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ABSTRAK 
 

Diyanti, R. O. 2015. Sintesis Senyawa Organonitrogen dari Patchouli Alkohol 

melalui Reaksi Ritter sebagai Antimikroba. Skripsi, Jurusan Kimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Dr. Sudarmin, M.Si. 

 

Kata Kunci: senyawa organonitrogen, reaksi Ritter, antimikroba. 

 

 Minyak nilam yang diperoleh dari proses penyulingan daun, batang dan 

cabang tanaman nilam selain banyak dimanfaatkan dalam industri parfum juga 

banyak dimanfaatkan sebagai obat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh suhu dalam menghasilkan senyawa organonitrogen melalui 

reaksi ritter serta mengetahui aktivitas antimikroba dari hasil transformasi 

senyawa utama dalam minyak nilam yaitu patchouli alkohol. Patchouli alkohol 

dapat ditransformasikan menjadi senyawa organonitrogen dalam bentuk patchouli 

asetamida melalui reaksi Ritter dengan reagen nitril dan asam kuat H2SO4 sebagai 

katalis. Proses reaksi pada sintesis amida (patchouli asetamida) dilakukan variasi 

suhu (-5) - 5°C, 27°C, dan 60°C. Hasil GC menunjukkan senyawa patchouli 

asetamida dengan persentase terbesar yaitu 7,49% diperoleh dari proses pada suhu 

(-5) - 5°C. Analisis IR  menunjukkan adanya serapan pada bilangan gelombang 

3302,13 cm
-1 

yang merupakan serapan gugus N-H dan diperkuat oleh karakteristik 

serapan C-N pada bilangan gelombang 1111,00 cm
-1

. Serta serapan pada bilangan 

gelombang 1643,35 cm
-1

 merupakan serapan karakteristik C=O amida. Uji 

antimikroba dari minyak nilam awal, minyak nilam setelah destilasi, minyak 

nilam setelah kromatografi kolom menunjukkan hasil yang negatif terhadap 

Candida albicans tetapi positif terhadap Escherichia coli. Minyak nilam hasil 

destilasi memiliki daya hambat terbesar dengan diameter 15,22 mm. Sedangkan 

zat hasil sintesis menunjukkan hasil yang negatif terhadap keduanya.
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ABSTRACT 

Diyanti, R. O. 2015. Synthesis Organonitrogen Compounds from Patchouli 

Alcohol through Ritter Reaction as Antimicrobial. Final Project, Chemistry 

Department Mathematics and Science Faculty. Semarang State University. 

Advisor Dr. Sudarmin, M.Si. 

 

Keywords: Organonitrogen compounds, Ritter reaction, antimicrobial 

 

 Patchouli oil which is obtained by distilling the leaves, stalks and branches 

of the patchouli plant, is usually being used in the perfume industry and medical 

purposes. The purpose of this research is to study the effect of the temperature on 

organonitrogen production using ritter reaction. This research is also conducted to 

study the antimicrobial activity in the patchouli alcohol, the product of patchouli 

main compound transformation. Patchouli alcohol can be transformed into its 

organonitrogen form, patchouli acetamide by ritter reaction using nitrile reagent 

and H2SO4 as catalyst. The reaction on amide synthesis (patchouli acetamide) 

done in various temperature: (-5) - 5°C, 27°C, and 60°C. The GC result showed 

that patchouli acetamide compound with the highest percentage is 7.49%, 

obtained at the temperature of (-5) - 5°C. IR analysis showed that there is an 

absorption on the wavenumber of 3302,13 cm
-1 

which is the absorption of N-H 

group and strengthen by C-N group at wavenumber 1111,00 cm
-1

. The absorption 

on  wavenumber 1643,35 cm
-1 

indicated the absorption of C=N amide. 

Antimicrobial test conducted on normal patchouli oil, distilled patchouli oil and 

post column chromatography patchouli oil indicated negative result on Candida 

albicans and positive result on Escherichia coli. Distilled patchouli oil has 

strongest inhibitor with the diameter of 15.22 mm. the test on synthesized 

substance showed negative result on both. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Minyak atsiri yang disebut juga minyak terbang atau minyak esteris 

banyak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Usaha penggalian sumber-

sumber minyak atsiri dan pendayagunaannya dalam kehidupan manusia semakin 

meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang tersedia. Sebagian besar 

minyak atsiri di Indonesia dihasilkan oleh petani atau pengrajin dengan peralatan 

penyulingan yang masih sederhana. Minyak atsiri sejak lama merupakan bahan 

baku atau penunjang dalam industri parfum, kosmetika, farmasi, dan pangan 

misalnya digunakan sebagai bahan pengharum pada makanan, sabun, pasta gigi, 

parfum dan obat-obatan. Sebagian besar minyak atsiri diambil dari berbagai jenis 

tanaman penghasil minyak atsiri untuk memenuhi kebutuhan. Nilam (Pogostemon 

cablin BENTH) merupakan salah satu tanaman yang dapat menghasilkan minyak 

atsiri dan sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai parfum (Bulan, 

2004). 

Tanaman nilam merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri 

utama di Indonesia dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nilam di pasar 

perdagangan internasional dijual dalam bentuk minyak yang dikenal dengan nama 

patchouli oil (Santoso, 2007).  Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar 

minyak nilam di dunia. Industri minyak nilam merupakan penyumbang devisa 

terbesar diantara berbagai minyak atsiri yang dihasilkan Indonesia. Indonesia 
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mengekspor tidak kurang dari 1200 ton minyak nilam dengan nilai ekspor ± US $ 

25 juta (Biro Pusat Statistik, 2005). 

Minyak nilam Indonesia aromanya sangat harum dan tahan lama sehingga 

disegani oleh negara pengimport minyak  nilam. Minyak nilam dalam industri 

dipakai sebagai fiksasi yang sampai saat ini belum dapat digantikan oleh minyak 

lain. Hal ini dikarenakan komponen-komponen yang bertitik didih tinggi sehingga 

sangat baik apabila dipakai sebagai zat pengikat dalam industri parfum dan dapat 

membentuk aroma yang harmonis. Zat pengikat adalah suatu persenyawaan yang 

mempunyai daya menguap lebih rendah atau titik uapnya lebih tinggi daripada zat 

pewangi sehingga kecepatan penguapan zat pewangi dapat dikurangi atau 

dihambat (Agus dan Ludi, 2004). 

Tanaman nilam selain banyak dimanfaatkan dalam industri parfum, juga 

banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Akar dari tanaman ini digunakan 

untuk pencahar, bagian daun sebagai deodorant, obat luka, bawasir, disentri, 

stomakium, penyakit empedu, sielagogum, stemutatori, gangguan haid dan obat 

peluruh haid. Semua bagian dari tumbuhan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai 

karminatif, obat sakit kepala, emetik, obat diare dan insektisida (Halimah dan 

Yulfi, 2010). 

Minyak nilam adalah minyak atsiri yang diperoleh dari daun, batang dan 

cabang nilam dengan cara penyulingan. Minyak yang dihasilkan terdiri dari 

komponen bertitik didih tinggi seperti patchouli alkohol, patchoulene, kariofilen, 

dan non patchoulenol yang berfungsi sebagai zat pengikat (Arnindya, 2012). 

Beberapa studi melaporkan minyak nilam berpotensi untuk digunakan sebagai 
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aplikasi obat. Minyak nilam menunjukkan aktivitas dengan menghambat Platelet 

Activating Factor (PAF), antimikroba, agen obat penenang, antiseptik, antivirus, 

dan anti jamur. Laporan-laporan ini mendorong untuk dilakukan studi lebih lanjut 

tentang pemanfaatan minyak nilam sebagai obat-obatan prekursor atau bahan awal 

melalui modifikasi molekul dan transformasi (Nisyak et al., 2013). 

Kandungan terbesar dalam minyak nilam adalah patchouli alkohol dengan 

kadar tertinggi terdapat pada daun yaitu berkisar antara 30-50%. Selama ini petani 

nilam hanya mampu menghasilkan minyak nilam dengan kandungan patchouli 

alkohol 26-28%, sedangkan pabrik penyulingan dengan peralatan suling bahan 

baja antikarat mampu menghasilkan minyak nilam dengan kandungan patchouli 

alkohol 31-35%. Padahal kandungan patchouli alkohol dalam minyak nilam dapat 

dimaksimalkan sampai 50% (Isfaroiny dan Mitarlis, 2005). 

Besarnya kadar patchouli alkohol menentukan mutu dari minyak nilam, 

semakin besar kandungan patchouli alkoholnya maka mutu dan harga dari minyak 

nilam semakin tinggi. Patchouli alkohol merupakan senyawa seskuiterpen alkohol 

yang dapat diisolasi dari minyak nilam yang bersifat tidak larut dalam air, tetapi 

larut dalam alkohol, eter dan pelarut organik yang lain. Mempunyai titik didih 

280,37°C dan kristal yang terbentuk memiliki titik lebur 56°C. Menurut hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Aisyah et al. (2008), patchouli alkohol lebih 

baik penghambatannya terhadap mikroba daripada minyak nilam itu sendiri. 
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Gambar 1.1 Struktur patchouli alcohol 

 

Patchouli alkohol memiliki nama lain patchouli champor atau 

(1R,3R,6S,7S,8S)-patchoulol atau 3,4,4αβ,5,6β,7,8,8α-octahydro-4α,8αβ,9,9-

tetramethyl-1,6-methanonaphtalen-1β(2H)-ol (Anonim, 2014). Patchouli alkohol 

termasuk dalam kelompok alkohol tersier yang memungkinkan terjadinya 

pembentukan karbokation stabil. Reaksi yang dapat digunakan untuk 

pembentukan senyawa organonitrogen melalui senyawa alkohol sebagai awal 

pembentukan karbokation stabil adalah reaksi Ritter. Reaksi Ritter  adalah reaksi 

yang paling berguna dalam pembentukan ikatan karbon-nitrogen baru, terutama 

dalam pembentukan amida yang nitrogennya terikat pada gugus alkil tersier. 

Reaksi Ritter merupakan reaksi pengubahan alkena atau alkohol menggunakan 

reagen nitril dalam suasana asam menjadi senyawa amida (Meiliyanto et al., 

2013). 

Karbokation sebagai zat antara akan diproduksi dalam proses reaksi Ritter. 

Pembentukan karbokation dikarenakan adanya protonasi dari asam kuat, 

kemudian karbokation yang terbentuk diserang oleh atom nitrogen nukleofilik 

sehingga terbentuk senyawa amida. Pereaksi yang digunakan dalam reaksi Ritter 

adalah senyawa nitril seperti asetonitril, benzonitril ataupun akrilonitril. 
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Gambar 1.2 Reaksi Pembentukan Amida dengan Senyawa Nitril 

Meiliyanto et al. (2013) menyatakan bahwa, senyawa organonitrogen 

merupakan hidrokarbon yang mengandung atom N dalam ikatannya. Berdasarkan 

sifat biologis dan fisiologisnya, senyawa organonitrogen dapat digunakan sebagai 

obat untuk gangguan penyakit syaraf pusat serta memiliki kemampuan untuk 

berinteraksi dengan reseptor tubuh karena memiliki afinitas dan polaritas tertentu 

yang mengakibatkan terjadinya interaksi molekul melalui mekanisme biokimia 

dalam tubuh. Senyawa organonitrogen banyak digunakan dalam pembuatan 

pestisida karena daya toksisitasnya yang tinggi. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sintesis senyawa 

organonitrogen (amida) dapat dipengaruhi oleh suhu, reagen yang digunakan, dan 

waktu sintesis. Suhu dapat mengkatalisis penata ulangan posisi karbokation 

menuju ke bentuk yang stabil. Sedangkan pembentukan senyawa amida oleh 

Khaksar et al. (2011) dengan pereagen asetonitril, benzonitril dan akrilonitril 

didapatkan hasil dan waktu masing-masing 2 jam 90%, 3 jam 90% dan 2 jam 

92%. 

Hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas menjadi dasar 

dalam penelitian ini. Sintesis senyawa organonitrogen dari patchouli alkohol 

melalui reaksi Ritter ini dilakukan dengan menggunakan pereaksi asetonitril 
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dengan variasi suhu (-5) - 5°, 27° dan 60°C. Bioaktivitas sebagai kandidat obat 

dari senyawa organonitrogen disini diujicobakan pada mikroba yang bersifat 

patogen yaitu Candida albicans dan Escherichia coli. Candida albicans 

merupakan salah satu mikroba gram positif  yang banyak menyebabkan keadaan 

patologik ketika daya tahan tubuh menurun dan pertumbuhannya banyak terjadi 

pada tempat atau bagian-bagian lembab seperti mulut dapat menyebabkan 

sariawan, pada genitalia wanita dapat menyebabkan keputihan, dan lain-lain 

(Simatupang, 2009). Sedangkan Escherichia coli merupakan mikroba gram 

negatif yang dapat membentuk koloni pada saluran pencernaan sehingga 

menyebabkan diare (Kamal et al., 2012). 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Berapa kadar patchouli alkohol yang dapat diisolasi dari minyak nilam? 

2. Bagaimana pengaruh suhu dalam menghasilkan rendemen senyawa 

organonitrogen dari patchouli alkohol melalui reaksi Ritter? 

3. Bagaimana aktivitas minyak nilam awal, setelah destilasi, setelah 

kromatografi kolom dan hasil sintesis terhadap pertumbuhan mikroba 

Candida albicans dan Escherichia coli dengan metode cakram? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui kadar patchouli alkohol yang dapat diisolasi dari minyak nilam 

2. Mengetahui pengaruh suhu dalam menghasilkan rendemen senyawa 

organonitrogen dari patchouli alkohol melalui reaksi Ritter 

3. Mengetahui aktivitas minyak nilam dan hasil sintesis terhadap pertumbuhan 

mikroba Candida albicans dan Escherichia coli dengan metode cakram. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Setelah mengetahui tujuan penelitian, maka diharapkan manfaat yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Melakukan transformasi terhadap patchouli alkohol untuk menghasilkan 

senyawa antimikroba yang lebih baik 

2. Memberikan informasi tentang pengaruh suhu terhadap reaksi yang terjadi 

pada proses sintesis senyawa organonitrogen 

3. Memberikan informasi tentang pemanfaatan senyawa hasil transformasi dari 

patchouli alkohol sebagai antimikroba. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Minyak Nilam 

Tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth) merupakan salah satu tanaman 

penghasil minyak atsiri utama di Indonesia dan memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi. Minyak yang dihasilkan selama proses ekstraksi atau penyulingan daun, 

batang, dan cabang tanaman nilam disebut minyak nilam (Kurniawan, 2012). 

Minyak nilam merupakan salah satu komoditas ekspor andalan minyak atsiri 

Indonesia. Selain itu minyak nilam juga mempunyai prospek yang baik karena 

dibutuhkan secara kontinyu dalam industri parfum, kosmetik, sabun, farmasi dan 

lainnya (Nuryani, 2006). 

Klasifikasi tanaman nilam 

adalah: 

Kingdom : Plantae 

Ordo : Lamiales 

Family : Lamiaceae 

Genus : Pogostemon 

Species : P. cablin 

 

Gambar 2.1 Tanaman dan Minyak 

Nilam 

 

Minyak nilam banyak digunakan dalam medis untuk anti jamur pada kulit, 

bahan pestisida nabati (repellent) dalam penggunaannya dalam bentuk lotion 

sebagai anti nyamuk maupun pengusir ngengat pada kain dan dapat dimanfaatkan 

8 
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sebagai aromaterapi (Suhirman, 2011). Banyaknya laporan tentang pemanfaatan 

minyak nilam mendorong untuk dilakukan studi lebih lanjut tentang pemanfaatan 

minyak nilam sebagai obat-obatan prekursor atau bahan awal melalui modifikasi 

molekul dan transformasi (Nisyak et al., 2013) 

 

2.2 Patchouli Alkohol 

Minyak nilam dalam industri-industri parfum dan kosmetik disebabkan 

karena sifatnya yang fiksatif (pengikat wangi atau parfum). Sifat fiksatif 

disebabkan oleh komponen utamanya yaitu patchouli alkohol yang tergolong 

dalam oxygenated terpen, selain itu ada juga senyawa α-pinena, β-pinena, β-

patcoulene, α-guanin, α-patchoulene, bulneswen, nonpatchoulenol, pogostol dan 

lain-lain (Aisyah dan Chan, 2010). 

Patchouli alkohol adalah salah satu senyawa yang terdapat dalam minyak 

nilam, dan merupakan komponen terbesar  yang menentukan tingkat mutu dan 

harga minyak nilam. Patchouli alkohol termasuk dalam komponen golongan 

hidrokarbon beroksigen, senyawa yang menentukan bau minyak nilam. Disebut 

juga patchouli camphor atau oktahidro-4,8a,9,9-tetrametil-1,6-metanonaftalen, 

mempunyai berat molekul 222,36 dengan rumus molekul C
15

H
26

O. 

 

Gambar 1.1 Struktur Patchouli Alkohol 
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 Patchouli alkohol merupakan seskuiterpen alkohol yang dapat diisolasi 

dari minyak nilam. Sifat dari minyak nilam diantaranya tidak larut dalam air, larut 

dalam alkohol, eter atau pelarut organik yang lain, mempunyai titik didih 

280,37
o
C atau 140

o
C pada tekanan 8 mmHg. Kristal yang terbentuk mempunyai 

titik lebur 56
o
C. (Bulan, 2004). 

Menurut hasil penelitian Aisyah et al. (2008), komponen-komponen kimia 

penyusun minyak nilam berdasarkan presentase area yang didapatkan adalah 

patchouli alkohol (32,60%), Δ-guanina (23,07%), α-guanina (15,91%), 

seychellena (6,95%), dan α-patchoulena (5,47%). Sedangkan komposisi minyak 

nilam berdasarkan penelitian Sundaresan et al. (2009) sebagaimana dikutip oleh 

Sallehudin et al. (2012): 

Tabel 2.1 Komposisi minyak nilam 

Komponen Komposisi (%) 

α – pinena  0,2 

β - pinena  0,4 

β - patchoulena  4,2 

β – karyofilena 4,5 

α - guaiena 14,6 

α - humulena  0,7 

seychellena 5,6 

α – patchoulena 3,3 

Selinena 3,9 

Patchouli alkohol  23,2 

 

Efek antimikroba dari minyak nilam tergantung pada jumlah patchouli 

alkohol yang terkandung di dalamnya. Meskipun semua kandungan dalam minyak 
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nilam diekstrak secara terpisah, patchouli alkohol menunjukkan potensi sebagai 

antimikroba. Hal ini semakin menyimpulkan bahwa tanaman nilam dapat 

dibuktikan sebagai potensi masa depan dan sebagai agen antimikroba yang kuat 

bukan sebagai sumber antibiotik (Das et al., 2011). Menurut penelitian ilmiah, 

patchoulol (patchouli alkohol) dan α-patchoulene dipakai untuk anti jamur. Selain 

itu minyak nilam juga bermanfaat sebagai antioksidan dan juga toksik 

terhadap Aedes aegepty (Halimah dan Yulfi, 2010). 

Patchouli alkohol memiliki struktur kaku dan termasuk kelompok alkohol 

tersier. Reaksi awal untuk membentuk senyawa organonitrogen (amida) dari 

alkohol melalui reaksi Ritter adalah intermediet (zat antara) dari suatu 

karbokation. Karbokation terbentuk dalam keadaan transisi. Pembentukan 

kabokation stabil dimulai dengan protonasi subsrat dengan asam, dan selanjutnya 

diserang oleh nukleofil dari  nitrogen seperti asetonitril (Nisyak et al., 2013). 

Cara isolasi dan identifikasi 

Yanyan et al. (2004) menyatakan, isolasi patchouli alkohol dari minyak 

nilam dapat dilakukan dengan distilasi, ekstraksi, dan kromatografi. Cara distilasi 

dilakukan dengan menggunakan seperangkat alat distilasi fraksinasi pengurang 

tekanan (vakum). Cara ekstraksi dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH 

1M, sedangkan cara kromatografi dilakukan dengan menggunakan kromatografi 

cair vakum dilanjutkan dengan KLT. Untuk identifikasi senyawa patchouli 

alkohol dapat dilakukan dengan analisis menggunakan FTIR, GC atau GC-MS. 

Komponen-komponen yang terdapat dalam minyak nilam memiliki titik 

didih yang berbeda-beda dapat dipisahkan dengan destilasi. Untuk memperoleh 
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hasil yang lebih teliti dan menghindari rusaknya komponen karena pengaruh  

temperatur pada destilasi biasa, maka dapat menggunakan destilasi fraksinasi 

vakum (Isfaroiny dan Mitarlis, 2005).  Metode lain yang dapat digunakan untuk 

isolasi patchouli alkohol dalam minyak nilam adalah destilasi vakum gelombang 

mikro oleh Kurniawan (2012). 

 

2.3 Senyawa Organonitrogen 

Senyawa organonitrogen merupakan hidrokarbon yang mengandung atom 

N dalam ikatannya. Berdasarkan sifat biologis dan fisiologisnya, senyawa 

organonitrogen dapat digunakan sebagai obat untuk penyakit gangguan sistem 

syaraf pusat dan kemampuan untuk berinteraksi dengan reseptor tubuh. Senyawa 

organonitrogen mampu berinteraksi dengan reseptor tubuh karena memiliki 

afinitas dan polaritas tertentu yang mengakibatkan terjadinya interaksi molekul 

melalui mekanisme biokimia dalam tubuh (Meiliyanto et al., 2013). 

Macam-macam senyawa organonitrogen antara lain amina, amida, nitril, 

senyawa nitro dan beberapa senyawa dengan ikatan N-N. Dalam penelitian ini 

jenis senyawa organonitrogen yang akan disintesis adalah senyawa amida. 

Senyawa amida dapat disintesis dari asam karboksilat, nitril dan penata ulangan 

oxime Beckmann. Senyawa organonitrogen amida dengan menggunakan pereaksi 

nitril dapat disintesis dari alkena atau alkohol sebagai bahan awal melalui reaksi 

Ritter, karena keduanya memiliki kemampuan untuk membentuk suatu 

karbokation stabil. 
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Gambar 2.2 Struktur Senyawa Amida 

 Hidrolisis nitril adalah metode yang sesuai untuk sintesis amida 

tersubstitusi dan sangat sesuai ketika hidrolisis diinduksi dalam kondisi agak basa 

dengan hidrogen peroksida (H2O2). Persiapan amida dari jenis R3CNHCOR, yang 

memiliki gugus alkil tersier terikat pada nitrogen, reaksi Ritter pada alkohol atau 

alkena dengan nitril atau hidrogen sianida sangat menguntungkan. Reaksi ini 

melibatkan pembentukan karbokation oleh asam sulfat pada alkena atau alkohol, 

kombinasi dari karbokation dengan elektron (yang tidak terbagi) pada nitrogen 

dari RCN, dan kemudian penambahan air. 

