
 

 

 

SINTESIS DAN KARAKTERISASI SENYAWA DIBUTILTIMAH(IV)  

DI-(2-NITROBENZOAT) DAN DIBUTILTIMAH(IV) 

DI-(3-NITROBENZOAT) SERTA UJI BIOAKTIVITASNYA SEBAGAI 

ANTIBAKTERI 

 

 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

ASTI DWI RIMAWANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019



 

 

 

ABSTRAK 

SINTESIS DAN KARAKTERISASI SENYAWA DIBUTILTIMAH(IV)  

DI-(2-NITROBENZOAT) DAN DIBUTILTIMAH(IV) 

DI-(3-NITROBENZOAT) SERTA UJI BIOAKTIVITASNYA SEBAGAI  

ANTIBAKTERI 

Oleh 

ASTI DWI RIMAWANTI 

Dalam penelitian ini, telah dilakukan sintesis senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-

nitrobenzoat) dan dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat) dengan mereaksikan 

dibutiltimah(IV) oksida dengan ligan asam 2-nitrobenzoat dan asam 3-nitrobenzoat 

yang dibuktikan dengan hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis, 

IR, 1H-NMR, 13C-NMR, dan microelemental analyzer. Senyawa dibutiltimah(IV) 

di-(2-nitrobenzoat) yang diperoleh berbentuk padatan berwarna kuning dengan 

rendemen 91,47%, sedangkan senyawa dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat) 

berbentuk padatan berwarna putih dengan rendemen 91,10%. Senyawa hasil 

sintesis selanjutnya diuji aktivitas antibakterinya terhadap Bacillus subtilis dan 

Pseudomonas aeruginosa menggunakan metode difusi dan dilusi agar. Hasil 

pengujian aktivitas antibakteri menunjukan bahwa dibutiltimah(IV) di-(2-

nitrobenzoat) paling baik menghambat B. subtilis dengan Kadar Hambat Minimum 

(KHM) 44,01 ppm dan konsentrasi efektif 8,3 ppm, sedangkan dibutiltimah(IV) di-

(3-nitrobenzoat) paling baik menghambat P. aeruginosa dengan KHM 69,50 ppm 

dan konsentrasi efektif 16,6 ppm. 

 

Kata kunci : dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat), dibutiltimah(IV) di-(3-

nitrobenzoat), antibakteri, Bacillus subtilis, Pseudomonas 

aeruginosa 

 



 

 

 

ABSTRACT 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF DIBUTYLTIN(IV) DI-(2-

NITROBENZOATE) AND DIBUTYLTIN(IV)DI-(3-NITROBENZOATE)  

WITH THEIR BIOACTIVITY TEST AS AN ANTIBACTERIAL 

By 

ASTI DWI RIMAWANTI 

In this research, the synthesis of dibutyltin(IV) di-(2-nitrobenzoate) and 

dibutyltin(IV) di-(3-nitrobenzoate) compounds have been successfully performed 

by reacting the dibutyltin(IV) oxide with 2-nitrobenzoate acid and 3-nitrobenzoate 

acid as ligands and these compounds were well characterized by UV-Vis, IR, 1H-

NMR, 13C-NMRspectrophotometer, and microelemental analyzer. Synthesis of 

dibutyltin(IV) di-(2-nitrobenzoate) compound produced yellow-coloured solid with 

the yield of 91,47%, while synthesis of dibutyltin(IV) di-(3-nitrobenzoate) 

compound produced white-coloured solid with the yield of 91,10%. The subsequent 

synthesis of the compounds was conducted antibacterial test to Bacillus subtilis and 

Pseudomonas aeruginosa using diffusion and dilution agar test. The result of 

antibacterial activity test showed that dibutyltin(IV) di-(2-nitrobenzoate) 

compound exhibited the best antibacterial activity to B. subtilis with Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) value was 44.01 ppm and effective concentration 

value was 8.3 ppm, while dibutyltin(IV) di-(3-nitrobenzoate) compound exhibited 

the best antibacterial activity to P. aeruginosa with MIC value was 69.50 ppm and 

effective concentration value was 16.6 ppm. 

 

Keyword : dibutyltin(IV) di-(2-nitrobenzoate), dibutyltin(IV) di-(3-

nitrobenzoate), antibacterial, Bacillus subtilis, Pseudomonas 

aeruginosa 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Senyawa organologam telah menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena 

dapat diaplikasikan dalam bidang industri, kesehatan, dan pertanian.  

Organologam berkaitan dengan senyawa yang mengandung ikatan antara 

logam dengan karbon dari gugus organik.Dari bentuk ikatan pada senyawa 

organologam, senyawa ini dapat dikatakan sebagai jembatan antara kimia 

organik dan kimia anorganik(Crabtree, 2005).Salah satu logam yang dapat 

membentuk senyawa organologam adalah timah yang disebut dengan 

organotimah(IV) (Davies, 2004).  Senyawa organotimah(IV) diketahui 

memiliki berbagai macam aktivitas biologis maupun non-biologis.  Senyawa 

tersebut memiliki aktivitas sebagai inhibitor korosi (Hadi et al., 2015) dan 

efek biologis sebagai antimalaria (Awang et al., 2014), antifungi (Hadiet al., 

2009: dan Tariq et al., 2014), antikanker dan antitumor (Abdellah et al., 

2009; dan Hadi et al., 2012), serta antibakteri (Affan et al., 2009; Ahmed et 

al., 2002; danMahmoodet al.,2003). 

 

Mekanisme aktivitas biologis senyawa organotimah(IV) tidak sepenuhnya 

dipahami, namun aktivitas tersebut tergantung pada gugus organik dan 

ligannya yang terikat dengan logam pusat timah (Pellerito et al., 2006).  Dari 

sisi gugus organiknya, di- dan triorganotimah memiliki aktivitas biologis 
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yang lebih baik dibandingkan monoorganotimah.  Jenis gugus organik juga 

mempengaruhi aktivitasnya, hasil uji bioaktivitas antibakteri sebagian besar 

gugus butil memiliki zona hambat yang relatif lebih besar daripada metil dan 

fenil namun masih lebih rendah dari kontrol positif chloramphenicol dan 

tertracycline(Affan et al., 2009 dan Ahmed et al., 2002).  Dari sisi ligannya, 

senyawa organotimah(IV) dengan ligan karboksilat memiliki kemampuan 

biologis yang lebih kuat dibandingkan ligan lain dan aktivitasnya ini 

dipengaruhi oleh struktur molekul dan jumlah koordinasi organotimah(IV) 

(Pellerito dan Nagy, 2002; dan Holmes, 1989) 

 

Senyawa organotimah(IV) juga diketahui memiliki efek biologis yang kuat 

karena sebagian besar senyawa tersebut bersifat toksik walaupun pada 

konsentrasi rendah.  Senyawa tributiltimah bersifat fungitoksik dan fitotoksik, 

sedangkan triorganotimah lainnya menunjukan perbedaan dari kedua sifat 

tersebut.  Dari aspek-aspek tersebut, menarik untuk diteliti lebih lanjut 

mengenai senyawa organotimah(IV) dengan gugus organik butil dan ligan 

karboksilat.  Sebagai tributiltimah(IV), senyawa tersebut diamati memiliki 

nilai toksisitas yang lebih tinggi dibandingkan dibutiltimah(IV) (Snoeij et al., 

1987).  Oleh sebab itu perlu dihindari penggunaannya, dan dibutiltimah(IV) 

dikarboksilat dapat menjadi alternatif senyawa yang diharapkan memiliki 

bioaktivitas yang baik. 

 

Untuk mensintesis senyawa tersebut dapat dilakukan dengan cara 

mereaksikan organotimah(IV) halidanya dengan garam karboksilat dan 

dengan pemutusan ikatan Sn-C pada organotimah(IV) oleh asam atau logam 
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karboksilat.  Cara lain juga dapat dilakukan dengan mereaksikan 

organotimah(IV) oksida atau hidroksidanya dengan asam karboksilat dalam 

pelarut yang sesuai (Davies, 2004).  

