarna atau kuning pucat. Eugenol jika terkena cahaya matahari berubah
menjadi coklat hitam yang berbau spesifik (Bulan, 2004). Senyawa eugenol dapat
diturunkan menjadi beberapa senyawa seperti metil eugenol yang telah dikenal
sebagai atraktan alami serta senyawa alkohol primer 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1propanol yang merupakan hasil konversi dari senyawa metil eugenol. Senyawa ini
diketahui sebagai senyawa antara untuk menghasilkan derivat metildopa
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(C10H13NO4) yaitu senyawa turunan eugenol yang dapat digunakan untuk
mengobati penyakit sistem syaraf pusat atau parkinson (Darmawan, 1987).
Penelitian terdahulu mengenai sintesis 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol
diperoleh data bahwa reaksi hidroborasi menggunakan reagen BH3 dalam pelarut
THF menghasilkan rendemen 87,78% (Siadi, 2001). Penelitian yang serupa telah
dilakukan menggunakan reagen NaBH4-I2 dalam suasana alkalis dan dihasilkan
rendemen sebesar 89,5% dalam waktu 70 jam pada suhu kamar (Maylia, 2006).
Namun sepengetahuan peneliti, produk 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol ini
masih jarang sekali dilakukan penelitian lebih lanjut untuk uji aktivitasnya
terutama sebagai antibakteri.
Penelitian mengenai zat antibakteri dilakukan oleh Sukandar et al., (2010)
yang meneliti tentang karakterisasi senyawa aktif antibakteri minyak atsiri daun
cengkeh. Hasil penelitian dianalisis dengan GC-MS dan uji antibakteri dilakukan
dengan metode difusi agar. Data GC-MS didapatkan bahwa senyawa atsiri yang
diperoleh mirip dengan senyawa eugenol dengan kadar 98%. Minyak atsiri daun
cengkeh dapat menghambat pertumbuhan bakteri B. subtilis,B. cereus, E. coli, P.
aeruginosa, dan S. aureus. Minyak atsiri daun cengkeh lebih aktif terhadap B.
subtilis dan B. cereus, sehingga berpotensi sebagai antibakteri.
Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan penelitian dengan metode sama
seperti yang dilakukan oleh Maylia (2006) dalam sintesis 3-(3,4 dimetoksi fenil)1-propanol tetapi peneliti menggunakan di atas suhu kamar dengan waktu reaksi
yang lebih pendek. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan waktu yang
diperlukan relatif lebih cepat dari 70 jam. Selain itu, produk ini akan dilakukan uji
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aktivitasnya sebagai antibakteri dengan merujuk bahwa senyawa eugenol dalam
minyak daun cengkeh dapat bertindak sebagai zat antibakteri. Peneliti
mengharapkan akan diperoleh data dengan rendemen yang baik dalam waktu yang
tidak terlampau lama serta mengetahui apakah senyawa hasil sintesis dapat
bertindak sebagai zat anti bakteri yang lebih baik merupakan aplikasi dari produk
penelitian ini.

1.2 Rumusan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai
berikut :
1. Berapa waktu reaksi yang paling baik untuk mendapatkan senyawa 3-(3,4
dimetoksi fenil)-1-propanol dalam suhu 450C?
2. Bagaimana aktivitas antibakteri senyawa 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol
terhadap bakteri

E. coli dengan pembanding senyawa eugenol dan metil

eugenol?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mencari waktu reaksi yang paling baik dalam sintesis senyawa senyawa 3-(3,4
dimetoksi fenil)-1-propanol dari metil eugenol pada suhu 450C.
2. Mengetahui aktivitas antibakteri senyawa 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol
terhadap bakteri
eugenol.

E. coli dengan pembanding senyawa eugenol dan metil
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1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada ilmu pengetahuan
khususnya dalam sintesis senyawa organik dan memberikan informasi sintesis
senyawa senyawa 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol dari metil eugenol dan
aktivitasnya sebagai antibakteri terhadap bakteri E. coli dengan pembanding
senyawa eugenol dan metil eugenol.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Eugenol dan Metil Eugenol
Eugenol (C10H12O2), merupakan turunan guaiakol (o-metoksi fenol) yang
mendapat tambahan rantai alil, dikenal dengan nama IUPAC 2-metoksi-4-(2propenil)fenol. Ia dapat dikelompokkan dalam keluarga alilbenzena dari senyawasenyawa fenol. Warnanya bening hingga kuning pucat, kental seperti minyak.
Eugenol sedikit larut dalam air namun mudah larut pada pelarut organik. Eugenol
yang diesktrak dari minyak cengkeh juga dimanfaatkan sebagai analgesic
terutama dalam kedokteran gigi. Selain berfungsi sebagai penahan rasa sakit,
anestesi lokal, anti bengkak dan infeksi, Eugenol dari minyak cengkeh juga
digunakan sebagai campuran dari pembuatan material penambal gigi berlubang.
Metil eugenol memiliki nama IUPAC 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propena dan
merupakan salah satu senyawa turunan eugenol berupa cairan kental bening, tidak
larut dalam air tetapi larut dalam kebanyakan pelarut organik. Metil eugenol dapat
dibuat dengan mereaksikan eugenol dan dimetilsulfat (DMS) dalam suasana basa
(Purba, 2000). Berikut adalah gambar rumus struktur metil eugenol yang
dihasilkan melalui reaksi metilasi eugenol :
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OCH3

OH

OCH3

OCH3
(CH3)2SO4 (dimetil sulfat) , NaOH

CH2CH

CH2CH

CH2

CH2

metil eugenol

eugenol

Gambar 2.1 Reaksi metilasi eugenol
Reaksi di atas merupakan metilasi eugenol menjadi senyawa metil eugenol,
pada eugenol mengalami pelepasan H+ pada gugus OH dan mengalami subtitusi
dengan CH3 dari DMS (dimetil sulfat) dalam suasana basa. Metil eugenol
digunakan sebagai atraktan alami. Lalat buah jantan terpikat oleh metil eugenol
karena senyawa ini adalah feromon seks yang dikeluarkan oleh lalat buah betina.
Turunan lainnya dipakai sebagai penyerap UV, analgesika, biosida, dan
antiseptika. Pemanfaatan lainnya adalah sebagai stabilisator dan antioksidan
dalam pembuatan plastik dan karet. Namun penelitian mengenai uji aktivitas metil
eugenol dan turunannya sebagai antibakteri belum banyak dilakukan.

2.2 Turunan Metil Eugenol
Salah satu senyawa turunan metil eugenol berupa 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1propanol diketahui merupakan salah satu senyawa antara untuk menghasilkan
derivat metildopa (metil norepinerfin) yaitu senyawa turunan eugenol yang dapat
digunakan untuk mengobati penyakit sistem syaraf pusat atau parkinson
(Darmawan, 1987). Senyawa ini dihasilkan melalui reaksi hidroborasi-oksidasi
dari senyawa metil eugenol. Namun, belum banyak diketahui efektivitasnya
sebagai antibakteri.
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2.3 Reaksi Adisi Pada Alkena
March (1997) mendefinisikan reaksi adisi sebagai suatu reaksi yang terjadi
ketika dua buah reaktan bergabung menjadi sebuah produk yang tidak
menghilangkan sebuah atom atau gugus dari kedua reaktan tersebut dimana
komposisi produk merupakan penjumlahan seluruh atom dari kedua rektan
tersebut. Reaksi adisi biasanya terjadi pada senyawa alkena dimana senyawa
alkena ini mempunyai ikatan π. Reaksi adisi pada alkena dapat berlangsung
menurut aturan Markovnikov dan aturan anti Markovnikov
2.3.1 Adisi senyawa alkena menurut aturan Markovnikov
Apabila suatu alkena asimetris diadisi oleh senyawa asimetris maka
kemungkinan akan didapatkan dua produk yang berbeda dan dari dua produk
tersebut, satu produk akan dihasilkan lebih melimpah dari produk yang lainnya.
Pada tahun 1869, seorang ahli kimia Rusia Vladimir Markovnikov
merumuskan aturan empiris berikut :
Dalam adisi HX pada alkena asimetris, H+ dari HX menuju ke karbon berikatan
rangkap yang telah lebih banyak memiliki hirogen (Hadyana, 1999). Contoh
reaksi senyawa yang sejalan dengan aturan Markovnikov adalah reaksi adisi HCl
pada propena yang akan menghasilkan 2-kloropropana dan 1-kloropropana
dengan kelimpahan 2-kloropropana lebih besar daripada 1-kloropropana.
CH3-CH=CH2 + HCl
1-propena

