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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Modifikasi adalah penggabungan dua molekul atau lebih menghasilkan 

senyawa yang lebih kompleks, tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta 

menampilkan bentuk yang lebih baik dari aslinya (Kuswandi et al., 2016). Menurut 

López et al. (2017), modifikasi dari beberapa senyawa dapat menghasilkan 

senyawa yang konvergen, menghasilkan hasil reaksi atom yang lebih baik, serta 

membutuhkan waktu dan upaya yang lebih sedikit untuk menghasilkan molekul 

kompleks. Seperti yang sudah ada pada penelitian sebelumnya yang juga 

memodifikasi beberapa senyawa, yaitu senyawa 4-[(E)-2-(4-okso-3-

fenilkuinazolin-2-il) etenil]-benzensulfonamida dengan analognya menghasilkan 

aktivitas antioksidan yang lebih besar dibandingkan dengan kontrolnya, dengan 

nilai absorbansi masing- masing, yaitu 0,6709 dan 0,6775 (Jatmika et al., 2015). 

Berdasarkan penelitian lain yang juga melakukan modifikasi, yaitu dengan 

menghasilkan senyawa dari vanilin dan p-toluidine menggunakan metode grinding 

menghasilkan rendemen mencapai 95% (Hasanah et al., 2017). Metode grinding 

merupakan salah satu metode ramah lingkungan atau biasa disebut sebagai green 

method. Selain itu, metode grinding dapat digunakan untuk mensintesis suatu 

produk tanpa menggunakan solven (green chemistry solvent-free) sehingga mudah 

digunakan dan less energy. 



 
2 

Reagen Lawsone merupakan senyawa pigmen yang berasal dari daun 

tanaman pacar kuku (Lawsonia inermis Linn). Biasa digunakan dalam campuran 

kosmetik, seperti pewarna rambut maupun pewarna tubuh (tato) biasa dikenal 

dengan daun inai atau henna. Daun tanaman pacar kuku memiliki komponen fenol 

yang dapat berperan sebagai antitumor, antibakteri, dan antijamur (López et al., 

2017). Namun, setelah diteliti lebih lanjut bahwa daun ini memiliki fungsi lain, 

yaitu memiliki kemampuan antioksidan. Aktivitas antioksidan pada reagen 

Lawsone yang telah dijual secara komersial diketahui sebesar 51,36±1.9% (Karima 

dan Meliti, 2015).  

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi 

dengan memberikan elektron (donor elektron) atau mengikat radikal bebas dan 

molekul yang sangat reaktif sehingga kerusakan sel dapat dihambat (Winarsi, 

2007).  

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu modifikasi dari Lawsone 

yang didasarkan pada penelitian Lopez et al. (2017), yaitu membuat modifikasi dari 

Lawsone dengan benzaldehid dan 3-chloroaniline menggunakan ultrasound 

irradiation selama 15 menit menghasilkan reaksi mannich bases. Modifikasi yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah dengan penggabungan beberapa senyawa, 

yaitu senyawa aldehid aromatik dan gugus amina. Senyawa aldehid aromatik 

memiliki kemampuan aktivitas antioksidan dan senyawa amina sebagai pengikat. 

Senyawa aldehid aromatik terdapat banyak dalam biji-bijian, yaitu benzaldehid 

yang berasal dari kacang almond, sinamaldehid berasal dari tanaman kayu manis, 

dan vanilin berasal dari tanaman vanili. Sedangkan gugus amina yang paling 
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sederhana, yaitu hidrazin dan amina berstruktur kompleks, yaitu 3-chloroaniline. 

Oleh karena itu, diharapkan dari modifikasi Lawsone tersebut menghasilkan suatu 

senyawa kompleks yang dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dengan 

menggunakan metode grinding. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Reagen Lawsone dan senyawa aldehid aromatik memiliki aktivitas 

antioksidan, serta dibutuhkan amina sebagai pengikat. Modifikasi dari ketiganya 

diperlukan untuk meningkatkan antivitas antioksidan. Namun, belum diketahui 

senyawa aldehid aromatik dari sinamaldehid, benzaldehid atau vanilin dan amina 

dari hidrazin atau 3-chloroaniline yang tepat untuk direaksikan dengan reagen 

Lawsone dalam meningkatkan aktivitas antioksidan dan meningkatkan rendemen. 

Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian ini dapat menghasilkan modifikasi dari 

ketiga senyawa menjadi suatu senyawa baru yang lebih kompleks menggunakan 

metode grinding dalam meningkatkan kemampuan antioksidan dan rendemen yang 

tinggi. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah melakukan modifikasi reagen 

Lawsone dengan senyawa aldehid aromatik dan gugus amina dengan metode 

grinding yang berpotensi untuk meningkatkan aktivitas antioksidan. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan rendemen tertinggi dari hasil modifikasi Lawsone. 

2. Menentukan dan mengidentifikasi jenis senyawa aldehid aromatik yang dapat 

meningkatkan aktivitas antioksidan dari hasil modifikasi Lawsone. 

3. Menentukan dan mengidentifikasi jenis amina yang dapat meningkatkan 

aktivitas antioksidan dari hasil modifikasi Lawsone. 

4. Menentukan dan mengidentifikasi struktur kimia hasil modifikasi Lawsone 

dengan menggunakan metode grinding berdasarkan berat molekulnya. 

 

 

 