 

Senyawa dibutiltimah(IV) dikarboksilat telah berhasil disintesis dengan 

mereaksikan dibutiltimah(IV) oksida dan ligan asam karboksilat dengan rasio 

1:2 dalam pelarut benzena kering (Kapoor et al., 2003).  Telah dilaporkan 

senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-, 3-, dan 4-nitrobenzoat) juga berhasil 

disintesis dengan cara yang relatif sama namun dalam pelarut metanol dan 

diamati memiliki aktivitas yang relatif baik sebagai inhibitor korosi dengan 

nilai efisiensi inhibisi antara 59,3 % sampai 61,2 % (Hadi et al., 2015), 

sedangkan aktivitas antibakterinya belum pernah diujikan.  Oleh sebab itu, 

perlu diteliti lebih lanjut mengenai aktivitas antibakteri dari senyawa-senyawa 

yang belum pernah diujikan tersebut. 

 

Aktivitas antibakteri dapat diketahui dengan pengujian terhadap bakteri gram 

positif dan gram negatif.  Salah satu bakteri gram positif yang menarik untuk 

diuji adalah Bacillus subtilis, bakteri ini berada di tanah, air, udara, dan 

materi tanaman yang terdekomposisi.  B.subtilis dapat menyebabkan 

pembusukan yang menjadi kerugian bagi tanaman.  Untuk bakteri gram 

negatif, salah satunya adalah Pseudomonas aeruginosa yang bersifat resisten 

terhadap azonasi dan disinfektan (Syauqi, 2017).   

 

Oleh sebab itu senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat) dan dibutiltimah 

(IV) di-(3-nitrobenzoat) diharapkan dapat digunakan untuk menanggulangi 

kerugian tersebut, sebagai zat antibakteri yakni zat yang dapat mencegah 
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pertumbuhan dan reproduksi bakteri (Irianto, 2007).  Pada penelitian ini akan 

melakukan sintesis senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat) dan 

dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat) kemudian diujikan bioaktivitasnya 

terhadap bakteri berdasarkan sifat gramnya.  B.subtilis dipilih untuk mewakili 

bakteri gram positif dan P. aeruginosa dipilih untuk mewakili bakteri gram 

negatif. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Melakukan sintesis senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat) dan 

dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat). 

2. Mengkarakterisasihasil sintesis senyawadibutiltimah(IV) di-(2-

nitrobenzoat) dan dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat) dengan 

spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer IR, spektrofotometer NMR 

dan microelemetal analyzer. 

3. Melakukan uji aktivitas biologis senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-

nitrobenzoat) dan dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat) terhadap bakteri 

gram positif (B.subtilis) dan bakteri gram negatif (P. aeruginosa). 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menambah informasi mengenai bioaktivitas senyawa dibutiltimah(IV) 

di-(2-nitrobenzoat) dan dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat) sebagai 

antibakteri. 



5 

 

2. Senyawa organotimah(IV) yang memiliki aktivitas biologis yang efektif 

dapat digunakan sebagai zat antibakteri yang berguna dalam bidang 

kesehatan dan pertanian. 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Organologam 

Senyawa organologam merupakan senyawa yang memiliki atom karbon dari 

gugus organik yang berikatan langsung dengan logam. Dari bentuk ikatan 

pada senyawa organologam, senyawa ini dapat dikatakan sebagai jembatan 

antara kimia organik dan anorganik.  Selain logam utama, unsur-unsur 

lantanida, aktinida, dan semilogam seperti boron, silikon, arsen, dan selenium 

juga dianggap membentuk senyawa organologam. Untuk senyawa yang 

mengandung ikatan antara atom logam dengan oksigen, belerang, nitrogen 

ataupun dengan suatu halogen tidak termasuk sebagai senyawa organologam 

(Cotton et al., 2007). 

 

Kimia organologam berkaitan dengan ikatan logam-karbon, yang paling 

sederhana adalah ikatan tunggal M – C dari logam alkil.  Sebagai ligan 

ikatan-σ, alkil erat kaitannya dengan ligan yang ditemukan dalam senyawa 

koordinasi, seperti Cl-, H2O, dan NH3.  Kelas ligan organologam yang lebih 

besar (CO dan C2H4) bersifat lunak dan dapat berikatan π.  Senyawa 

organologam cenderung lebih kovalen daripada senyawa koordinasi lain.  

Ligan organologam dapat terpolarisasi dan oleh karena itu dapat diaktifkan 

terhadap reaksi kimia, ikatan σ dan π dari ligan dapat dilemahkan atau 

dirusak, dan ikatan kimianya dapat dibuat dan dirusak didalam atau diantara 
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ligan yang berbeda.  Pola reaksi yang kaya ini merupakan karakteristik kimia 

organologam (Crabtree, 2005). 

 

1. Senyawa Organotimah 

Senyawa organotimah adalah senyawa-senyawa yang mengandung 

sedikitnya satu ikatan kovalen C-Sn. Sebagian besar senyawa organotimah 

dapat dianggap sebagai turunan dari RnSn(IV)X4-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. Anion 

yang terikat (X) biasanya adalah klorida, fluorida, oksida, hidroksida, 

suatu karboksilat atau suatu thiolat (Pellerito dan Nagy, 2002). 

 

Senyawaorganotimah yang berhasil disintesis pertama kali tahun 1849, 

adalah dietiltimah diiodida dengan mereaksikan etil iodida dengan alloy 

timah-natrium yang diakui sebagai dietiltimah oligomer (Davies, 

2004).Empat tipe utama penstabil timah berdasarkan gugus alkilnya yaitu: 

oktil, butil, fenil dan metil.  Senyawa oktil timah memiliki kandungan 

timah paling sedikit dan paling kurang efisien.  Ligan-ligan utama yang 

digunakan untuk membedakan berbagai penstabil timah yaitu, asam 

tioglikolat ester dan asam karboksilat (Van Der Weij, 1981). 

 

2. Senyawa Organotimah Halida 

Senyawa organotimah halida dengan rumus umum RnSnX4-nbiasanya 

digunakan sebagai material awal dalam pembuatan senyawa organotimah 

RnSnY4-ndengan Y berupa gugus -H, -OR’, -NR2’, dan -OCOR’.  Senyawa 

ini dapat disintesis dengan beberapa cara, diantaranya dengan direaksikan 
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secara langsung melalui logam timah, Sn(II) atau Sn(IV) dengan alkil 

halida yang reaktif.  Metode lain yang sering digunakan untuk pembuatan 

organotimah halida adalah reaksi disproporsionasi tetraalkiltimah dangan 

timah(IV) klorida. Caranya adalah dengan mengubah perbandingan 

material awal, seperti ditunjukkan pada persamaan reaksi berikut : 

3 R4Sn  +  SnCl4  →  4  R3SnCl 

R4Sn   +  3  SnCl4   →  4  RSnCl3 

R4Sn  +  SnCl4  →   2  R2SnCl2 

(Davies, 2004). 

 

3. Senyawa Organotimah Oksida dan Hidroksida 

Senyawa organotimah oksida dan hidroksida merupakan produk reaksi 

hidrolisis senyawa alkiltimah halida.  Reaksi yang berlangsung 

ditunjukkan sebagai berikut: 

 

R3SnX +MOH → R3SnOH +MX 

R2SnX2 +2 MOH → R2SnO +2 MX + H2O 

(Ingham et al., 1960). 

