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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian mengenai sintesis quinoline (1-benzazine) dari senyawa 

sinamaldehid. Tujuan penelitian ini adalah untuk mensintesis produk quinoline dari hasil 

nitrasi senyawa sinamaldehid dan menentukan persentase produk yang dihasilkan dari reaksi 

tersebut. Sintesis senyawa ini dapat memaksimalkan pemanfaatan dari sinamaldehid dan 

menghasilkan senyawa quinoline yang memiliki potensi sebagai obat. Beberapa tahap yang 

dilakukan dalam sintesis senyawa target yaitu nitrasi senyawa sinamaldehid kemudian 

dilakukan reduksi dengan menggunakan asam klorida, katalis Sn, dan pelarut metanol. Hasil 

sintesis selanjutnya dianalisis dengan menggunakan GC-MS. Dari proses nitrasi sinamaldehid 

dihasilkan nitrosinamaldehid dengan persentase produk nitrasi sebesar 23,75% dan dari 

reaksi reduksi nitrosinamaldehid dihasilkkan persentase produk quinoline sebesar 48,45%. 

Kata Kunci: Quinoline, Sinamaldehid, Nitrosinamaldehid, Nitrasi. 

 

ABSTRACT 

Preliminary study of synthesis quinoline (1-benzazine) compound from cinnamaldehyde has 

conducted.  The purpose of this research is to synthesize quinoline by using nitration of 

cinnamaldehyde and to determine the percentage of yield. The synthesis of this compound 

could maximize the utilization of cinnamaldehyde and generate a compound that has 

potential as drug. Several steps needed to be done prior to the synthesis of target compound 

are nitration of cinnamaldehyde and than synthesis of target compound was carried out by 

using reduction methode using hidrocloric acid, Sn catalist, and methanol as solvent. The 

result was then analized by GC-MS. Resulf of nitration is nitrocinnamaldehyde with 

persentage of yield 23,75%. Afterwards, reduction of nitrocinnamaldehyde is generate 

quinoline with percentage of yield 48,45% with molecular formula C9H7N was obtained. 

Keywords: quinoline,cinnamaldehyde, nitrocinnamaldehyde, nitration. 

 

PENDAHULUAN 

Quinoline adalah senyawa alkaloid 

yang memiliki cincin heterosiklik 

nitrogen. Struktur kimia tersebut 

menjadikan quinoline sebagai starting 

material penting dalam sintesis dan 

transformasi bahan baku obat. Menurut 

Marella, dkk. (2013), quinoline memiliki 

aktivitas biologi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai antimalaria, analgesik, 

antineoplastik, antifungal, antiviral, dan 

antiprotozoal. Tidak hanya dalam bidang 

farmasi, quinoline juga digunakan secara 

luas pada berbagai bidang industri antara 

lain industri minuman, industri kosmetik 

dan industri biopestisida (SIL, 2000). Hal 
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ini menyebabkan permintaan akan 

senyawa tersebut semakin meningkat. 

Sumber senyawa quinoline di alam 

adalah dari tumbuhan kina (Cinchona sp.). 

Namun, proses isolasi quinoline dari 

tumbuhan kina memerlukan waktu yang 

cukup lama. Kelimpahan tumbuhan kina 

juga tidak tinggi. Hal ini mengakibatkan 

produksi quinoline tidak mampu 

memenuhi tingginya permintaan terhadap 

senyawa tersebut.  

Mengingat kebutuhan akan 

senyawa alkaloid ini makin meningkat, 

maka sejak tahun 1974 banyak peneliti 

telah mengembangkan teknik untuk 

memproduksi quinoline dalam sistem 

kultur sel tanaman. Pada tahun 1987 

Scragg dan Allan telah mengembangkan 

biosintesis alkaloid kina dengan teknik 

kultur sel tanaman. Namun mereka 

berkesimpulan bahwa produksi alkaloid 

yang dihasilkan masih rendah yaitu 

0,039% berat kering, sementara biaya 

produksinya sangat mahal. Sampai saat ini 

belum ada proses bioteknologi yang 

efektif dan efisien untuk menghasilkan 

alkaloid quinoline (Winarno, 2006). Oleh 

karena itu, diperlukan alternatif lain dalam 

memproduksi alkaloid quinoline, salah 

satunya melalui metode sintesis. 

