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ABSTRAK 

Kaliks[4]resorsinarena merupakan senyawa makromolekul siklis yang dapat 
disintesis dari resorsinol dan aldehida. Senyawa tersebut hanya larut pada beberapa 
pelarut organik dan tidak larut pada air. Perlu dilakukan suatu modifikasi dengan 
cara menambahkan gugus sulfonat pada C-metilkaliks[4]resorsinarena untuk dapat 
menghasilkan senyawa yang mudah larut dalam pelarut air. Senyawa C-
metilkaliks[4]resorsinarena sulfonat dapat disintesis melalui dua tahap yaitu 
siklisasi dan sulfonasi. Pada penelitian ini hasil sintesis C-metilkaliks[4]-
resorsinarena sulfonat yang diperoleh adalah sebesar 69,80%. Sulfonasi 
menghasilkan senyawa C-metilkaliks[4]resorsinarena yang larut dalam air dan 
DMSO, larut sebagian di metanol dan etanol, serta tidak larut pada pada aseton, dan 
n-heksana. Identifikasi menggunakan FTIR, mengindikasikan adanya serapan pada 
bilangan gelombang 3421 cm-1 yang merupakan serapan gugus O-H; 2921, 2866, 
1381 cm-1 yang ketiganya merupakan serapan dari Csp3-H; serapan aromatis C-C 
muncul pada 1600 cm-1 dan 1493 cm-1. Serta serapan pada 1149 dan 1076 cm-1 yang 
merupakan serapan dari gugus sulfonat(-SO3). Analisis selanjutnya menggunakan 
spektrometer 1H NMR. Hasil sintesis memberikan sinyal proton hidroksil, proton 
aromatik, jembatan metin, gugus sulfonat dan metil. Tetapi selain sinyal tersebut 
masih muncul beberapa sinyal yang kemungkinan adalah sinyal dari pengotor. 
Masing-masing puncak resonansi muncul pada δ 8,05; 7,66; 4,21; 1,89; dan 1,15 
ppm. Selain itu dilakukan pula pengujian terhadap aktivitas antioksidan dari 
senyawa C-metilkaliks[4]-resorsinarena sulfonat. Selanjutnya dilakukan uji 
aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Hasil uji aktivitas antioksidan 
menunjukkan C-metilkaliks[4]-resorsinarena sulfonat memiliki aktivitas 
antioksidan yang tergolong lemah yaitu pada ES50 sebesar 318,34 ppm (mg.L-1).  

Kata Kunci: Antioksidan, C-metilkaliks[4]resorsinarena sulfonat, kelarutan,  
sulfonasi. 
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ABSTRACT 

Calix[4]resorcinarene was a cyclic macromolecular compound that can be 
synthesized from resorsinol and aldehyde. The compound is only soluble in some 
organic solvents and not soluble in water. Modifications need to be made by adding 
a sulfonate group to the C-methylcalix[4]-resorcinarene to made it soluble in water. 
The C-methylcalix[4]resorcinarene sulfonate can be synthesized through two stages 
namely cyclization and sulfonation. In this study the result of the synthesized of C-
methylcalix[4]resorcinarene sulfonate was 69.80%. C-methylcalix[4]resorcin-
arene sulfonate soluble in water and DMSO, mostly soluble in methanol and 
ethanol, and insoluble in acetone, and n-hexane. Identification using FTIR, 
indicates the presence of a 3421 cm-1 wave number that is an absorption of the O-
H group; 2921, 2866, 1381 cm-1 all three of them are absorption of the C-H; C-C 
aromatic absorption appears at 1600 cm-1 and 1493 cm-1. As well as the absorption 
at 1149 and 1076 cm-1 which is the absorption of the sulfonate (-SO3) group. 
Further analysis was performed using a 1H NMR spectrometer. The results give the 
signal of hydroxyl protons, aromatic protons, methine bridges, sulfonate and methyl 
groups. Each signal means the resonance peak of each proton. Each resonance peak 
appeared at δ 8.05; 7,66; 4,21; 1,89; and 1.15 ppm. The compound was not pure, 
because the 1H NMR spectrum showed more than five signal above.  In addition 
antioxidant assay of the C-methylcalix[4]resorcinarene sulfonate are reported. The 
antioxidant assay was performed using DPPH method. The results of antioxidant 
activity test showed that C-methyllobals [4] -specific sulfonate has weak 
antioxidant activity at ES50 of 318,34 ppm (mg.L-1).  