Pada penelitian kali ini, akan disintesis terlebih dahulu senyawa 

dibutiltimah(IV) oksida sebagai material awal.  Berdasarkan penjelasan 

Ingham et al (1960), reaksi yang dapat berlangsung yakni sebagai berikut: 

 

Dibutiltimah(IV) diklorida     Dibutiltimah(IV) oksida  
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4. Senyawa Organotimah Karboksilat 

Senyawa organotimah karboksilat, RnSn(O2CR’)4-n pada umumnya dapat 

disintesis melalui tiga cara yaitu dari organotimah halidanya dengan garam 

karboksilat, dari pemutusan ikatan Sn-C dengan asam atau merkuri(I) atau 

merkuri(II) atau timbal(IV) karboksilat, dan dari organotimah oksida atau 

organotimah hidroksidanya dengan asam karboksilat. 

 

Metode pertama yang biasa digunakan untuk sintesis organotimah 

karboksilat selanjutnya adalah dengan menggunakan organotimah halida 

sebagai material awal.  Organotimah halida direaksikan dengan garam 

karboksilat dalam pelarut yang sesuai, biasanya aseton atau karbon 

tetraklorida. 

RnSnCl4-n +  4-n  R'CO2M  →    R3SnO2CR'  +  4-n MCl 

(Wilkinson, 1982) 

 

Pembuatan organotimah karboksilat selanjutnya dengan pemutusan ikatan 

Sn-C dapat lebih mudah terjadi ketika R berupa gugus vinil, alil, aril 

daripada gugus alkil. 

R4Sn  +   R'CO2H   →   R3SnO2CR'  +  RH 
 

R4Sn  +   R'CO2M   →   R3SnO2CR'  +  RH 
 

Cara terakhir dapat dibuat dengan mencampurkan aliquot timah oksida 

atau hidroksidanya dengan asam karboksilat dalam pelarut yang sesuai 

seperti metanol.  Kemudian airnya dapat dipisahkan dengan mudah dengan 

dehidrasi azeotropik dalam pelarut benzena atau toluena. 
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R3SnOH   atau  (R
3
Sn)

2
O  +  R'CO2H  →  R3SnO2CR'   +H2O 

R2SnO   +   2  R
'
CO2H  →   R2Sn(O2CR')

2
 +H2O 

RSnO(OH)   +   3  R
'
CO2H  →  RSn(O2CR')

3
  +H2O 

(Davies, 2004). 

 

Berdasarkan penjelasan Davies (2004), penelitian kali ini akan disintesis 

senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat) dan dibutiltimah(IV) di-(3-

nitrobenzoat) dengan cara yang terakhir.  Reaksi yang dapat berlangsung 

yakni sebagai berikut: 

 

a. Reaksi pembuatan senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat) 

 

Dibutiltimah(IV)      Asam 2-nitrobenzoat Dibutiltimah(IV) 

    oksida      di-(2-nitrobenzoat) 

 

b. Reaksi pembuatan senyawa dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat) 

 

     Dibutiltimah(IV)   Asam 3-nitrobenzoat Dibutiltimah(IV) 

oksida     di-(3-nitrobenzoat) 

 

 

 

 



11 

 

B. Aplikasi Senyawa Organotimah 

Senyawa organotimah(IV)  memiliki banyak aplikasi dalam bidang industri 

antara lain digunakan sebagai senyawa penstabil polivinilklorida, pestisida 

nonsistematik, katalis antioksidan, zat antifoulingdalam cat, penstabilpada 

plastik dan karet sintetik, penstabil parfum dan berbagai macam peralatan 

yang berhubungan dengan medis dan gigi(Pellerito dan Nagy 2002).Daftar 

aplikasi senyawa organotimah yang lebih rinci ditunjukan pada Tabel 1. 

 

Dalam beberapa penelitian, telah disintesis senyawa organotimah(IV) 

karboksilat yang memiliki aktivitas sebagai inhibitor korosi (Hadi et al., 

2015), dan efek biologis sebagai antimalaria (Awang et al., 2014), antifungi 

(Hadiet al., 2009: dan Tariq et al., 2014) antikanker dan antitumor (Abdellah 

et al., 2009; dan Hadi et al., 2012), serta antimikroba atau antibakteri (Affan 

et al., 2009; Ahmed et al., 2002; dan Mahmoodet al.,2003). 

 

Senyawa organotimah(IV) diketahui memiliki efek biologis yang kuat karena 

sebagian besar senyawa tersebut bersifat toksik walaupun pada konsentrasi 

rendah.  Senyawa tributiltimah bersifat fungitoksik dan fitotoksik, tetapi 

senyawa triorganotimah lainnya menunjukan perbedaan dari kedua sifat tadi.  

Senyawa triorganotimah tersebut berguna dalam mengobati penyakit jamur 

pada tanaman.  Senyawa tersebut menunjukan adesi yang baik ke permukaan 

daun, dan tahan hujan, tampaknya tidak ada bukti untuk tindakan sistemik.  

Dampaknya terhadap lingkungan berkurang karena terdegradasi oleh cahaya 

dan mikroorganisme menjadi senyawa monoorganotimah atau senyawa 

anorganik timah yang ramah lingkungan(Davies, 2004).   
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Tabel 1. Aplikasi Senyawa Organotimah 

No. Aplikasi Senyawa 

1.  

Pertanian: 

a. Fungisida 

b. Akarisida 

 

Zat Antifouling: 

 

 

Pengawet Kayu: 

 

Disinfektan: 

R3SnX 

 

Ph3SnX (X = OH, OAc) 

[(PhCMe2CH2)2Sn]2O 

 

(Bu3Sn)2O 

Ph3SnX (X = OH, OAc, F, Cl dll.) 

(CH2CHMeCO2SnBu3)n 

(Bu3Sn)2O 

Bu3Sn(naphthenate) 

(Bu3Sn)2O 

Bu3Sn(naphthenate) 

2.  

Penstabil PVC: 

 

 

 

Katalis Homogen: 

a. Pembentukan poliuretan 

b. Transesterifikasi 

 

c. Vulkanisasi silikon 

 

Pembentukan film gelas: 

R2SnX2 

R2Sn(SCH2CO2CH2CHEtBu)2 (R = 

Me, Bu, Oct) 

(R2SnOCOCH=CHCO2)n 

R2Sn(OCOCH=CHCO2R)2 (R = Bu, 

Oct) 

R2Sn(OCOC11H23)2 (R = Bu, Oct) 

 

Bu2Sn(OCOC11H23)2 

Bu2SnO 

(ClBu2SnOSnBu2Cl)2 

Bu2Sn(OCOC11H23)2 

 
Me2SnCl2 

3.  

Penstabil PVC: 

 

 

Katalis homogen: 

Pembentukan film gelas: 

RSnX3 

RSn(SCH2CO2Octi)3 (R = Me, Bu, 

Oct) 

(BuSnS1.5)4 

(BuSnO2H)n 

BuSnCl3 

(Davies, 2004). 
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C. Analisis Senyawa Dibutiltimah(IV) Di-(2-Nitrobenzoat) dan 

Dibutiltimah(IV) Di-(3-Nitrobenzoat) 

 

Pada penelitian ini, untuk membuktikan senyawa dibutiltimah(IV) oksida, 

dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat) dan dibutiltimah(IV)  di-(3-nitrobenzoat) 

yang disintesis telah terbentuk dengan baik, maka perlu dilakukan pengujian 

kualitatif dengan spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer 

IR,spektrofotometer 1H-NMR, spektrofotometer 13C-NMR serta analisis 

mikroelementer untuk mengetahui tingkat kemurniannya. 

 

1. Analisis dengan Spektrofotometer IR 

Spektrofotometri IR(infrared) merupakan suatu metode yang digunakan 

untuk mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang 

berada pada daerah panjang gelombang 0,75-1000 μm atau pada bilangan 

gelombang 13000-10cm-1 menggunakan alat spektrometer IR.  Setiap 

senyawa yang memiliki ikatan kovalenakan menyerap berbagai frekuensi 

radiasi elektromagnetik dalam daerah spektrum inframerah sehingga atom-

atom yang berikatan dalam molekul mengalami vibrasi secara 

kontinyu.Pada spektroskopi IR, spektrum untuk penentuan struktur 

senyawa organik biasanya antara 650 - 4.000 cm-1(15,4 – 2,5 μm).  Letak 

puncak serapan umumnya digunakan satuan bilangan gelombang (cm-1) 

dan hanyasebagian kecil menggunakan panjang gelombang (μm) (Sudjadi, 

1985). 