Dalam melakukan sintesis 

quinoline, perlu dipilih metode yang tepat 

dan starting material dengan struktur 

kimia yang sesuai. Salah satu bahan yang 

dapat digunakan adalah sinamaldehid. 

Senyawa sinamaldehid merupakan 

senyawa kimia yang dapat diisolasi dari 

tanaman kayu manis (Cinnamomum 

burmanii). Sinamaldehid terdiri dari 

beberapa gugus fungsi, yaitu aldehid dan 

propenal yang terkonjugasi ring benzena. 

Gugus-gugus fungsi tersebut 

memungkinkan sinamadehid dapat 

ditransformasi menjadi quinoline melalui 

reaksi nitrasi. Selain struktur kimia yang 

dimilikinya, sinamaldehid juga dipilih 

karena kelimpahan tumbuhan kayu manis 

yang tinggi. Kayu manis (Cinnamomum 

burmanii) merupakan tanaman tahunan 

yang tumbuh sangat baik di daerah tropis 

seperti Indonesia. Hampir 85% dari kayu 

manis di pasar dunia berasal dari 

Indonesia (Greeners.co 2017). Sehingga 

ketersediaan kayu manis untuk 

mengisolasi sinamadehid sangat tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

penelitian megenai sintesis quinoline dari 

senyawa sinamaldehid sangat penting 

dilakukan untuk dapat mengetahui  potensi 

sinamaldehid sebagai sumber bahan baru 

dalam produksi quinoline. Sintesis 

quinoline dalam penelitian ini dilakukan 

melalui reaksi nitrasi untuk menghasilkan 

senyawa nitrosinamaldehid yang 

dilanjutkan dengan reaksi reduksi 

menggunakan Sn dan HCl sehingga 

terbentuk senyawa quinoline. 

METODE PENELITIAN 

Alat-alat Penelitian 

Adapun peralatan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah peralatan gelas, 

neraca analitik, pipet volume 5 mL, rubber 

bulb, magnetic stirrer, seperangkat alat 

kromatografi kolom, chamber, tutup 

chamber, pipa kapiler, botol vial, pinset, 

aluminium foil, alat tulis dan alat-alat 

analisis seperti UV-Vis (Spectroline 

Model CM-10), dan GC-MS (GCMS-

QP2010 SHIMADZU). 

 

Bahan-bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian adalah akuades, 

sinamaldehid komersil, diklorometana 

(DCM) (p.a), n-heksana (p.a),  HNO3 

pekat (p.a), (CH3CO)2O anhidrida, 

CH3COOH glasial (p.a), HCl pekat (p.a),  

etanol (p.a), serbuk timah (Sn), Na2SO4 

anhidrat, tisu, es batu, kertas saring biasa, 

kertas saring Whatman, plat Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT), silika gel (p.a). 

 

Nitrasi Sinamaldehid 

Reaksi nitrasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini mengadopsi metode 

dari Buckles dan Bellis (1963).  Wadah ice 
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bath disiapkan untuk digunakan pada 

proses reaksi nitrasi sinamaldehid. 

Sebanyak 11,1 gram sinamaldehid 

ditimbang, kemudian dimasukkan ke 

dalam erlenmeyer 250 mL. Sebanyak 45 

mL larutan asam asetat anhidrida diukur, 

kemudian dimasukkan dalam erlenmeyer 

250 mL tadi sambil diaduk di dalam 

wadah ice bath dengan suhu 0°-5°C. 

Sebanyak 3,6 mL HNO3 pekat diukur, 

kemudian dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer 250 mL sambil diaduk di 

dalam wadah ice bath dengan suhu 0°-

5°C. Sebanyak 10 mL CH3COOH glasial 

diukur, kemudian dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer 250 mL sambil diaduk di 

dalam wadah ice bath dengan suhu 0°-

5°C. Campuran diaduk selama 3-4 jam 

sambil dipertahankan suhunya tetap dingin 

0°-5°C. Campuran di dalam erlenmeyer  

tersebut kemudian didiamkan dalam suhu 

ruangan selama 2 hari. Lalu campuran 

ditambahkan dengan asam klorida (HCl) 

20% sedikit demi sedikit sampai terbentuk 

endapan. Penambahan HCl 20% 

dihentikan, dan campuran didiamkan 

dalam ice bath sampai terbentuk endapan 

yang sempurna. Endapan yang terbentuk 

kemudian disaring dengan menggunakan 

corong Buchner, dan diperoleh endapan 

yang berwarna kuning-menyala. 