Keywords: Antioxidants, C-methylcalix[4]resorcinarene sulfonate, solubility, 
sulfonation.
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kaliksarena merupakan suatu senyawa makromolekul yang dapat disintesis 

dari senyawa fenol dan aldehida. Senyawa golongan kaliksarena dapat dibagi 

menjadi dua yaitu senyawa oligomer siklis hasil sintesis fenol yang dinamakan 

kaliksarena dan senyawa oligomer siklik hasil sintesis menggunakan resorsinol 

yang dinamakan kaliksresorsinarena (Steed, 2000). Sintesis kedua senyawa tersebut 

dapat dimodifikasi secara luas sehingga menghasilkan berbagai jumlah satuan 

aromatis, jembatan, dan gugus fungsi yang berbeda (Sardjono, 2007). Senyawa 

kaliksarena pada umumnya berbentuk mangkuk yang memiliki bagian atas (upper 

rim) dan bagian bawah lower rim). 

Keberadaan sisi aktif yang banyak dalam molekul kalikresorsinarena menjadi 

objek yang cocok untuk dijadikan objek sintesis senyawa makrosiklik. Sintesis 

yang relatif sederhana mengakibatkan senyawa ini menarik untuk diteliti. Struktur 

kaliksresorsinarena memungkinkan untuk dilakukan modifikasi pada gugus 

hidroksi dan pada gugus dengan posisi orto terhadap molekul (Iwanek dan Wzorek¸ 

2009). Selain itu variasi aldehida juga dapat menyebabkan perbedaan pada 

kaliksresorsinarena yang dihasilkan. Beberapa aldehida yang sudah pernah 

disintesis dengan resorsinol untuk membentuk kaliksresorsinarena adalah 

asetaldehida (Plachkova-Petrova et al, 2012), benzaldehida (Peterson et al, 2003), 

pentanal (Tunstad et al, 1989), dan sebagainya. 

Umumnya turunan senyawa kaliksarena dan turunannya sedikit larut dalam 

pelarut organik dan tidak larut di dalam air (Zhang, 1994). Kelarutan yang terbatas 

hanya pada beberapa pelarut organik menjadi perhatian khusus bagi para peneliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hoskin dan Anthony (2015) menyebutkan bahwa 

kaliks[4]resorsinarena dapat dijadikan sebagai solubilizing agent (agen pelarut) 

pada obat. Oleh karena itu kaliks[4]resorsinarena tersebut harus memiliki 

kemampuan larut dalam air. Para peneliti mencoba untuk menciptakan senyawa 

kaliks[4]resorsinarena yang larut dalam air. Seperti yang dijelaskan oleh Handayani 
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(2013) bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kelarutan pada senyawa 

kaliksresorsinarena adalah dengan menambahkan gugus-gugus polar seperti 

sulfonat pada senyawa tersebut. Beberapa penelitian terkait sulfonasi senyawa 

kaliksarena dan turunannya antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Mao 

et al (2012) yang mengunakan kaliks[6]arena sulfonat termodifikasi grafen sebagai 

senyawa yang dapat berpendar untuk mendeteksi L-carnitin dalam sel makhluk 

hidup, Handayani et al (2013) yang mensintesis dan mengkarakterisasi senyawa C-

4-hidroksi-3-metoksifenil kaliks[4]resorsinarena sulfonat, kemudian Jang et al 

(2018) melakukan studi penelitian komputasi terkait pengaruh sulfonasi 

kaliks[4]resorsinarena terhadap kemampuan senyawa tersebut dalam mengikat 

obat. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al (2013) menghasilkan suatu 

produk yang sedikit larut dalam air dan tidak larut dalam metanol. 

Sulfonasi merupakan suatu reaksi substitusi elektrofilik, Handayani et al 

(2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa substitusi terjadi pada proton H 

yang terletak pada posisi orto terhadap gugus hidroksil (-OH). Reaksi ini dilakukan 

dengan memanaskan senyawa yang disulfonasi dengan agen sulfonasi pada suhu 

tertentu dan dengan waktu tertentu. Gugus sulfonat (-SO3H) yang berasal dari agen 

sulfonasi akan terikat pada resorsinol dengan posisi orto atau para terhadap gugus 

hidroksil. 

. Struktur kaliks[4]resorsinarena memiliki kemungkinan untuk dimodifikasi 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai senyawa antiradikal, antioksidan, serta agen 

tabir surya (Bishnoi dan Chawla, 2014). Senyawa antioksidan adalah senyawa yang 

mampu menangkal oksidasi suatu senyawa. Oksidasi dipicu oleh adanya radikal 

bebas yang memiliki elektron tak berpasangan. Menurut Sadeli (2016) proses 

oksidasi akan dihambat dengan cara mencegah terbentuknya radikal bebas. Pada 

kasus senyawa kaliks[4]resorsinarena, senyawa tersebut akan mendonorkan radikal 

hidrogennya sehingga nantinya menjadi bentuk netral (Molyneux, 2004). 