 

Gambar 2.3 Pembentukan Amida dari Nitril  

 

2.4 Reaksi Ritter 

Reaksi Ritter adalah suatu reaksi organik yang digunakan untuk 

mengkonversi nitril dan prekursor karbokation (seperti olefin atau alkohol tersier) 

menjadi amida menggunakan asam kuat dan air. Mekanisme ini dimulai dengan 

pembentukan karbokation dari reaksi antara asam dengan karbokation prekursor. 
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Nitril kemudian menyerang karbokation untuk membentuk ion nitrilium. 

Hidrolisis air dan serangkaian langkah transfer proton kemudian menghasilkan 

produk akhir amida (Anonim, 2013). 

Sintesis senyawa organonitrogen dapat dilakukan melalui reaksi adisi 

terhadap gugus alkena melalui reaksi Ritter menggunakan pereaksi asetonitril atau 

benzonitril. Penataan ulang karbokation yang terjadi dalam reaksi tersebut 

mengarahkan pada produk reaksi yang bervariasi (Rahman et al., 2011) 

 

Gambar 1.2 Reaksi Pembentukan Amida dengan Senyawa Nitril 

Asam diinduksi adisi nukleofilik nitril ke ion karbenium, diikuti oleh 

hidrolisis dengan amida yang sesuai. Mekanismenya: 

Setiap substrat memiliki kemampuan untuk menstabilkan ion karbenium  

sehingga cocok untuk dijadikan bahan awal. Alkohol primer tidak bereaksi dalam 

kondisi ini, dengan pengecualian alkohol benzilik.  
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Ion karbenium diserang oleh elektron dari nitril untuk membentuk ion nitrilium 

sebagai intermediet (zat antara), yang kemudian mengalami hidrolisis oleh air 

menjadi senyawa amida. 

 

Gambar 2.4 Mekanisme reaksi Ritter 

 Pembentukan senyawa amida melalui reaksi Ritter oleh Khaksar et al. 

(2011) disajikan pada tabel 2.2 

Tabel 2.2 Reaksi Ritter pada Alkohol Tersier dengan Variasi Nitril 

No

. 

Alkohol Nitril Amida Waktu (jam) Hasil (%) 

1 

 

Asetonitril 

 

2 90 

2 

 

Akrilonitril 

 

2 92 

3 

 

Benzonitril 

 

3 90 
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2.5 Asetonitril 

Asetonitril (CH3CN) adalah molekul yang sangat penting dalam kimia 

organik dan juga analitis. Momen dipol yang tinggi 3,92 D menjadikan asetonitril 

sebagai pelarut ideal untuk ionik, polar dan banyak non-polar. Sebuah aplikasi 

utamanya di bidang kimia organik terletak pada perannya sebagai prekursor 

sederhana untuk sejumlah nitril kompleks (Lutz et al., 2014). Oleh karena itu 

asetonitril merupakan salah satu zat yang dapat digunakan sebagai pereaksi dalam 

sintesis senyawa organonitrogen. 

Asetonitril adalah salah satu nitril paling stabil dan merupakan nitril 

organik sederhana (hidrogen sianida adalah nitril sederhana, tetapi anion sianida 

tidak digolongkan sebagai organik) yang  terutama diproduksi sebagai produk 

sampingan dari pembuatan akrilonitril. Asetonitril digunakan sebagai pelarut polar 

aprotik dalam sintesis organik dan pemurnian butadiena. Meskipun nitril secara 

luas digunakan untuk mensintesis amina, amida, keton, aldehid, dan berbagai 

senyawa lainnya, tetapi asetonitril terutama digunakan sebagai pelarut. Nitril 

secara umum terhidrolisis pada kondisi asam untuk membentuk amida 

(Greenberg, 1999). 

Asetonitril memiliki massa molar 41,05 g/mol, berwujud cair, tidak 

berwarna dan berbau seperti eter. Titik lebur dari asetonitril -45,7
o
C dan titik 

didihnya 81,6
 o

C, dengan densitas 0,786 g/cm
3
. Larut dalam air pada 20

 o
C dan 

memiliki tekanan uap 97hPa (LDKB Asetonitril, 2014). Asetonitril disebut juga 

metil sianida (MeCN) atau sianometan. 
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Gambar 2.5 Struktur Asetonitril 

Senyawa amida yang dihasilkan dari reaksi Ritter yang terjadi pada patchouli 

alkohol dengan menggunakan asetonitril pada penelitian ini diperkirakan adalah 

patchouli asetamida dengan mekanisme sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.6 Mekanisme Reaksi Ritter dari Patchouli Alkohol menjadi Patchouli 

Asetamida 

 

 

2.6 Antimikroba 

Antimikroba adalah obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang merugikan 

manusia. Mikroorganisme dapat dikendalikan secara kimiawi meggunakan bahan-

bahan antiseptik, desinfektan, senyawa antimikroba (kemoterapeutik) dari bahan 

alami maupun sintetik. 
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Daya antimikroba pada dasaranya dibagi menjadi 2 golongan yaitu 

bakteriostatik dan bakterisidal. Suatu antimikroba disebut bakteriostatik jikan 

hanya bersifat menghambat pertumbuhan suatu inokulum bakteri. Sedangkan 

disebut bakterisidal jia mampu membunuh bakter tersebut (Kusnadi, 2003). 

Menurut Ristiati (2000) penghambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh 

zat antimikroba adalah dengan melalui beberapa mekanisme tertentu sebagai 

berikut: 

2.6.1 Denaturasi protein 

Denaturasi protein adalah perubahan molekul protein dan asam nukleat. 

Kehidupan sel tergantung pada pemaliharaan molekul protein dan adam nukleat. 

Antimikroba dapat mengakibatkan koagulasi protein sehingga dapat menghambat 

proses kerja sel. 

2.6.2 Kerusakan pada dinding sel 

Susunan dinding sel dapat dirusak dengan jalan merintangi pembentukan atau 

perubahan sesudah terbentuk. 

2.6.3 Perubahan permeabilitas sel 

Membran sitoplasma menahan bahan-bahan tertentu di dalam sel dan mengatur 

pemasukan dan pengeluaran bahan-bahan lainnya, memelihara keseluruhan sel. 

Kerusakan pada membrane ini akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan 

selatau kematian sel. Konsentrasi zat terlarut akan menentukan tekanan osmosis 

suatu larutan. Tekanan osmosis mempengaruhi sel mikroba berkaitan dengan 

ketersediaan air bagi sel dan media hidupnya. 
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2.6.4 Penghambatan kerja enzim 

Enzim merupakan sasaran potensial bagi bekerjanya suatu penghambat. 

Penghambatan ini dapat menimbulkan terganggunya metabolism sel sehingga 

mengakibatkan kematian sel. 

2.6.5 Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein 

Protein, DNA dan RNA memegang peranan penting di dalam proses kehidupan 

normal sel. Hal ini berarti gangguan terjadi pada pembentukan atau fungsi zat 

tersebut dapat mengakubatkan kerusakan pada sel. 

 

2.7 Candida albicans 

Pada sediaan apus eskudat, Candida tampak berukuran 2-3 x 4-6µm. 

Candida albicans mampu meragikan glukosa dan maltosa, menghasilkan asam 

dan gas, menghasilkan asam dari sukrosa, dan tidak bereaksi dengan laktosa. 

Peragian karbohidrat ini bersama-sama dengan sifat koloni dan morfologi koloni, 

membedakan C. albicans dari spesies Candida lainnya (Brooks et al., 2007). 

Candida adalah anggota flora normal terutama saluran pencernaan, juga 

selaput mukosa saluran pernafasan, vagina, uretra, kulit dan bawah jari-jari kuku 

tangan dan kaki. Di tempat-tempat ini ragi dapat menjadi dominan dan 

menyebabkan keadaan-keadaan patologik ketika daya tahan tubuh menurun baik 

secara local maupun sistemik. Candida tampak sebagai ragi lonjong, kecil, 

berdinding tipis, bertunas, gram positif (+), dan memiliki pseudohifa. Berdasarkan 

dua tes morfologi sederhana, membedakan C. albicans yang paling patogen dari 

spesies candida lainnya (Simatupang, 2009). 
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Klasifikasi Candida albicans 

adalah: 

Kingdom : Fungi 

Phylum : Ascomycota 

Class : Saccharomycetes 

Ordo : Saccaromycetales 

Family : Saccaromycetaceae 

Genus : Candida 

Spesies : C. albicans 

 

 

Gambar 2.7 Candida albicans

 

Pada pasien-pasien penderita immunocompromise, seperti bayi lahir 

premature, penderita luka bakar, leukemia, dan pasien-pasien penderita penyakit 

imunodefisiensi seperti AIDS, infeksi Candida albicans dapat bersifat 

menyeluruh dan berakibat fatal, yang mana lebih dari 50% pasien 

immunocompromise dan imunodefisiensi meninggal akibat infeksi yang 

disebabkan oleh Candida albicans (Riskillah, 2010). 

a. Epidemologi 

Adanya organisme yang termasuk genus Candida dalam/ada badan disebut 

kandidiasis atau kandidosis. Sebagian besar kandidiasis oral diamati pada awal 

kelahiran, dalam kondisi sakit, dan masa pertumbuhan. Karena panjang dan 

lamanya terapi, maka pengobatan dilanjutkan dengan antibiotikspektrum luas. 

Pada penderita diabetes, kandidiasis akan menjadi lebih parah karena proses 

pengobatan akan lebih sulit dan lama (Hidayat, 2011). 
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b. Jenis klinis 

Beberapa jenis infeksi Candida albicans adalah kandidiasis oral, 

kandidiasis paru, endokarditis dan meningitis (Dubey dan Maheswari, 2004: 182) 

c. Karakteristik kultur 

Candida albicans berbentuk bulat kecil seperti jamur ragi dan berukuran 

2,5x4x6 µm. sel memanjang dan berkembang melalui pseudomycelium (Dubey 

dan Maheswari, 2004: 182) 

Infeksi yang disebabkan oleh jamur C. albicans antara lain: 

1. Mulut 

Infeksi mulut (sariawan) terutama pada bayi, terjadi pada selaput lendir 

pipi dan tampak sebagai bercak putih yang sebagian besar terdiri atas 

pseudomiselium dan epitel yang terkelupas. 

2. Genitalia wanita 

Vulvovaginatis menyerupai sariawan , tetapi menimbulkan iritasi dan gatal 

yang hebat. Timbulnya vulvovaginatis dipermudah oleh pH alkali. Dalam keadaan 

normal pH dinetralkan oleh kuman vagina. 

3. Kulit 

Infeksi kulit terutama terjadi pada bagian tubuh yang basah, hangat, seperti 

ketiak, lipatan paha, atau lipatan bawah payudara, infeksi paling sering terdapat 

pada orang gemuk daan diabetes. Infeksi pada kulit antara jari-jari tangan paling 

sering setelah pencelupan dalam air yang berlangsung lama dan berulang. 
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4. Kuku 

Rasa sakit, bengkak kemerahan dari lipatan kuku dapat mengakibatkan 

penebalan dan akhirnya kehilangan kuku. 

5. Paru-paru dan organ-organ lain 

Infeksi Candida dapat merupakan invasi sekunder paru-paru, ginjal, dan 

organ-organ lain di mana terdapat penyakit sebelumnya (misalnya tuberkolusis 

dan kanker) (Simatupang, 2009). 

 

2.8 Escherichia coli 

Escherichia coli merupakan spesies dengan habitat alami dalam saluran 

pencernaan manusia maupun hewan. E. coli pertama kali diisolasi oleh Theodor 

Escherich dari tinja seorang anak kecil pada tahun 1885. Bakteri ini berbentuk 

batang, berukuran 0,4-0,7x1,0-3,0 µm, termasuk gram negatif, dapat hidup soliter 

maupun berkelompok, umumnya motil, tidak membentuk spora, serta fakultatif 

anaerob (Kamal, 2012). 