 

Dalam sintesis suatu senyawa organotimah(IV) karboksilat, untuk 

memastikan jalannya reaksi dapat dilihat dari perubahan spektrum IR dari 
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senyawa awal, senyawa ligan, dan senyawa akhir.  Daerah yang menjadi 

fokus perhatian dalam spektrumnya adalah munculnya puncak karbonil 

dari senyawa akhir yang menunjukkan telah terjadinya reaksi dari senyawa 

awal dengan ligan asam karboksilat.  Selain itu dapat pula ditunjukkan 

beberapa karakteristik absorpsi gelombang IR dari organotimah 

karboksilat seperti yang terdapat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Serapan Khas IR untuk Organotimah Karboksilat 

No Gugus Fungsi Bilangan Gelombang (cm-1) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sn – O 

Sn – O – C 

CO2simetri 

O – H 

C = O 

-NO2 

800-600 

1250-1000 

1500-1400 

3500-3100 

1760-1600 

1560-1515; 1385-1345 

(Bonire et al., 1998). 

 

2. Analisis dengan Spektrofotometer UV-Vis 

Karakterisasi dengan spektrofotometer UV-Vis ditujukan untuk 

mengetahui pergeseran serapan panjang gelombang akibat pergantian 

gugus kromofor yang terikat pada logam dan ligan.  Pada spektroskopi 

UV-Vis, senyawa yang dianalisis akan mengalami transisi elektronik 

sebagai akibat penyerapan radiasi sinar UV (ultraviolet)dan sinar tampak 

oleh senyawa yang dianalisis.  Transisi tersebut pada umumnya terjadi 

antara orbital bonding atau orbital non bonding dengan orbital anti-

bonding (n>π*, n>σ* atau π >π*).   
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Serapan di atas 200 nm merupakan daerah eksitasi elektron dari orbital p, 

d, dan orbital π terutama sistem π terkonjugasi mudah pengukurannya dan 

spektrumnya memberikan banyak keterangan.  Kegunaan spektrofotometer 

UV-Vis ini terletak pada kemampuannya mengukur jumlah ikatan rangkap 

atau konjugasi aromatik di dalam suatu molekul.  Spektrofotometer ini 

dapat secara umum membedakan diena terkonjugasi dari diena tak 

terkonjugasi, diena terkonjugasi dari triena dan sebagainya.  Letak serapan 

dapat dipengaruhi oleh subtituen dan terutama yang berhubungan dengan 

subtituen yang menimbulkan pergeseran dalam diena terkonjugasi dari 

senyawa karbonil (Sudjadi, 1985). 

 

Elektron pada ikatan kovalen tunggal terikat dengan kuat dan diperlukan 

radiasi berenergi tinggi atau panjang gelombang yang pendek untuk 

eksitasinya.  Hal ini berarti suatu elektron dalam orbital ikatan (bonding) 

dieksitasikan ke orbital antiikatan.  Identifikasi kualitatif senyawa organik 

dalam daerah ini jauh lebih terbatas daripada dalam daerah inframerah, 

karena pita serapan pada daerah UV-Visterlalu lebar dan kurang terperinci.  

Tetapi gugus-gugus fungsional tertentu seperti karbonil, nitro, dan sistem 

tergabung menunjukkan puncak karakteristik dan dapat diperoleh 

informasi yang berguna mengenai ada tidaknya gugus tersebut dalam 

molekul (Day dan Underwood, 1998). 

 

Adapun nilai λmaks dari spektrumUV-Vis senyawa dibutiltimah(IV) 

ditunjukan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. λmaks dari Spektrum UV-VisSenyawa Dibutiltimah(IV) 

No Senyawa λmaks (nm) 

1. 

2. 

3. 

[(n-C4H9)2SnCl2] 

[(n-C4H9)2SnO] 

[(n-C4H9)2Sn(p-C6H4(NO2)COO)2] 

210,7 

202,9 

202 dan 264 

(Hadi et al., 2015; dan Nurimani, 2013). 

3. Analisis dengan Spektrometer 1H-NMR dan 13C-NMR 

Spektrometri NMR atau spektrometri resonansi magnet inti berhubungan 

dengan sifat magnet dari inti atom.  Spektrometri NMR terdiri dari dua 

jenis yaitu spektrometri 1H-NMR dan 13C-NMR.  Dari spektrum 1H-NMR, 

akan dapat diduga ada beberapa jenis lingkungan hidrogen dalam molekul, 

dan jumlah atom hidrogen yang ada pada atom karbon tetangga 

(Sudjadi,1983).  Pada spektrum 13C-NMR dapat diketahui keadaan 

lingkungan atom karbon tetangga, apakah dalam bentuk atom primer, 

sekunder, tersier, atau kuarterner.  

 

Spektrometer NMR yang menganalisis inti dari atom akan mengalami efek 

dari medan magnet kecil pada lingkungan didekatnya.  Elektron yang 

bersirkulasi menyebabkan terjadinya medan magnet pada inti atom.  Saat 

medan magnet lokal dalam atom berlawanan dengan medan magnet di 

luarnya, hal ini dinamakan inti atom tersebut “terperisai”.  Inti yang 

terperisai memiliki kekuatan medan efektif yang lebih rendah dan 

beresonansi pada frekuensi yang lebih rendah.  Hal ini menghasilkan setiap 
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jenis inti dalam molekul akan memiliki frekuensi resonansi yang agak 

berbeda. Perbedaan ini dinamakan geseran kimia. Nilai geseran kimia ini 

memiliki satuan ppm. Nilai geseran kimia dari beberapa jenis senyawa 

dengan TMS sebagai titik nol-nya ada pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Nilai Geseran Kimia untuk 1H dan 13C-NMR 

No Jenis Senyawa 1H 13C 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Alkana 

Alkana Termonosubstitusi 

Alkana Terdisubstitusi 

R-CH2-NR2 

R-CH2-SR 

R-CH2-PR3 

R-CH2-OH 

R-CH2-NO2 

Nitril 

Alkena 

Aromatik 

Benzilik 

Asam 

Ester 

Hidroksil 

0.5-0.3 

2-5 

3-7 

2-3 

2-3 

2.2-3.2 

3.5-4.5 

4-4.6 

- 

4.5-7.5 

6-9 

2.2-2.8 

10-13 

- 

4-6 

5-35 

25-65 

20-75 

42-70 

20-40 

50-75 

50-75 

70-85 

100-120 

100-150 

110-145 

18-30 

160-180 

160-175 

- 

(Settle, 1997) 
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4. Analisis Unsur Mikro dengan Microelemental Analyzer 

Analisis unsur mikro merupakan salah satu analisis yang dapat digunakan 

untuk menentukan kemurnian sampel senyawa organotimah yang 

disintesis dengan membandingkan data kadar unsur yang dihasilkan alat 

dengan data hasil perhitungan.  Unsur yang umum ditentukan adalah 

karbon (C), hidrogen (H), nitrogen (N), dan sulfur (S). Alat yang biasanya 

digunakan untuk tujuan mikroanalisis ini dikenal sebagai CHNS 

microelemental analyzer.  Hasil yang diperoleh dari mikroanalisis ini 

selanjutnya dibandingkan dengan perhitungan secara teori.  Walaupun 

seringnya hasil yang diperoleh berbeda, namun analisis ini tetap sangat 

bermanfaat untuk mengetahui kemurnian suatu sampel (Costech 

Analytical Technologies, 2011). 