Metode yang digunakan pada analisis antioksidan senyawa kaliksresorsinarena 

yaitu metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl). Pemilihan metode DPPH 

karena metode ini diyakini sebagai metode yang mudah, sederhana, cepat, dan peka. 

Metode ini juga hanya membutuhkan sedikit sampel untuk untuk satu kali uji 
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antioksidan sehingga telah banyak digunakan untuk menguji kemampuan senyawa 

yang berperan sebagai pendonor elektron (Ridho, 2013). Beberapa penelitian terkait 

uji aktivitas antioksidan senyawa kaliks[4]resorsinarena yang pernah dilakukan 

antara lain penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2016) yang menguji aktivitas 

antioksidan senyawa 2-etoksifenilkaliks[4]resorsinarena dan C-2-hidroksifenil-

kaliks[4]resorsinarena diperoleh nilai ES50 masing- masing sebesar 83,62 mg/L dan 

77,43 mg/mL.  

Berdasarkan analisis permasalahan dibutuhkannya suatu senyawa 

calix[4]resorsinarena yang larut dalam air sebagai agen pelarut obat, perlu 

dilakukan sintesis senyawa C-metilkaliks[4]resorsinarena sulfonat. Hasil sintesis 

kemudian diuji kelarutan dan uji antioksidan. Identifikasi struktur senyawa hasil 

sintesis dilakukan menggunakan spektrofotometer FTIR dan spektrometer 1H- 

NMR. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tahapan sintesis dan kelarutan C-metilkaliks[4]resorsinarena 

sulfonat ? 

2. Bagaimana aktivitas antioksidan C-metilkaliks[4]resorsinarena sulfonat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui  tahapan sintesis dan kelarutan C-metilkaliks[4]resorsinarena 

sulfonat. 

2. Mengetahui aktivitas antioksidan C-metilkaliks[4]resorsinarena sulfonat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proses 

sintesis serta karakteristik C-metilkaliks[4]resorsinarena sulfonat. Selain itu juga 

dapat memberikan informasi aktivitas antioksidan senyawa C-metilkaliks[4]-

resorsinarena sulfonat
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Resorsinol 

Resorsinol merupakan senyawa kristalin berwarna putih. Senyawa ini larut 

dalam air dan mempunyai massa molekul relatif 110,11 g/mol. Resorsinol dapat 

disebut juga sebagai turunan dari senyawa fenol yang mana atom hidrogen pada 

cincin benzena disubstitusi dengan gugus hidroksil pada posisi meta terhadap -OH. 

Berikut rumus struktur resorsinol (Gambar 2.1). 

 

Gambar 2.1 Struktur resorsinol 

Kristalin resorsinol dapat berubah menjadi merah pucat ketika terpapar oleh udara 

dan cahaya (O’Neil, 2001) dan bersifat higroskopis. Berikut sifat fisikokimia 

senyawa resorsinol (Tabel 2.1) 

Tabel 2.1 Sifat fisika dan kimia resorsinol 
  

 

Sumber: O’Neil M.J.  (2001) 

Sifat Nilai 

Titik leleh (oC) 109 – 111 

Titik didih (oC pada 101,3 kPa) 280 

Densitas , padatan (g/cm3 pada 20oC) 1272 

Tekanan uap (Pa pada 25oC) 0,065 

Kelarutan dalam air 1 g/0,9 g air 

pKa1 (pada 25oC) 9,81 

Tetapan Hukum Henry 4,21 × 10-9 a 

Koefisien partisi log oktanol/air (log Kow) 0,8 

Koefisien serapan tanah (Koc) 10,36 
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2.2 Asetaldehida 

Asetaldehida merupakan suatu senyawa organik golongan aldehida dengan 

rumus molekul C2H4O. Asetaldehida juga sering disebut etanal atau asetat 

aldehida,. Senyawa ini memiliki massa molekul relatif sebesar 44.1 g/mol. 

Asetaldehida di alam biasanya diperoleh dari buah-buahan. Oleh karena itu, 

asetaldehida memiliki bau yang identik dengan bau buah-buahan. Asetaldehida 

pada suhu kamar berupa cairan tak berwarna. Senyawa ini merupakan senyawa 

volatil (mudah menguap), oleh karena itu biasanya pada label kemasan tertulis 

bahwa penyimpanan asetaldehida harus berada pada suhu di bawah 15 ℃. 

Asetaldehida sangat mudah larut dalam pelarut air maupun minyak. Struktur 

asetaldehida dapat dilihat pada Gambar 2.2 

Asetaldehida merupakan suatu aldehida yang sangat reaktif. Sifat reaktif 

dari asetaldehida tidak lepas dari peran gugus karbonil (C=O) yang merupakan 

gugus reaktif oleh karena adanya ikatan sigma dan ikatan pi pada gugus tersebut. 