Klasifikasi Escherichia coli 

adalah: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class: Gammaproteobacteria 

Ordo : Enterbacteriales 

Family : Enterobacteriaceae 

Genus : Escherichia 

Spesies : E. Coli 

 

 

Gambar 2.8 Escherichia coli
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Escherichia coli merupakan bakteri yang cara hidupnya anaerob fakultatif. 

Pada keadaan aerob menggunakan senyawa organik sebagai sumber energi 

sedangkan pada keadaan anaerob energi diperoleh dari fermentasi karbohidrat. 

Koloni Escherichia coli berderet seperti rantai, bulat, halus dan piringan yang 

nyata dan disebut koliformfeka. Bakteri ini sering digunakan sebagai indikator 

kontaminasi kotoran (Retyoadhi et al., 2005). Menurut Pelezar & Chan, E. coli 

termasuk bakteri mesofil yang hidup pada suhu 25
0
C- 40

0
C dan secara optimum 

tumbuh pada suhu 30
0
C- 37

0
C. Tumbuh pada medium dengan pH 4,3 - 9,5 dan 

secara optimum dengan pH 6-8 (Shofyan, 2010). 

Escherichia coli dapat membentuk koloni pada saluran pencernaan 

manusia maupun hewan dalam beberapa jam setelah kelahiran. Faktor 

predisposisi pembentukan koloni ini adalah mikroflora dalam tubuh masih sedikit, 

rendahnya kekebalan tubuh, faktor stres, pakan, dan infeksi agen patogen lain. 

Kebanyakan E. Coli memiliki virulensi yang rendah dan bersifat oportunis 

(Songer, 2005). 

Menurut Jawetz et al. sebagaimana dikutip oleh Kusuma (2010), 

Escherichia coli menjadi patogen jika jumlah bakteri ini dalam saluran 

pencernaan meningkat atau berada di luar usus karena menghasilkan enterotoksin 

yang menyebabkan beberapa kasus diare. Escherichia coli berasosiasi dengan 

enteropatogenik menghasilkan enterotoksin pada sel epitel Manifestasi klinik 

infeksi oleh E. coli bergantung pada tempat infeksi dan tidak dapat dibedakan 

dengan gejala infeksi yang disebabkan oleh bakteri lain. Penyakit yang 

disebabkan oleh E. coli yaitu infeksi saluran kemih, diare, sepsis dan meningitis. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Organik, Kimia Fisik, 

Kimia Analitik Universitas Negeri Semarang, Laboratorium Kimia Universitas 

Gajah Mada dan Balai Laboratorium Kesehatan Jawa Tengah 

3.2 Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel terikat, variabel bebas dan 

variabel terkendali  

3.2.1 Variabel Terikat 

 Variabel terikat adalah variabel yang menjadi titik pusat penelitian dan 

besarnya tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini 

adalah kondisi destilasi, senyawa organonitrogen hasil reaksi, dan daya hambat 

pertumbuhan mikroba 

3.2.2 Variabel bebas 

 Variabel bebas adalah variabel yang nilainya divariasi. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah suhu pada proses reaksi, zat uji antimikroba dan jenis 

mikroba 

3.2.3 Variabel Terkendali 

 Variabel terkendali adalah variabel yang dibuat tetap sehingga tidak 

menyebabkan terjadinya perubahan variabel terikat, tetapi dapat dikendalikan. 
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Variabel terkendali dalam penelitian ini adalah suhu pengadukan, media, kondisi 

reaksi 

3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

 Peralatan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seperangkat 

alat destilasi pengurang tekanan, seperangkat alat refluks, seperangkat alat 

evaporasi. Peralatan penunjang yang digunakan antara lain timbangan analitik, 

magnetic stirrer sebagai pengaduk, termometer sebagai pengontrol suhu, corong 

pisah, spatula, pengaduk, peralatan gelas seperti Erlenmeyer, gelas ukur, labu 

ukur, dan beker glas (Pyrex dan Herma), botol kaca, pH meter, Kromatografi Gas 

(GC) Agilent 6820, Kromatografi Gas- Spektrofotometri Massa (GC-MS) 

Shimadzu QP-2010s, Spektrofotometer FT-IR Shimadzu-8201pc untuk analisis, 

jarum ose, autoklaf, petridish, dan inkubator. 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak nilam yang 

diperoleh dari PT. Karunia Atsiri Harapan Surabaya. Bahan-bahan kimia utama 

yang digunakan yaitu H2SO4 pekat (Merck) yang digunakan sebagai katalis dan 

asetonitril p.a (Merck) yang digunakan sebagai pereaksi dalam reaksi Ritter.  

Bahan-bahan penunjang yang digunakan yaitu NaOH, dietil eter, Na2SO4 

anhidrat, dan Na2CO3 (grade p.a dari Merck), NaCl, eter teknis, n- heksana teknis, 

aquades, aquademin, es batu, gas N2 (PT. Samator Gas), media Natrium Agar 

(NA), mikroba uji Candida albicans dan Escherichia coli dari Balai Laboratorium 

Kesehatan Jawa Tengah 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Isolasi patchouli alkohol 

 Sebanyak 50 mL minyak nilam dicampur dengan 50 mL eter teknis 

kemudian di ekstraksi dengan 50 mL larutan NaOH 1M. Setelah terbentuk 2 

lapisan, lapisan organik diambil lalu ditambahkan Na2SO4 anhidrat sampai 

terbentuk endapan, kemudian disaring. Minyak hasil ekstraksi dievaporasi sampai 

pelarutnya hilang. Minyak sisa hasil evaporasi dimasukkan ke dalam labu destilasi 

dan dirangkai dalam peralatan destilasi vakum sampai suhu 70°C. Residu yang 

diperoleh dibagi dua, sebagian dianalisis dengan GC-MS dan sebagian lagi di 

kromatografi kolom dengan eter teknis dan n-heksana (1:1:1), kemudian hasilnya 

dianalaisis dengan GC 

3.4.2 Sintesis senyawa amida melalui reaksi ritter 

 Patchouli alkohol hasil isolasi proses destilasi vakum sebanyak 26  mL 

(0,1 mol) dimasukkan ke dalam labu leher tiga dilengkapi dengan termometer. 

Asetonitril 3,9 mL (0,15 mol) ditambahkan ke dalam labu kemudian campuran 

diaduk dan didinginkan sampai 0°C, kondisi dingin dipertahankan dengan 

penambahan garam di sekitar labu. Sejumlah asam sufat 11,1 mL (0,4 mol) 

ditambahkan tetes demi tetes ke dalam campuran sambil di aduk dengan magnetic 

stirrer. Kemudian campuran dibiarkan selama 24 jam sambil tetap diaduk dengan 

variasi suhu (-5) - 5°C, 27
o
C dan 60

o
C. Masing- masing campuran sintesis 

dituangkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi 50 mL aquademin dingin. 

Kemudian ditambahkan 50 mL dietil eter, diaduk dan dipisahkan dengan corong 

pisah. 
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 Fase organik yang diperoleh dinetralkan dengan larutan Na2CO3 jenuh 

dilihat dengan pH meter. Fase organik netral ditambahkan dengan Na2SO4 

anhidrat 5 gram sampai terbentuk endapan kemudian disaring. Larutan hasil 

dipekatkan dengan gas N2 dan dianalisis komponenya dengan GC dan GC-MS, 

serta kelompok fungsionalnya dengan FT-IR. Hasil terbaik digunakan untuk uji 

antimikroba. 

3.4.3 Uji aktivitas antimikroba 

 Medium Natrium Agar (NA) yang akan digunakan sebagai medium 

pertumbuhan mikroba Candida albicans dan Escherichia coli disediakan dengan 

cara memanaskan Natrium Agar (NA) kembali, kemudian dituangkan ke dalam 

cawan petri steril secara aseptis. Mikroba Candida albicans dan Escherichia coli 

masing-masing ditanam pada medium Natrium Agar (NA) dengan cara 

memasukkan 1 mL biakan mikroba hasil pengenceran ke dalam medium Natrium 

Agar (NA) secara marata. 

 Cakram Whatmann masing-masing dicelupkan dalam minyak nilam awal, 

setelah destilasi, setelah kromatografi kolom, dan larutan hasil sintesis pada suhu 

(-5) - 5°C selama 15 menit agar meresap ke dalam cakram Whatmann tersebut, 

kemudian diletakkan pada medium Natrium Agar (NA) yang telah ditanami 

Candida albicans dan Escherichia coli. 

 Seluruh cawan petri yang berisi pembenihan mikroba Candida  albicans 

dan Escherichia coli,  diinkubasi selama 24 jam pada suhu kamar, kemudian 

diamati dan diukur daerah hambat pertumbuhan mikroba di sekitar cakram, 

dilanjutkan dengan menghitung luas daerah hambat/zona beningnya. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Isolasi dan Identifikasi Patchouli Alkohol dalam Minyak Nilam 

 Minyak nilam yang digunakan dalam penelitian ini diperleh dari PT. 

Karunia Atsiri Harapan Surabaya. Isolasi patchouli alkohol dalam minyak nilam 

dilakukan dengan metode ekstraksi, destilasi pengurang tekanan, dan 

kromatografi kolom. 

 Pada proses ekstraksi yang dirujuk dari prosedur penelitian Yanyan et al. 

(2004), 50 ml minyak nilam dilarutkan dalam eter dan larutan NaOH 1M dengan 

perbandingan 1:1:1. Setelah terpisah menjadi dua lapisan, fase organik yang 

diperolehdiambil dan dihilangkan sisa air yang mungkin masih tertinggal pada 

fase organik dengan Na2SO4 anhidrat. Langkah selanjutnya, minyak nilam 

dievaporasi untuk menguapkan pelarut eter yang berfungsi melarutkan senyawa 

polar.Patchouli alkohol memiliki titik didih yang tinggi, oleh karena itu minyak 

hasil evaporasi kemudian didestilasi pengurang tekanan untuk menguapkan 

senyawa yang titik didihnya lebih rendah dari patchouli alkohol. Proses destilasi 

pengurang tekanan disini dilakukan dengan pemanasan sampai dengan suhu 70°C 

selama 6 jam. 