 

Prinsip dasar dari microelemental analyzer yaitu sampel dibakar pada suhu 

tinggi.  Produk yang dihasilkan dari pembakaran tersebut merupakan gas 

yang telah dimurnikan kemudian dipisahkan berdasarkan masing-masing 

komponen dan dianalisis dengan detektor yang sesuai. Pada dasarnya, 

sampel yang diketahui jenisnya, dapat diperkirakan beratnya dengan 

menghitung setiap berat unsur yang diperlukan untuk mencapai nilai 

kalibrasi terendah atau tertinggi (Caprette, 2007).  

 

D. Bakteri 

Bakteri adalah organisme hidup bersel tunggal, memiliki DNA dan RNA, 

serta tidak memiliki klorofil.  Bakteri dapat tumbuh, berkembang biak, dan 
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dapat melakukan metabolisme.  Sebagian besar bakteri berukuran sangat kecil 

misalnya kokus bergaris tengah 1 sehingga tidak dapat dilihat oleh mata. 

Lapisan terluar dari bakteri terdiri dua komponen yakni dinding sel yang kaku 

dan membran sitoplasma atau membran plasma.  Di dalamnya terdapat 

sitoplasma seperti ribosom, mesosom, granula, vakuola, dan inti sel.  Sel 

bakteri dapat diliputi oleh lapisan berupa gel yang mudah lepas atau tersusun 

sebagai suatu simpai.  Selain itu beberapa bakteri juga mempunyai struktur 

tumbuhan lain seperti filamen yang menonjol keluar dari permukaan sel yaitu 

flagella yang berfungsi sebagai alat penggerak dan fimria sebagai alat untuk 

melekatkan diri (Gupte, 1990). 

 

Sebagai mikroorganisme, bakteri memiliki fungsi dan peranan masing-

masing.  Bakteri tanah berperan dalam siklus zat yang bersifat khas misalnya 

siklus nitrogen, fosfor, dan lainnya sebagai manfaat yang tinggi pada rantai 

makanan makhluk hidup.  Bakteri secara umum melakukan fungsi sebagai 

dekomposer.  Bakteri berinteraksi dengan lingkungan fisik dan kimia untuk 

menghasilkan metabolit yang khas.  Fungsi lainnya yakni sebagai penghasil 

enzim dalam berbagai proses yang berguna bagi kehidupan.   

 

Namun, dibalik berbagai peran bakteri yang begitu bermanfaat ada sebagian 

bakteri yang dapat menyebabkan kerugian dan bersifat patogen sehingga 

dapat menyebabkan berbagai penyakit.  Bakteri Pseudomonas aeruginosa 

yang terdapat di air misalnya rekreasi pemandian bersifat resisten terhadap 

azonasi dan desinfektan.  Contoh lainnya yakni Staphylacocus aureus yang 

tahan terhadap klorinasi, dapat menyebabkan infeksi pada mata, telinga, dan 



20 

 

kulit.   E coli dalam usus halus dapat menyebabkan penyakit gastroentritis 

atau penyakit diare akut.  Bakteri-bakteri lain yag menyebabkan penyakit 

diantaranya Salmonella spp, Bacillus cereus,dan Clostridium defficile 

(Syauqi, 2017).  Berdasarkan sifat gramnya bakteri dibagi menjadi dua jenis, 

yakni bakteri gram positif dan bakteri gram negatif.   

 

1. Bakteri Gram Positif 

Bakteri gram positif adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan 

yang tebal.  Bakteri ini memiliki dinding sel yang dapat menyerap zat 

warna violet pada proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna ungu di 

bawah mikroskop.  Perbedaan gram positif dan gram negatif didasarkan 

pada perbedaan struktur dinding sel yang berbeda dan dinyatakan oleh 

prosedur pewarnaan gram yang ditemukan oleh ilmuan Denmark bernama 

Christian Gram dan merupakan prosedur yang penting dalam klasifikasi 

bakteri (Brooks et al., 2013). 

 

Ciri-ciri dari bakteri gram positif adalah dinding sel  yang homogen 

dengan ketebalan 20-80 nanometer dan tersusun dari senyawa 

peptidoglikan.  Bentuk sel dari bakteri gram positif ini adalah batang atau 

filamen dan bulat. Sistem reproduksi bakteri gram positif melalui 

pembelahan secara biner, dengan alat geraknya berupa flagela nonmotil 

dan jika tidak mempunyai motil maka menggunakan petritrikus.  

Karakteristik yang membedakan bakteri gram positif adalah komposis 

dinding selnya.  Beberapa lapisan peptidoglikan bergabung bersama 

membentuk struktul tebal dan kaku. Adapun contoh dari bakteri gram 
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positif diantaranya Lactobacillus, Actinomyces, Arachnia, 

Bifidobacterium, Staphylococcus, Propionibacterium, Eubacterium, dan 

Bacillus(Wheelis, 2007). 

 

Bacillus adalah salah satu genus bakteri yang berbentuk batang dan 

merupakan anggota dari divisi Firmicutes.  Bacillus merupakan bakteri 

yang bersifat aerob obligat atau fakultatif, dan positif terhadap uji enzim 

katalase.  Bacillus secara alami terdapat dimana-mana dan termasuk 

spesies yang hidup bebas atau bersifat patogen.  Beberapa spesies Bacillus 

menghasilkan enzim ekstraseluler seperti protease, lipase, amilase, dan 

selulase yang bisa membantu pencernaan dalam tubuh hewan (Wongsa 

dan Werukhamkul, 2007). 

 

B. subtilis merupakan bakteri gram positif, berbentuk batang, dapat 

tumbuh padakondisi aerob dan anaerob. Sporanya tahan terhadap panas 

(suhu tinggi), mampumendegradasi xylan dan karbohidrat.  B. 

Subtilismempunyai sifat diantaranya mampu tumbuh pada suhu lebih dari 

50oC dan suhu kurang dari 5oC, mampu bertahan terhadap pasteurisasi, 

mampu tumbuh pada konsentrasi garam tinggi (>10%), mampu 

menghasilkan spora, mempunyai daya proteolitik yang tinggi 

dibandingkan mikroba lainnya(Cowan dan Stell,1973). 

 

2. Bakteri Gram Negatif 

Bakteri gram negatif adalah bakteri yang mempunyai lapisan 

peptidoglikan yang tipis yang terdapat dalam ruang periplasmik, yaitu 

antara membran luar dengan membran plasma.  Bagian dinding sel bakteri 
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ini dapat menyerap zat warna merah pada pewarnaan gram karena tidak 

mampu mempertahankan warna kristal violet (Radji, 2011).  Sebenarnya 

bakteri gram negatif memiliki sifat patogen sehingga lebih berbahaya jika 

dibandingkan bakteri gram positif. Hal ini karena membran luar dibagian 

dinding sel bisa melindungi bakteri tersebut sehingga dapat menghalangi 

masuknya zat antibiotik dan juga sistem dari pertahanan inang.  Dinding 

sel bakteri gram negatif lebih rentan terhadap kerusakan mekanis karena 

jumlah peptidoglikan yang rendah. Adapun contoh dari bakteri ini adalah 

Salmonella typhi, Rhizobium leguminosarum, Haemophilus influenza, dan 

Pseudomonas aeruginosa(Wheelis, 2007). 

 

P. aeruginosa termasuk dalam famili Pseudomonadaceae, merupakan 

bakteri gram-negatif berbentuk batang lurus atau lengkung, berukuran 

sekitar 0,6 x 2 μm.  Dapat ditemukan satu-satu, berpasangan, dan kadang-

kadang membentuk rantai pendek, tidak mempunyai selubung (sheath), 

serta mempunyai flagel monotrika (flagel tunggal pada kutub/flagella 

polar) sehingga selalu bergerak (bersifat motil), berukuran sekitar 0,5-1,0 

μm.  Bakteri ini tidak menghasilkan spora dan tidak dapat 

menfermentasikan karbohidrat. Bakteri ini secara luas dapat ditemukan di 

alam, contohnya di tanah, air, tanaman, dan hewan (Brooks et al., 2013). 

