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ABSTRAK

SINTESIS, KARAKTERISASI, DAN UJI PENDAHULUAN SENYAWA
TURUNAN TRIFENILTIMAH(IV) BENZOAT SEBAGAI

ANTIMALARIA

Oleh

Della Mita Andini

Sintesis senyawa trifeniltimah(IV) 4-klorobenzoat dan trifeniltimah(IV) 4-
hidroksibenzoat telah berhasil dilakukan.  Sintesis diawali dengan mereaksikan
senyawa antara trifeniltimah(IV) hidroksida dengan ligan karboksilat yaitu asam
4-klorobenzoat dan asam 4-hidroksibenzoat dalam pelarut metanol dengan
perbandingan mol 1:1. Kedua senyawa yang diperoleh berupa serbuk berwarna
putih dengan rendemen masing-masing 98,89% dan 92,40%. Senyawa hasil
sintesis telah divalidasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis, IR, spektrometer
NMR dan microelemental analyzer. Senyawa hasil sintesis selanjutnya diuji
aktivitas antimalarianya terhadap parasit Plasmodium falciparum strain 3D7
secara in vitro. Hasil pengujian menunjukkan bahwa trifeniltimah(IV) 4-
klorobenzoat dan trifeniltimah(IV) 4-hidroksibenzoat berpotensi sebagai obat
malaria namun kedua senyawa tersebut kurang efektif jika dibandingkan dengan
klorokuin.

Kata Kunci : antimalaria, Plasmodium falciparum, turunan trifeniltimah(IV)

benzoat



ABSTRACT

THE SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND PRELIMINARY TEST OF
TRIPHENYLTIN(IV) BENZOATE DERIVATIVE COMPOUNDS AS

ANTIMALARIAL

By

Della Mita Andini

Synthesis of triphenyltin(IV) 4-chlorobenzoate and triphenyltin(IV) 4-
hydroxybenzoate has been successfully performed.  Synthesis was commenced by
reacting the triphenyltin(IV) hydroxyde intermediates with the carboxylate ligands
as 4-chlorobenzoic acid and 4-hydroxybenzoic acid in methanol with ratio 1:1.
Both of the compounds were produced as white solid the yield of 98.89% and
92.40%, respectively. The yields were validated using UV-Vis, infrared
spectrophotometer, NMR spectrometer and microelemental analyzer. The
synthesized compounds were tested of the antimalarial activity towards
Plasmodium falciparum strain 3D7 parasite. Preliminary test result showed that
the triphenyltin(IV) 4-chlorobenzoate and triphenyltin(IV) 4-hydroxybenzoate
were potential as malarial drugs but they were less effective than chloroquine.

Keyword: antimalarial, Plasmodium falciparum, triphenyltin(IV) benzoate derivatives
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1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Malaria masih merupakan masalah kesehatan di dunia terutama di negara-negara

berkembang yang beriklim tropis dan subtropis. Malaria merupakan penyakit

menular yang disebabkan oleh parasit (protozoa) dari genus Plasmodium dan

dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nyamuk ini

umumnya menggigit manusia pada malam hari, dan proses penularannya akan

lebih intensif terjadi di daerah endemik (Maulana, 2003).

Plasmodium penyebab malaria mempunyai empat spesies yang bersifat parasitik

bagi manusia yaitu P. falciparum dengan masa inkubasi 7-14 hari, P. vivax

dengan masa inkubasi 8-14 hari, P. oval dengan masa inkubasi 8-14 hari, dan

P. malariae dengan masa inkubasi 7-30 hari (Achmadi, 2010). P. falciparum

dapat menyebabkan suatu komplikasi yang berbahaya bahkan dapat menimbulkan

kematian, sehingga disebut juga dengan istilah malaria berat (Harijanto dkk,

2010).
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P. falciparum adalah jenis Plasmodium yang paling banyak ditemukan di

Indonesia (Boyd, 1970).  Daerah endemik P. falciparum adalah Papua,

Kalimantan, Sulawesi Utara, Lombok dan pulau-pulau di wilayah Indonesia

Timur, sedangkan di pulau Jawa tersebar di Pacitan, Jepara, Kulonprogo,

Tulungagung dan Malang Selatan (Harijanto, 2006). P. falciparum merupakan

jenis parasit yang paling patogen karena kemampuannya menyerang eritrosit

muda dan tua serta memiliki resiko kematian yang tinggi pada individu non-imun

(Schlesinger et al., 1988). Gejala yang mungkin timbul akibat infeksi parasit jenis

ini berupa demam terus menerus, gangguan gastrointestinal, mengantuk, badan

lemas, nyeri kepala, berkeringat, batuk, nyeri sendi, sesak napas dan pucat

(Harijanto dkk, 2010).

Pengobatan malaria sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan tiga faktor

utama, yaitu spesies Plasmodium, status klinis penderita dan kepekaan obat

terhadap parasit yang menginfeksi. Obat antimalaria yang dapat digunakan untuk

memberantas malaria berbeda-beda, misalnya untuk malaria falcifarum adalah

artemisinin dan deriviatnya, chinchona alkaloid, klorokuin, meflokuin,

balofantrin, sulfadoksin-pirimetamin, dan proguanil (Zupriwidani, 2013).

Resistensi P. falciparum terhadap obat antimalaria seperti klorokuin dan

sulfadoksin-pirimetamin telah menyebabkan penyakit ini sulit untuk disembuhkan

terutama di daerah endemik (White, 2004; Soni et al, 2005).

Banyak upaya penelitian yang terus dilakukan untuk mengembangkan senyawa

baru yang memiliki pontensi untuk dijadikan sebagai alternatif pengobatan

malaria.  Perspektif baru dalam pengobatan malaria memerlukan strategi yang
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unik melalui pengembangan obat berbasis logam sebagai agen antimalaria (Bharti

and Singh, 2009).  Sintesis antara kompleks organologam dengan senyawa yang

memiliki potensi sebagai obat antimalaria cukup menjanjikan terhadap

pengobatan infeksi malaria (Awang et al., 2014).  Penelitian in vitro kompleks

organologam dengan metaloporfina menunjukan efektivitas yang baik terhadap

parasit Plasmodium (Pradines et al., 2005). Kompleks timah(IV) ditiokarbamat

juga mendapat perhatian karena dapat digunakan sebagai agen antimalaria

(Pellei et al., 2006).