Selanjutnya endapan yang dihasilkan 

direkristalisasi dengan penambahan etanol 

95% pada suhu rendah. Produk tambahan 

bisa diperoleh dari filtratnya yang 

ditambahkan dengan akuades sedikit demi 

sedikit pada suhu rendah  hingga terbentuk 

endapan. Endapan yang dihasilkan 

kemudian disaring dengan corong 

Buchner. Endapan yang dihasilkan 

kemudian dianalisis dengan GC-MC dan 

FTIR. 

Reduksi Nitrosinamadehid 

 Reduksi senyawa 

nitrosinamaldehid dilakukan dengan 

mengadopsi metode Sudarma, dkk. (2009) 

yang dimodifikasi. Sebanyak 1 gram 

nitrosinamaldehid dimasukkan dalam 

erlenmeyer 250 mL dan dilarutkan dengan 

campuran 25 mL metanol dan 5 mL HCl 

pekat. Larutan direfluks dengan serbuk 

timah (Sn) sebanyak 1 gram selama 1 jam. 

Ditambahkan timah (Sn) sebanyak 0,5 

gram dan 5 mL HCl pekat dalam 

campuran dan direfluks lagi selama 1 jam. 

Campuran didinginkan dan disaring untuk 

memisahkan serbuk tin (Sn). Metanol 

diuapkan dengan rotary evaporator. 

Selanjutnya dilakukan penambahan 

akuades (H2O)  sebanyak 25 mL. Larutan 

dimasukkan ke dalam corong pisah dan 

diekstraksi dengan DCM (3x25 mL), 

kemudian dikeringkan dengan Na2CO3 

anhidrat. DCM diuapkan sehingga 

diperoleh produk reaksi. Produk hasil 

reaksi ditimbang dan senyawa yang 

terbentuk dianalisis dengan KLT, 

menggunakan eluen DCM dan n-

heksana(1:1), serta dikarakterisasi dengan 

instrumen GC-MS dan FTIR.  

 

PEMBAHASAN 

Nitrasi Sinamaldehid 

 Nitrasi sinamaldehid dilakuka 

dengan mengadopsi metode Buckles dan 

Bellis (1963) yaitu dengan menggunakan 

HNO3 dan CH3COOH. Tahapan pertama 

dari reaksi ini adalah pembentukan 

elektrofil –NO2
+
 seperti pada. Tahapan 

berikutnya adalah reaksi substitusi 

elektrofil (-NO2
+
) pada sinamaldehid 

(Gambar 1). Pada reaksi ini, -NO2
+
 

tersubstitusi pada posisi orto, karena 

adanya gugus fungsi propenal pada 

sinamaldehid yang merupakan gugus 

prioritas yang akan mengarahkan 

substituen pada posisi orto dan para 

(Fessenden dan Fessenden, 2010). Produk 

dominan pada posisi orto bisa 

dipengaruhioleh hibridisassi dari senyawa 

dan dari resonansinya. Adanya gugus yang 

tersubstitusi lebih dulu juga dapat 

mempengaruhi induksi dari substitusi 

selanjutnya, sehingga produk lebih 

dominan pada posisi orto.   
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Gambar 1 Reaksi Pembentukan 

Nitrosinamaldehid 

    

Gambar 2 Hasil uji KLT reaksi nitrasi 

sinamaldehid, eluen Diklorometana 

(DCM) dan n-heksana 1:1, Standar 

sinamaldehid dan nitrosinnamaldehid 

dengan visualisasi sinar UV-254 nm. 