Suatu senyawa karbonil dapat diserang oleh suatu elektrofil maupun nukleofil. Pada 

ikatan karbonil aldehida, atom oksigen bertindak sebagai atom dengan muatan 

parsial negatif, sedangkan atom karbon bertindak sebagai atom dengan muatan 

parsial positif (Ikhsan dan Damayanti, 2016). 

2.3 Kaliks[4]resorsinarena 

Kaliksarena merupakan senyawa oligomer siklis yang disintesis dari fenol 

dan aldehida dengan katalis asam. Derivatisasi kaliksarena dapat ditentukan dengan 

variasi aldehida yang digunakan. Kaliksarena memiliki bentuk molekul seperti 

mangkuk yang memiliki rongga di tengah–tengah molekul. Rongga tersebut 

menyebabkan senyawa kaliks populer sebagai ligan, ekstraktan, adsorben maupun 

ionofor untuk kation–kation logam (Jumina et al, 2005). Kaliksarena terdiri dari 

Gambar 2.2 Struktur asetaldehida (Plackova-Petrova et al, 2012) 
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satuan-satuan senyawa aromatis yang dihubungkan oleh satuan jembatan metin. 

Sintesis dan modifikasi kaliksarena dapat dilakukan secara luas, sehingga dapat 

menghasilkan berbagai jenis jumlah satuan aromatis, jembatan, dan gugus fungsi 

yang berbeda (Sardjono, 2007). 

Molekul makrosiklik kaliksarena dapat disintesis dari senyawa aromatis 

baik turunan fenol (Gutsche,1989) maupun resorsinol (Utomo, 2011) dengan suatu 

aldehida dalam berbagai media dan katalis tergantung dari sifat dan jenis 

reagennya. Hasil reaksi kondensasi dan siklisasi dari turunan fenol disebut 

kaliksarena, sedangkan turunan resorsinol dikenal dengan nama senyawa 

kaliksresorsinarena. Kebanyakan senyawa kaliksresorsinarena dapat disintesis 

dalam suasana asam (Utomo, 2011).  

Kaliks[4]resorsinarena dapat disintesis dengan melibatkan katalis asam 

klorida selama beberapa jam hingga terbentuk produk dengan stereoisomer tertentu 

yang paling stabil. Reaksi  resorsinol-aldehida  terinduksi asam   tersebut   dapat 

dilakukan   dengan variasi   yang   luas   baik   pada   aldehida maupun     resorsinol.    

Beberapa contoh aldehida  alifatis  yang  telah  digunakan diantaranya, propanal, 

butanal, pentanal, dodekanal, isopentanal, 5-hidroksipentanal, 3-(4-bromofenil) 

propanal (Tunstad dkk, 1989) dan formaldehida (Cometti, 1992). Sedangkan 

aldehida aromatis diantaranya adalah benzaldehida, 4-bromobenzaldehida, 2-

hidroksi-benzaldehida, 4-amino-benzaldehida (Weinelt, 1991), 4-

metoksibenzaldehida, vanillin, dan 2-furan-aldehida (Utomo, 2013). 

Reaksi siklokondensasi resorsinol-aldehida menggunakan katalis asam 

dipengaruhi oleh kontrol kinetika dan kontrol termodinamika. Kontrol kinetika 

HCl 

24 jam, 80 ℃ 

asetaldehida resorsinol 

Gambar 2.3 Reaksi sintesis C-metilkaliks[4]resorsinarena 
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berperan dalam rasio oligomer yang terbentuk, sedangkan kontrol dinamika 

berperan dalam kestabilan struktur siklik yang terbentuk. Kontrol termodinamika 

dapat ditentukan dengan menurunkan kereaktifan aldehida yang dipakai untuk 

proses reaksi, aldehida yang kurang reaktif dapat digunakan untuk memperlambat 

laju reaksi. Dengan demikian akan terbentuk suatu senyawa kaliks[4]resorsinarena 

yang memiliki kestabilan yang relatif stabil. Selain dipengaruhi oleh aldehida yang 

digunakan, jumlah HCl dan kepolaran pelarut yang digunakan juga berpengaruh 

terhadap reaksi. Semakin banyak jumlah katalis asam yang digunakan akan 

mengakibatkan produk yang terbentuk kebanyakan adalah oligomer lurus. 

Penelitian Plackova-Petrova et al (2012) menjelaskan bahwa jumlah katalis asam 

yang efektif digunakan adalah 4% dari resorsinol, sedangkan untuk pelarut yang 

digunakan adalah etanol:akuades (3:7).  