Senyawa organotimah merupakan senyawa yang mengandung sedikitnya satu

ikatan kovalen C-Sn. Sebagian besar senyawa organotimah dapat dianggap

sebagai turunan dari RnSnX4-n (n = 1-4) dan diklasifikasikan sebagai mono-, di-,

tri-, dan tetra- organotimah(IV) tergantung pada jumlah gugus alkil (R) atau aril

(Ar) yang terikat. Gugus (R) pada senyawa organotimah biasanya metil, butil,

oktil atau fenil, sedangkan anion (X) biasanya adalah klorida, fluorida, oksida,

hidroksida, suatu karboksilat atau suatu thiolat (Pellerito and Nagy, 2002).

Keunggulan senyawa organotimah(IV) tidak hanya pada sifat kimia dan

strukturnya yang sangat menarik, tetapi penggunaannya juga terus meningkat

yaitu diantaranya sebagai biosida pertanian (Pellerito and Nagy, 2002; Gielen,

2003), antifungi (Bonire et al., 1998; Hadi et al., 2009), katalis (Blunden et al.,

1987), antikanker (de Vos et al.,1998; Hadi and Rilyanti, 2010; Hadi et al., 2012),

inhibitor korosi (Singh et al., 2010; Rastogi et al., 2011) dan juga beberapa

penelitian tentang senyawa organotimah(IV) juga dilakukan untuk mempelajari
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sifat biologis terhadap bakteri dan jamur (Teoh et al., 1997; Maiti et al., 1988;

Novelli et al., 1999; Gielen et al., 2000; Crouse et al., 2004; Gleeson et al., 2008).

Kereaktifan biologis dari senyawa organotimah(IV) ditentukan oleh jumlah dasar

dari gugus organik yang terikat pada atom pusat Sn.  Anion yang terikat dalam

senyawa organotimah(IV) tidak hanya bertindak sebagai penentu sekunder

kereaktifan senyawa organotimah(IV) tersebut, namun berperan penting dan dapat

meningkatkan kereaktifan dalam berbagai uji biologis.  Di antara berbagai

kompleks organotimah dengan molekul biologi, kompleks organotimah

karboksilat mendapat perhatian khusus karena senyawa ini memiliki aktivitas

biologis yang lebih kuat dibandingkan dengan kompleks organotimah lainnya

(Pellerito and Nagy, 2002; Szorcsik et al., 2002).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hansch and Verma (2009)

membuktikan bahwa senyawa organotimah(IV) karboksilat memiliki aktivitas

larvasida yang cukup baik terhadap nyamuk Anopheles stephensi dan Aedes

aegypti, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Awang et al. (2014)

menunjukkan bahwa senyawa trifeniltimah(IV) etilfenilditiokarbamat memiliki

potensi sebagai agen antimalaria terhadap parasit P. berghei. Berdasarkan

informasi tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan sintesis dengan

mereaksikan senyawa trifeniltimah(IV) hidroksida sebagai prekursor dengan ligan

asam 4-klorobenzoat dan asam 4-hidroksibenzoat sehingga menghasilkan

senyawa trifeniltimah(IV) 4-klorobenzoat dan trifeniltimah(IV) 4-

hidroksibenzoat. Kedua senyawa hasil sintesis selanjutnya akan dikarakterisasi

dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer IR,
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spektrometer NMR dan microelemental analyzer dan diuji aktivitas antimalarianya

terhadap parasit jenis P. falciparum strain 3D7 secara in vitro.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mensintesis senyawa trifeniltimah(IV) 4-klorobenzoat dan trifeniltimah(IV)

4-hidroksibenzoat.

2. Mengkarakterisasi senyawa hasil sintesis trifeniltimah(IV) 4-klorobenzoat dan

trifeniltimah(IV) 4-hidroksibenzoat menggunakan spektrofotometer UV-Vis,

spektrofotometer IR, spektrometer NMR dan microelemental analyzer.

3. Menguji dan membandingkan aktivitas antimalaria senyawa trifeniltimah(IV)

4-klorobenzoat, dan trifeniltimah(IV) 4-hidroksibenzoat terhadap parasit

P. falciparum strain 3D7 secara in vitro.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

perkembangan ilmu pengetahuan khusunya di bidang organologam, serta

memberikan informasi mengenai turunan senyawa organotimah(IV) karboksilat

yang dapat digunakan sebagai agen antimalaria.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Senyawa Organologam

Senyawa organologam merupakan senyawa yang memiliki minimal satu ikatan

langsung antara atom karbon dari gugus organik dengan atom logam. Senyawa

yang mengandung ikatan karbon dengan arsen, fosfor, silikon, ataupun boron

termasuk dalam katagori organologam, tetapi untuk senyawa yang mengandung

ikatan antara atom logam dengan oksigen, belerang, nitrogen, maupun dengan

suatu halogen tidak termasuk sebagai senyawa organologam. Salah satu contoh

yakni suatu alkoksida seperti Ti(C3H7O)4 bukan termasuk senyawa organologam

karena gugus organiknya terikat pada Ti melalui atom oksigen.  Berbeda dengan

senyawa (C6H5)Ti(OC3H7)3 yang termasuk senyawa organologam karena terdapat

satu ikatan langsung antara atom C dari gugus fenil dengan logam Ti.

Berdasarkan bentuk ikatan pada senyawa organologam, senyawa tersebut dapat

dikatakan sebagai jembatan antara kimia organik dan anorganik. Sifat senyawa

organologam yang umum ialah memiliki atom karbon yang lebih elektronegatif

daripada kebanyakan logamnya.
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Terdapat beberapa kecenderungan jenis-jenis ikatan yang terbentuk pada

senyawaan organologam (Cotton dan Wilkinson, 2007):

a. Senyawaan ionik dari logam elektropositif

Senyawa organologam yang relatif sangat elektropositif umumnya bersifat

ionik, dan tidak larut dalam pelarut organik, serta sangat reaktif terhadap udara

dan air. Senyawa ini terbentuk bila suatu radikal terikat pada logam dengan

keelektropositifan yang sangat tinggi, misalnya logam alkali atau alkali tanah.

b. Senyawaan organologam yang memiliki ikatan σ (sigma)

Senyawa ini memiliki ikatan σ yang terbentuk antara gugus organik dan atom

logam dengan keelektropositifan rendah. Jenis ikatannya dapat digolongkan

sebagai ikatan kovalen (meskipun masih ada sifat ionik) dan sifat kimianya

ditentukan dari sifat kimia karbon yang disebabkan oleh beberapa faktor

berikut:

1. Kemungkinan penggunaan orbital d yang lebih tinggi, seperti pada SiR4

yang tidak tampak dalam CR4.