 

P. aeruginosa tumbuh dengan baik pada suhu 37-42 °C.  Pertumbuhannya 

pada suhu 42 °C membantu membedakannya dari spesies Pseudomonas 

lain dalam kelompok fluoresen. Bakteri ini oksidase positif, nonfermenter, 

tetapi banyak strain mengoksidasi glukosa.  P. aeruginosa resisten 
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terhadap konsentrasi tinggi garam dan zat pewarna, antiseptik dan banyak 

antibiotik yang sering digunakan.  Suatu studi intensif menyatakan bakteri 

ini mempunyai gen untuk resistensi terhadap merkuri, disebut gen mer 

yang berada dalam plasmid (Madigan et al., 2015). 

 

E. Antibakteri 

Antibakteri merupakan zat yang dapat membasmi bakteri, khususnya bakteri 

yangmerugikan bagi manusia, yang dapat mencegah pertumbuhan dan 

reproduksi bakteri (Irianto, 2007). Antibakteri digolongkan berdasarkancara 

kerja, spektrum kerja, dan efek sifat toksisitasnya terhadap bakteri.  

 

Menurut Madigan et al.,(2015), ada 3 macam zat antibakteri berdasarkan efek 

sifat toksisitasnya terhadap pertumbuhan mikroba: 

1. Antibakteri bakteriostatik 

Antibakteri ini bekerja dengan menghambat atau mencegah 

pertumbuhanbakteri, tidak membunuhnya sehingga sangat bergantung 

pada daya tahantubuh. Kerjanya menghambat sintesis protein dengan 

mengikat ribosom.  Antibakteri yang termasuk golongan ini 

adalaheritromycin, chloramphenicol, sulfonamida, linkomicin, 

paraaminosalisilat,tetrasiklin, dan lainnya. 

2. Antibakteri bakterisidal 

Antibakteri ini bekerja dengan membunuh, secara aktif membasmi 

bakteri.Golongan dari antibiotik ini adalah penicilin, sefalosporin, 

aminoglikosidadalam dosis besar, isoniazid, dan lainnya. 

 



24 

 

 

3. Antibakteri bakterilitik 

Antibakteri ini bekerja dengan cara membuat lisis sel-sel bakteri.Proses 

lisisnya sel bakteri terlihat dari penurunan jumlah sel ataupunkekeruhan 

setelah bahan tersebut ditambahkan. 

 

Kelompok antibakteri dilihat dari cara kerjanya, yaitu: 

1. Menghambat sintesis dinding sel bakteri. 

Tekanan osmosis dalam sel mikroba lebih tinggi daripada di luar sel, 

sehinggakerusakan dinding sel mikroba akan menyebabkan terjadinya 

lisis, yang merupakan dasar dari efek bakterisidal terhadap mikroba yang 

peka(Setyaningsih, 2004). Seperti golongan polipeptida, sefalosporin, 

penisillin,vankomisin, basitrasin, dan sikloserin (Brooks et al., 2013). 

2. Menghambat sintesis protein. 

Banyak jenis antibakteri, terutama golongan aminoglikosida, 

makrolid,kloramfenikol, streptomisin, tetrasiklin, oksitetrasiklin, 

gentamisin, kanamisin(Todar, 2009).Menghambat sintesis asam nukleat 

seperti kuinolon,pirimetamin, rifampicin, sulfonamid, trimethoprim 

(Brooks et al., 2013). 

 

Antibakteri berdasarkan spektrum kerjanya (Todar, 2009), dibagi menjadi 

2kelompok, yaitu: 

1. Antibakteri dengan aktivitas spektrum luas, yaitu antibakteri 

yangberpengaruh terhadap gram positif dan negatif. 



25 

 

2. Antibakteri dengan aktivitas spektrum sempit, yaitu antibakteri 

yangberpengaruh terhadap gram negatif atau gram positif saja. 

Senyawa antibakteri yang umum digunakan salah satunya adalah 

streptomisin.Streptomisin merupakan antibakteri aminoglikosida yang 

diperoleh dari Streptomyces griceus yang bersifat bakterisid, bekerja dengan 

mengikat secara irreversibel ribosom bakteri dan menghambat sintesis.  

Antibakteri lain yakni kloramfenikol merupakan antibakteri berspektrum luas 

yang bekerja dengan menghambat sintesis protein.  Senyawa ini terikat pada 

ribosom subunit 50s dan menghambat enzim peptidil transferase sehingga 

ikatan peptidatidak terbentuk pada sintesis protein bakteri (Nogrady dan 

Weaver, 2005). 

 

Penggunaan zat antibakteri secara terus menerus dapat menyebabkan bakteri 

beradaptasi dan menjadi faktor pemicu terjadinya resistensi.  Penelitian 

tentang senyawa baru sebagai antibakteri sudah banyak dilakukan, salah 

satunya dengan senyawa organotimah(IV). Trifeniltimah hidroksida dan 

trifeniltimah asetat sudah digunakan sebagai antibakteri dan antifungi untuk 

memerangi penyakit kentang, daun pada seledri dan gula bit, kerusakan beras, 

serta pengeratan daun kopi (Davies, 2004). 

 

Berbagai senyawa organotimah(IV) dengan gugus organik metil, butil, dan 

fenilserta denganbeberapa ligan hidrazon dan karboksilat sudah disintesis dan 

diuji aktivitasnya sebagai antibakteri.  Sebagian besar senyawa-senyawa 

tersebut diamati memiliki aktivitas antibakteri namun masih lebih rendah 

daristandar antibakteri yang diujikan.Aktivitas antibakteri senyawa 
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organotimah(IV) dengan ligan hidrazon terangkum pada Tabel 5 dan dengan 

ligan turunan asam propanoat terangkum pada  Tabel 6. 

Tabel 5. Aktivitas Antibakteri Senyawa Organotimah(IV) dengan Ligan Hidrazon 

Gugus Organik 

(-R) 

Zona Hambat (mm) 

Escherichia coli Bacillus subtilis 
Staphylococcus 

aureus 

Me 

Ph 

Me2 

Bu2 

Ph2 

Kloramfenikol 

11 

14 

14 

18 

15 

30 

16 

18 

19 

23 

20 

30 

18 

20 

22 

27 

24 

30 

(Affan et al., 2009) 

 

Tabel 6. Aktivitas Antibakteri Senyawa Organotimah(IV) dengan Ligan Turunan 

Asam Propanoat 

Gugus 

Organik

(-R) 

Zona Hambat (mm) 

Coryne-

Bacterium 

diphtheriae 

Bacillus 

subtilis 

Streptococcus 

pyogenes 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Salmonella 

typhi 

Me2 

Bu2 

Ph2 

Me3 

Bu3 

Ph3 

Tetra-

siklin 

30 

26 

30 

30 

28 

28 

 

34 

19 

20 

24 

20 

27 

25 

 

30 

21 

22 

25 

17 

25 

24 

 

30 

19 

19 

18 

19 

18 

19 

 

26 

18 

21 

19 

20 

18 

18 

 

38 

(Ahmed et al., 2002). 
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F. Uji Ativitas AntiBakteri 

Penentuan kerentanan bakteri terhadap substansi antibakteri dapat dilakukan 

dengan dua metode utama yakni difusi dan dilusi. 

 

1. Metode Difusi 

Metode yang banyak digunakan di laboratorium yang lebih kecil adalah 

metode difusi cakram. Pada metode ini, zat antibakteri akan berdifusi ke 

dalam media agar yang telah ditanami bakteri. Cara cakram yang 

merupakan metode yang digunakan pada penelitian ini, kertas saring 

cakram yang berisi kuantitas substansi antibakteri yang diukur 

ditempatkan pada permukaan media padat yang telah diinokulasi pada 

permukaan dengan organisme uji.  Setelah inkubasi, diameter zona bening 

penghambatan di sekitar cakram diambil sebagai ukuran daya hambat obat 

terhadap organisme uji tertentu.  Metode ini tunduk pada banyak faktor 

fisik dan kimia selain interaksi sederhana antara zat antibakteri dan 

organisme (misalnya sifat medium dan difusibilitas, ukuran molekul, dan 

stabilitas zat antibakteri) (Brooks et al., 2013). 