 Identifikasi patchouli alkohol dalam minyak nilam awal, setelah destilasi 

dan setelah kromatografi kolom meliputi wujud, warna, bau dan kadar patchouli 

alkohol yang diperoleh. Analisis jumlah dan komponen dalam minyak nilam 
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setelah destilasi dilakukan dengan GC-MS. Perbedaan minyak nilam awal, setelah 

destilasi, dan setelah dikromatografi kolom untuk meningkatkan kadar patchouli 

alkohol secara fisik disajikan pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Perbedaan minyak nilam awal, setelah destilasi, dan setelah 

kromatografi kolom 

No. Sifat Fisik Awal Setelah Destilasi 
Setelah Kromatografi 

Kolom 

1. Wujud Cairan Cairan Cairan  

2. Warna Coklat muda Coklat tua Coklattua 

3. Bau Nilam Nilam Menyengat Nilam Menyengat 

4. Kadar PA - 41,72% 50,53% 

 

 Identifikasi jumlah dan kadar komponen-komponen yang terdapat dalam 

minyak nilam setelah destilasi dengan GC-MS disajikan pada Gambar 4.1  

 

 

Gambar 4.1 Kromatogram GC-MS Komponen Minyak Nilam Setelah Destilasi 

 

 Hasil kromatogram menunjukkan jenis dan jumlah komponen yang 

terkandung dalam minyak nilam setelah destilasi. Puncak tertinggi yang 

Patchouli alkohol 
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menandakan komponen terbesar dari kromatogram di atas,  pada waktu retensi 

36,524 menit merupakan kelimpahan dari senyawa patchouli alkohol. Adanya 

beberapa kendala pada proses destilasi pengurang tekanan, menyebabkan 

pemisahan komponen dalam minyak nilam tidak terjadi secara sempurna. Jumlah 

peak pada hasil analisis menggunakan GC-MS menunjukkan banyaknya 

komponen yang masih terkandung dalam minyak nilam setelah destilasi. Analisis 

jenis dan jumlah komponen dari kromatogram hasil GC-MS minyak nilam setelah 

destilasi disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel4.2  Analisis Kromatogram GC-MS Minyak Nilam setelah Destilasi 

No. Wakti Retensi (menit) Persentase (%) Senyawa 

1. 28,392 5,39% β-patchoulen 

2. 29,694 10,18% seychelen 

3. 30,228 14,97% α-guanin 

4. 31,016 5,93% α-patchoulen 

5. 31,119 14,12% Patchoulen 

6. 36,524 41,72% Patchouli alkohol 

  

 Selain komponen pada tabel di atas, ada beberapa komponen lain dari hasil 

analisis menggunakan GC-MS dengan persentase kurang dari 5%, diantaranya 

naftalenon, β-kariofilen, β-salinena, metanoazulena, dan epiglobulol dengan total 

persentase sebesar 7,68%. Interpretasi pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

puncak tertinggi pada waktu terensi 36,524 menit dengan persentase 41,72% 

adalah puncak dari patchouli alkohol. 
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 Persentase patchouli alkohol dari proses destilasi pengurang tekanan yang 

masih rendah kemudian dimurnikan kembali. Pemurnian minyak nilam setelah 

destilasidilakukan untuk mengetahui peningkatan kadar patchouli alkohol. Proses 

yang digunakan untuk meningkatkan kadar patchouli alkohol dalam minyak nilam  

adalah kromatografi kolom. Minyak nilam hasil destilasi diambil sebanyak 15 mL 

kemudian dikromatografi kolom dengan silica gel berukuran 60 mesh dan 

campuran pelarut eter dan n-heksana dengan perbandingan 1:1. Kolom yang 

digunakan memiliki panjang 35 cm dengan diameter 2 cm.Pada proses 

kromatografi kolom, ditambung sebanyak 2 fraksi. Fraksi pertama sebanyak 4 

mLdan fraksi kedua diambil 4 mL. 

 Hasil isolat dari vraksi kedua yang didapatkan dari proses kromatografi 

kolom dianalisis dengan Kromatografi Gas (GC) Agilent 6820, dengan metode: 

suhu injektor 250°C dengan gas helium sebagai pembawa, suhu awal kolom yang 

digunakan sebesar 50°C ditahan selama 2 menit. Kemudian dinaikkan 10°C per 

menit sampai suhu 99°C.selanjutnya dinaikkan lagi 2°C per menit sampai suhu 

225°C. Terakhir dinaikkan 5°C per menit sampai suhu 250°C dan ditahan selama 

2 menit. Suhu deterktor FID adalah 280°C, kolom HP-5 (P/N 19091J-413) dengan 

panjang kolom 30 meter, ketebalan diameter 320 µm dan ketebalan film 0,25 

µm.Hasil kromatogram minyak nilam setelah proses kromatografi kolomdengan 

GC disajikan pada Gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Kromatogram GCMinyak Nilam setelah Kromatografi Kolom 

 

 Hasil destilasi dan hasil kromatografi kolom menunjukkan perbedaan pada 

jumlah peak yang muncul dari kromatogram hasil analisis.Komponen dalam 

minyak nilam setelah kromatografi kolom mengalami reduksi dari 11 menjadi 8 

jenis komponen, lebih sedikit daripada hasil destilasi. Maka dapat diketahui pada 

proses kromatografi kolom telah terjadi peningkatan kemurnian senyawa atau 

komponen yang terdapat dalam minyak nilam. Analisis dari gambar kromatogram 

hasil GC minyak nilam setelah kromatografi kolom disajikan dalam Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Analisis Kromatogram GC Minyak Nilam setelah Kromatografi 

Kolom 

No. Waktu Retensi (menit) Persentase (%) Senyawa 

1. 18,367 5,04% - 

2. 21,966 9,97% - 

3. 23,322 27,365 patchoulena 

4. 35,390 50,54% Patchouli alkohol 
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 Empat komponen lain dengan kadar kurang dari 5% juga teridentifikasi 

dengan jumlah total 7,06%. Interpretasi dari Tabel 4.3 hasil tertinggi pada waktu 

retensi 35,390 diduga sebagai puncak dari senyawa patchouli alkohol. Dari hasil 

analisis dapat dilihat bahwa  persentase patchouli alkohol setelah dilakukan proses 

kromatografi kolom semakin meningkat dari 41,72% menjadi 50,54%. 

 

4.1.2 Analisis Hasil Sintesis Reaksi Ritter dari Patchouli Alkohol 

 Produk transformasi patchouli alcohol yang dihasilkan melalui reaksi 

Ritter dengan variasi suhu(-5) - 5°C, 27°C, dan 60°C dianalisis sifat fisik, 

struktur, dan jumlah komponennya. Perbedaan sifat fisik setiap produk 

transformasi dapat diketahui dari wujud dan warnanya. Sifat fisik produk 

transformasi patchouli alkohol disajikan pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Perbedaan sifat fisik produk transformasi patchouli alkohol melalui 

reaksi Ritter 

No. Sifat Fisik (-5) - 5°C 27°C 60°C 

1. Wujud Cairan kental Cairan kental Cairan kental 

2. Warna  Coklat tua pekat Coklat 

kemerahan 

Coklat 

kehitaman 

  

 Berdasarkan sifat fisik dari Tabel 4.4 dapat dilihat perbedaan antara hasil 

sintesis pada suhu(-5) - 5°C, 27°C, dan 60°C. Hal ini membuktikan bahwa 

patchouli alkohol dalam minyak nilam setelah destilasi telah mengalami reaksi 

dan membentuk senyawa baru dengan hasil yang berbeda-beda pada setiap 

prosesnya. 
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4.1.2.1 Analisis Produk Sintesis melalui Reaksi Ritter dengan GC 

 Kromatogram GC hasil transformasi patchouli alkohol melalui reaksi 

Ritter pada suhu(-5) - 5°C, 27°C, dan 60°C disajikan pada Gambar 4.3 

 

 

 

 

Gambar 4.3  Kromatogram Gas Hasil Sintesis Senyawa Organonitrogen dari 

Patchouli Alkohol melalui Reaksi Ritter dengan suhu (a) (-5) - 5°C, 

(b) 27°C dan (c) 60°C. 

 

 Ketiga hasil kromatogram menunjukkan perbedaan kadar sisa patchouli 

alkohol. Peak hasil senyawa target yaitu patchouli asetamida diasumsikan berada 

di belakang peaksisa patchouli alkohol yang dapat dilihat pada analisis kadar 

komponennya. Minyak nilam yang digunakan pada sintesis senyawa amida adalah 

minyak hasil destilasi dengan kadar patchouli alkohol 41,72%. Setelah dilakukan 

transformasi, analisis ketiga hasil GC menunjukkan bahwa kadar sisa patchouli 
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alkohol paling rendah ditunjukkan pada suhu reaksi (-5) -5°C yaitu 0,51%, pada 

suhu 27°C 0,86%dan pada suhu 60°C 0,96%. Senyawa target patchouli asetamida 

dengan kadar terendah dengan kadar 1,62% dihasilkan dari proses reaksi dengan 

suhu 60°C, 6,14% dihasilkan pada suhu 27°C dan yang tertinggi dengan kadar 

7,49% dihasilkan dari suhu (-5) -5°C. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin 

rendah suhu maka senyawa patchouli alkohol paling banyak mengalami reaksi. 

Dan semakin tinggi suhu, semakin banyak sisa patchouli alkohol yang tidak ikut 

bereaksi. Perbedaan menurunnya hasil sintesis senyawa patchouli asetamida dan 

semakin meningkatnya sisa patchouli alkohol disajikan pada Gambar 4.4 

 

Gambar 4.4 Persentase Sisa Patchouli Alkohol dengan Senyawa Target Patchouli 

Asetamida 

 

4.1.2.2 Analisis Produk Sintesis melalui Reaksi Ritter dengan IR 

 Produk transformasi patchouli alkoholmelalui reaksi Ritter pada suhu (-5) 

- 5°C dianalisis kembali dengan menggunakan spektrofotometer (IR) untuk 

mengetahui ada tidaknya gugus fungsidari senyawa target. Analisis hasil sintesis 

menggunakan spektrofotometer IR disajikan pada Gambar 4.5 
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Gambar 4.5Spektrum IR produk transformasi pada suhu(-5) - 5°C 

 

 Identifikasi struktur senyawa hasil sintesis dengan menggunakan IR 

menghasilkan spektrum seperti pada Gambar 4.5. Berdasarkan serapan gugus 

fungsi pada bilangan gelombang tertentu, karakteristik dalam senyawa hasil 

sintesis dapat dianalisis dan disajikan pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Analisis spektrum IR produk transformasi patchouli alkohol 

No. Bilangan Gelombang Karakteristik 

1. 3302,13 N-H 

2. 2947,23 C-H alifatik 

3. 1643,35 C=O amida 

4. 1550,77 C-C 

5. 1111,00 C-N 
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 Hasil spektrum IR menunjukkan telah terbentuk senyawa amida dengan 

munculnya serapan pada bilangan gelombang 3302,13 cm
-1

yang menunjukkan 

adanya gugus N-H dari amida sekunder dan diperkuat oleh karakteristik serapan 

C-N pada bilangan gelombang 1111,00 cm
-1

. Serapan pada bilangan gelombang 

1643,35 cm
-1

 merupakan serapan karakteristik C=O amida. Selain itu serapan 

pada bilangan gelombang 2947,23 cm
-1

juga menunjukkan gugus C-H alifatik 

yang diperkuat dengan adanya serapan pada bilangan gelombang 1550,77 cm
-

1
yang merupakan serapan dari ikatan C-C. 

 Terdapat sedikit perbedaan spektrum IR hasil sintesis pada penelitian ini 

dengan standar yang digunakan yaitu senyawa organonitrogen hasil penelitian 

Nisyak et al. (2013). Analisis IR dari penelitian Nisyaket al. (2013) disajikan pada 

Gambar 4.6 

 

 

Gambar 4.6 Spektrum IR Sintesis Senyawa Organonitrogen Nisyak et al.(2013) 
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4.1.2.3 Analisis Produk Sintesis melalui Reaksi Ritter dengan GC-MS 

 Setelah dilakukan analisis inframerah, selanjutnya dilakukan analisis 

menggunakan Kromatografi Gas-Spektrofotometri Massa (GC-MS) terhadap 

produk transformasi pada suhu(-5) - 5°C untuk mengetahui kadar dan 

kemungkinan struktur dari senyawa yang dihasilkan. Kromatogram hasil sintesis 

menggunakan GC-MS disajikan pada Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7 Kromatogram Gas dari Produk Sintesis Senyawa Organonitrogen  

 Spektrum puncak nomor 24 dengan waktu retensi 33,308 menit 

menunjukkan sisa patchouli alkohol dari hasil sintesis dengan kadar 0,44% dan 

massa molekul relatif 222. Hasil kromatrogram dari fragmentasi m/e patchouli 

alkohol disajikan pada Gambar 4.8 

 

Gambar 4.8 Spektrum Massa Patchouli Alkohol 

Patchouli asetamida 
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 Spektrum puncak nomor 37 dengan waktu retensi 40,773 menit 

diasumsikan sebagai senyawa organonitrogen patchouli asetamida dengan kadar 

8,50% dan  massa molekul relatif 263. Hasil kromatrogram dari fragmentasi m/e 

patchouli asetamida  disajikan pada Gambar 4.9 

 

Gambar 4.9 Spektrum Massa Patchouli Asetamida Hasil Sintesis 

 

 Analisis menggunakan kromatografi GC-MS dilakukan terhadap hasil 

sintesis senyawa organonitrogen dari patchouli alkohol melalui reaksi ritter pada 

suhu (-5) - 5°C. Interpretasi analisis hasil sintesis dengan kromatografi GC-MS 

disajikan  pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Analisis kromatogram GC-MS Hasil Sintesis 

No. Waktu Retensi (menit) Persentase (%) Senyawa 

1. 26,468 5,31% β-patchoulena 

2. 28,840 6,55% Azulena 

3. 40,429 7,44% ɣ-salinena 

4. 40,773 8,50% Patchouli asetamida 

5. 41,927 7,98% Bornanediol  

6. 57,715 10,99% Gitoksigenin  

7. 60,287 5,48% Mesitilen  
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 Selain komponen pada tabel di atas, ada komponen-komponen lain dari 

hasil analisis menggunakan GC-MS dengan persentase kurang dari 5%, dengan 

total persentase sebesar 47,75%. 