2. Kemampuan donor alkil atau aril dengan pasangan elektron menyendiri

seperti pada Pet3, Sme2 dan sebagainya.

3. Keasaman Lewis sehubungan dengan kulit valensi yang tidak penuh seperti

pada BR3 atau koordinasi tak jenuh seperti pada ZnR2.

4. Pengaruh perbedaan keelektronegatifan antara ikatan logam-karbon (M-C)

atau karbon-karbon (C-C).
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c. Senyawaan organologam yang terikat secara nonklasik

Dalam banyak senyawaan organologam terdapat suatu jenis ikatan logam pada

karbon yang tidak dapat dijelaskan dalam bentuk ikatan ionik atau pasangan

elektron. Senyawa ini terbagi menjadi dua golongan:

1. Senyawa organologam yang memiliki gugus-gugus alkil berjembatan.

2. Senyawa organologam yang terbentuk antara logam-logam transisi dengan

alkena, alkuna, benzena, dan sistem cincin lainnya seperti C5H5
-.

Senyawa organologam dari golongan IV A relatif stabil dan memiliki reaktivitas

kimia yang relatif rendah karena memiliki hibridisasi sp3. Oleh karena itu,

tetrametiltimah tidak reaktif terhadap udara dan air, berbanding terbalik dengan

trimetilindium dan trimetilstibin. Tanda peningkatan stabilitas pada senyawa

R4Sn dibandingkan R2Sn juga ditunjukkan dengan adanya efek peningkatan oleh

hibridisasi (Gora, 2005).

B. Timah

Timah merupakan salah satu unsur yang berlimpah pada kerak Bumi (Bakirderee,

2013). Timah atau Stannum (Sn) memiliki nomor atom 50 merupakan logam

lunak yang berwarna putih keperakan yang sukar dioksidasi oleh udara pada

temperatur kamar. Dalam tabel periodik timah termasuk golongan IV A dan

periode 5 bersama-sama dengan karbon, silikon, germanium dan timbal. Timah

lebih bersifat elektronegatif dibandingkan timbal, tetapi lebih bersifat

elektropositif dibandingkan karbon, silikon dan germanium (Daintith, 1990).

Timah melebur pada suhu 232°C, larut dalam asam dan basa, senyawa–senyawa

oksidanya dengan asam atau basa akan membentuk garam. Timah tidak reaktif
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terhadap oksigen bila dilapisi oleh oksida film dan tidak reaktif terhadap air pada

suhu biasa, tetapi akan mempengaruhi kilauannya (Svehla,1985). Senyawaan

timah ditemukan di lingkungan dengan keadaan oksidasi +2 atau +4, sehingga

senyawa stannous (SnX2) yang berupa timah bivalen, dan senyawa stannic (SnX4)

yang berupa timah tetravalen merupakan dua jenis utama timah.

Timah memiliki tiga bentuk alotrop, yaitu timah abu-abu (α), timah putih (β) dan

timah rombik (γ). Pada suhu ruang, timah lebih stabil sebagai logam timah putih

(β -Sn) dalam bentuk tetragonal. Sedangkan pada suhu rendah (13,2°C), timah

putih berubah menjadi timah abu-abu (α -Sn) berbentuk intan kubik berupa

nonlogam. Perubahan ini terjadi cepat karena timah membentuk oksida film.

Peristiwa ini dikenal sebagai plak timah atau timah plague. Timah putih

mempunyai densitas yang lebih tinggi dari pada timah abu-abu (Petrucci, 1999).

Adapun bentuk ketiga merupakan timah γ dan dikatakan stabil pada suhu lebih

dari 161°C namun belum dibuktikan (Smith, 1998). Timah memainkan peran

penuh dalam peningkatan aktivitas yang tinggi dalam kimia organologam yang

mulai dikenal pada tahun 1949 (Davies, 2004).

C. Senyawa Organotimah

Senyawa organotimah adalah senyawa yang memiliki paling sedikit satu ikatan

kovalen Sn-C. Sebagian besar senyawa organotimah dapat dianggap sebagai

turunan dari RnSnX4-n (n = 1-4) dan diklasifikasikan sebagai mono-, di-, tri-, dan

tetra- organotimah(IV) tergantung pada jumlah gugus alkil (R) atau aril (Ar) yang

terikat.  Gugus (R) pada senyawaan organotimah biasanya adalah metil, butil,

oktil atau fenil, sedangkan gugus (X) biasanya adalah klorida, fluorida, oksida,
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hidroksida, suatu karboksilat atau suatu thiolat (Pellerito and Nagy, 2002).

Senyawa organotimah tahan terhadap hidrolisis atau oksidasi pada kondisi normal

meskipun dibakar menjadi SnO2, CO2, dan H2O. Kemudahan putusnya ikatan

Sn-C oleh halogen atau reagen lainnya bervariasi tergantung pada gugus organik

yang terikat pada timah dan urutannya meningkat dengan urutan sebagai berikut:

Bu (paling stabil) < Pr < et < me < vinil < Ph < Bz < alil < CH2CN < CH2CO2R

(paling tidak stabil). Kereaktifan senyawa organotimah(II) cukup tinggi seperti

dialkil timah dan diaril timah sederhana karena mengalami polimerisasi yang

cepat. Kondisi ini dapat ditemukan pada senyawa organotimah yang memilki

kestabilan divalen kemungkinan besar pada senyawa organik, bentuk adduct

dengan basa Lewis atau pasangan menyendiri Sn terkoordinasi. Pada asam Lewis

yang sesuai, perbedaan bilangan koordinasi dan geometri juga mungkin terjadi

pada senyawa organotimah(II) pada penggunaan orbital 5d, yaitu bentuk trigonal

planar (hibridisasi sp2), tetrahedral (sp3), trigonal bipiramida (sp3d), dan

oktahedral (sp3d2) (Van der Weij, 1981).