 

Interpretasi hasil uji difusi harus didasarkan pada perbandingan antara 

metode dilusi dan difusi. Perbandingan semacam itu telah menghasilkan 

penetapan standar referensi. Garis regresi linear dapat menyatakan 

hubungan antara log konsentrasi hambat minimum dalam uji dilusi dan 
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zona inhibisi dalam uji difusi.Penggunaan cakram tunggal untuk setiap 

antibiotik dengan standardisasi yang hati-hati dari kondisi pengujian 

memungkinkan untuk melaporkan kerentanan atau 

resistensimikroorganisme dengan membandingkan ukuran zona 

penghambatan dengan standar obat yang sama. Penghambatan di sekitar 

cakram berisi sejumlah obat antimikroba tidak menyiratkan kerentanan 

terhadap konsentrasi obat per mililiter media, darah,atau urine(Brooks et 

al., 2013). 

 

Untuk uji difusi cakram 1 mL masing-masing suspensi bakteri tersebar 

merata pada media pertumbuhan padat dalam cawan Petri. Kertas cakram 

steril (diameter 6 mm) ditempatkan pada permukaan masing-masing 

cawan agar dan diresapi dengan 10 μL substansi antibakteri yang 

diencerkan. Cawan diinkubasi selama 24 jam di bawah kondisi budidaya 

yang sesuai. Aktivitas antibakteri sebagai KHM (Konsentrasi Hambat 

Minimum) ditentukan sebagai konsentrasi terendah dari substansi 

antibakteri yang menghasilkan zona penghambatan di sekitar cakram 

setelah inkubasi 24-jam.  Kertas cakramlain diresapi dengan kontrol 

negatif dan dengan antibiotikberfungsi sebagai kontrol positif. 

Pengulangan pada setiap konsentrasi dilakukan(Klancnik et al., 2010). 

 

2. Metode Dilusi 

Pada metode ini, sejumlah substansi antimikroba dimasukkan ke dalam 

media bakteriologis cair atau padat.  Media kemudian diinokulasi dengan 

bakteri uji dan diinkubasi.  Titik akhir diambil sebagai jumlah zat 
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antimikroba yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan atau untuk 

membunuh bakteri uji.  Uji kerentanan dilusi agar memakan waktu dan 

penggunaannya terbatas pada keadaan khusus.  Uji dilusi broth atau kaldu 

yang rumit dan penggunaannya yang sedikit ketika pengenceran harus 

dilakukan dalam tabung reaksi, namun munculnya seri pengenceran kaldu 

yang disiapkan untuk banyak substansi antibakteri yang berbeda dalam 

pelat mikrodilusi telah sangat meningkatkan dan menyederhanakan 

metode.Sedangkan uji dilusi mikrobroth lebih menguntungkan karena 

mereka mengizinkan hasil kuantitatif untuk dilaporkan, menunjukkan 

jumlah obat yang diperlukan untuk menghambat (atau membunuh) 

mikroorganisme yang diuji (Brooks et al., 2013). 

 

Untuk metode dilusi agar pengenceran seri dua kali lipat dari substansi 

antibakteri dalam media cair  didinginkan hingga 45° C untuk 

mendapatkan konsentrasi akhir yang diinginkan. Suspensi bakteri (0,1 mL 

dengan 105-106 CFU / mL) kemudian diinokulasi pada media yang sudah 

memadat.  Cawan agar diinkubasi pada kondisi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan bakteri. KHM didefinisikan sebagai konsentrasi terendah dari 

substansi antibakteri dalam media padat di mana tidak ada pertumbuhan 

yang diamati setelah 24 atau 48 jam.Kontrol negatif dimasukan dalam 

jumlah yang sesuai yang ada dalam uji dilusi agar.  Cawan agar 

diinokulasi tanpa ditambahkan substansi antibakteri berfungsi sebagai 

kontrol positif (Klancniket al., 2010). 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai Juni 2019 di 

Laboratorium Kimia Anorganik-Fisik dan Laboratorium Biokimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lampung.  

Analisis senyawa menggunakan spektrofotometer UV-Vis dilakukan di 

Laboratorium Kimia Analitik FMIPA Universitas Lampung dan 

spektrofotometer  IR di Laboratorium Instrumentasi FMIPA Universitas 

Islam Indonesia.  Analisis senyawa menggunakan spektroftometer 1H-

NMRdan13C-NMR serta analisis kemurnian unsur menggunakan 

microelemental analyzerdilakukan diDepartment of Chemistry, Kasetsart 

University.  Kemudian pengujian bioaktivitas antibakteri dilakukan di 

Laboratorium Biokimia Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, neraca 

analitik, hot plate stirrer, satu set alat refluks, desikator, spektrofotometer IR, 

spektrofotometer UV-Vis, microelemental analyzer, spektrofotometer 1H-

NMR, spektrofotometer 13C-NMR,autoclave, oven, inkubator, micro pipette, 

laminar air flow cabinet, dan jarum inokulasi.  Adapun bahan-bahan yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah dibutiltimah(IV) diklorida, natrium 

hidroksida, asam 2-nitrobenzoat, asam 3-nitrobenzoat, natrium klorida, dan 

metanol p.a. (Pro Analysis), kertas saring Whatman no.42, media agar NA 

(Nutrient Agar), strepromisin, aquabides, serta inokulum bakteri B. 

subtilisITBCCB148dan P. aeruginosaATCC15442. 

 

C. Prosedur Penelitian 

1. Sintesis Senyawa Dibutiltimah(IV) Oksida 

Sebanyak 3,04 gram (0,01 mol) senyawa dibutiltimah(IV) diklorida 

direaksikan dengan 0,8 gram (0,02 mol) senyawa natrium hidroksida 

dalam 50 mL pelarut metanolp.a. dan direfluks selama 1 jam dengan 

pemanasan pada suhu 58-60oC.  Setelah reaksi berlangsung endapan 

yang dihasilkan disaring dengan kertas saring Whatman No. 42 dan 

dicuci menggukan akuabides lalu dengan metanol p.a. sampai bebas dari 

klorida.  Endapan bebas klorida tersebut dibiarkan mengering di dalam 

desikator sampai membentuk padatan putih.  Metode ini diadaptasi dari 

Szorcsik (2002).  Padatan yang diperoleh dikarakterisasi dengan 

spektrofotometer IRdanspektrofotometer UV-Vis. 

 

2. Sintesis Senyawa Dibutiltimah(IV) Di-(2-nitrobenzoat) 

Sebanyak 0,747 gram (0,003 mol) seyawa dibutiltimah(IV) oksida 

direaksikan dengan 1,002 gram (0,006 mol) senyawa asam 2-

nitrobenzoat dalam 30 mL pelarut metanol p.a. dan direfluks selama 4 

jam dengan pemanasan pada suhu 58-60oC.  Setelah reaksi berlangsung 

sempurna, metanol p.a. diuapkan dan dikeringkan di dalam desikator 
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sampai diperoleh kristal kering.  Metode ini diadaptasi dari Szorcsik 

(2002).  Kristal yang diperoleh dikarakterisasi dengan spektrofotometer 

IR, spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer NMR, analisis 

mikroelementer, dan diuji bioaktivitasnya terhadap bakteri gram positif 

(B. subtilis) dan bakteri gram negatif (P. aeruginosa). 