CH3-CH(Cl)-CH3 + CH3-CH2-CH2-Cl
2-kloropropana

1-kloropropana

Penalaran aturan Markovnikov berdasarkan pada urutan kestabilan
karbokation yang urutannya adalah tersier > sekunder > primer. Reaksi adisi suatu
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alkena asimetris akan berlangsung melewati karbokation yang lebih stabil. Hal ini
disebabkan karena karbokation yang lebih stabil mempunyai energi keadaan
transisi yang lebih rendah dan laju pembentukan lebih cepat sehingga lebih mudah
terbentuk dan lebih mudah bereaksi seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2
H+
H3C

C
H

CH2

H3C

H
C

+



CH2

H
keadaan transisi

CH3CH2CH2

primer : kurang stabil

H+
H3C

C
H

CH2

H3C

H
C

+

CH2

CH3CHCH3



H+
keadaan transisi

sekunder : lebih stabil

Gambar 2.2 Mekanisme pembentukan karbokation
Dari aturan Markovnikov tersebut apabila senyawa tak jenuh simetris
diadisi dengan senyawa simetris maupun senyawa asimetris akan menghasilkan
hanya satu senyawa baru. Apabila senyawa tak jenuh asimetris diadisi dengan
senyawa simetris juga akan dihasilkan hanya satu macam senyawa baru. Namun
senyawa tak jenuh asimetris diadisi dengan senyawa asimetris maka akan
dihasilkan dua macam senyawa baru. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1
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Tabel 2.1 Hasil reaksi pada senyawa tak jenuh simetris atau asimetris dengan
pengadisi simetris atau asimetris
Senyawa tak jenuh

Senyawa pengadisi

Hasil

Simetris
CH3-CH=CH-CH3

Simetris
Cl-Cl

CH3-CHCl-CHCl-CH3

Simetris
CH3-CH=CH-CH3

Asimetris
H-Cl

CH3-CHCl-CH2-CH3

Asimetris
CH3-CH2CH=CH2

Simetris
Cl-Cl

CH3-CH2CHCl-CH2Cl

Asimetris
CH3-CH2CH=CH2

Asimetris
H-OH

CH3-CH2-CH(OH)-CH3
CH3-CH2-CH2-CH2-OH

Berdasarkan eksperimen, dari kedua hasil yang diperoleh pada reaksi adisi
senyawa tak jenuh asimetris dan senyawa pengadisi asimetris seperti yang tertera
pada tabel di atas untuk hasil pertama akan lebih dominan daripada hasil yang
kedua . Hal ini sesuai dengan reaksi adisi aturan Markovnikov (Tauchette, 1994
dalam Maylia, 2006).
2.3.2 Adisi senyawa alkena menurut aturan Anti Markovnikov
Adisi anti Markovnikov menyatakan bahwa apabila suatu hidrogen halida
ditambahkan pada alkena maka H+ dari hidrogen halida akan menuju ke karbon
berikatan rangkap yang mempunyai atom H lebih sedikit. Aturan anti
Markovnikov ini dapat terjadi pada adisi senyawa alkena asimetris dengan
senyawa asimetris. Contohnya adalah adisi senyawa alkena dengan asam bromida
seperti berikut :
R-CH=CH2 + HBr

R-CH2-CH2-Br
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Asam bromida dalam reaksi tersebut diperoleh hanya bila dalam campuran
reaksi terdapat peroksida atau O2. Oksigen adalah diradikal (memiliki dua
elektron tak berpasangan dalam keadaan dasar) yang stabil dan peroksida (R-OOR) mudah terbelah menjadi radikal bebas (Hadyana, 1999). Dengan adanya O2
atau peroksida ini maka adisi HBr berjalan sesuai mekanisme radikal bebas
sehingga diperoleh hasil reaksi anti Markovnikov sebagai berikut :
Pembentukan radikal
RO

2 RO

OR

RO + HBr

R

OH +

Br
Br

R

C
H

Br

CH2 +

R

C
H

H2
C

Br +

R

C
H

CH2

primer kurang stabil

sekunder lebih stabil

Pembentukan produk

R

C
H

H2
C

Br

+

H

R

Br

C
H2

C
H2

Br + Br

Sesuai dengan contoh di atas maka apabila H2O diadisikan pada alkena
asimetris dan ditambahkan suatu peroksida maka hasilnya akan mengikuti aturan
anti Markovnikov sebagai berikut :
Pembentukan radikal
RO

OR

2 RO


RO + H2O

R

OH +

OH
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Adisi OH pada alkena asimetris
OH
R

C
H



OH

CH2 +

R

C
H

H2
C

OH +

R

C
H

CH2

primer kurang stabil

sekunder lebih stabil

Pembentukan produk

R



C
H

H2
C



OH +

H

OH

R

C
H2

C
H2

OH+ 

Apabila radikal bebas bergabung dengan senyawa tak jenuh akan
membentuk senyawa radikal bebas baru yang lebih stabil. Kestabilan radikal
bebas berurutan : tersier > sekunder > primer (Hadyana, 1999).

2.4 Reaksi Hidroborasi Oksidasi
Pembuatan alkohol dari alkena dapat dilakukan melalui reaksi hidroborasioksidasi. Dengan menggunakan pereaksi diboran, alkena akan mengalami
hidroborasi menghasilkan alkilboran selanjutnya alkilboran ini dioksidasi dalam
suasana basa menghasilkan suatu alkohol. Prosedur reaksi ini cukup sederhana
dan hasilnya sangat baik. Produk yang dihasilkan dengan metode ini sulit dicapai
dengan menggunakan metode yang lain (Riswiyanto, S., 2009).
Mekanisme reaksinya adalah sebagai berikut :
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C

C

+ (BH3)2

C

C

H

B

RCH2-CH2
alkena

H2 O2,OH-

C

C

H

OH

+ B(OH)3

RCH2-CH2
alkohol primer

trialkil boron

Hidrasi anti Markovnikov alkena dapat dilakukan secara tidak langsung
dengan penambahan diboran pada alkena asimetris dan diikuti dengan oksidasi
trialkil boron yang dihasilkan dengan H2O2 dalam suasana alkalis. Diboran
terbentuk secara insitu dari NaBH4 dengan I2 dalam pelarut THF eterate dan dapat
membentuk kompleks sebagai BH3 monomer dengan pelarut THF eterate yang
digunakan dalam reaksi.
2NaBH4 + I2

2NaI + 2BH3 + H2

Diboran apabila ditambah dengan senyawa alkena asimetris akan menghasilkan
senyawa trialkilboron dengan persamaan reaksi sebagai berikut :
RCH=CH2 + BH3

RCH2-CH2-BH2

RCH=CH2 + RCH2-CH2-BH2

(RCH2-CH2)2BH

RCH=CH2 + (RCH2-CH2)2BH

(RCH2-CH2)3B
Trialkil boron

Hasil reaksi ini dapat dikonversikan menjadi gugus fungsi yang lain. Alkil
boron tersebut apabila dioksidasi dengan H2O2 dalam suasana alkalis akan terjadi
pemecahan
alkohol.

ikatan

karbon-boron

dan

terbentuklah

suatu
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(RCH2

CH2)3B + 3H2O2

alkalis

CH2

3RCH2

OH + B(OH)3

alkohol primer

(Maylia, 2006)

2.5 Karakteristik bakteri Escherichia coli
2.5.1 Morfologi
Eschericia coli merupakan suatu golongan bakteri yang menunjukkan
sifat-sifat yang mendekati fungi/bakteri. Eschericia coli termasuk bakteri gram
negatif yang berbentuk batang dan memiliki ukuran sel dengan panjang 1,0-1,3
µm dan lebar 0,5-1,0 µm, terdapat dalam bentuk tunggal, berpasangan dan dalam
rantai pendek biasanya tidak berkapsul (Fardiaz, 1992). Bentuk dari bakteri E.coli
ditunjukan pada Gambar 2.3