Dari sisi fisika dan kimia, senyawa organotimah merupakan monomer yang dapat

membentuk makromolekul stabil, padat (metiltimah, feniltimah, dan dimetiltimah)

dan cairan (butiltimah) yang sangat mudah menguap, menyublim, dan tidak

berwarna serta stabil terhadap hidrolisis dan oksidasi. Atom halogen, khususnya

klor yang dimiliki oleh senyawa organotimah mudah lepas dan berikatan dengan

senyawa-senyawa yang mengandung atom dari golongan IA atau golongan IIA

pada sistem periodik atau ion logam positif lainnya. Meskipun kekuatan
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ikatannya bervariasi, akan tetapi atas dasar sifat itulah senyawa organotimah dapat

disintesis (Greenwood and Earshaw, 1990).

D. Sintesis Senyawa Organotimah

Beberapa metode untuk sintesis senyawaan organotimah telah banyak dikenal.

Starting material seperti SnCl4 dan triorganotimah halida lazim digunakan

sebagai starting material untuk mensintesis berbagai senyawaan organotimah.

Beberapa metode yang umum digunakan diantaranya:

a. Metode Grignard, metode ini merupakan metode pertama yang dilakukan di

USA dan Eropa barat dalam memproduksi senyawa organotimah. Metode ini

memerlukan kondisi reaksi yang inert, jauh dari nyala api secara langsung dan

bersifat in situ. Adapun reaksi yang terjadi dapat dilihat pada Persamaan reaksi

1 dan 2.

4RCl + 4Mg 4RMgCl…….………..…………………… (1)

4RMgCl + SnCl4 R4Sn + 4MgCl4…...………………….…….(2)

b. Metode Wurst, persamaan reaksinya dituliskan pada Persamaan reaksi 3 dan 4.

8Na + 4RCl 4R-Na+...……….…………………………..(3)

4R-Na+ + SnCl4 SnR4 + 4NaCl...……………………………(4)

c. Metode dengan menggunakan reagen alkil alumunium, metode ini mulai

dikenal pada awal tahun 1960-an. Adapun reaksinya dituliskan pada

Persamaan reaksi 5 sebagai berikut:
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4R3Al + 3SnCl4 3R4Sn + 4AlCl3…...…………………………(5)

(Cotton dan Wilkinson, 1989).

E. Turunan Senyawa Organotimah

Ada tiga macam turunan organotimah yaitu (Wilkinson, 1982):

1. Senyawa organotimah halida

Senyawa organotimah halida dengan rumus umum RnSnX4-n (n = 1-3; X = Cl,

Br, I) pada umumnya merupakan padatan kristalin dan sangat reaktif.

Organotimah halida tersebut dapat disintesis secara langsung melalui logam

timah, Sn(II) atau Sn(IV) dengan alkil halida yang reaktif. Metode untuk

pembuatan dialkiltimah dihalida ini digunakan secara luas. Sintesis langsung

organotimah halida ditinjau ulang oleh Murphy dan Poller melalui Persamaan

reaksi 6.

2 EtI + Sn Et2Sn + I2.................................................... (6)

Metode lain yang sering digunakan untuk pembuatan organotimah halida

adalah reaksi disproporsionasi tetraalkiltimah dangan timah(IV) klorida.

Caranya adalah dengan mengubah perbandingan mol material awal, seperti

ditunjukkan pada Persamaan reaksi 7 dan 8.

3 R4Sn + SnCl4 4 R3SnCl .......................................................... (7)

R4Sn + SnCl4 2 R2SnCl2 ......................................................... (8)

Senyawa organotimah klorida digunakan sebagai senyawa awal (melepaskan

klorida yang terikat pada Sn) yang dapat direaksikan dengan logam halida lain

yang sesuai seperti ditunjukkan pada Persamaan reaksi 9.
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R4SnCl4-n + (4-n) MX R4SnX4-n + (4-n) MCl ............................... (9)

(X = F, Br atau I; M = K, Na, NH4)

2. Senyawa organotimah hidroksida dan oksida

Hidrolisis dari trialkiltimah halida dan senyawa yang berikatan R3SnX yang

menghasilkan produk kompleks, merupakan rute utama pada trialkiltimah

oksida dan trialkiltimah hidroksida. Prinsip tahapan intermediet ditunjukkan

pada Persamaan reaksi 10.

OH

R3SnX R3Sn XR3SnOSnR3X

X

XR3SnOSnR3OH R3SnO atau R3SnOH...................................... (10)

3. Senyawa organotimah karboksilat

Pada umumnya senyawa organotimah karboksilat dapat disintesis melalui dua

cara yaitu dari organotimah hidroksida atau organotimah oksidanya dengan

asam karboksilat, dan dari organotimah halidanya dengan garam karboksilat.

Metode yang biasa digunakan untuk sintesis organotimah karboksilat adalah

dengan menggunakan organotimah halida sebagai material awal. Organotimah

halida direaksikan dengan garam karboksilat dalam pelarut yang sesuai,

biasanya karbon tetraklorida atau aseton. Reaksinya dapat dilihat pada

Persamaan reaksi 11.

RnSnCl4-n + (4-n) MOCOR RnSn(OCOR)4-n + (4-n) MCl........... (11)
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Reaksi esterifikasi dari asam karboksilat dengan organotimah oksida atau

hidroksida dilakukan melalui dehidrasi azeotropik dari reaktan dalam toluena,

seperti ditunjukkan pada Persamaan reaksi 12 dan 13.

R2SnO + 2 R’COOH R2Sn(OCOR’)2 + H2O .................. (12)

R3SnOH + R’COOH R3SnOCOR’ + H2O ...................... (13)

F. Asam 4-klorobenzoat

Asam 4-klorobenzoat atau asam p-klorobenzoat merupakan kristal putih yang

larut dalam metanol, etanol, eter, air, dan toluene serta memiliki nilai pKa = 4,0

(Fessenden dan Fessenden, 1986). Asam 4-klorobenzoat memiliki rumus molekul

C7H5O2Cl dengan berat molekul 156,57gr/mol dan titik lebur antara 238-241oC

(Sigma-Aldrich, 2014). Asam 4-klorobenzoat telah banyak digunakan sebagai

obat fungisida (dimethomorph, coumatetralyl), insektisida, dan zat warna.

Struktur asam 4-klorobenzoat ditunjukkan pada Gambar 1

Gambar 1. Struktur asam 4-klorobenzoat (Sigma-Aldrich, 2014).