2.4 Sulfonasi 

Sulfonasi adalah suatu reaksi dengan tipe substitusi elektrofilik. Mekanisme 

reaksi sulfonasi pada suatu senyawa aromatik biasanya memiliki empat tahapan 

reaksi. Tahap 1, yaitu ketika dua molekul H2SO4 berinteraksi kemudian 

menghasilkan suatu molekul SO3, ion H3O+, dan ion HSO4
-. Tahap 2, senyawa 

aromatik dan molekul SO3 berinteraksi menghasilkan senyawa intermediet. Tahap 

2 merupakan tahapan yang terpenting karena molekul SO3 sudah terikat ke cincin 

aromatis. Tahap 3 yaitu ketika HSO4
- menerima proton dari cincin aromatis dan 

membentuk Ar-SO3 anion. Tahap 4 terjadi suatu protonasi terhadap anion Ar-SO3 

yang menghasilkan Ar-SO3H. Mekanisme reaksi sulfonasi terhadap senyawa 

aromatik (contoh: benzena) dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

Tahap 1:  

 

Tahap 2:   
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Tahap 3:  

 

 

Tahap 4:  

 

Menurut Shi (2017), sulfonasi pada senyawa aromatik merupakan reaksi 

substitusi elektrofilik trimolekuler. Hal tersebut dikarenakan pada awal reaksi 

membentuk suatu reaksi kesetimbangan yang menghasilkan tiga molekul yaitu SO3, 

H3O+, dan HSO4
-. Shi (2017) juga menjelaskan bahwa proses pembentukan ketiga 

molekul tadi memiliki beda energi yang bernilai positif, oleh karena itu reaksi 

tersebut merupakan reaksi yang endotermis. 

2.5 Antioksidan 

Antioksidan merupakan suatu zat yang mampu menetralisir atau meredam 

dampak negatif dari adanya radikal bebas. Berdasarkan beberapa penelitian, 

antioksidan seperti tokoferol, askorbat, flavonoid, dan likopen dilaporkan dapat 

memperlambat proses yang dapat diakibatkan oleh radikal bebas (Andriani, 2007). 

Antioksidan dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan sumbernya, yaitu 

antioksidan alami yang merupakan hasil ekstraksi bahan alami dan antioksidan 

sintetik yaitu antioksidan yang diperoleh dari hasil reaksi bahan kimia. Pada 

umumnya, tumbuhan merupakan sumber senyawa antioksidan alami yang berupa 

senyawa fenolik yang terletak pada hampir seluruh bagian tumbuhan yaitu pada 

kayu, biji, daun, buah, akar, bunga ataupun serbuk sari (Sarastani et al., 2002).  

Pengukuran aktivitas senyawa antioksidan dapat dilakukan melalui 

beberapa metode uji di antaranya Thiobarbituric Acid Reactive Substances 

(TBARS) assay, Konjugasi Diena, Nilai/Angka Peroksida, Ferric Reducing 

Antioxidant Power (FRAP), Phycoerythryn assay, dan 1,1-Diphenyl-2-

Picrylhydrazyl (DPPH) assay. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. 

Penentuan metode yang tepat dalam pengujian aktivitas antioksidan berdasarkan 

Gambar 2.4 Reaksi sulfonasi senyawa aromatis (Shi, 2017)   
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pada sampel yang digunakan dan satuan yang diukur pada aktivitas antioksidan 

tersebut (Antolovich et al, 2001). 

2.6 Metode DPPH ( 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) 

Salah satu metode yang dipakai  dalam menentukan aktivitas antioksidan 

suatu senyawa adalah dengan metode serapan radikal 1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazyl (DPPH) karena merupakan metode yang sederhana, cepat, mudah, 

sampel yang digunakan dalam jumlah yang sedikit, dan waktu reaksi yang singkat 

(Hanani, 2005).  Senyawa DPPH merupakan senyawa yang mengandung radikal 

bebas nitrogen yang dapat mengikat atom hidrogen sehingga dapat digunakan untuk 

pengujian aktivitas antioksidan. Nilai positif aktivitas antioksidan ditandai dengan 

warna larutan DPPH yang semula berwarna violet (ungu) berubah menjadi kuning 

pucat (Permana, 2003).  Perubahan warna  tersebut mengindikasikan terbentuknya 

senyawa bukan radikal (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) dan radikal (A.) (Suryanto, 

2012). Hasil dekolorisasi oleh antioksidan setara dengan jumlah elektron yang 

tertangkap (Sadeli, 2016). Berikut reaksi penangkapan radikal (Gambar 2.5). 