Gambar 2.3 Eschericia coli
2.5.2 Sistematika
Menurut Bergey’y manual dalam Buchanan dan Gibbons (1974),
Eschericia coli dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
Kingdom

: Bacteria

Divisio

: Proteobacteria

Kelas

: Gamma proteobacteria

Ordo

: Enterobacteriales

Famili

: Enterobacteriaceae
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Genus

: Eschericia

Spesies

: Eschericia coli

2.5.3 Sifat-sifat
Eschericia coli merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang
pendek (basil) dan hidup dalam saluran pencernaan atau usus baik pada hewan
maupun manusia (Hrenovic, J. & Tomislav Ivankovic, 2009). Eschericia coli
merupakan bakteri yang hidupnya anaerob fakultatif (Fardiaz, 1992). Koloni
Eschericia coli berderet seperti rantai, bulat, halus dengan piringan yang nyata.
Eschericia coli termasuk bakteri mesofil yang hidup pada suhu 250C-400C
dan secara optimum tumbuh pada suhu 300C-370C. Tumbuh pada medium dengan
pH 4,3-9,5 dan secara optimum pada pH 6-8 (Pelczar, Michael.J, dan Chan,
E.C.S, 1988). Secara umum Eschericia coli ada dalam usus besar manusia dan
hewan berdarah panas tetapi dapat bersifat patogen dengan menimbulkan
bermacam-macam penyakit bila imunitas tubuh secara umum rendah. Eschericia
coli telah bertahun-tahun diduga sebagai penyebab penyakit diare pada manusia
dan hewan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan bakteri Eschericia coli
memproduksi toksin yang dapat menyebabkan peradangan dan kehilangan cairan
(Volk & Wheeler, 1993).
Saat ini diketahui adanya wabah E.coli menyerang produk sayuran di
negara eropa yang mengakibatkan perdarahan usus-gejala mencret bercampur
darah, dengan kompilkasi HUS (hemolytic-uremic syndrome – keracunan ginjal
karena perdarahan) bisa menyerang otak dan organ tubuh yg lain pada manusia
(Anonim, 2011).
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2.6 Mekanisme Kerja Zat Antibakteri
Zat antibakteri adalah suatu zat yang digunakan untuk membunuh kuman
atau menghambat pertumbuhan bakteri. Mekanisme penghambatan terhadap
pertumbuhan bakteri oleh senyawa antibakteri dapat berupa :
1.

Perusakan dinding sel, susunan dinding sel dapat dirusak dengan jalan
merintangi pembentukan atau perubahan sesudah dibentuk.
Contoh : antibiotik jenis penisilin dan sefalosporin.

2.

Perubahan permeabilitas, membran sitoplasma menahan bahan-bahan
tertentu di dalam sel dan mengatur pemasukan dan pengeluaran bahanbahan lainnya dan memelihara keseluruhan sel sehingga menyebabkan
kematian sel.
Contoh : antibiotik jenis polimisiklinB dan amfoterisin.

3.

Perubahan molekul protein dan asam nukleat, kehidupan sel tergantung
pada pemeliharaan molekul protein dan asam nukleat. Antimikroba dapat
mengakibatkan koagulasi protein atau denaturasi bahan-bahan sel yang
penting.
Contoh : antibiotik jenis tetrasiklin dan streptomisin.

4.

Penghambatan kerja enzim, enzim merupakan sasaran potensial bagi
bekerjanya suatu penghambat. Penghambatan ini dapat mengakibatkan
terganggunya metabolisme atau matinya sel.
Contoh : antibiotik jenis kloramfenikol dan metafen.

5.

Penghambatan jenis DNA, RNA dan protein, ketiganya memegang peranan
penting di dalam proses kehidupan normal sel. Hal ini berarti gangguan
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apapun yang terjadi pada zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan
pada sel.
Contoh : antibiotik jenis norfsaksin dan sulfanilamida (Kusmiyati & Wayan,
2007).
Berdasarkan

daya

kerjanya

zat

antibakteri

dibedakan

menjadi

bakteriostatik dan bakterisida. Suatu antibakteri disebut bakteriostatik bila bersifat
menghambat pertumbuhan suatu inokulum bakteri. Contohnya adalah tetrasiklin,
trimetropim, linkosamid, makrolid dan kloramfenikol. Sedangkan yang bersifat
bakterisida bila mampu membunuh bakteri tersebut, contohnya adalah penisilin,
rifampisin, kuinolon dan polimiksin (Hafidha, N.H, 2009).

2.7 Spektrofotometer Inframerah
Spektrofotometer inframerah merupakan alat untuk mendeteksi gugus
fungsional, mengidentifikasikan senyawa dan menganalisis campuran (Day, Jr.,
R.A. dan Underwood, A.L, 1989). Instrumen ini digunakan untuk mengukur
radiasi inframerah pada berbagai panjang gelombang (Fessenden, 1999). Panjang
gelombang IR lebih pendek dibandingkan dengan panjang gelombang sinar
tampak maupun sinar ultra ungu yang menyebabkan energi IR tak mampu
mentransisi elektron melainkan hanya menyebabkan molekul bergetar. Cuplikan
yang dianalisis dapat berupa zat cair atau zat padat. Pola spektra berupa alur
antara persentase transmisi (%T) terhadap perubahan angka gelombang. Spektrum
IR dihubungkan dengan sistem vibrasi yang berinteraksi dengan molekul dan
memiliki karakteristik yang unik untuk setiap molekul maka dalam spektrum ini
juga akan memberikan pita serapan yang khas (Sastrohamidjojo, 1992).
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Spektrofotometer inframerah mempunyai sistem optik yang sama dengan
spektorfotometer ultra ungu atau sinar tampak. Perbedaan utama terletak pada
sumber energi dan sel. Sinar inframerah mempunyai energi yang lebih rendah dari
sinar ultra ungu atau sinar tampak menyebabkan tebal sel yang dipakai pada
spektrofotometer inframerah lebih tipis.
Tidak terdapat pelarut yang transparan terhadap sinar inframerah sehingga
cuplikan dapat diukur sebagai padatan atau cairan murinya. Cuplikan padat
digerus dalam mortar kecil bersama Kristal KBr kering dalam jumlah yang sedikit
(0,5-2 mg cuplikan + 100 mg KBr kering). Campuran tersebut dipres dan band
yang berisi tablet cuplikan tipis diletakan pada sel spektrofotometer inframerah
dengan lubang mengarah ke sumber radiasi (Hendayana,1994).
Gugus fungsional untuk suatu molekul dapat terlihat pada daerah-daerah
yang agak spesifik. Pada penelitian ini, penentuan struktur molekul menggunakan
data Tabel 2.2 dalam menginterpretasinya. Harga kisaran absorbsi infra merah
untuk beberapa gugus fungsi dari 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol hasil reaksi
hidroborasi-oksidasi metil eugenol dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2 Korelasi spektrum inframerah hasil hidroborasi-oksidasi metil eugenol
Bil. Gelombang (cm-1)
Gugus Fungsi
808,1
=CH- aromatis
1417,6
-CH21028,0
-OCH3
1236,3
-OCH3
1395,6
-CH3
1600-1591,2
Cincin aromatis C=C
3000-2837,1
-CH- alifatis
3600-3000
-OH
3050-3000
=CH- aromatis
Sumber : Siadi, 2001

Keterangan
Bengkokan keluar bidang
Bengkokan
Rentangan simetris
Rentangan asimetris
Rentangan
Rentangan
Rentangan
-

BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Organik FMIPA UNNES.

3.2 Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian meliputi variabel terikat, variabel bebas dan
variabel terkendali.
3.2.1 Variabel terikat
Variabel terikat adalah variabel yang menjadi pusat penelitian. Variabel
terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kadar produk 3-(3,4-dimetoksi
fenil)-1-propanol.
3.2.2 Variabel bebas
Variabel bebas adalah variabel yang akan diteliti pengaruhnya terhadap
variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu
(16 jam, 32 jam dan 48 jam).
3.2.3 Variabel terkendali
Variabel terkendali adalah faktor-faktor selain variabel bebas yang
mempengaruhi produk hasil reaksi tetapi dijaga dalam keadaan konstan sehingga
dianggap tidak memberikan hasil yang berbeda selain dari perlakuan variabel
bebas. Variabel yang dikendalikan adalah suhu, kecepatan pengadukan, dan alatalat penelitian.
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3.3 Alat dan Bahan
3.3.1 Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: alat-alat gelas,
botol sampel, neraca analitik, labu leher tiga, corong tetes, corong pisah, magnetik
stirrer, pemanas listrik, pendingin bola, buret, termometer, gelas ukur, erlenmeyer,
pipet volum, pipet tetes, alat destilasi fraksinasi, kertas cakram, cawan petri, lidi
kapas steril, kromatografi gas, spektrofotometer IR.
3.3.2 Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
metil eugenol, NaBH4, THF, I2, aquadest, larutan NaOH 3M, H2O2 30%, dietil
eter, Na2SO4 anhidrat, eugenol, etanol, larutan ½ Mac Farland, media agar, dan
biakan bakteri Eschericia coli ATCC 25955.