G. Asam 4-hidroksibenzoat

Asam 4-hidroksibenzoat merupakan salah satu turunan asam benzoat.  Asam

4-hidroksibenzoat berupa kristal tak berwarna, memiliki titik leleh 214,5-212,5oC,

cepat larut dalam air panas dan etanol serta memiliki nilai pKa = 4,5 (Fessenden
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dan Fessenden, 1986)..  Senyawa tersebut sering diaplikasikan dalam makanan

dan kosmetik (Hans-Dieter and Jeschkeit, 1994). Struktur asam 4-

hidroksibenzoat ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur asam 4-hidroksibenzoat (Hinwood, 1987).

H. Toksisitas Organotimah

Toksisitas senyawa organotimah sangat luas, pertama tergantung pada gugus

organik yang terikat pada timah dan yang kedua bergantung pada gugus organik

yang ada pada senyawa. Senyawa organotimah pada umumnya memilki toksisitas

yang rendah. Toksisitas tertinggi telah diketahui pada senyawa triorganotimah,

sedangkan senyawa diorganotimah dan monoorganotimah diketahui memiliki

toksisitas yang rendah. Toksisitas senyawa tetraorganotimah rendah, akan tetapi

di bawah kondisi lingkungan akan terdekomposisi menjadi triorganotimah yang

bersifat toksik.

Gugus organik yang menempel pada timah juga menentukan toksisitas

organotimah. Seperti trietiltimah bersifat lebih toksik, diikuti oleh metil, propil,

dan butil. Senyawa trioktiltimah memiliki toksisitas rendah, sedangkan trifenil

dan trisikloheksiltimah memiliki toksisitas yang cukup tinggi (Smith, 1977).
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I. Aplikasi Organotimah

Senyawa organotimah dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi

senyawa organotimah dalam industri antara lain sebagai senyawa stabilizer

polivinilklorida (Pereyre et al., 1987), pestisida nonsistematik, katalis antioksidan,

agen antifouling dalam cat, stabilizer pada plastik dan karet sintetik, stabilizer

untuk parfum, aktivitas biosidal, pengawet kayu, inhibitor korosi (Rastogi et

al.,2005; Singh et al.,2010; Rastogi et al.,2011; Hadi et al., 2015). Penelitian

lainnya menjelaskan bahwa senyawa organotimah dapat dimanfaatkan sebagai

obat antimalaria (Hansch dan Verma, 2009).

Senyawa organotimah ditemukan sebagai biocide (senyawa yang mudah

terdegradasi). Senyawa organotimah juga ditemukan sebagai pestisida yang

pertama kali diperkenalkan di Jerman yaitu dari senyawa trifeniltimah asetat pada

akhir 1950-an. Kegunaan yang utama dari agrokimia senyawa organotimah

karena senyawa ini relatif memiliki fitotoksisitas (daya racun pada tanaman) yang

rendah dan terdegradasi dengan cepat sehingga residunya tidak berbahaya

terhadap lingkungan (Cotton dan Wilkinson, 1989).

Senyawa organotimah(IV) telah diketahui memiliki aktivitas biologi yang kuat,

meskipun sebagian besar senyawa organotimah(IV) bersifat toksik pada

konsentrasi rendah. Aktivitas biologi ini ditentukan oleh jumlah gugus organik

yang terikat pada pusat atom Sn. Senyawa organotimah karboksilat diberikan

perhatian khusus dikarenakan senyawa ini memiliki kemampuan biologi yang

kuat dibandingkan senyawa organotimah lainnya (Mahmood et al., 2003; Pellerito

and Nagy, 2002).
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Dalam beberapa penelitian, diketahui beberapa manfaat lain senyawa

organotimah(IV) karboksilat diantaranya sebagai antifungi dan antimikroba

(Bonire et al., 1998). Diketahui pula bahwa kompleks di- dan tri- organotimah

halida dengan berbagai ligan yang mengandung nitrogen, oksigen, dan sulfur

memiliki aktivitas biologi dan farmakologi dan digunakan sebagai fungisida

dalam pertanian, bakterisida, dan agen antitumor (Siddiqi et al., 2009).

J. Analisis Senyawa Organotimah

Pada penelitian ini, senyawa yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan

spektrofotometer IR, spektrofotometer UV-Vis, spektrometer NMR dan analisis

unsur C dan H menggunakan alat microelemental analyzer.

1. Analisis Spektroskopi IR

Dengan menggunakan analisis spektroskopi IR terhadap senyawa organotimah

karboksilat, dapat ditunjukkan adanya vibrasi ulur Sn-O pada bilangan

gelombang 500 – 400 cm-1 dan Sn-C pada 600 – 500 cm-1. Selain itu dapat

pula ditunjukkan beberapa karakteristik adsorpsi gelombang IR dari gugus-

gugus fungsional dan ikatan karbon-timah seperti yang terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Serapan karakteristik IR gugus-gugus fungsional dan ikatan karbon-
timah.

Tipe senyawa Posisi absorpsi (cm-1)

C=O
OH atau NH

Sn-Cl
Sn-O

Sn-O-C

1760-1600
3000-3700

500-330
800-600

1250-1000
(Fessende dan Fessenden, 1986).
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2. Analisis spektroskopi UV-Vis

Dalam spektroskopi UV-Vis, senyawa yang dianalisis akan mengalami transisi

elektronik sebagai akibat penyerapan radiasi sinar UV dan sinar tampak oleh

senyawa yang dianalisis. Transisi tersebut pada umumnya antara orbital

ikatan atau pasangan elektron bebas dan orbital antiikatan. Pada senyawa

trifeniltimah(IV) hidroksida terjadi transisi elektronik dari π→π* pada panjang

gelombang 204 nm dan dari n→π* yaitu 293 nm. Pergantian ligan dapat

diamati dengan adanya pergeseran λmax untuk transisi elektron π→π* ketika

ligan hidroksi tergantikan dengan ligan asam hidroksibenzoat (lebih bersifat

penarik elektron) sehingga bergeser ke arah λmaxyang lebih panjang

(pergeseran batokromik) (Day dan Underwood, 1998). Gugus subtituen

elektronegatif pada posisi orto akan memberikan pergeseran n→π* pada λmax

yang lebih panjang dibandingkan posisi meta dan para (Nurissalam, 2015).

Data panjang gelombang dari senyawa-senyawa yang menjadi target

penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel. 2. Data panjang gelombang senyawa target.