 

4.1.3 Analisis Hasil Uji Antimikroba 

 Pengujian aktivitas minyak nilam awal, setelah destilasi, setelah 

kromatografi kolom, dan hasil sintesis dilakukan terhadap mikroba gram positif 

Candida albicans dan mikroba gram negatif Escherichia coli. Minyak nilam awal 

dalam uji antimikroba di sini digunakan sebagai kontrol. Hasil uji yang 

didapatkan menunjukkan bahwa minyak nilam mempunyai aktivitas sebagai 

antimikroba Escherichia coli tetapi tidak pada Candida albicans. Sedangkan hasil 

sintesis tidak menunjukkan adanya aktivitas biologis sebagai antimikroba pada 

keduanya.Adanya aktivitas sebagai antimikrobadapat diketahui dengan 

terdapatnya daerah hambatan di sekitar cakram pada media biakan mikroba. 

Tabel 4.7 Diameter zona penghambatan (mm) zat uji terhadap mikroba Candida 

albicans dan Escherichia coli 

No. Kode  Zat Uji 

Diameter hambatan (mm)  

Candida 

albicans 
Escherichia coli 

1. Kontrol Minyak nilam awal - 7 

2. 40 Minyak nilam 

setelah destilasi 

- 15,25 

3. 50 Minyak nilam 

setelah 

kromatografi kolom 

- 12,9 

4. 100 Hasil sintesis - - 
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 Besarnya zona hambat di sekitar cakram menunjukkan bahwa aktivitas 

antimikroba dari senyawa hasil sintesis tidak lebih baik daripada minyak nilamnya 

sendiri. 

 

 
Gambar 4.10 Visualisasi hasil uji antimikroba Candida albicans 

 

 Pada gambar di atas terlihat bahwa keempat zat uji termasuk minyak nilam 

awal sebagai kontrol tidak menunjukkan penghambatan sama sekali terhadap 

pertumbuhan Candida albicans pada media biakan mikroba. Dari hasil uji secara 

duplo, tidak terdapat zona bening atau daerah hambatan yang terjadi. 

 
Gambar 4.11 Visualisasi hasil uji antimikroba Escherichia coli 

 Gambar 4.11 menunjukan bahwa diantara 4 zat uji yang digunakan, ada 3 

yang menghasilkan zona bening atau daerah hambat pada pertumbuhan 

Escherichia coli pada media biakan mikroba. Zat uji yang menunjukkan 

penghambatan adalah minyak nilam awal sebagai kontrol, minyak nilam setelah 
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destilasi, dan minyak nilam setelah dikromatografi kolom. Zat uji hasil sintesis 

pada penelitian ini tidak menghasilkan penghambatan sama sekali. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Isolasi dan Identifikasi Pathouli Alkohol dalam Minyak Nilam 

 Tahap awal dalam penelitian ini adalah proses isolasi patchouli alkohol 

yang terdapat dalam minyak nilam. Minyak nilam yang digunakan adalah minyak 

nilam yang berasal dari PT. Karunia Atsiri Harapan Surabaya. Proses isolasi yang 

dilakukan pertama adalah ekstraksi. Proses ekstraksi ini dirujuk dari Yanyan et al. 

(2004) yang melakukan penelitian peningkatan kadar patchouli alkohol. Ekstraksi 

adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya 

terhadap dua cairan yang tidak saling bercampur (Anonim, 2014) 

 Ekstraksi minyak nilam dilakukan dengan menggunakan eter dan larutan 

NaOH 1M dengan perbandingan 1:1:1. Pelarut eter dimaksudkan untuk mengikat 

komponen dalam minyak nilam yang bersifat nonpolar. Sedangkan larutan NaOH 

digunakan untuk mengikat kandungan logam seperti besi yang terdapat dalam 

minyak nilam.Pelarut eter dipilih karena senyawa patchouli alkohol yang akan 

diisolasi larut dalam perlarut organik seperti alkohol, eter dan sebagainya. Selain 

itu pelarut eter diketahui memiliki titik didih lebih rendah daripada pelarut organik 

lainnya sehingga untuk penguapannya akan lebih mudah dilakukan. 

 Langkah pertama yaitu mencampurkan larutan NaOH 1M dengan  pelarut 

eter masing-masing 50 mL. Larutan campuran dimasukkan kedalam corong pisah 

dan ditambahkan minyak nilam 50 mL, kemudian digojog selama 20 menit. 
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Setelah dilakukan penggojokan, larutan didiamkan selama satu hari, sampai 

terbentuk dua lapisan. Lapisan atas yaitu lapisan organik (minyak) berwarna 

coklat jernih, sedangkan lapisan bawah adalah air berwarna kekuningan. Lapisan 

organik bagian atas setelah dipisahkan dihilangkan sisa air yang kemungkinan 

masih tersisa dengan Na2SO4 anhidrat sampai mengendap dan disaring. Kemudian 

dievaporasi untuk menguapkan eter yang masih terdapat dalam cairan minyak 

nilam. Evaporasi dilakukan pada suhu penguapan eter yaitu 35°C, sampai eter 

menguap seluruhnya dari minyak nilam. 

 Minyak yang sudah bebas dari eter kemudian didestilasi pengurang 

tekanan untuk memisahkan patchouli alkohol yang merupakan komponen terbesar 

dan memiliki titik didih tertinggi diantara komponen-komponen lain yang terdapat 

dalam minyak nilam. Beberapa penelitian tentang isolasi dan peningkatan kadar 

patchouli alkohol dalam minyak nilam dilakukan dengan metode ini. Destilasi 

merupakan metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan volatilitas. 

Penggunaan vakum atau pengurang tekanan pada proses destilasi bertujuan untuk 

menurunkan titik didih senyawa atau komponen yang terkandung dalam minyak 

nilam, karena tekanan berbanding lurus dengan suhu. Sehingga semakin rendah 

tekanan, semakin rendah pula suhu yang dibutuhkan untuk menguapkan senyawa 

atau komponen dalam sampel yang didestilasi. Menurut Mudhofar (2012), 

destilasi vakum merupakan proses pemisahan komponen yang titik didihnya 

sangat tinggi, metode yang digunakan adalah dengan menurunkan tekanan 

permukaan lebih rendah dari 1 atm dengan tujuan untuk menghindari terjadinya 
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reaksi oksidasi pada komponen yang akan dipisahkan agar ikatan rangkap pada 

senyawa tidak putus. 

 Bagian yang diambil dari proses destilasi pengurang tekanan adalah 

residu, karena karena patchouli alkohol merupakan senyawa yang memiliki titik 

didih paling tinggi dalam ninyak nilam. Sehingga kemungkinan besar patchouli 

alkohol dalam proses detilasi ini banyak terdapat dalam residu. Pada proses 

destilasi yang telah dilakukan terjadi beberapa kendala, diantaranya (1) Suhu 

penguapan hanya sampai 70°C, (2) Kemungkinan terjadi kebocoran pada saat 

pemanasan, (3) Perubahan warna minyak nilam semakin pekat karena pemanasan 

yang lama, dan (4) Destilat yang diperoleh hanya beberapa tetes. Proses destilasi 

pada penelitian ini dilakukan beberapa kali dengan waktu yang cukup lama yaitu 

6 jam. Setelah destilasi, minyak nilam (residu) yang didapatkan berubah warna 

menjadi coklat pekat dan lebih kental daripada minyak nilam sebelum destilasi. 

Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis jenis dan jumlah komponennya dengan 

menggunakan Kromatografi gas-Spektrofotometri massa (GC-MS). Sebagai 

pembanding kadar patchouli alkohol yang dapat diisolasi, minyak nilam hasil 

destilasi diambil sebanyak 15 mL kemudian dikromatografi kolom dengan 

campuran pelarut n-heksana dan eter (1:1). 

 Langkah pertama pada proses kromatografi kolom adalah melarutkan 

sebanyak 10 gr serbuk silica gel dengan n-heksana sampai terbentuk bubur. Bubur 

yang telah terbentuk dimasukkan ke dalam kolom secara merata sampai tidak ada 

gelembung udara di dalamnya. Adanya gelembung dalam proses kromatografi 

kolom akan mengganggu jalannya proses pemisahan. N-heksana ditambahkan 
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kembali kedalam kolom berisi bubur sampai menetes dan tersisa 1 cm di atas 

permukaan bubur. Penambahan n-heksana bertujuan agar silica gel tidak kering. 

Selanjutnya minyak nilam dari proses destilasi pengurang tekanan sebanyak 15 

mL dimasukkan dan ditambahkan campuran pelarut 15 mL eter dan 15 mL n-

heksana. Silica gel bertindak sebagai fasa diam, serta campuran pelarut berfungsi 

sebagai eluen atau fasa gerak.Setelah semua bahan masuk dalam kolom, 

ditampung sebanyak 2 fraksi. Fraksi pertama sebanyak 4 mL berisi n-heksan dan 

fraksi kedua sebanyak 4 mL berisi isolat dari minyak nilam ditunggu hingga isolat 

minyak nilam keluarseluruhnya. Hasil isolat kemudian dianalisis jumlah 

komponennya menggunakan Kromatografi Gas (GC) untuk mengetahui 

peningkatan kadar patchouli alkohol yang didapatkan. 

 Dari hasil GC-MS, kadar patchouli alkohol yang dapat diisolasi dari 

minyak nilam setelah destilasi pengurang tekanan adalah 41,72%. Sedangkan 

kadar patchouli alkohol setelah dikromatografi kolom dan dianalisis dengan GC 

mengalami peningkatan yaitu 50,54%. Hasil yang meningkat menunjukkan bahwa 

dalam proses isolasi patchouli alkohol dalam minyak nilam sebaiknya dilakukan 

tidak hanya dengan satu metode. 

 

4.2.2  Sintesis Senyawa Amida melalui Reaksi Ritter serta Analisisnya 

 Tahap kedua pada penelitian ini adalah proses transformasi dari patchouli 

alkohol yang terdapat dalam minyak nilam melalui reaksi Ritter untuk membentuk 

suatu senyawa organonitrogen berupa amida yaitu patchouli asetamida. Proses 

transformasi dilakukan dengan variasi suhu yaitu (-5) - 5°, 27°, dan 60°C selama 

24 jam. Reagen yang digunakan pada reaksi ini adalah H2SO4 dan asetonitril 
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(CH3CN). Perbandingan mol antara H2SO4, patchouli alkohol dan asetonitril yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 4:1:1,5. 