3.4 Cara Kerja
Kegiatan penelitian direncanakan dilakukan di Laboratorium Kimia Organik
dan Instrumen Universitas Negeri Semarang untuk sintesis hidroborasi oksidasi
senyawa metil eugenol dan untuk analisis produk dilakukan di Laboratorium
Kimia Organik Universitas Gajah Mada.
3.4.1 Identifikasi Senyawa Metil Eugenol
Untuk mengetahui bahwa metil eugenol yang dipakai dalam penelitian ini
adalah senyawa murni dan berbeda dengan hasil reaksi maka dilakukan uji awal
senyawa metil eugenol dengan kromatografi gas dan spektrofotometer IR.
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3.4.2 Sintesis Senyawa 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol dari metil eugenol
THF sebanyak 50 mL dan 1,1524 gr NaBH4 dimasukan ke dalam labu
leher tiga 250 ml yang telah dilengkapi dengan termometer, pendingin bola dan
pengaduk magnet. Campuran diaduk sampai homongen pada suhu kamar. Ke
dalam campuran, ditambahkan 8 gr metil eugenol sambil tetap diaduk selama ± 30
menit. Setelah itu campuran didinginkan dengan pendingin es dan ditambahkan
garam dapur. Setelah suhu campuran mencapai -50C sampai 00C, ditambahkan
larutan I2 dalam THF (20,32 gr I2 dalam 20 mL THF) tetes demi tetes sambil tetap
diaduk. Setelah larutan I2 dalam THF habis ditambahkan, pendingin es diambil
dan pengadukan dilanjutkan selama 48 jam pada suhu 40-500C. Pada waktu reaksi
16 jam, 20 mL hasil reaksi awal (trialkilboron) diambil dan sisanya dibiarkan
tetap dalam pengadukan.
Untuk trialkil boron yang dihasilkan pada waktu reaksi ke 16 jam,
ditambahkan 7 mL aquadest dingin untuk menghilangkan kelebihan NaBH4.
Kemudian ditambah dengan 5 mL larutan NaOH 3M dan dioksidasi dengan
menambahkan 3 mL larutan H2O2 30% sambil tetap diaduk selama 4 jam pada
suhu 450C. Setelah selesai, campuran diekstrak 2 kali dengan 12,5 mL dietil eter
menggunakan corong pisah. Dalam ekstraksi ini, fasa organik dipisahkan dari fasa
air lalu dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat dan disaring. Filtrat yang dihasilkan
dimurnikan dengan destilasi

fraksinasi dan hasilnya dianalisis

dengan

kromatografi gas dan spektrofotometer IR.
Untuk sisa pengambilan pada waktu reaksi ke 16 jam, 20 mL hasil reaksi
diambil pada waktu reaksi ke 32 jam dan diperlakukan sama seperti bagian
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pertama begitupun pada waktu reaksi ke 48 jam. Pada cuplikan ke 48 jam dengan
hasil yang paling banyak dilakukan analisis tambahan dengan alat GC-MS.
3.4.3 Uji Aktivitas Antibakteri
Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode kertas cakram dengan
menggunakan kertas saring Whatman. Setiap cawan petri media NA dengan kode
konsentrasi yang berbeda berisi 5 paper disk dimana 3 paper disk untuk perlakuan
3 senyawa hasil sintesis (3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol) dan senyawa
pembanding (eugenol dan metil eugenol), 2 paper disk sebagai kontrol positif
(antibiotik ciprofloxacin) dan kontrol negatif (pelarut etanol). Suspensi kuman
Escherichia coli ATCC 25922 yang telah disetarakan dengan larutan standar ½
Mac Farland diambil dengan lidi kapas steril dengan cara dicelupkan. Lidi kapas
kemudian digoreskan di atas permukaan media NA plat secara merata. Ekstrak
senyawa

yang

telah

disiapkan

masing-masing

dicelupkan

paper

disk

menggunakan pinset steril dan ditanamkan pada NA plat kemudian diinkubasi
pada suhu 370 selama 24 jam. Diameter zona hambat selanjutnya diukur
menggunakan jangka sorong, dilakukan 3 kali replikasi

dalam pengujian

antibakteri ini.
3.4.4 Analisis Data
Pada penelitian ini dilakukan analisis hasil berupa uji struktur dimana pada
uji ini untuk mengetahui komponen gugus fungsi yang terdapat pada sampel
melalui pembacaan spektra yang muncul pada spektrofotometer IR. Kemudian
analisis selanjutnya adalah uji jumlah komponen untuk mengetahui banyaknya
senyawa yang terkandung dalam sampel melalui pembacaan kromatogram pada
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alat GC serta kelimpahan relatif dan kemungkinan senyawa yang terdapat dalam
sampel dengan pembacaan kromatogram dan spektrum massa pada alat GC-MS.
Sedangkan untuk uji aktivitas antibakteri dilakukan melalui metode cakram
dengan menghitung diameter daerah zona hambat senyawa uji dan senyawa
pembanding terhadap bakteri Escherichia coli ATCC 25922 .

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Identifikasi senyawa Metil Eugenol
Dalam penelitian ini menggunakan senyawa dasar metil eugenol yang
diperoleh dari PT. Indesso Aroma Purwokerto. Identifikasi senyawa metil eugenol
ini berupa uji organoleptik, uji struktur dan jumlah komponen sebelum digunakan
untuk penelitian agar diketahui senyawa yang digunakan tepat. Uji organoleptik
identifikasi senyawa metil eugenol berupa wujud, warna dan bau sedangkan uji
struktur dan uji jumlah komponen menggunakan alat spektrofotometer IR dan
kromatografi gas (GC).
Hasil identifikasi uji organoleptik dari senyawa metil eugenol dapat dilihat
dalam Tabel 4.1
Tabel 4.1 Uji organoleptik senyawa metil eugenol
No.
1.
2.
3.

Uji organoleptik
Wujud
Warna
Bau

Keterangan
Cair
Tidak berwarna (bening)
Berbau khas minyak cengkeh

Sebelum melakukan sintesis, untuk mengetahui kadar dan kebenaran
struktur metil eugenol dilakukan analisis dengan spektrofotometer IR dan
kromatografi gas (GC).
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a. Hasil analisis metil eugenol dengan spektrofotometer IR ditunjukkan dalam
Gambar 4.1

Gambar 4.1 Spektra IR dari metil eugenol
Hasil analisis struktur metil eugenol dengan spektrofotometer IR
menunjukkan dugaan adanya serapan C-H alifatik pada bilangan gelombang
2931,8-2908,65 cm-1. Terdapat spektra di daerah bilangan gelombang 3070,68
cm-1 yang diduga merupakan gugus =C-H aromatik adanya serapan pada 1589,34
diperkirakan spektra dari cincin aromatis dari gugus C=C. Gugus metoksi (OCH3)
ditunjukkan pada serapan 1234,44 cm-1 dan 1026,13 cm-1. Gugus -CH2- diduga
muncul pada bilangan gelombang 1442,75-1419,1 cm-1. Selain itu terdapat pula
serapan pada bilangan gelombang 848,68-763,81 cm-1 yang diduga =C-H
aromatis (bengkokan keluar bidang). Sesuai dengan dugaan tersebut maka
senyawa yang dianalisis diperkirakan adalah metil eugenol yang mengandung
gugus metoksi, cincin aromatis dan gugus propenil.
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b. Hasil analisis metil eugenol dengan kromatografi gas (GC) ditunjukkan dalam
Gambar 4.2

Gambar 4.2 Kromatogram GC dari metil eugenol
Pada Tabel 4.2 disajikan interpretasi hasil analisis dari kromatogram GC pada
Gambar 4.2
Tabel 4.2 Analisis kromatogram GC senyawa metil eugenol
Puncak
1

Waktu retensi (menit)
5,896

Kadar (%)
94,4567

2

9,402

1,6330

3

10,016

1,5837

4

11,631

2,3266

Berdasarkan kromatogram pada Gambar 4.2 menunjukkan adanya 4 puncak.
Data yang tertera pada Tabel 4.3 puncak no 4 paling dominan memiliki
kemurnian sebesar 94,4567 % dengan waktu retensi 5,896 menit diduga
merupakan senyawa metil eugenol.
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4.1.2 Transformasi uji senyawa metil eugenol menjadi senyawa 3-(3,4dimetoksi fenil)-1-propanol
Produk senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol merupakan hasil reaksi
hidroborasi-oksidasi dari senyawa metil eugenol yang dapat ditunjukkan sifat
fisiknya dalam Tabel 4.3
Tabel 4.3 Sifat fisik produk reaksi hidroborasi-oksidasi metil eugenol
No.
1.
2.