Senyawa λ(nm)
π→π* n→π

[(C6H5)3Sn(OH)] 204 293

[(C6H5)3Sn(p- C6H4(Cl)COO)] 237 282

[(C6H5)3Sn(p- C6H4(OH)COO)] 232 305

(Setiawan, 2016)
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3. Analisis spektroskopi NMR

Spektroskopi NMR (Nuclear Magnetic Resonance) memberikan informasi

mengenai jumlah, sifat dan lingkungan atom hidrogen maupun karbon dalam

suatu molekul. Konsep dasar spektroskopi NMR ditimbulkan karena adanya

fenomena dari inti atom yang memiliki medan magnet. Jumlah sinyal dalam

spektrum NMR dapat menerangkan berapa banyak proton-proton yang

ekuivalen yang terkandung dalam suatu molekul. Angka-angka yang

ditunjukkan pada signal-signal yang terekam pada NMR dapat menjadi

informasi yang baik untuk mengkarakterisasi senyawa target. Munculnya

gugus-gugus tertentu akan memberikan pergeseran kimia yang khas, misalnya

adanya gugus fenil, gugus benzoat dan karbonil pada kompleks Sn merupakan

target pada karakterisasi menggunakan analisis 1H dan 13C (Kristianingrum,

2014).

4. Analisis unsur dengan menggunakan microelemental analyzer

Mikroanalisis adalah penentuan kandungan unsur penyusun suatu senyawa

yang dilakukan dengan menggunakan microelemental analyzer. Unsur yang

umum ditentukan adalah karbon (C), hidrogen (H), nitrogen (N), dan sulfur

(S), sehingga alat yang biasanya digunakan untuk tujuan mikroanalisis ini

dikenal sebagai CHNS microelemental analyzer.

Senyawa hasil sintesis dikatakan murni jika perbedaan hasil yang diperoleh

dari mikroanalisis dibandingkan dengan perhitungan secara teori masih

berkisar antara 1-2%. Data teoritis dari atom C dan H pada senyawa-senyawa
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yang menjadi target penelitian disajikan pada Tabel 3 dan perhitungannya

pada Lampiran 5,6 dan 7.

Tabel 3. Data komposisi unsur (%) C dan H teoritis.

Senyawa
Komposisi unsur (%) teoritis

C H
[(C6H5)3Sn(OH)] 58,85 4,36

[(C6H5)3Sn(p- C6H4(Cl)COO)] 59,38 3,76

[(C6H5)3Sn(p- C6H4(OH)COO)] 61,60 4,10

K. Penyakit Malaria

Istilah malaria diambil dari dua kata bahasa Italia yaitu mal (buruk) dan area

(udara) atau udara buruk karena dahulu banyak terdapat di daerah rawa-rawa yang

mengeluarkan bau busuk. Penyakit ini juga mempunyai nama lain, seperti demam

roma, demam rawa, demam tropik, demam pantai, demam charges, demam kura

dan paludisme (Prabowo, 2008). Malaria adalah penyakit menular yang

disebabkan oleh parasit (protozoa) dari genus Plasmodium, yang dapat ditularkan

melalui gigitan nyamuk Anopheles. Plasmodium ini mempunyai empat spesies

yang bersifat parasitik bagi manusia yaitu P. malariae, P. vivax, P. falciparum,

dan P. ovale, akan tetapi jenis spesies P.falciparum merupakan penyebab infeksi

berat bahkan dapat menimbulkan kematian (Harijanto dkk, 2010).

L. P. falciparum

Plasmodium ini merupakan penyebab malaria tropika, secara klinik berat dan

dapat menimbulkan komplikasi berupa malaria celebral dan fatal. P. falciparum
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adalah jenis Plasmodium yang paling patogen karena kemampuannya menyerang

eritrosit muda dan tua serta memiliki resiko kematian yang tinggi pada individu

non-imun (Schlesinger et al., 1988). Infeksi P. falciparum banyak ditemukan di

daerah tropik dan sub tropik karena pada suhu kurang dari 20oC siklus hidup

Plasmodium di dalam tubuh nyamuk terhambat. Di Indonesia parasit ini tersebar

di seluruh kepulauan (Boyd, 1970).

Siklus hidup plasmodium ini terdiri dari dua fase yaitu fase seksual (sporogony)

yang berkembang dan memperbanyak diri dalam tubuh nyamuk Anopheles betina

dan fase aseksual (skizogony) mengalami perbanyakan dalam hospes manusia

terdiri dari dua bagian yaitu, skizogoni pada sel hati (pre-erythrocyt scyzogony)

disebut juga liver stage atau fase jaringan dan skizogoni dalam sel darah merah

(erythrocyt scyzogony) yang disebut juga blood stage atau fase eritrosit (Good,

2007). Siklus aseksual di eritrosit pada P. falciparum terjadi selama 48 jam

(Gardiner et al., 2005).

Manifestasi klinis malaria tergantung pada imunitas penderita dan tingginya

transmisi infeksi malaria, sedangkan berat ringannya infeksi dipengaruhi oleh

jenis Plasmodium, daerah asal infeksi, umur, dugaan konstitusi genetik, keadaan

kesehatan dan nutrisi, serta kemoprofilaksis dan pengobatan sebelumnya. Pada

dasarnya, terdapat 3 gejala utama yang spesifik pada malaria (cardinal signs),

yaitu demam paroksismal, anemia, dan splenomegali (Harijanto, 2006; Sardjono

dan Fitri, 2007). Masa inkubasi malaria tropika ini sekitar 12 hari, dengan gejala

nyeri kepala, pegal linu, demam tidak begitu nyata, serta kadang dapat

menimbulkan gagal ginjal.
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Berbeda dengan beberapa penyakit lainnya, malaria tidak dapat disembuhkan.

Kebanyakan pengobatan malaria hanya untuk menghilangkan gejala-gejala

penyakitnya saja. Malaria menjadi penyakit yang sangat berbahaya karena parasit

dapat tinggal dalam tubuh manusia seumur hidup. Tanpa pengobatan yang tepat

dapat mengakibatkan kematian penderita.

M. Antimalaria

Antimalaria adalah obat-obatan yang digunakan untuk mencegah dan mengobati

penyakit malaria.  Obat antimalaria yang ideal adalah obat yang efektif terhadap

semua jenis dan stadium parasit, menyembuhkan infeksi akut maupun laten, efek

samping ringan dan toksisitas rendah (Syamsudin, 2012).  Obat antimalaria

dikelompokkan menurut rumus kimia dan efek atau cara kerja obat pada stadium

parasit.