 Berdasarkan dari analisis KLT, 

diperoleh nilai Rf 0,42  pada senyawa 

hasil nitrasi. Nilai Rf yang dimiliki oleh 

senyawa nitrosinamaldehid ini jauh 

berbeda dengan nilai Rf senyawa asalnya 

yaitu sinamaldehid sebesar 0,62. Nilai Rf 

yang berbeda menunjukkan kedua 

senyawa memiliki kepolaran yang 

berbeda, dimana senyawa 

nitrosinamaldehid lebih polar 

dibandingkan sinamaldehid. 

 

Gambar 3  Kromatogram Analisis GC-

MS Nitrosinamaldehid 

 

Gambar 4 Spektrum Massa Senyawa 
Target Nitrosinamaldehid dengan Rumus 

Molekul C9H7NO3 

Hasil analisis dengan GC-MS 

menunjukkan adanya 1 puncak senyawa 

murni dengan nilai m/z 177. Senyawa 

target dapat dilihat pada waktu retensi 

10,900 dengan adanya puncak yang 

memberikan informasi terbentuknya 

senyawa nitrosinamaldehid. Hal ini 

dibuktikan dengan kesesuaian antara berat 

molekul nitrosinamaldehid (177 

gram/mol) dengan nilai m/z yang terlihat 

pada hasil analisis. Selisih berat molekul 

dari senyawa target dengan starting 

material adalah 45 gram/mol, yang 

mengindikasikan bahwa senyawa 

sinamaldehid telah tersubstitusi dengan 

gugus fungsi -NO2 (berat molekul 45 

gram/mol). 

 

Gambar 5 Spektrum FTIR 

Nitrosinamaldehid 

Dari spektrum tersebut terlihat 

serapan pada bilangan gelombang 1686,73 

cm
-1

 yang menunjukkan gugus C=O dan 

serapan C-H pada daerah 2831,9 cm
-1

 dan 

2742,6 cm
-1

 yang menujukkan adanya 

gugus aldehid. Adapun serapan 1573,09 

cm
-1 

menandakan adanya gugus aromatis 

yang diperjelas dengan serapan C-H di 

sekitar 3000 cm
-1

. Gugus fungsi nitro 

dalam senyawa ini ditandai dengan adanya 

serapan C-N dengan intensitas medium 

pada 1265,54 cm
-1 

serta gugus nitro (N=O) 

pada serapan 1527,11 cm
-1

 dan 1347,45 

Sinamaldehid 

 
Nitrosinamaldehid 
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cm
-1

. Gugus fungsi yang terlihat pada 

spektrum pada FTIR hasil nitrasi 

merupakan gugus fungsi yang identik 

dengan senyawa nitrosinamaldehid. 

Munculnya serapan yang kuat dan lebar 

pada bilangan gelombang 3424,24 cm
-1

 

besar kemungkinan besar merupakan 

gugus O-H yang berasal dari sisa etanol 

yang digunakan sebagai pelarut dalam 

proses rekristalisasi.  

Reduksi Nitrosinamaldehid 

 Senyawa yang mengandung gugus 

nitro dapat direduksi menjadi amina 

primer.  Senyawa nitro dapat direduksi 

oleh hidrogen katalitik atau dengan 

reduktor logam seperti besi dengan asam 

klorida (Fessenden dan Fessenden, 2010). 

Tahapan reaksi yang terjadi dalam proses 

reduksi diawali dengan reduksi gugus 

nitrosinamaldehid menjadi 

aminosinamaldehid (Gambar 6) yang 

dilanjutkan dengan siklisasi senyawa 

aminosinamaldehid membentuk senyawa 

target quinoline (Gambar 7). 

 

Gambar 6 Reduksi nitrosinamaldehid 

menjadi aminosinamaldehid 

 

Gambar 7  Mekanisme Reaksi Siklisasi 

Pembentukan Senyawa Target Quinoline 

dari Aminosinamaldehid 

 Dari hasil analisis dengan  

KLT terlihat bahwa Rf antara 

nitrosinamaldehid dengan quinoline sangat 

berbeda yaitu 0,42 untuk 

nitrosinamaldehid dan 0,2 untuk senyawa 

quinoline.  Hal ini menunjukkan  bahwa 

sudah tidak terdapat starting material 

dalam produk reaksi yang didapatkan, dan 

senyawa quinoline lebih polar dari 

nitrosinamaldehid.  