Sifat fisik
Wujud
Warna

3

Bau

Keterangan
Cair
Coklat pekat, berbeda dengan metil eugenol
yang berwarna jernih
Berbau khas, berbeda dengan metil eugenol
yang berbau minyak cengkeh

Berdasar sifat fisik produk reaksi hodroborasi-oksidasi senyawa metil
eugenol dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan dari
senyawa dasarnya (metil eugenol) yang dapat diketahui dari segi warna dan bau
dari produk.
a.

Analisis senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dengan spektrofotometer
IR dan kromatografi gas (GC)
1) Cuplikan I dalam waktu reaksi 16 jam
Reaksi yang dilakukan adalah mengambil cuplikan I dalam waktu
reaksi 16 jam kemudian dilakukan analisis struktur produk dengan
spektrofotometer IR untuk mengetahui gugus fungsi senyawa yang
terbentuk. Spektra IR yang dihasilkan dari senyawa 3-(3,4-dimetoksi
fenil)-1-propanol ditunjukkan pada Gambar 4.3
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Gambar 4.3 Spektra IR 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dalam waktu 16 jam
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Pada Tabel 4.4 disajikan interpretasi hasil analisis dari spektra IR pada
Gambar 4.3
Tabel 4.4 Analisis spektra IR 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dalam
waktu 16 jam
No.

Bilangan gelombang (cm-1)

Interpretasi

1

3410,15

2

2924,09-2870,08

3

1512,19

4

1458,18

5

1234,44

6

1056,99

7

810,1

-OH
C-H alifatik
(rentangan)
C=C aromatis
(rentangan)
-CH2(bengkokan)
-OCH3
(asimetris)
-OCH3
(simetris)
=C-H aromatik
(bengkokan
keluar bidang)

Untuk mengetahui kadar jumlah senyawa yang terdapat dalam
cuplikan I produk senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dalam
waktu 16 jam dilakukan analisis dengan kromatografi gas (GC) dengan
hasil kromatogram yang ditunjukkan pada Gambar 4.4

Gambar 4.4 Kromatogram GC 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dalam waktu
16 jam
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Pada Tabel 4.5 disajikan interpretasi hasil analisis dari kromatogram GC
pada Gambar 4.4
Tabel 4.5 Analisis kromatogram GC 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol
dalam waktu 16 jam
Puncak
1

Waktu retensi (menit)
2,832

Kadar (%)
25,91903

2

2,919

74,08097

Berdasarkan analisis data spektra IR pada Tabel 4.4 diduga produk
hasil sintesis dalam waktu 16 jam adalah senyawa 3-(3,4-dimetoksi
fenil)-1-propanol yang merupakan senyawa alkohol primer yang
mengandung gugus hidroksi, gugus metoksi, cincin aromatis dan gugus
alkil. Sedangkan kadar produk alkohol primer yang ditunjukkan
kromatogram GC pada Tabel 4.5 diduga muncul pada waktu retensi
2,832 menit dengan kelimpahan relatif sebesar 25,91903%.
2) Cuplikan II dalam waktu reaksi 32 jam
Perlakuan yang sama pada cuplikan II ini seperti cuplikan I,
kemudian dilakukan analisis struktur produk dengan spektrofotometer IR
untuk mengetahui gugus fungsi senyawa yang terbentuk. Spektra IR yang
dihasilkan dari senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol ditunjukkan
pada Gambar 4.5
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Gambar 4.5 Spektra IR 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dalam waktu 32 jam
Pada Tabel 4.6 disajikan interpretasi hasil analisis dari spektra IR pada
Gambar 4.5
Tabel 4.6 Analisis spektra IR 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dalam
waktu 32 jam
No.

Bilangan gelombang (cm-1)

Interpretasi

1

3394,72

2

2970,38-2877,79

3

1512,19

4

1442,75

5

1234,44

6

1049,28

7

810,1

-OH
C-H alifatik
(rentangan)
C=C aromatis
(rentangan)
-CH2(bengkokan)
-OCH3
(asimetris)
-OCH3
(simetris)
=C-H aromatik
(bengkokan
keluar bidang)
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Untuk mengetahui kadar jumlah senyawa yang terdapat dalam
cuplikan II produk senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dalam
waktu 32 jam dilakukan analisis dengan kromatografi gas (GC) dengan
hasil kromatogram yang ditunjukkan pada Gambar 4.6

Gambar 4.6 Kromatogram GC 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dalam waktu
32 jam
Pada Tabel 4.7 disajikan interpretasi hasil analisis dari kromatogram GC
pada Gambar 4.6
Tabel 4.7 Analisis kromatogram GC 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol
dalam waktu 32 jam
Puncak
1

Waktu retensi (menit)
2,833

Kadar (%)
30,70433

2

2,920

69,29567

Berdasarkan analisis data spektra IR dan pada Tabel 4.7 diduga
produk hasil sintesis dalam waktu 32 jam adalah senyawa 3-(3,4dimetoksi fenil)-1-propanol yang merupakan senyawa alkohol primer
yang mengandung gugus hidroksi, gugus metoksi, cincin aromatis dan
gugus alkil. Sedangkan kadar produk alkohol primer yang ditunjukkan
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kromatogram GC pada Tabel 4.7 diduga muncul pada waktu retensi
2,833 menit dengan kelimpahan relatif sebesar 30,70433%.
3) Cuplikan III dalam waktu reaksi 48 jam
Perlakuan yang sama pada cuplikan III ini seperti cuplikan I dan II,
kemudian dilakukan analisis struktur produk dengan spektrofotometer IR
untuk mengetahui gugus fungsi senyawa yang terbentuk. Spektra IR yang
dihasilkan dari senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol ditunjukkan
pada Gambar 4.7

Gambar 4.7 Spektra IR 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dalam waktu 48 jam
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Pada Tabel 4.8 disajikan interpretasi hasil analisis dari spektra IR pada
Gambar 4.
Tabel 4.8 Analisis spektra IR 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dalam
waktu 48 jam
No.

Bilangan gelombang (cm-1)

Interpretasi

1

3371,57

2

2939,52-2870,08

3

1512,19

4

1458,18

5

1234,44

6

1026,13

7

810,1

-OH
C-H alifatik
(rentangan)
C=C aromatis
(rentangan)
-CH2(bengkokan)
-OCH3
(asimetris)
-OCH3
(simetris)
=C-H aromatik
(bengkokan
keluar bidang)

Gambar 4.8 Kromatogram GC 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dalam waktu
48 jam
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Pada Tabel 4.9 disajikan interpretasi hasil analisis dari kromatogram GC
pada Gambar 4.8
Tabel 4.9 Analisis kromatogram GC 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol
dalam waktu 48 jam
Puncak
1

Waktu retensi (menit)
2,835

Kadar (%)
30,36914

2

2,922

33,18460

3

3,347

31,16056

Berdasarkan analisis data spektra IR pada Tabel 4.7 diduga produk
hasil sintesis dalam waktu 48 jam adalah senyawa 3-(3,4-dimetoksi
fenil)-1-propanol yang merupakan senyawa alkohol primer yang
mengandung gugus metoksi, cincin aromatis dan gugus alkil. Sedangkan
kadar produk alkohol primer yang ditunjukkan kromatogram GC pada
Tabel 4.9 diduga muncul pada waktu retensi 3,347 menit dengan
kelimpahan relatif sebesar 31,16056%.
b.