Penggolongan obat malaria berdasarkan cara kerja obat pada siklus hidup

Plasmodium (Sweetman, 2009):

a. Skizontisida darah yang menyerang plasmodia yang hidup di darah.  Anti

malaria jenis ini untuk pencegahan dan mengakhiri serangan klinis. Contoh:

klorokuin, kuinin, kuinidin, meflokuin, halofantrin, sulfonamida, tetrasiklin,

atovakuon dan artemisinin serta turunannya.

b. Skozintisida jaringan yang membunuh plasmodia pada fase eksoeritrositik di

hati, mencegah invasi plasmodia dalam sel darah. Contoh: primakuin,

proguanil, pirimetamin.

c. Gametosida yang membunuh stadium gametosit di darah. Contoh: primakuin,

klorokuin, dan kuinin.
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d. Sporontosida, obat ini tidak berpengaruh langsung pada gametosit dalam tubuh

manusia tetapi mencegah sporogoni pada tubuh nyamuk. Contoh: primakuin

dan kloroguanid.

Perbedaan mekanisme aksi obat antimalaria ini sebagai dasar pengobatan malaria

secara kombinasi. Pengobatan malaria secara kombinasi bertujuan untuk

meningkatkan efikasi dan memperlambat perkembangan resistensi obat

(Sweetman, 2009). White (2004) menyatakan bahwa proses pengobatan yang

tidak lengkap juga merupakan salah satu penyebab Plasmodium menjadi kebal.

Selain penggunaan obat antimalaria yang tidak tepat dan benar, variabel lain yang

juga berpengaruh dalam meningkatkan kekebalan Plasmodium misalnya

karakteristik dari Plasmodium itu sendiri.  Parasit malaria ini secara genetik

sangat beragam, beberapa jenis tertentu dapat menghadapi obat-obatan antimalaria

tanpa mengganggu fungsi tubuh ataupun mematikan dirinya. Kekebalan parasit

malaria umumnya terjadi jika obat yang digunakan hanya satu jenis saja (White,

2004).

N. Klorokuin

Klorokuin adalah salah satu turunan 4-aminokunolin yang telah digunakan untuk

pencegahan dan pengobatan malaria. Klorokuin dan antimalaria yang

mengandung cincin kuinolin lainnya membentuk kompleks dengan zat toksik

ferryprotoporphyrin (FP IX) dalam vakuola. Kompleks obat-FP IX tersebut

sangat toksik dan tidak dapat bergabung membentuk pigmen. Toksin kompleks

obat-FP IX meracuni vakuola menghambat ambilan (intake) makanan sehingga
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parasit mati kelaparan (Krogstad et al., 1987). Kompleks klorokuin-FP IX juga

mengganggu permeabilitas membran parasit dan pompa proton membran.

Mekanisme kerja yang lain adalah dengan berintekelasi dengan DNA parasit dan

menghambat DNA polymerase (kuinin).  Klorokuin juga bersifat basa lemah

sehingga masuknya klorokuin ke dalam vakuola makanan yang bersifat asam akan

meningkatkan pH organel tersebut.  Perubahan pH akan menghambat aktivitas

aspartase dan cysteinase protease yang terdapat dalam vakuola makanan

sehingga metabolisme parasit terganggu (Okpako, 1991).  Adapun struktur dari

kuinolin adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur Klorokuin.

O. Persentase Parasitemia dan Penghambatan

Jumlah total parasitemia dihitung sebagai jumlah parasit yang terlihat dibagi

dengan jumlah total eritrosit dikalikan 100%.

%parasitemia = 100%

CH N

NCl

HN CH2 CH2 CH2

CH3

CH2

CH2 CH3

CH3
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Persentase penghambatan dihitung dengan cara membandingkan antara

parasitemia pada sumur uji dengan parasitemia kontrol dan dirumuskan sebagai

berikut (Purwantiningsih, 2003):

% Penghambatan = 100% - [ x 100%]
Selanjutnya data persentase penghambatan diplotkan ke tabel probit untuk

memperoleh nilai probit.  Kemudian dibuat grafik antara log konsentrasi (x) dan

nilai probit (y) sehingga diperoleh persamaan regresi linear y= bx+a. Nilai IC50

diperoleh dengan cara memasukan nilai y= 5 (probit dari 50%) pada persamaan

regresi linear, maka diperoleh nilai x (log konsentrasi).  Selanjutnya nilai log

konsentrasi dikonversikan ke bentuk anti log, maka diperoleh nilai IC50 dari

masing-masing sampel uji. Konsentrasi dapat dihitung menggunakan nilai IC50.

Nilai IC50 didefiniskan sebagai konsentrasi dari senyawa yang menghasilkan

penghambatan 50% dibandingkan secara relatif terhadap kontrol yang tidak diberi

perlakuan. Nilai IC50 inilah yang menentukan potensial atau tidaknya suatu

senyawa sebagai antimalaria.
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017 di

Laboratorium Kimia Anorganik-Fisik FMIPA Universitas Lampung. Identifikasi

senyawa menggunakan spektrofotometer IR dilakukan di Laboratorium

Instrumentasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, identifikasi

menggunakan spektrofotometer UV-Vis di Laboratorium Kimia Anorganik-Fisik

FMIPA Universitas Lampung, identifikasi menggunakan spektrometer NMR dan

analisis unsur menggunakan microelemental analyzer di School of Chemical and

Food Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan pengujian antimalaria

secara in vitro akan dilakukan di Institute of Tropical Disease, Universitas

Airlangga, Surabaya.

B. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu set alat refluks, alat-alat

gelas laboratorium, alumunium foil, hot plate stirrer, batang pengaduk magnet,

neraca analitik, kertas saring Whattman No. 42, spektrofotometer IR,

spektrofotometer UV-Vis, spektrometer NMR, microelemental analyzer, serta alat
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multiwall plate tissue culture (uji aktivitas antimalaria).

Bahan-bahan yang digunakan adalah trifeniltimah(IV) klorida, asam

4-hidroksibenzoat, asam 4-klorobenzoat, metanol p.a, akuades, NaOH, media

RPMI-1640, 10% AB+ serum manusia, 5% haematokrit, klorokuin, DMSO dan

parasit malaria jenis P. falciparum strain 3D7.