 

Gambar 2.5 Reaksi DPPH dengan antioksidan (Molyneux, 2004) 

2.7 Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi merupakan suatu metode pemisahan yang didasarkan pada 

distribusi analit pada dua fase yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam merupakan 

bahan padat dalam bentuk molekul kecil atau dalam bentuk cairan yang dilapiskan 

pada padatan pendukung atau dilapiskan pada dinding kolom. Sedangkan fasa 

gerak dapat berupa cairan dan gas (Soebagio, 2002). Klasifikasi kromatografi 

dapat didasarkan pada mekanisme pemisahannya dan menurut alat yang 

digunakan. Menurut mekanismenya kromatografi terbagi atas kromatografi 
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adsorpsi, penukar ion, afinitas dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan alatnya 

kromatogradi terbagi atas kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, 

kromatografi gas, dan kromatografi cair kinerja tinggi (Marzuki, 2013). 

Kromatografi lapis tipis merupakan suatu teknik yang cepat, sensitif, dan 

murah yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah komponen salam suatu 

senyawa, mengetahui identitas dan kemurnian dari suatu senyawa, memantau 

jalannya reaksi, dan untuk menganalisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi 

kolom (Cai, 2014). Senyawa-senyawa pada KLT nantinya akan dianalisis 

berdasarkan nilai RF (Retardation Factor). Nilai RF merupakan hasil bagi antara 

jarak yang ditempuh komponen dengan jarak lintasan. Berikut adalah rumus umum 

mencari nilai RF: 

𝑅𝑓 =  
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛
 

Jika ada dua noda komponen yang melaju pada jarak yang sama atau nilai RF yang 

sama, maka kemungkinan dua komponen tersebut mempunyai molekul yang sama. 

Untuk dapat memastikan dapat dilakukan variasi pelarut, co-spotting, dan multiple 

development (Cai, 2014). Penentuan penampakan noda secara kimia dapat 

dilakukan dengan mereaksikan noda dengan suatu pereaksi spesifik melalui 

penyemprotan sehingga noda dapat terlihat lebih jelas. Selain itu, penampakkan 

noda dapat dilakukan dengan mengamati plat di bawah lampu UV dengan panjang 

gelombang 254 nm atau 366 nm untuk menampakkan noda. Noda yang muncul 

pada plat dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah senyawa yang ada 

(Gandjar & Rohman, 2007). 

2.8 Spektrometri NMR (Nuclear Magnetic Resonance) 

Spektroskopi NMR merupakan salah satu metode untuk menentukan bentuk 

suatu struktur senyawa terutama senyawa organik. Metode ini didasarkan pada 

arah medan magnet dari suatu inti atom. Beberapa inti atom tertentu menunjukkan 

perilaku bahwa seolah-olah mereka berputar (spin). Bila inti yang memiliki spin 

diletakkan di antara kutub-kutub magnet yang sangat kuat, inti akan menyejajarkan 

medan magnetiknya menjadi searah (paralel) atau berlawanan (anti-paralel) medan 

magnetik. Inti yang berperan penting untuk penentuan suatu struktur senyawa 
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organik adalah 1H dan 13C. Walaupun unsur 12C dan 16O terdapat dalam senyawa 

organik secara umum, unsur-unsur tersebut tidak memiliki spin sehingga tidak 

memberikan spektrum NMR (Achmadi dan Narbuko, 2003). 

Spektrometri proton 1H NMR merupakan analisa kualitatif yang digunakan 

untuk memberikan informasi struktural mengenai atom-atom hidrogen dalam 

sebuah molekul organik. Analisa dengan spektrometri 1H NMR dilakukan 

berdasarkan pengamatan terhadap pergeseran kimia (δ) dalam satuan ppm. 

Pergeseran kimia merupakan jarak dari signal standar dan signal yang dicari. 

Adapun standar yang biasa digunakan adalah tetrametilsilan (TMS). Silena (SiH4) 

dengan masing-masing atom hidrogennya diganti dengan gugus metil untuk 

menghasilkan Si(CH3)4. Empat karbon yang melekat pada silikon bersifat seimbang 

karena silikon lebih elektropositif dari pada atom karbon, sehingga frekuensi 

resonansi yang dialami senyawa ini lebih rendah dari senyawa organik lainnya. Hal 

ini menyebabkan TMS digunakan sebagai standar pada spektrometri NMR. Pada 

umumnya, senyawa organik memiliki puncak bawah medan (di medan rendah) dari 

TMS atau  senyawa standar dan diberi nilai δ positif. Nilai δ 1,00 berarti bahwa 

puncak muncul 1 ppm di bawah medan dari puncak TMS. Cara umum untuk 

menetapkan puncak ialah dengan membandingkan pergeseran kimia dengan proton 

yang serupa dalam senyawa standar yang diketahui (Achmadi, 2003). 

