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Komponen Penilaian Praktikum 

“Medicinal Chemistry” 

 

A. Nilai harian praktikum (Menyumbang 20-25% dari nilai modul) 

1. Diskusi/responsi  mahasiswa melakukan diskusi bersama asisten tentang praktikum 

yang akan dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyelesaikan tugas yang ada dalam 

setiap materi praktikum. (20%) 

2. Post test  pemahaman mahasiswa terhadap praktikum yang telah dilaksanakan. 

(20%) 

3. Pelaksanaan praktikum  kejujuran, kebersihan, kedisiplinan, efisiensi waktu. (30%) 

4. Laporan praktikum  sesuai dengan format yang ditentukan. (30%) 

 

B. Ujian praktikum (Menyumbang 5-10% dari nilai modul) 

1. OSPE  ujian praktikum terstruktur tentang semua materi yang dipraktikumkan. 

(100%) 
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Penentuan Parameter Elektronik: pKa 

(400 menit) 

 

Dalam studi HKSA, pKa merupakan salah satu parameter elektronik. pKa adalah harga 

negatif logaritma tetapan ionisasi asam (Ka). Ka (Bronsted Lowry) sendiri merupakan tatapan 

keasaman (acidity constant) untuk asam yang bermuatan atau tidak bermuatan, sedangkan Kb 

adalah tetapan kebasaan. Tetapan tersebut menunjukkan proporsi spesies/bentuk senyawa 

untuk setiap pH tertentu. Perubaan pH dapat mengakibatkan perubahan prosentase senyawa 

yang terioisasi atau derajat ionisasi (α). 

Faktor-faktor seperti suasana pH, pKa, derajat ionisasi, dan sifat kelarutan obat dalam 

lemak/air dapat mempengaruhi penembusan obat melewati membran biologis. Obat dalam 

bentuk molekuler lebih mudah larut dalam lemak dan mudah berdifusi melalui membran 

biologis sehingga kemungkinan jumlah obat yang akan berinteraksi dengan reseptor menjadi 

lebih banyak. 

Hubungan antara pKa, pH, dan bentuk molekuler obat dapat digambarkan melalaui 

persamaan Handerson-Hasselbach sebagai berikut: 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔
𝐶𝑖

𝐶𝑢
 

dimana : 𝐶𝑢 = (1−∝) dan 𝐶𝑖 =∝ 

keterangan : 

pKa : -log tetapan ionisasi Ka 

Cu : Kadar obat dalam bentuk molekuler 

Ci : Kadar obat dalam bentuk ion 

 

Nilai pKa senyawa dapat ditentukan dengan metode titrasi asam basa, titrasi 

potensiometri, atau metode spektrofotometri. Penentuan pKa dengan metode spektrofotometri 

dilakukan dengan penentuan secara langsung rasio spesies/bentuk molekuler terhadap spesies 

ionik dalam satu seri larutan dapar yang nilai pH nya sudah diukur. Untuk tujuan tersebut, 

maka harus dibuat spektrum bentuk molekuler dan bentuk ionik dari suatu senyawa 

dengan cara mengatur pH dapar agar seluruh senyawa dalam bentuk molekuler atau 

seluruhnya berada dalam bentuk ionik. 

Spektrum yang dihasilkan kemudian dipilih pada panjang gelombang yang 

menghasilkan perbedaan serapan yang bermakna/paling besar antara serapan bentuk 

molekuler dan bentuk ioniknya, yang kemudian disebut sebagai panjang gelombang 

analitik. Pada λ analitik, serapan larutan senyawa pada berbagai pH diamati untuk 
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menentukan nilai pKa nya. Nilai pKa yang paling baik ditentukan menggunakan 7 larutan 

dalam pH yang berbeda. 

Apabila nilai pKa suatu senyawa sudah diketahui dari literatur, umumnya pengaturan 

pH dilakukan maksimal dua satuan di sekitar nilai pKa tersebut. Contohnya, bila suatu 

senyawa memiliki pKa 8,2 maka pengukuran serapan dilakukan pada larutan dapar pH 7, 8, 

dan 9. 