 Pertama minyak nilam yang mengandung 41,72% patchouli alkohol 

diambil sebanyak 26 mL (0,1 mol patchouli alkohol) dimasukkan ke dalam labu 

leher tiga, kemudian ditambahkan asetonitril sebanyak 3,9 mL. Campuran 

didinginkan sampai suhu 0°C, setelah itu ditambahkan H2SO4 sebanyak 11,1 mL  

tetes demi tetes.Sifat H2SO4 menimbulkan panas, oleh karena itu penambahan 

H2SO4 dilakukan secara tetes demi tetes bertujuan agar suhu tetap stabil dan 

konstan yaitu 0°C. Fungsi H2SO4 dalam reaksi ini adalah sebagai katalis, karena 

reaksi Ritter berjalan dengan menggunakan katalis asam kuat yaitu H2SO4. Katalis 

dapat menurunkan energi aktivasi dalam suatu reaksi dengan cara memberikan 

jalan pintas dan menghindari reaksi yang lambat. Selain itu H2SO4 juga berperan 

sebagai pembentuk karbokation dari suatu alkohol. 

 

 

Gambar 4.12 Pembentukan Karbokation dari Patchouli Aklohol oleh Asam Sulfat 

 

Patchouli alkohol Asam sulfat 

Karbokation  
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 Setelah karbokation terbentuk, nitril akan menyerang karbokation 

sehingga terbentuk zat antara berupa ion nitrilium, dilanjutkan dengan hidrolisis 

oleh air sesuai reaksi: 

 

Gambar 4.13 Mekanisme Reaksi Ritter pada Karbokation dari Patchouli Alkohol 

 

 Setelah semua bahan tercampur larutan tetap diaduk sampai homogen 

dengan magnetik stirer selama 24 jam  dengan variasi suhu (-5) - 5°, 27°, dan 

60°C. Selanjutnya yaitu melarutkan ketiga hasil sintesis masing-masing dalam 

aquademin dingin 50 mL. Kemudian ditambahkan 50 mL eter dan diaduk kembali 

dengan magnetik stirer selama 30 menit. Ketiga larutan campuran masing-masing 

dimasukkan ke dalam corong pisah dan didiamkan selama satu hari sampai 

terbentuk dua lapisan.Setelah terpisah, fase organik diambil dan ditambahkan 

Na2SO4 anhidrat untuk menyerap air yang mungkin masih tersisa. Hasil sintesis 

Karbokation 

Patchouli asetamida 
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kemudian dinetralkan dengan larutan Na2CO3 jenuh, diperiksa dengan pH meter. 

Langkah terakhir yang dilakukan adalah menguapkan pelarut dengan gas N2, 

kemudian hasilnya dianalisis dengan GC, IR dan GC-MS.   

 Berdasarkan sifat fisiknya, perbedaan minyak nilam hasil destilasi dengan 

ketiga produk sintesis dapat diketahui dari wujud dan warnanya.Minyak hasil 

destilasi jernih dan cair sedangkan produk sintesis sangat kental dan tidak jernih. 

Produk sintesis pada suhu(-5) - 5°, 27° dan 60°C juga menunjukkan warna yang 

berbeda ditunjukkan pada Tabel 4.4. Analisis dengan Kromatografi Gas (GC) dari 

ketiga hasil penelitian yang telah dilakukan, pada Gambar 4.4 menunjukkan 

bahwa senyawa patchouli asetamida dengan kadar paling besar dihasilkan dari 

proses reaksi pada suhu (-5) - 5°C yaitu 7,46%. 

 Hasil patchouli asetamida dengan kadar 7,46% dari proses sintesis pada 

suhu (-5) - 5°C selanjutnya dianalisis gugus fungsionalnya dengan 

spektrofotometer IR ditunjukkan pada Gambar 4.5. Perbedaan spektrum yang 

cukup signifikan dari hasil sintesis dalam penelitian ini (Gambar 4.5) dengan 

standar senyawa organonitrogen hasil sintesis dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh Nisyak et al. (2013) (Gambar 4.6) adalah pada spektrum yang menunjukkan 

adanya ikatan N-H pada bilangan gelombang 3302,13 cm
-1

. Spektrum pada 

bilangan gelombang 3302,13 cm
-1  

dari standar memiliki ujung yang lebih 

runcing. Sehingga dapat diketahui bahwa kadar dari senyawa amida yang 

dihasilkan pada penelitian ini lebih rendah. Spektrum pada bilangan gelombang 

lainnya hanya menunjukkan sedikit perbedaan dari standar yang digunakan. Dari 

standar yang digunakan, 34,31% senyawa patchouli asetamida dihasilkan melalui 



49 

 

 

 

reaksi Ritter dari kadar patchouli alkohol awal 65,25%. Dalam penelitian ini, pada 

temperatur (-5) - 5°C hanya  7,49% patchouli asetamida dihasilkan dari patchouli 

alkohol dengan kadar 41,72%.  

 Selain dilakukan analisis menggunakan spektrofotometer IR, dilakukan 

pula analisis menggunakan instrument GC-MS yang merupakan gabungan dari 

Kromatografi Gas (GC) dan spektrofotometri massa. Analisis menggunakan GC-

MS dimaksudkan untuk mengetahui jenis dan kadar senyawa hasil sintesis melalui 

reaksi Ritter yang terbentuk dan kemungkinan struktur dari senyawa tersebut. Pola 

fragmentasi untuk senyawa patchouli asetamida ditunjukkan pada Gambar 4.10 

 

Gambar 4.14 Fragmentasi Senyawa Patchouli Asetamida 
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 Hasil analisis menunjukkan sebanyak 43 senyawa yang terdapat dalam 

hasil sintesis.Spektrum massa puncak ke 37 dengan waktu retensi 40,773  dengan 

kadar 8,50% diperkirakan bahwa senyawa hasil sintesis yaitu patchouli asetamida 

telah terbentuk ditunjukkan dengan m/e 263. Spektrum massa menunjukkan  

puncak dengan m/e = 41, 43, 67, 79, 91, 107, 121, 133, 147, 161, 177, 189, 204, 

220, 263 (Gambar 4.7) menghasilkan 3 kemungkinan pemecahan. Kemungkinan 

pertama,  hasil sintesis senyawa amida pada puncak  m/e 263 mengalami 

pelepasan fragmen ikatan N-C (dari C=O) sehingga muncul puncak 43. 

Kemungkinan kedua, pada puncak dengan m/e 204 terjadi pelepasan -NH2COCH3 

serta pada puncak m/e 189 dengan lepasnya fragmen CH3. Kemungkinan ketiga, 

pelepasan -C3H7 menyebabkan munculnya puncak m/e 220 , selanjutnya puncak 

dengan m/e 161 dari pelepasan -NH2COCH3. Puncak dengan m/e 161 terjadi 

pelepasan –CH3 dilanjutkan dengan pelepasan –C4H8 menghasilkan puncak 

dengan m/e 91. Kemudian melepaskan –C2H2 masing-masing sehingga 

menghasilkan m/e 41. 

 

4.2.3 Pengaruh Suhu pada Proses Sintesis melalui Reaksi Ritter 

 Berdasarkan hasil spektrum IR dan kromatogram hasil GC serta GC-MS 

dari produk sintesis senyawa organonitrogen dari patchouli alkohol melalui reaksi 

Ritter menunjukkan bahwa senyawa amida (patchouli asetamida) telah terbentuk. 

Akan tetapi tidak semua komponen produk yang ditunjukkan merupakan senyawa 

target. Hal ini disebabkan starting material yang digunakan tidak dalam keadaan 

murni 100% sehingga memungkinkan komponen lain yang terkandung ikut 
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mengalami reaksi dan menghasilkan hasil samping yang tidak mengarah pada 

senyawa target patchouli asetamida. 

 Reaksi pembentukan produk dalam penelitian ini memiliki keadaan dan 

kondisi optimum tertentu dapat diketahui dengan variasi suhu (-5) - 5°, 27°, dan 

60°C.Kondisi optimum adalah suatu kondisi yang dapat menghasilkan produk 

secara maksimal.Senyawa amida yang terbentuk dipengaruhi oleh kestabilan 

dalam penataulangan posisi kabokation.Suhu optimum yang menghasilkan 

patchouli asetamida adalah (-5) - 5°C. Hasil analisis GC pada Tabel 4.5 

menunjukkan bahwa kadar patchouli asetamida yang terbentuk dari reaksi pada 

suhu(-5) - 5°C memiliki kadar tertinggi dibandingkan dengan reaksi pada suhu 

27° dan 60°C. 

 Suhu mempercepat terbentuknya produk serta mempengaruhi 

penataulangan posisi karbokation menuju ke bentuk yang stabil. Semakin 

meningkatnya suhu maka senyawa yang terbentuk semakin meningkat. Dalam 

hasil sintesis terdapat bermacam-macam senyawa. Kemungkinan dengan suhu 

yang lebih tinggi pada proses reaksi, senyawa selain patchouli asetamida telah 

terbentuk terlebih dahulu karena penambahan suhumengakibatkan laju reaksi 

terjadi lebih cepat. Oleh karena itu, senyawa patchouli asetamida terbentuk 

dengan kadar lebih banyak pada suhu (-5) - 5°C dengan kadar 7,49%. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Meiliyanto et al. (2013) bahwa hasil sintesis pada suhu 

rendah menghasilkan kadar senyawa amida lebih tinggi daripada suhu yang lebih 

tinggi. 

 

 



52 

 

 

 

4.2.4  Analisis Hasil Uji Antimikroba 

 Kerja antimikroba ada lima diantaranya: (1) Menganggu metabolisme sel 

mikroba. Mekanismenya dengan menghambat pertumbuhan sel mikroba (2) 

Menggangu permeabilitas membran sel mikroba. Mekanismenyasuatu zat 

antimikroba akan bereaksi dengan fosfat kemudian merusak membran sel 

sehingga mengakibatkan komponen (protein, asam nukleat, nukleotida) yang 

terdapat dalam sel keluar, (3) Menghambat sintesis dinding sel. Mekanismenya 

dinding sel bakteri bereaksi dengan popeptidoglikan (glikopeptida) yang 

menghambat reaksi transpeptidase sehingga terjadi tekanan osmotik dalam sel 

sampai dinding sel mengalami kerusakan dan terjadi lisis, (4) Menghambat 

sintesis protein sel mikroba (terjadi pada ribosom oleh mRNA dan tRNA), dan (5) 

Menghambat sintesis/merusak asam nukleat sel mikroba. Mekanismenya suatu zat 

antimikroba mengikat enzim polimerase-RNA sehingga menghambat sintesis 

RNA dan DNA 

 Pengujian aktivitas antimikroba terhadap Candida albicans dan 

Escherichia coli dilakukan secara duplo diawali dengan pembuatan medium NA 

yang akan digunakan sebagai medium pertumbuhan mikroba Candida albicans 

dan Escherichia coli dengan cara memanaskan kembali NA yang telah siap, 

kemudian dituangkan ke dalam cawan petri steril secara aseptis. Mikroba Candida 

albicans dan Escherichia coli masing-masing ditanam pada medium Natrium 

Agar (NA) dengan  cara memasukkan biakan mikroba hasil pengenceran dan 

diratakan pada permukaan agar.  
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 Cakram whatmann yang telah disiapkan dicelupkan  selama 15 menit ke 

dalam masing-masing zat uji yaitu minyak nilam awal sebagai kontrol, minyak 

nilam setelah destilasi, minyak nilam setelah kromatografi kolom dan hasil 

sintesis pada suhu (-5) - 5°C. Pencelupan selama 15 menit dimaksudkan agar zat 

uji meresap ke dalam cakram Whatmann. Setelah itu cakram diletakkan di atas 

permukaan medium Natrium Agar (NA) yang telah ditanami mikroba yang 

selanjutnya mengalami difusi pada permukaan agar untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba. Seluruh cawan petri yang berisi pembenihan mikroba 

Candida albicans dan Escherichia coli kemudian diinkubasi selama 24 jam pada 

suhu kamar. 