Spektrometer 13C NMR memberi informasi tentang kerangka karbon. Isotop 

karbon biasa, yaitu 12C, tidak memiliki spin inti, tidak seperti 13C. Spektrum 13C 

berbeda dari spektrum 1H. Pergeseran kimia 13C terjadi pada kisaran yang lebih 

lebar dibandingkan kisaran pergeseran kimia inti 1H, yaitu pada δ 0-250 ppm 

sedangkan untuk 1H NMR berada pada δ 0-17 ppm. Keduanya diukur terhadap 

senyawa standar yang sama yaitu TMS, yang semua karbon metilnya ekuivalen dan 

memberikan sinyal yang tajam (Achmadi, 2003).  

2.9 Spektrofotometri FTIR (Fourier Transform Infra Red) 

Spektrofotometer FTIR (Fourier Transform Infra Red) merupakan 

spektrofotometer inframerah yang dilengkapi dengan transformasi fourier untuk 

analisis hasil spektrumnya. Metode spektrofotometer yang digunakan adalah 

metode absorpsi, yaitu metode yang didasarkan atas perbedaan penyerapan radiasi 
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inframerah. Absorpsi inframerah oleh suatu materi dapat terjadi jika dipenuhi dua 

syarat, yaitu kesesuaian antara radiasi inframerah dengan frekuensi vibrasional 

molekul sampel dan perubahan momen dipol selama bervibrasi (Chatwal, 1985). 

Spektroskopi FTIR didasarkan pada absorpsi radiasi IR dari ikatan kimia. FTIR 

umumnya digunakan untuk menentukan gugus fungsional tertentu dari suatu 

senyawa atau ikatan kimia yang ada di dalamnya. Puncak serapan yang ditunjukkan 

pada bilangan gelombang tertentu dapat mengindikasikan adanya ikatan kimia 

tertentu (Sashikala dan Shafi, 2014).  

Skala dasar pada spektrum IR adalah bilangan gelombang, yang berkurang dari 

4000 cm-1 ke sekitar 670 cm-1 atau lebih rendah. Pita-pita inframerah dalam sebuah 

spektrum dapak dikelompokkan menurut intensitasnya : kuat (s, strong), medium 

(m), dan lemah (w, weak). Suatu pita lemah yang bertumpang tindih dengan suatu 

pita kuat disebut bahu (sh, shoulder). Banyaknya gugus fungsi yang identik dalam 

sebuah molekul mengubah kuat relatif pita adsorpsinya dalam suatu spektrum 

(Gunawan, 2005).  

Dua daerah penting dalam identifikasi awal spektrum inframerah yaitu pada 

daerah 4000-1300 cm-1 (2,5-7,7 μm) dan daerah 909-650 cm-1 (11,0-15,4 μm). 

Daerah yang mempunyai serapan/kerapatan tinggi disebut sebagai daerah gugus 

fungsi. Vibrasi ulur khas untuk gugus fungsi seperti OH, NH dan C=O terletak pada 

daerah itu. Sebagai contoh serapan khas untuk gugus karbonil berada pada daerah 

1858-1540 cm-1 (5,4-6,5 μm). Pita absorpsi yang kuat bagi senyawa aromatik dan 

heteroaromatik berada pada daerah 1600-1300 cm-1. Tidak adanya serapan kuat di 

daerah 909-650 cm-1 menunjukkan suatu struktur non aromatik. Senyawa-senyawa 

aromatik dan heteromatik menunjukkan vibrasi tekuk C-H keluar bidang (out of 

plane). Bagian tengah spektrum yaitu 1300-909 cm-1 biasanya disebut daerah sidik 

jari. Daerah sidik jari adalah khas untuk setiap senyawa. Serapan untuk gugus 

sulfonat (-SO3H) juga termasuk ke dalam area sidik jari spektrum serapan FTIR. 

Serapan sulfonat menurut beberapa literatur menunjukkan daerah serapannya pada 

rentang 1032-1200 (Wang et al., 2011; Handayani et al.,2013; dan Sasaki et al., 

2006). Pita-pita di daerah ini dihasilkan dari gabungan gerakan tekuk dan ulur dari 

atom-atom yang ada dan khas untuk setiap senyawa (Achmadi, 2003). 
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2.10 Spektrofotometri UV-Visible (Ultra Violet-Visibel) 

Spektrofotometer UV-Visible merupakan salah satu alat untuk menganalisis 

suatu senyawa dengan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang 200-380 

nm (pada sinar ultraviolet) dan 380-780 nm (pada sinar tampak) (Gandjar dan 

Rohman, 2007; Mulja dan Suharman, 1995). Serapan maksimum suatu sampel 

dipengaruhi oleh adanya kromofor dan gugus auksokrom. Interaksi antara gugus 

kromofor dengan radiasi elektromagnetik yang dihasilkan dari sumber radiasi pada 

alat spektrofotometer akan menghasilkan transisi elektromagnetik dan spektra 

serapan elektromagnetik. Tiga kemungkinan yang terjadi ketika sampel 

berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik adalah hamburan, absorpsi, dan emisi 

(Mulja dan Suharman, 1995). 