Analisis senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dengan GC-MS
Dari hasil GC diketahui bahwa kadar maksimal didapat pada senyawa
hasil sintesis pada waktu 48 jam yang kemudian hasil ini dilakukan analisis
lebih lanjut menggunakan alat GC-MS. Hasil kromatogram GC ditunjukkan
pada Gambar 4.9 dan Gambar 4.10
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Gambar 4.9 Kromatogram GC hasil hidroborasi-oksidasi dari metil eugenol
dalam waktu 48 jam
Berdasarkan hasil kromatogram GC pada gambar di atas menyatakan
senyawa produk 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol yang diharapkan tidak
muncul. Ini dimungkinkan produk alkohol primer tidak stabil lalu mengalami
reaksi oksidasi berkelanjutan yang akan menghasilkan suatu senyawa asam
karboksilat. Seperti yang tertera pada Gambar 4.9 diduga hasil oksidasi
berkelanjutan ini terdapat pada puncak ke-4 dengan prosentase 23,33%
dengan waktu retensi 18,744 menit.

Gambar 4.10 Spektra massa hasil hidroborasi-oksidasi dari metil eugenol dalam
waktu 48 jam
Spektra massa pada Gambar 4.10 menyatakan ion molekul yang
muncul memiliki kemiripan dengan senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1propanol yaitu sebesar 196 sehingga diperkirakan akan terjadi pecahan atau
fragmen yang tertera pada Gambar 4.11
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OCH3
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H2C+

H2C+

m/z = 151

m/z = 121

-CH2
OCH3

+
m/z = 107
-CH2=O

+
m/z = 77

Gambar 4.11 Dugaan fragmentasi hasil oksidasi lanjut senyawa 3-(3,4-dimetoksi
fenil)-1-propanol
4.1.3 Hasil uji aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli ATCC 25922
Senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol yang telah diperoleh dari
sintesis diuji aktivitas antibakteri, dalam penelitian ini pengujian dilakukan
terhadap bakteri gram negatif yaitu Escherichia coli ATCC 25922. Selain
senyawa hasil sintesis, pengujian antibakteri juga dilakukan pada senyawa
eugenol dan metil eugenol sebagai senyawa pembanding. Hasil uji aktivitas
antibakteri senyawa hasil sintesis dengan senyawa pembanding terhadap
pertumbuhan bakteri Escherichia coli ATCC 25922 disajikan pada Gambar 4.12
dan interpretasinya dalam Gabel 4.10
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Gambar 4.12 Hasil uji aktivitas antibakteri senyawa hasil sintesis dengan senyawa
pembanding terhadap pertumbuhan bakteri E. coli ATCC 25922 dalam berbagai
konsentrasi (20%, 30% dan 40%)
Keterangan Gambar 4.12 :
1. Senyawa eugenol

4. Etanol sebagai kontrol (-)

2. Senyawa metil eugenol

5. Ciprofloxacin sebagai kontrol (+)

3. Senyawa hasil sintesis metil eugenol
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Tabel 4.10 Diameter zona hambat (cm) hasil uji aktivitas antibakteri terhadap
Escherichia coli ATCC 25922
Diameter zona hambat (cm)
Zat Uji

Eugenol

20%
d2

d3

d1

d2

d3

d1

d2

d3

1,2

1,1

1,1

1,0

1,1

1,0

1,7

1,3

1,1

1,1
1,5

Rata-rata
3-(3,4-dimetoksi fenil)-

1,6

(kontrol +)

1,2

1,2

1,6

1,1

1,4
1,2

1,2

1,2
1,6

1,7

1,6

Rata-rata

Ciprofloxacin

0,7

1,0

1,1

1-propanol

Etanol (kontrol -)

40%

d1

Rata-rata
Metil eugenol

30%

1,7

1,3

1,3

1,3
1,7

2,0

1,7

1,8

1,8

1,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

3,1

3,0

3,0

Berdasarkan data Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa adanya perubahan
struktur pada senyawa metil eugenol menjadi senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1propanol mampu meningkatkan aktivitas penghambatan terhadap bakteri gram
negatif Escherichia coli ATCC 25922. Gambar 4.12 menunjukkan grafik diameter
zona hambat bakteri Escherichia coli ATCC 25922 terhadap senyawa 3-(3,4dimetoksi fenil)-1-propanol dan senyawa pembandingnya (metil eugenol dan
eugenol).
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Gambar 4.13 Grafik hasil uji antibakteri Escherichia coli ATCC 25922

4.2 Pembahasan
4.2.1 Identifikasi Senyawa Metil Eugenol
Tahap awal dari penelitian ini adalah identifikasi senyawa dasar berupa
metil eugenol. Senyawa metil eugenol yang digunakan diperoleh dari PT. Indesso
Aroma Purwokerto. Identifikasi yang dilakukan yaitu pengujian struktur
menggunakan spektrofotometer IR untuk memastikan senyawa yang digunakan
tepat.
Berdasarkan hasil spektra IR diketahui beberapa spektra penting yang
diharapkan muncul yaitu spektra =C-H aromatis, C-H alifatik, metoksi, dan C=C
alkena. Pada daerah 3070,68 cm-1 muncul spektra khas dari gugus =C-H aromatis
yang berupa rentangan dan 848,68-763,81 cm-1 berupa bengkokan keluar bidang,
sedangkan spektra C-H alifatik muncul pada daerah rentangan sekitar 2931,82908,65 cm-1. Selain itu muncul spektra gugus metoksi (OCH3) pada daerah
sekitar 1234,44 cm-1 (asimetris) dan 1026,13 cm-1 (simetris) dengan serapan yang
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R

H
C=C

kuat. Gugus C=C alken monosubstitusi

H

H

muncul pada daerah sekitar

910,4 cm-1 menunjukkan serapan yang kuat.
Selain analisis menggunakan IR, dilakukan pula analisis menggunakan GC
yang menunjukkan kadar kemurnian senyawa metil eugenol. Dari kromatogram
GC dapat diketahui bahwa kadar metil eugenol sebesar 94,4567 % dengan waktu
retensi 5,896 menit muncul pada peak pertama. Dengan hasil ini maka senyawa
ini layak untuk dilakukan sintesis lebih lanjut karena tingkat kemurnian yang agak
tinggi.
4.2.2 Transformasi uji senyawa metil eugenol menjadi senyawa 3-(3,4dimetoksi fenil)-1-propanol
Berikut ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan
reaksi pembentukkan senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol (alkohol
primer) dari metil eugenol melalui reaksi hidroborasi-oksidasi. Berbeda dari
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sintesis dilakukan di atas suhu
kamar yakni suhu 450C. Suhu tersebut digunakan karena masih aman di bawah
suhu pelarutnya yaitu tetrahidrofuran (THF) yang akan menguap pada suhu 650C.
Perlakuan selanjutnya adalah proses pengadukan NaBH4 dalam pelarut
THF pada labu leher tiga pada suhu kamar. Karena proses yang terjadi adalah
reaksi endoterm maka membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses
pengadukannya. Pengadukan ini bertujuan untuk menghasilkan campuran yang
homogen. Setelah campuran homogen dengan perubahan warna menjadi keruh,
masih dalam proses pengadukan metil eugenol sebanyak 8 gr ditambahkan dan
diaduk selama 30 menit.
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Setelah campuran homogen, proses selanjutnya adalah pendinginan hingga
suhu ±00C dengan masih dalam pengadukan yang kemudian dilanjutkan dengan
menambahkan larutan I2 dalam THF. Proses pendinginan ini berfungsi untuk
menstabilkan kondisi campuran yang akan ditambahkan larutan I2 dalam THF
secara bertetes karena sifat dari NaBH4 yang eksplosif dengan I2 yang reaktif.
Pembentukkan boron hidrid terjadi secara insitu antara NaBH4 dan I2 dalam THF,
reaksinya adalah sebagai berikut
2NaBH4 + I2