 

Gambar 8 Hasil uji KLT reaksi reduksi 

nitrosinamaldehid, eluen Diklorometana 

(DCM) dan n-heksan (1:1), perbandingan 

nitrosinamaldehid dan produk reaksi 

dengan visualisasi sinar UV-254 nm. 

 

Gambar 9 Kromatogram Analisis GC-MS 

Hasil Reduksi Senyawa Nitrosinamaldehid 

 

 

Gambar 10 Spektrum Massa Senyawa 

Target Quinoline dengan Rumus Molekul 

C9H7N dengan m/z 129 

 Berdasarkan hasil analisis dengan 

GC-MS terdapat 2 puncak yang 

mempunyai nilai m/z sebesar 129, yaitu 

Quinoline 
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nilai yang sama dengan berat molekul 

senyawa target quonoline (129 gram/mol). 

Adapun spektrum massa yang ditunjukkan 

oleh Gambar 4.14 memiliki struktur 

kerangka berupa senyawa cinnamil nitril 

dengan waktu retensi 9,146 dan 

kelimpahan sebesar 42,72%. Sementara 

pada line 3 menunjukkan adanya senyawa 

quinoline dengan waktu retensi 11,340 dan 

kelimpahan 20,94%. Namun, dilihat dari 

mekanisme reaksi yang kemungkinan 

terjadi dan dari starting material yang 

digunakan dalam reaksi yang dilakukan, 

tidak memungkinkan terbentuknya 

senyawa quinoline, sehingga besar 

kemungkinan bahwa senyawa yang 

terbentuk adalah senyawa target quinoline. 

 Dilihat dari nilai m/z yang sama 

antara spektrum massa yaitu 129, maka 

besar kemungkinan bahwa keduanya 

adalah satu senyawa yang sama, yaitu 

senyawa quinoline. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan dengan 

menggunakan instrumen spektroskopi 

massa GC-MS, diperoleh senyawa target 

quinoline dengan kelimpahan  sebesar 

20,94%. Karakterisasi selanjutnya 

dilakukan dengan FTIR untuk 

menganalisis gugus fungsi yang terdapat 

dalam senyawa quinoline hasil reduksi 

dari nitrosinamaldehid.  

 

Gambar 11 Spektrum FTIR Quinoline 

Dari spektrum di atas dapat dilihat adanya 

serapan yang khas pada senyawa quinoline 

yaitu serapan C=N dan C-N pada 1636,99 

cm
-1

 dan 1265,24 cm
-1

 yang tidak jauh 

berbeda dengan hasil penelitian 

Puviarasan, dkk. (2004) yaitu pada 1507 

cm
-1

 untuk gugus C=N dan 1281cm
-1

 

untuk C-N. Adanya cincin aromatis 

ditunjukkan dengan serapan pada bilangan 

gelombang 1556,05 cm
-1

 dan diperjelas 

oleh serapan C-H pada 3054,36 cm
-1

. 

Gugus fungsi yang terdapat pada spektrum 

tersebut merupakan gugus fungsi yang 

identik dengan gugus fungsi yang terdapat 

pada senyawa target quinoline.   

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Senyawa quinoline dapat disintesis 

dari sinamaldehid yang dinitrasi dan 

dilanjutkan dengan reduksi senyawa 

nitrosinamaldehid dengan 

menggunakan katalis Sn dan HCl 

dalam pelarut metanol yang 

membentuk senyawa 

aminosinamaldehid yang kemudian 

mengalami siklisasi menghasilkan 

quinoline.  

2. Persentase produk yang dihasilkan 

dari reaksi nitrasi sinamaldehid 

membentuk nitrosinamaldehid adalah 

23,75%, dan persentase produk 

quinoline dari nitrosinamaldehid 

sebesar 48,45%. 

 

Saran 

1. Perlu dilakukan purifikasi senyawa 

hasil reduksi untuk memperoleh 

produk yang murni. 

2. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut 

agar mengetahui struktur senyawa 

yang diperoleh dari  reduksi 

nitrosinamaldehid dengan 

menggunakan instrumen NMR untuk 

memastikan struktur senyawa yang 

terbentuk. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai manfaat senyawa hasil 

reduksi nitrosinamaldehid dalam 

pemanfaatannya sebagai bahan baku 

obat.  
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