Kromofor merupakan semua gugus atau gugusan atom berupa ikatan rangkap 

konjugasi (seperti benzena) yang mengabsorpsi radiasi sinar UV dan sinar tampak. 

Sedangkan auksokrom adalah suatu gugus fungsional seperti -OH, -NH2, dan OCH3 

yang memberikan transisi n-a* (Mulja dan Suharman, 1995). Terikatnya gugus 

auksokrom  pada gugus kromofor akan meningkatkan absorbansinya dan 

menggeser puncak serapan ke panjang gelombang yang lebih panjang 

(Sastroamidjojo, 2001). 

Mekanisme spektrofotometer UV-Vis dalam menganalisis absorbansi dari 

sebuah sampel dimulai dengan dihasilkannya cahaya monokromatik dari sumber 

sinar. Cahaya yang dihasilkan kemudian menuju kuvet (wadah sampel). Intensitas 

cahaya yang diteruskan maupun yang diserap oleh sampel dibaca oleh detektor 

yang kemudian menyampaikan ke layar pembaca (Hadi, 2009). Larutan yang 

diamati menggunakan spektrofotometer UV-Vis hendaknya dapat berupa larutan 

tidak berwarna maupun larutan yang berwarna. Untuk larutan yang tidak berwarna 

serapannya bisa dibaca pada panjang gelombang antara 200-350 nm. Sedangkan 

untuk larutan berwarna dapat diukur serapannya pada panjang gelombang antara 

340-750 nm bergantung pada warna sampel itu sendiri. Berikut adalah tabel 2.2 

yang menunjukkan panjang gelombang zat warna yang diabsorpsi dan dipantulkan.  
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Tabel 2.2 Panjang gelombang pada daerah sinar tampak 

Panjang gelombang (nm) Warna yang diabsorpsi Warna yang dipantulkan 
(komplementer) 

340-450 Lembayung Kuning-hijau 

450-495 Biru Kuning 

495-570 Hijau Violet 

570-590 Kuning Biru 

590-620 Jingga Hijau-biru 

620-750 Merah Biru-hijau 
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BAB 3  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama tujuh bulan mulai dari bulan April 2019 

sampai dengan Oktober 2019 di Laboratorium Kimia Organik Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Soedirman. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat  

Alat-alat yang digunakan antara lain: labu leher tiga, magnetic stirrer, hot 

plate stirrer (Cimarec), termometer, kertas saring, corong Buchner, pompa vakum, 

gelas beaker, pipet volum, pipa kapiler, oven (Memmert), gelas erlenmeyer, kertas 

pH Universal, lampu UV, spektrofotometer UV – Vis (A&E LAB), Fourier 

Transfer Infra Red (IR Shimadzu FTIR-8201 PC), 1H Nuclear Magnetic Resonance 

(JNM-ECZ500R, 500 MHz Super Conductive Magnets). 

3.2.2 Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan antara lain: resorsinol p.a. (Merck), 

asetaldehida p.a (Merck), HCl 37% p.a. (Merck), etanol 96% p.a. (Merck), H2SO4 

p.a.(95 – 97%), Ag2SO4 (Merck), NaOH 50%, metanol p.a. (Merck), plat KLT 

(Silica G-600), akuades.  

 

3.3 Prosedur Kerja 

3.3.1 Sintesis C-metilkaliks[4]resorsinarena sulfonat (CMKRS) 

a. Sintesis C-metilkaliks[4]resorsinarena (Sardjono, 2007) 

C-metilkaliks[4]resorsinarena dibuat dengan mereaksikan 5,5 g (0,05 mol) 

resorsinol ke dalam 50 mL etanol:akuades (3:7) dalam sebuah labu leher tiga. 

Campuran kemudian didinginkan hingga suhunya ≤15℃ . Kemudian ditambahkan 

5 mL HCl pekat tetes demi tetes. Sebanyak 2,8 mL(0,05 mol) asetaldehida 

ditambahkan tetes demi tetes selama 30 menit. Campuran kemudian direfluks 

selama 24 jam pada suhu kisaran 75-80℃. Endapan yang terpisah kemudian 