2NaI + 2BH3 + H2
Boron hidrid

Dalam proses pencampuran dengan larutan I2 dalam THF, terjadi
perubahan warna menjadi kuning kecoklatan yang pekat. Pendinginan dilakukan
hingga proses penambahan larutannya selesai dengan tetap dalam pengadukan.
Selanjutnya pengadukan tetap dilakukan hingga 48 jam dengan suhu konstan
450C. Kemudian boron hidrida akan bereaksi dengan metil eugenol membentuk
trialkilboron. Pada sintesis ini dilakukan pengambilan cuplikan pada waktu 16
jam, 32 jam dan 48 jam pada suhu konstan untuk perbandingan hasil yang
didapat.
Dari masing-masing cuplikan akan mendapat perlakuan yang sama yaitu
penambahan aquadest dingin yang bertujuan untuk menghilangkan sisa NaBH4.
Kemudian menambahkan NaOH 3M untuk memberi suasana alkalis yang akan
mempengaruhi produk dihasilkan. Setelah itu menambahkan H2O2 30% sebagai
oksidator kuat, reaksi yang terjadi eksoterm dengan adanya gelembunggelembung dan suhu yang meningkat, proses selanjutnya adalah pengadukan
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dengan suhu konstan pada suhu 450C selama 4 jam. Pada proses ini terjadi
oksidasi senyawa trialkilboron menjadi senyawa alkohol primer yakni 3-(3,4dimetoksi fenil)-1-propanol.
Reaksi pembentukan trialkilboron ini merupakan hasil dari tiga tahap
reaksi yang terpisah. Dalam tiap tahap, satu gugus alkil ditambahkan pada boran
hingga ketiga-tiga atom hidrogen digantikan oleh gugus alkil (Fessenden, 1999).
Dalam hal ini, satu metil eugenol ditambahkan pada boron hidrida sampai ketiga
atom hidrogen dari boron hidrida digantikan oleh metil eugenol. Reaksi
pembentukkannya sebagai berikut
Tahap I
OCH3

OCH3

OCH3

OCH3



BH2
H
BH2

Tahap II
OCH3

OCH3

OCH3

OCH3

OCH3

OCH3
OCH3

OCH3



H

B

HB

H

Gambar 4.14 Tahapan pembentukan trialkilboron
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Tahap III
OCH 3

OCH3

OCH3

OCH3

OCH3

OCH3
OCH3

OCH3
OCH3

OCH 3



B

B
H

OCH3
OCH3

Gambar 4.14 Tahapan pembentukan trialkilboron
(Maylia, 2006)
Penggunaan senyawa oksidator kuat H2O2 ini dikarenakan dikarenakan
mekanisme yang terjadi adalah mekanisme radikal sebagai hasil produk antimarkovnikov dimana reagen peroksida berperan penting untuk menghasilkan
suatu alkohol primer. Reaksinya sebagai berikut
OH-

R3B + 3 H2O2

3 R OH + B (OH)3 (Allinger, 1976)
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Gambar 4.15 Pembentukan senyawa alkohol dari trialkilboron
Sebelum dilakukan analisis, produk yang dihasilkan dimurnikan melalui
ekstraksi dengan dietil eter untuk memisahkan fase organik dan fase airnya. Fasa
organik ditambah dengan Na2SO4 anhidrat dan kemudian produk dianalisis
dengan sperktrofotometer IR, GC dan GC-MS.
1. Analisis hasil sintesis metil eugenol dengan spektrofotometer IR dan GC
a)

Cuplikan I pada waktu 16 jam
Spektra terpenting yang muncul yaitu adanya gugus –OH pada daerah

sekitar 3410,15 cm-1. Rentangan ikatan hidrogen O-H pada gugus hidroksi
menunjukkan pita yang lebar dan memberikan intensitas yang sedang (m).
Untuk megetahui produk senyawa yang muncul adalah alkohol primer yaitu
terdapat gugus C-O yang mengikat OH primer dengan peak pada serapan
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1056,99 cm-1. Ini dikarenakan alkohol yang dihasilkan bersifat polar yang
mudah terelusidasi sehingga peak yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan
peak yang muncul pada waktu retensi 2,919 menit yang diduga senyawa metil
eugenol yang bersifat nonpolar.
b)

Cuplikan II pada waktu 32 jam
Spektra terpenting yang muncul yaitu adanya gugus –OH pada daerah sekitar
-1

3394,72 cm .

Rentangan ikatan hidrogen O-H pada gugus hidroksi

menunjukkan pita yang lebar dan memberikan intensitas yang sedang (m).
Untuk megetahui produk senyawa yang muncul adalah alkohol primer yaitu
terdapat gugus C-O yang mengikat OH primer dengan peak pada serapan
1049,28 cm-1. Ini dikarenakan alkohol yang dihasilkan bersifat polar yang
mudah terelusidasi sehingga peak yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan
peak yang muncul pada waktu retensi 2,920 menit yang diduga senyawa metil
eugenol yang bersifat nonpolar.
c)

Cuplikan III pada waktu 48 jam
Spektra terpenting yang muncul yaitu adanya gugus –OH pada daerah sekitar
-1

3371,57 cm .

Rentangan ikatan hidrogen O-H pada gugus hidroksi

menunjukkan pita yang lebar dan memberikan intensitas yang sedang (m).
Untuk megetahui produk senyawa yang muncul adalah alkohol primer yaitu
terdapat gugus C-O yang mengikat OH primer dengan peak pada serapan
1026,13 cm-1. Kadar produk alkohol primer yang dihasilkan diperkirakan
muncul pada waktu retensi 3,347 menit dengan kelimpahan relatif sebesar
31,16056%. Ini dikarenakan alkohol yang dihasilkan bersifat polar yang mudah
terelusidasi sehingga peak yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan peak

46

yang muncul pada waktu retensi 2,922 menit yang diduga senyawa metil
eugenol yang bersifat nonpolar.
2. Analisis hasil sintesis metil eugenol menggunakan GC-MS

Pada waktu 48 jam ini diduga produk alkohol primer {3-(3,4-dimetoksi
fenil)-1-propanol} mengalami oksidasi lebih lanjut menjadi aldehid maupun
asamnya. Perkiraan produk hasil oksidasi lebih lanjut dari senyawa alkohol
primer {3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol} adalah sebagai berikut

alkohol primer

[o]

aldehid

[o]

asam karboksilat

OCH3

OCH3

OCH3
OCH3

OCH3

OCH3

[O]

[O]

H2CCH2CH2OH

H2CCH2CHO

3-(3,4-dimetoksi fenil)
-1-propanol

3-(3,4-dimetoksi fenil)
-propanal

H2CCH2COOH
asam-3-(3,4-dimetoksi fenil)
-propanoat

Gambar 4.16 Perkiraan produk hasil oksidasi lebih lanjut dari senyawa
alkohol primer {3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol}
Pada penelitian ini produk yang dihasilkan diduga dari hasil spektra GCMS berupa senyawa asam karboksilat 3-(3,4-dimetoksi fenil)-propanoat yang
mengalami reaksi dekarboksilasi (kehilangan CO2) karena produk yang dihasilkan
tidak stabil. Kemudian diduga akibat pemanasan terjadi oksidasi lanjutan yang
mengakibatkan putusnya rantai CH2 dan terbentuknya kembali senyawaan asam
karboksilat sehingga hasil akhir menjadi asam 3-(3,4-dimetoksi fenil) etanoat
tetapi mekanisme tersebut belum ada kajian lebih lanjut. Kadar yang dihasilkan
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melalui analisis GC-MS jauh lebih sedikit sekitar 23,33 %, diduga karena masih
banyaknya pengotor yang tertinggal dalam zat uji sehingga mempengaruhi hasil
akhir. Dari spektra yang muncul, berat molekul yang dihasilkan memiliki
kemiripan dengan senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol yaitu 196. Dari
puncak ion molekul dengan m/z = 196 akan mengalami pelepasan rantai –COOH
sehingga dihasilkan puncak pecahan dengan m/z = 151 yang merupakan puncak
dasar karena struktur ini distabilkan oleh resonansi gugus fenil (Ngadiwiyana,
2005). Selanjutnya akan mengalami pemecahan lebih lanjut menghasilkan
pecahan dengan m/z = 121, m/z = 107, m/z = 77
4.2.3 Analisis hasil uji aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli
Merujuk pada penelitian Kumala (2008) yang menyatakan bahwa ekstrak
etanol daun cengkeh dapat memberikan efek antibakteri terhadap bakteri gram
positif (S.aureus dan B.subtilis) dan gram negatif (E.coli dan Salmonella
parathyphi) serta penelitian dari Sukandar et al., (2010) yang meneliti tentang
karakterisasi senyawa aktif antibakteri minyak atsiri bunga cengkeh yang dapat
menghambat pertumbuhan bakteri B.subtilis, B.cereus, E.coli, P.aeruginosa dan
S.aureus maka dilakukan uji antibakteri pada senyawa hasil sintesis metil eugenol
ini dengan senyawa pembandingnya (eugenol dan metil eugenol). Uji antibakteri
tersebut dilakukan dengan waktu inkubasi 1 x 24 jam.
Senyawa hasil sintesis dan senyawa pembanding dibuat dalam berbagai
konsentrasi yaitu 20%, 30% dan 40% dengan dilarutkan dalam pelarut etanol.
Kontrol negatif yang digunakan adalah etanol sedangkan kontrol positif adalah
antibiotik

ciprofloxacin.