 Hasil pengamatan dan pengukuran daerah hambat pertumbuhan mikroba 

pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa zat uji tidak berpengaruh terhadap mikroba 

gram positif Candida albicans. Dari hasil pengamatan, minyak nilam, minyak 

nilam setelah destilasi, minyak nilam setelah kromatografi kolom dan hasil 

sintesis tidak menghasilkan penghambatan pada pertumbuhan mikroba Candida 

albicans. Hal ini menunjukkan bahwa minyak nilam tidak memiliki aktivitas 

antimikroba jenis gram positif Candida albicans baik sebelum maupun setelah 

ditransformasi menjadi turunannya.Sedangkan untuk Escherichia coli hanya hasil 

sintesis yang tidak menghasilkan penghambatan. 

 Luas daerah hambat terhadap Escherichia coli setelah dirata-rata dari 

proses duplo, minyak nilam setelah destilasi dengan kadar patchouli alkohol 

41,72% sebesar 15,25 mm lebih besar daripada minyak nilam setelah 

kromatografi  dengan kadar patchouli alkohol 50,33% sebesar 12,9 mm. Minyak 
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nilam sebagai kontrol juga menunjukkan  penghambatan tetapi hanya sebasar 7 

mm. Sedangkan dari hasil sintesis, tidak terjadi penghambatan sama sekali. Hal 

ini kemungkinan dikarenakan komponen-komponen yang terdapat dalam hasil 

sintesis sangat banyak, sedangkan senyawa patchouli asetamida yang dihasilkan 

hanya sebesar 7,49% dari keseluruhan komponen yang terkandung dalam hasil 

sintesis. 

 Zat antimikroba yang umum digunakan adalah alkohol, fenol, halogen, 

logam berat, aldehid, detergen dan kemosterilisator gas.Senyawa organik yang 

berasal dari alam ataupun sintetis yang digunakan sebagai antimikroba biasanya 

adalah senyawa yang mengandung unsur oksigen (O) yang memiliki pasangan 

elektron bebas di dalamnya.Adanya pasangan elektron bebas inilah yang 

menyebabkan senyawa menjadi aktif untuk bereaksi dan menghambat 

pertumbuhan mikroba. Gugus yang berperan sebagai penghambat diantaranya 

adalah –OH, –COOH , –CHO, =O, dan lain-lain. 

 Senyawa organonitrogen banyak digunakan sebagai pestisida karena daya 

toksisitasnya tinggi. Macam-macam senyawa organonitrogen antara lain amina, 

amida, nitril, senyawa nitro dan beberapa senyawa dengan ikatan N-N. Pada 

penelitian ini, senyawa dengan gugus alkohol (-OH) yang menjadi komponen 

utama dalam minyak nilam digantikan oleh gugus nitril dan mengalami penata 

ulangan sedemikian rupa sehingga membentuk senyawa organonitrogen jenis 

amida yaitu patchouli asetamida. Menurut Simanjuntak (2012) amida merupakan 

senyawa yang memiliki kereaktifan dan keelektronegatifan yang rendah. Selain 

itu senyawa amida juga merupakan salah satu bahan dasar dari pembuatan obat 
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seperti penisilin dan LSD (asam lisergat dietilamida) yang merupakan bahan 

kimia bersifat halusinogen dalam pengobatan psikologis. 

 Zat uji yang digunakan dalam penelitian ini memiliki perbedaan 

komponen yang terkandung dalam masing-masing zat. Dalam minyak nilam 

setelah destilasi, dari hasil analisis terdapat beberapa komponen yang 

mengandung rantai metilena =CH2, gugus =O,  dan didominasi oleh komponen 

yang mengandung gugus –OH.Terdapatnya komponen minor yang mengandung 

gugus penghambat juga mempengaruhi hasil uji pada mikroba yang 

digunakan.Sedangkan untuk kromatografi kolom, terjadi pengurangan jumlah 

komponen dalam minyak nilam, tetapi hasil uji terhadap mikroba tidak lebih baik 

daripada minak nilam setelah destilasi. Komponen yang terdapat dalam hasil 

sintesis banyak sekali diantaranya komponen dengan gugus =O, –COOH, –OH, –

NHOCH3 tetapi didominasi oleh komponen dengan rantai metilena =CH2. 

Persentase senyawa amida yang terbentuk pada hasil sintesis hanya 7,49% dari 

keseluruhan komponen yang terdapat di dalamnya. Dari perbedaan ini maka dapat 

diketahui bahwa minyak nilam lebih dapat menghambat pertumbuhan mikroba 

daripada hasil sintesis. Karena mikroba cenderung akan terhambat oleh senyawa 

bergugus fungsi –OH daripada =CH2 yang bahkan dapat menjadi sumber 

makanan yang dibutuhkan oleh mikroba tersebut. 

 Menurut Davis&Stout sebagaimana dikutip oleh Ardiansyah (2005), 

kriteria kekuatan daya antimirkoba dapat dikategorikan menjadi beberapa 

kelompok berdasarkan luas daerah hambat/zona bening, disajikan pada Tabel 4.8 
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Tabel 4.8 Aktivitas Antimikroba berdasarkan Diameter Zona Penghambatan (mm) 

No. Luas Daerah Hambat Aktivitas Antibakteri 

1. < 5 mm Lemah 

2. 5 – 10 mm Sedang 

3. 10 – 20 mm Kuat 

4. > 20 mm Sangat kuat 

 

Hasil uji di atas menunjukkan bahwa minyak nilam awal mempunyai aktivitas 

antimikroba gram negatif Escherichia coli sedang karena daya hambatnya kurang 

dari 10 mm. Minyak nilam setelah destilasi dan setelah kromatografi kolom 

memiliki aktivitas antimikroba yang kuat karena daya hambatnya lebih dari 10 

mm. Sedangkan hasil sintesis tidak memiliki aktivitas antimikroba. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Kadar patchouli alkohol dalam minyak nilam yang dapat diisolasi dari 

proses destilasi vakum adalah 41,72%. Setelah dilanjutkan dengan 

proses kromatografi kolom meningkat hingga menjadi 50,53%. 

2. Suhu dalam proses sintesis melalui reaksi Ritter berfungsi mempercepat 

reaksi. Semakin meningkat suhu, maka semakin banyak senyawa yang 

terbentuk. 

3. Hasil sintesis tidak menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap 

keduanya. Minyak nilam setelah destilasi dengan kadar patchouli 

alkohol 41,72% menunjukkan aktivitas paling baik terhadap 

Escherichia coli dengan diameter penghambatan sebesar 15 mm dan 

menandakan aktivitas antimikroba kuat. 

  

5.2  Saran 

Perlu dilakukan redestilasi dilanjutkan metode pemisahan lain seperti 

kromatografi kolom atau ekstraksi untuk dapat meningkatkan kadar patchouli 

alkohol dalam minyak nilam. 
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LAMPIRAN 
 

1. Isolasi Patchouli Alkohol 

 

 

     

 Dilarutkan dalam campuran 50 mL eter dan 

50 mL larutan NaOH 1M kemudian 

diekstraksi 

 

 

 

 

 Ditambahkan dengan Na2SO4 anhidrat 

sampai terbentuk endapan, disaring 

 

  

Didestilasi pengurang tekanan sampai suhu 

70°C 

  

        

 

     

        Dianalisis         Diambil 15 mL dikromatografi  

           kolom dengan campuran pelarut 

           15 mL eter dan 15 mL n-heksana 

 

 

         

           Dianalisis   

50 mL minyak nilam 

Minyak nilam bebas air 

GC-MS 

Residu  

Lapisan organik Lapisan air 

Isolat  

GC 
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2. Sintesis Senyawa Organonitrogen melalui Reaksi Ritter 

 

 

 

Dimasukkan labu leher tiga (seperangkat alat 

refluks) 

Ditambah 3,9 mL asetonitril 

 

 

 

Didinginkan sampai suhu 0°C (dipertahankan) 

Ditambah 11,1 mL H2SO4 pa tetes demi tetes 

dan diaduk 

 

 

 

Diaduk selama 24jam pada temperatur (-5) - 

5°C, 27°C, dan 60°C 

 

 

 

Dituang dalam erlenmeyer berisi 50 mL 

aquademin dingin 

Ditambah 50 mL eter, distirer dan dipisahkan 

dengan corong pisah 

 

 

 

Dinetralkan dengan larutan Na2CO3 jenuh 

Lalu dikeringkan dengan 5 gr Na2SO4 anhidrat 

disaring 

 

 

 

dialiri gas N2 

 dianalisis  GC, FTIR 

 dan GC-MS  

26 mL patchouli alkohol (0.1 mol 

patchouli alkohol) 

Larutan campuran 

Larutan campuran 

Larutan campuran sintesis 

Fase air 
Fase organik (cair) 

Produk bebas air 

Hasil sintesis 
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3. Uji Aktivitas Antimikroba 

 

 

Dilarutkan dalam 200mL aquades panas 

 

 

Dituangkan ke dalam 2 petridish steril 

 

 

Masing masing mikroba Candida albicans dan E. coli 

ditanam dengan memasukkan  kemudian meratakan 1 mL 

biakan mikroba hasil pengenceran ke dalam medium 

Natrium Agar (NA) 

 

 

masing-masing media diberi cakram Whatmann yang telah 

dicelupkan dalam minyak nilam, patchouli alkohol dan 

hasil sintesis dari patchouli alkohol selama 15 menit   

    

 

Diinkubasi 24jam 

 

Diamati dan dihitung luas daerah 

penghambatan 

 

  

8g serbuk NA, 4g pepton dan 6g NaCl 

Larutan NA 

Media anti mikroba 

Media mikroba ditumbuhi Candida 

albicans dan E. coli 

Media anti mikoba 

Media pertumbuhan 

mikroba 
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4. Hasil Analisis Minyak Nilam Setelah Destilasi menggunakan 

GC-MS 
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5. Hasil Analisis Minyak Nilam Setelah Kromatografi Kolom 

menggunakan GC 
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6. Hasil Analisis Produk Sintesis pada Suhu (-5) - 5°C 

menggunakan GC 
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7. Hasil Analisis Produk Sintesis pada Suhu 27°C menggunakan 

GC 
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8. Hasil Analisis Produk Sintesis pada Suhu 60°C menggunakan 

GC 
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9. Hasil Analisis Produk Sintesis pada Suhu (-5) - 5°C 

menggunakan IR 
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10. Hasil Analisis Produk Sintesis pada Suhu (-5) - 5°C 

menggunakan GC-MS 

 

 



82 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 



89 

 

 

 

11. Dokumentasi Penelitian 

 

  
 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

Proses destilasi Proses kromatografi 

Proses sintesis Pencampuran dengan 

aquademin dan eter 

Pemisahan  dengan 

corong pisah 

Hasil sintesis pada suhu (-5) 

- 5°C, 27
o
C dan 60

o
C 
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Fase organik hasil sintesis 

pada suhu (-5) - 5°C, 27
o
C dan 

60
o
C 

Zat uji antimikroba 

2. Hasil uji terhadap mikroba 

gram (+) Candida albicans 

1. Hasil uji terhadap mikroba 

gram (+) Candida albicans 

1. Hasil uji terhadap mikroba 

gram (-) E. coli 

2. Hasil uji terhadap mikroba 

gram (-) E. coli 