Dalam menghitung nilai pKa senyawa yang bersifat asam, digunakan persamaan 

sebagai berikut: 

𝑝𝐾𝑎 = 𝑝𝐻 − 𝑙𝑜𝑔
𝑎𝐻𝐴 − 𝑎𝑜𝑏𝑠

𝑎𝑜𝑏𝑠 − 𝑎𝐴−
 

keterangan : 

𝑎𝐻𝐴 : Serapan senyawa dalam bentuk molekul/tak terdisosiasi 

𝑎𝐴−  : Serapan senyawa dalam bentuk terionisasi 

𝑎𝑜𝑏𝑠 : Serapan senyawa dalam pH yang diamati 

 

Untuk senyawa yang bersifat asam, 𝑎𝐻𝐴 diperoleh dengan mengukur serapan larutan 

senyawa dalam suasana asam (pH 1), sedangkan 𝑎𝐴−  diperoleh dengan mengukur serapan 

dalam suasana basa (pH 12). Adapun untuk senyawa basa berlaku kebalikannya. Nilai 𝑎𝑜𝑏𝑠 

berada diantara 𝑎𝐻𝐴 dan 𝑎𝐴− . Senyawa yang memiliki nilai pKa lebih dari satu, pemilihan pH 

untuk senyawa dalam bentuk moleuler atau ionik harus disesuaikan. Bentuk molekuler 

senyawa basa dapat diperoleh dengan pH minimal 3 satuan di atas pKa, sedangkan untuk 

senyawa asam pada pH minimal 3 satuan di bawah pKa. 

Panjang gelombang analitik yang ideal adalah panjang gelombang dimana salah satu 

bentuk senyawa memiliki serapan yang kuat sedangkan bentuk lain tidak memiliki serapan. 

Keadaan tersebut dapat dapat didekati dengan urutan beberapa kondisi sebagai berikut : 

1) Beda serapan bentuk molekuler terhadap lembah bentuk ionik, atau sebaliknya 

2) Beda serapan antara puncak bentuk molekuler dengan puncak bentuk ionik, atau 

sebaliknya 

3) Beda serapan antara puncak bentuk molekuler dengan bahu bentuk ionik, atau sebaliknya 

 

Alat : 

1. Spektrofotometer UV-Vis 

2. pH-meter 

3. Pipet volume 

4. Gelas ukur 
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5. Labu ukur 

6. Gelas beker 

 

Bahan : 

1. Asam benzoate (kelompok 1-5) 

2. Asam salisilat (kelompok 6-10) 

3. Nipagin (kelompok 11-14) 

4. Natrium asetat 

5. Asam asetat glasial 

6. NaH2PO4 

7. Na2HPO4 

8. NaOH 

9. Borax 

10. HCl pekat 

11. KCl 

12. KOH 

13. Aquadest 

 

Tugas : 

1. Gambarkan struktur senyawa berikut dan cari data pKa senyawa (dari textbook, 

journal/ laporan penelitian, dll)! 

a. Asam benzoate 

b. Asam salisilat 

c. Asam asetat 

d. Asam sitrat 

e. Asam fosfat 

f. Metil paraben 

g. Propil paraben 

h. Butyl paraben 

Urutkan berdasarkan kekuatan asamnya! 

2. Tentukan nilai pH yang direncanakan untuk penentuak pKa? (minimal 3 macam pH) 

3. Gambarkan bentuk molekuler dan ionic senyawa tersebut! 

 



Petunjuk Praktikum Modul MEDICINAL CHEMISTRY 2018 | 7 

4. Hitunglah perbandingan konsentrasi garam dan asam yang diperlukan untuk membuat 

larutan dapar pH 4,5 jika digunakan larutan asam asetat 0,2 M dan natrium asetat 0,2 

M sebagai komponen penyusun larutan dapar. Berapa volume masing-masing larutan 

yang diperlukan untuk pembuatan 250 mL larutan dapar tersebut? 

 

Prosedur kerja : 

A. Pembuatan Larutan Dapar (pKa-1, 200 menit) 

1. Membuat cara kerja (penimbangan, pengukuran volume, pengenceran, dsb) termasuk 

dalam bentuk bagan/skema. 

2. Dibuat beberapa larutan pereaksi yang menjadi komponen larutan dapar pada berbagai 

pH, dimana masing-masing larutan dapar dibuat sebanyak 250 mL. Kadar masing-

masing larutan pereaksi dibuat sesuai dengan yang tercantun ada tabel berikut: 

pH Bahan Kadar Pereaksi yang dibuat 

1, 2 HCl pekat, KCl 0,2 M 

3, 4, 5 Na Asetat, Asam Asetat Glasial 0,2 M 

6, 7, 8 NaH2PO4, NaOH 0,1 M 

9, 10 Borax, HCl pekat 0,025 M Borax; 0,1 M HCl 

11 Na2HPO4, NaOH 0,05 M Na2HPO4; 0,1 M NaOH 

12 KCl, KOH 0,2 M 

3. Jenis larutan pereaksi yang akan dibuat disesuaikan dengan nilai pH yang akan 

digunakan dalam penentuan nilai pKa senyawa. 