Ciprofloxacin

merupakan

antibiotik

golongan
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fluorokuinolon, bekerja dengan cara mempengaruhi enzim DNA gyrase pada
bakteri. Ciprofloxacin merupakan antibiotik untuk bakteri gram positif dan negatif
yang sensitif, salah satunya adalah bakteri Escherichia coli (Anonim, 2012).
Ekstrak dikatakan mampu menghambat pertumbuhan koloni bakteri
apabila terjadi daerah hambat di sekitar kertas cakram akibat pengaruh senyawa
aktif yang terdapat dalam ekstrak senyawa hasil sintesis dan senyawa
pembandingnya. Selain itu juga disebabkan karena kerusakan yang terjadi pada
komponen struktur membran sel bakteri. Kerusakan membran sel menyebabkan
terganggunya transport nutrisi (senyawa dan ion) melalui membran sel sehingga
sel bakteri mengalami kekurangan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhannya.
Beberapa senyawa kimia utama yang bersifat sebagai antibakteri adalah
fenol dan persenyawaan fenolat, alkohol, halogen, logam berat, aldehid dan
deterjen (Pelczar & Chan dalam Yuliningsih, 2007). Senyawa 3-(3,4-dimetoksi
fenil)-1-propanol merupakan suatu alkohol primer yang dhasilkan dari sintesis
senyawa metil eugenol sehingga mekanisme kerjanya sebagai antibakteri akan
mirip dengan sifat persenyawaan alkohol lainnya. Senyawa alkohol dapat
menimbulkan denaturasi protein dan menghambat sistem fosforilasi sel bakteri
(Siswandono dan Soekardjo, 2000). Dari hasil uji aktivitas antibakteri
menunjukkan bahwa aktivitas daya hambat terbesar dari senyawa hasil sintesis
metil eugenol terdapat pada konsentrasi 40% dengan diameter zona hambat ratarata sebesar 1,9 cm dibandingkan konsentrasi 20% dan 30%. Hal ini menunjukkan
dengan adanya peningkatan konsentrasi maka diameter zona hambat pertumbuhan
terhadap bakteri juga meningkat. Sedangkan untuk senyawa pembanding metil
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eugenol memberikan daya hambat rata-rata 1,3 cm dan eugenol sebesar 1,4 cm
pada konsentrasi yang sama yaitu 40%. Dari hasil tersebut menunjukkan pula
bahwa diameter zona hambat antibiotik ciprofloxacin lebih besar daripada ekstrak
hasil sintesis dan senyawa pembanding. Ini dapat disebabkan karena prosentase
kandungan zat aktif antibakteri dari ekstrak lebih kecil dari antibiotik
ciprofloxacin.

BAB 5
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :
1.

Dihasilkan produk senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol terbanyak
pada waktu 48 jam dari sintesis hidroborasi oksidasi dengan kadar
31,16056% dengan suhu konstan 450C.

2.

Senyawa

3-(3,4-dimetoksi

fenil)-1-propanol

yang

dihasilkan

dapat

memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram negatif Escherichia
coli ATCC 25922. Hal ini ditunjukkan dengan diameter zona hambat yang
terlihat paling lebar yaitu 1,9 cm pada konsentrasi 40%.
3.

Dibandingkan dengan senyawa pembanding (eugenol dan metil eugenol),
senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol lebih aktif dalam menghambat
bakteri gram negatif Escherichia coli ATCC 25922.

5.2 Saran
Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk melakukan penelitian lebih
lanjut sebagai berikut :
1.

Dilakukan sintesis senyawa 3-(3,4-dimetoksi fenil)-1-propanol dengan
menggunakan variasi suhu, waktu dan pelarut untuk mendapatkan kadar dan
selektivitas yang lebih baik.
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2.

Dilakukan pengujian aktivitas antijamur pada senyawa 3-(3,4-dimetoksi
fenil)-1-propanol serta pengujian aktivitas antibakteri pada bakteri gram
positif dan bakteri gram negatif lainnya.
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Lampiran 1. Skema identifikasi senyawa metil eugenol

Identifikasi metil eugenol

Uji struktur dengan
IR

Uji organoleptik:
wujud, warna, bau

Uji jumlah
komponen dengan
GC
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Lampiran 2. Skema sintesis 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol dari metil eugenol

50 mL THF & 1,1524 g NaBH4
Pengadukan hingga homogen
Larutan NaBH4 dalam THF
ditambahkan metil eugenol 8 g
Pengadukan selama 30 menit pada suhu kamar
Larutan NaBH4+metil
eugenol dalam THF
Diaduk dan didinginkan hingga suhu 00C
Larutan NaBH4+THF+metil
eugenol dingin

Ditambahkan larutan I2 dalam THF
eterate bertetes (20,32 g I2 + 20 mL
THF)

Diaduk pada suhu ±450C selama 16, 32 & 48 jam

Trialkil boron
Penambahan 7 mL aquadest dingin
Penambahan 5 mL NaOH 3M
Penambahan 3 mL H2O2 30%
Pengadukan pada suhu 450C selama 4 jam
Senyawa hasil 1
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Lampiran 3. Skema analisis produk 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol

Senyawa hasil 1

Ekstraksi dengan dietileter 12,5 mL

Fase organik 1

Fase air
Ekstraksi
dengan
dietileter 12,5
mL

+Na2SO4 anhidrat
Disaring
Destilasi fraksinasi

Senyawa hasil 2

Analisis dengan
IR,GC dan GC-MS

Fase
organik 2
dicampur
ke dalam
fase
organik 1

Fase
air
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Lampiran 4. Skema uji aktivitas antibakteri Escherichia coli ATCC 25922

Media NA yang telah disiapkan dengan
kode konsentrasi masing-masing

Pengambilan suspensi bakteri E.coli
ATCC 25955 dengan lidi kapas steril

Penggoresan lidi kapas steril di atas
permukaan media NA plat secara merata

Penggoresan lidi kapas steril di atas
permukaan media NA plat secara merata

Peletakkan paper disk yang
telah dicelupkan dalam
ekstrak senyawa hasil sintesis
dan senyawa pembanding
dengan masing-masing
konsentrasi

Diinkubasi selama 24 jam pada
suhu 370C

Pengukuran diameter zona
hambat (cm)
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Lampiran 5. Spektra IR metil eugenol
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Lampiran 6. Kromatogram GC metil eugenol
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Lampiran 7. Spektra IR 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol pada 16 jam
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Lampiran 8. Kromatogram GC 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol pada 16 jam
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Lampiran 9. Spektra IR 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol pada 32 jam
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Lampiran 10. Kromatogram GC 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol pada 32 jam
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Lampiran 11. Spektra IR 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol pada 48 jam
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Lampiran 12. Kromatogram GC 3-(3,4 dimetoksi fenil)-1-propanol pada 48 jam
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Lampiran 13. Spektra massa hasil hidroborasi oksidasi dari metil eugenol
pada waktu 48 jam
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Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian

Hidroborasi metil eugenol

Oksidasi metil eugenol

Lapisan atas (fase organik)

Lapisan bawah (fase air)

Alat destilasi bertingkat

Metil eugenol dan hasil hidroborasioksidasi metil eugenol