C. Cara Kerja

Prosedur untuk sintesis senyawa trifeniltimah(IV) hidroksida, trifeniltimah(IV)

4-klorobenzoat dan trifeniltimah(IV) 4-hidroksibenzoat pada penelitian ini

diadopsi dari prosedur yang dilakukan oleh Szorscik et al. (2002) dan Hadi et al.

(2009).

1. Sintesis Senyawa Trifeniltimah(IV) Hidroksida [(C6H5)3SnOH]

Trifeniltimah(IV) klorida [(C6H5)3SnCl] sebanyak 0,03 mol (11,5650 gram)

direaksikan dengan 0,03 mol (1,2000 gram) NaOH dalam 50 mL metanol p.a.

selama 1 jam menggunakan hot plate stirrer, selanjutnya endapan yang

dihasilkan disaring dengan menggunakan kertas saring Whattman No. 42, lalu

dicuci dengan akuabides dan metanol p.a. kemudian didiamkan di dalam desikator

selama kurang lebih 2 minggu untuk menghasilkan padatan (C6H5)3SnOH.

Kristal (C6H5)3SnCl dan (C6H5)3SnOH dikarakterisasi dengan spektrofotometer

UV-Vis pada panjang gelombang 190-380 nm (Sudjadi, 1985), spektrofotometer

IR, dan dianalisis kandungan unsur C dan H dengan alat microelemental analyzer.
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2. Sintesis Senyawa Trifeniltimah(IV) 4-klorobenzoat
[(C6H5)3Sn(C6H4(Cl)COO)]

Senyawa trifeniltimah(IV) hidroksida (C6H5)3SnOH dengan berat molekul 367,02

g/mol sebanyak 1,1011 gram direaksikan dengan 0,4697 gram 4-klorobenzoat

(perbandingan mol 1:1) dalam 30 mL metanol p.a. dan direfluks selama 4 jam

dengan pemanas konstan pada suhu 60°C. Setelah reaksi sempurna, metanol p.a.

diuapkan dan dikeringkan di dalam desikator selama kurang lebih 4 minggu

sampai diperoleh kristal kering. Kristal yang diperoleh dikarakterisasi dengan

spektrofotometer IR, spektrofotometer UV-Vis dan spektrometer NMR. Analisis

kandungan unsur C dan H dengan menggunakan alat microelemental analyzer ,

serta diuji aktivitas antimalarianya pada parasit malaria jenis P. falciparum strain

3D7.

3. Sintesis Senyawa Trifeniltimah(IV) 4-hidroksibenzoat
[(C6H5)3Sn(C6H4(OH)COO)]

Senyawa trifeniltimah(IV) hidroksida [(C6H5)3SnOH)] sebanyak 1,1011 gram

direaksikan dengan 0,4144 gram asam 4-hidroksibenzoat (perbandingan mol 1:1)

dalam pelarut metanol p.a. 30 mL dan direfluks selama 4 jam pada suhu 60oC.

Setelah reaksi sempurna, metanol diuapkan dan dikeringkan dalam desikator

sampai diperoleh kristal kering. Kristal yang diperoleh selanjutnya dikarakterisasi

dengan spektrofotometer IR, spektrometer NMR, microelemental analyzer dan

spektrofotometer UV-Vis yang diukur pada panjang gelombang 190-380 nm

(Sudjadi,1985), serta diuji aktivitas antimalarianya pada parasit malaria jenis P.

falciparum strain 3D7.
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4. Pengujian Bioaktivitas Antimalaria Terhadap  Parasit Malaria Jenis P.
falciparum strain 3D7 Secara In Vitro

Pengujian bioaktivitas antimalaria terhadap  parasit malaria jenis P. falciparum

strain 3D7 secara in vitro dilakukan berdasarkan prosedur Harijanto (2006). Cara

yang digunakan adalah kultur parasit dipropagasi pada sel kultur yang

mengandung media RPMI-1640 sehingga menjadi suspensi parasit dengan kadar

parasitemia ±1% dan hematokrit 5%.

Setiap senyawa yang diuji mula-mula dilarutkan dalam DMSO dan diencerkan

pada berbagai konsentrasi yang berbeda yakni 10 μg/mL, 1 μg/mL, 0.1 μg/mL,

0.01 μg/mL dan 0.001 μg/mL dalam media malaria yang telah dibuat.  Klorokuin

digunakan sebagai kontrol positif. Untuk menentukan aktivitas antimalaria pada

setiap senyawa uji, parasit diletakan pada tempat kultur yang berisi 24 sumuran

dengan adanya berbagai konsentrasi senyawa yang diuji. Kultur diinkubasi

selama 48 jam pada suhu 37oC. Parasit yang tumbuh dimonitor dengan membuat

tetesan darah yang telah dikeringkan dengan metanol dan diberi Giemsa 20%.

Selanjutnya dihitung persen parasitemia dan persen penghambatan pertumbuhan

parasit dengan mengitung jumlah eritrosit yang terinfeksi setiap 1000 eritrosit

dibawah mikroskop, lalu dilakukan analisis probit untuk mengetahui nilai IC50.



52

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai

berikut:

1. Diperoleh senyawa trifeniltimah(IV) hidroksida, trifeniltimah(IV) 4-

klorobenzoat dan trifeniltimah(IV) 4-hidroksibenzoat berbentuk padatan

berwarna putih dengan rendemen masing–masing 98,54%, 98,89%, dan

92,40% .

2. Berdasarkan hasil analasis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis,

IR, dan spektrometer NMR kedua senyawa hasil sintesis merupakan

senyawa target sesuai yang diinginkan.

3. Berdasarkan data analisis menggunakan microelemental analyzer, selisih

masing-masing unsur hasil analisis dengan hasil perhitungan secara teoritis

masih berada pada kisaran 1-2%, hal ini menunjukkan bahwa senyawa

hasil sintesis dalam katagori murni.

4. Senyawa trifeniltimah(IV) 4-klorobenzoat memiliki aktivitas antimalaria

yang cukup baik dibandingkan senyawa trifeniltimah(IV) 4-

hidroksibenzoat dengan nilai IC50 = 0,034 μg/mL.
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B. Saran

Perlu dilakukan uji titik leleh untuk memastikan kemurnian senyawa tersebut dan

uji aktivitas antimalaria secara in vitro dengan menggunakan metode yang

berbeda untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.
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