 

3. Sintesis Senyawa Dibutiltimah(IV) Di-(3-nitrobenzoat) 

Sebanyak 0,747 gram (0,003 mol) senyawa dibutiltimah(IV) oksida 

direaksikan dengan 1,002 gram (0,006 mol) senyawa asam 3-

nitrobenzoat dalam 30 mL pelarut metanol p.a. dan direfluks selama 4 

jam dengan pemanasan pada suhu 58-60oC.  Setelah reaksi berlangsung 

sempurna, metanol p.a. diuapkan dan dikeringkan di dalam desikator 

sampai diperoleh kristal kering.  Metode ini diadaptasi dari Szorcsik 

(2002).  Kristal yang diperolehdikarakterisasi dengan spektrofotometer 

IR, spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer NMR, analisis 

mikroelementer, dan diuji bioaktivitasnya terhadap bakteri gram positif 

(B.subtilis) dan bakteri gram negatif (P. aeruginosa). 

 

4. Pengujian Bioaktivitas 

a. Penyiapan Media Uji 

Penyiapan media uji dilakukan dengan pembuatan NA.  Sebanyak 2,8 

gram NA dilarutkan dalam 100 mL aquades kemudian dipanaskan dan 

disterilkan dalam autoclave pada temperatur 121oC dengan tekanan 1 

atm selama 15 menit.  Media steril NA kemudian dituangkan sebanyak 

15 mL ke dalam cawan petri yang telah disterilisasi. Penuangan media 
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dilakukan dalam Laminar Air Flow.  Kemudian media didinginkan 

sampai memadat, jika tidak terlihat adanya kontaminan, maka media 

ini dapat digunakan untuk pengujian sampel. 

 

b. Penyiapan Suspensi Bakteri 

Isolat bakteri yang akan diuji diremajakan dengan cara digores pada 

permukaan media agar miring kemudian diinkubasi selama 24 jam 

pada suhu 37oC.  Selajutnya sebanyak satu mata ose bakteri 

B.subtilisdan P. aeruginosa masing-masing dicampurkankan dengan 1 

mL air salin (NaCl 0,85%) dengan menggunkan vortex mixer.  

Kekeruhan suspensi bakteri dibandingkan dengan kekeruhan larutan 

standar McFerland 0,5 yang mengandung108CFU/mL.  Air salin 

ditambahkan apabila suspensi bakteri terlalu keruh dan bakteri 

ditambahkan apabila suspensi bakteri kurang keruh (Wiegand et al., 

2008) 

 

c. Uji Bioaktivitas dengan Metode Difusi Agar 

Suspensi bakteri sebanyak 0,2 mL dituangkan ke dalam media uji 

yang sudah memadat dan diratakan menggunakan sprider (batang 

L).  Kertas cakram disiapkan sebelum diletakan pada permukaan 

agar.  Pada kertas cakram pertama diberikan senyawa 

dibutiltimah(IV) oksida, kertas cakram kedua diberikan senyawa 

akhir sintesis (dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat) dan 

dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat)) dengan variasi konsentrasi 

62,5;125;250; 500; dan 1000 ppm sebagai senyawa uji.  Kertas 
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cakram ketiga diberikan larutan kontrol negatif yaitu metanol dan 

kertas cakram yang keempat diberikan larutan kontrol positif yaitu 

streptomisin.  Semua kertas cakram tersebut diletakan diatas 

permukaan media agar NAdengan jarak yang disesuaikan, kemudian 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC dan selanjutnya diamati 

zona hambatnya (Lorian, 1980). Senyawa yang memiliki konsentrasi 

penghambatan paling efektif akan kembali diuji dengan metode 

dilusi.  Prosedur ini diulangi dengan bakteri P. aeruginosa. 

 

d. Penentuan Kadar Hambat Minimum (KHM) 

Penentuan nilai KHM dilakukan berdasarkan daya hambat senyawa 

uji pada berbagai konsentrasi, yaitu dengan memplotkan nilai log 

konsetrasi senyawa uji pada sumbu X terhadap nilai kuadrat zona 

hambat pada sumbu Y.  Nilai antilog titik potong antara persamaan 

yang diperoleh dari regresi linear dengan dengan sumbu X 

ditentukan sebagai KHM (Brooks et al., 2013). 

 

e. Uji Bioaktivitas dengan Metode Dilusi Agar 

Senyawa dengan konsentrasi yang memiliki efektivitas 

penghambatan yang paling baik dibuat variasi volume  yaitu 0,5; 1,0; 

1,5; 2,0; dan 2,5 mL, lalu masing-masing dicampurkan dengan 

media NA cair yang telah disterilisasi hingga 15 mL dengan suhu 

dipertahankan 55oCselanjutnya dituangkan ke dalam cawan petri.  

Suspensi bakteri B.subtilisdan P. aeruginosa sebanyak 0,2 mL 

dituangkan pada masing-masing cawan kemudian dihomogenkan, 
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Sintesis Senyawa 
Dibutiltimah(IV) Oksida

Sintesis Senyawa 
Dibutiltimah(IV) Di-(2-

nitrobenzoat)

Sintesis Senyawa 
Dibutiltimah(IV) Di-(3-

nitrobenzoat)

Karakterisasi dengan Spektrofotometer UV-
Vis dan Spektrofotometer IR

Karakterisasi dengan 
Spektrofotometer UV-Vis, IR, 1H-

NMR, 13C-NMR, dan 
Microelemental Analyzer

Uji bioaktivitas sebagai 
antibakteri

Metode difusi Metode dilusi

selanjutnya diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 hingga 48 jam.  

Senyawa kimia uji yang paling efektif adalah senyawa yang 

memiliki variasi volume kecil namun memiliki daya penghambat 

pertumbuhan bakteri yang besar (Lorian, 1980). 

 

Secara keseluruhan, penelitian ini terangkum dalam diagram alir penelitian yang 

ditunjukan dalam Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 



 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan sebagai 

berikut: 

1. Senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat) yang dihasilkan berupa 

padatan kristal berwarna kuning dengan rendemen 91,47%, dan senyawa 

dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat) yang dihasilkan berupa padatan kristal 

berwarna putih dengan rendemen 91,10%. 

2. Hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer UV-Vis menunjukan 

senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat)dan dibutiltimah(IV) di-(3-

nitrobenzoat) telah terbentuk ditandai dengan adanya perubahan panjang 

gelombang maksimum menjadi 203 nm serta 213 nm dan 257 nm. 

3. Hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer IR menunjukan 

senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat)dan dibutiltimah(IV) di-(3-

nitrobenzoat) telah terbentuk ditandai dengan munculnya serapan IR sesuai 

dengan gugus fungsi yang dimiliki yakni gugusCO2,, NO2, dan Sn-O-C 

pada bilangan gelombang yang sesuai. 

4. Hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer 1H-NMR dan 13C-NMR 

menunjukan senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat)dan 

dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat) telah terbentuk ditandai dengan 
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munculnya sinyal proton 1H dan sinyal 13C yang khas pada pergeseran 

kimia yang sesuai. 

5. Berdasarkan uji bioaktivitas antibakteri dengan metode difusi, senyawa 

yang paling baik menghambat B. subtilis  adalah dibutiltimah(IV) di-(2-

nitrobenzoat) dengan KHM 44,01 ppm dan yang paling baik menghambat 

P. aeruginosa adalah dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat) dengan KHM 

69,50 ppm. 

6. Berdasarkan uji bioaktivitas antibakteri dengan metode dilusi, konsentrasi 

efektif senyawa dibutiltimah(IV) di-(2-nitrobenzoat) terhadap bakteri B. 

subtilis adalah 8,3 ppm dan senyawa dibutiltimah(IV) di-(3-nitrobenzoat) 

terhadapbakteri P. aeruginosa adalah 16,6 ppm.   

 

B. Saran 

Saran yang didapatkan dari penelitian ini yakni perlu dilakukannya 

kristalisasi dan pengujian titik leleh pada senyawa hasil sintesis untuk 

mengetahui kemurnian senyawa yang dihasilkan.  Selain itu, perlu dilakukan 

sintesis senyawa dibutiltimah(IV) dengan variasi ligan lainnya yang dapat 

menghambat bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif sehingga 

dapat bermanfaat dalam berbagai bidang terutama pertanian dan kesehatan.   
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