4. Dibuat 3 macam larutan dapar (dengan jarak 1 satuan pH di sekitar nilai pKa senyawa 

yang diketahui dari literature), larutan dapar pH 1 (asam), dan larutan dapar pH 12 

(basa), dimana masing-masing dibuat sebanyak 200 mL. 

5. Contoh cara kerja pembuatan larutan dapar pH asam untuk volume 100 mL: 

6. Siapkan pH-meter. Sebanyak 67 mL larutan HCl 0,2 M dimasukkan dalam gelas beker 

dan ditambahkan sedikit aquades sehingga elekroda pH-meter tercelup ke dalam 

larutan. Ditambahkan larutan KCl 0,2 mL sekitar 25 mL (pH lartan sambil diukur), 

kemudian ditambahkan aquades sedikit demi sedikit sampai diperoleh pH 1, lalu di-

ad-kan sampai volume 100 mL. 

7. Beri label (kelompok, pH larutan, tanggal pembuatan) dan simpan dalam kulkas. 
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B. Penentuan nilai pKa secara Spektrofotometri (pKa-2, 200 menit) 

1. Ditimbang dengan seksama 60 mg senyawa, dilarutkan dengan sejumlah etanol 30%, 

kemudian ditambahkan air hingga volume 50 mL. 

2. Diambil larutan pH asam, pH basa, serta 3 larutan dapar yang telah dibuat pada 

percobaan pKa-1, kemudian cek dengan pH-meter dan catat nilai pH nya. Larutan 

dapar tersebut digunakan untuk mengencerkan larutan senyawa. 

3. Dipipet 1 mL larutan senyawa, kemudian ditambahkan larutan dapar sampai diperoleh 

volume 100 mL. Dilakukan pengenceran dengan 5 larutan dapar yang telah dibuat 

sehingga diperoleh kadar yang sama. 

4. Diamati serapan larutan senyawa dalam pH asam pada panjang gelombang 200-340 

nm dengan spektrofotometer menggunakan blanko larutan pH asam. Dilakukan cara 

yang sama menggunakan larutan pH basa kemudian ditentukan panjang gelombang 

analitik berdasarkan spektra 2 larutan tersebut. 

5. Diamati serapan 5 macam larutan senyawa pada panjang gelombang analitik 

menggunakan blanko yang sesuai. Dibuat pula rekaman spektra serapan 5 larutan 

tersebut. 

6. Ditentukan nilai aHA, aA-, dan aobs kemudian dihitung nilai pKa senyawa dari 3 macam 

larutan dalam berbagai pH. Bandingkan nilai pKa yang diperoleh dari penelitian 

dengan nilai pKa dari literature. 

 

Hasil Pengamatan : 

1. Pembuatan larutan dapar (pKa-1) 

pH larutan dapar yang dibuat Larutan pereaksi yang diperlukan 

(250 mL larutan dapar) 

pH pengamatan 

1   

   

   

   

12   
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2. Penentuan nilai pKa senyawa  secara spektrofotometri (pKa-2) 

λ analitik … nm 

No. pHobs aobs pKa 

1.    

2.    

3.    

Nilai pKa rata-rata : 

pHobs adalah pH yang diprediksi untuk menentukan pKa senyawa (satu satuan di sekitar nilai 

pKa senyawa dari literatur). 
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Penentuan Parameter Lipofilik/Hidrofobik : Tetapan Kromatografi Rm 

(200 menit) 

 

Rm merupakan suatu tetapan kromatografi sebagai parameter lipofilik (hidrofobik) yang 

sering digunakan dalam studi HKSA selain nilai koefisien partisi. Apabila suatu senyawa 

memiliki kelarutan yang jauh lebih besar dibandingkan pelarut lainnya, atau senyawa sangat 

sukar larut dalam pelarut yang digunakan, maka penentuan koefisien partisi menggunakan 

percobaan akan sulit dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, Boyce dan Milborrow 

memperkenalkan parameter lipofilik yang masih berhubungan dengan koefisien partisi yakni 

retention modified (Rm), yang dinyatakan dalam persamaan berikut : 

𝑅𝑚 = 𝐿𝑜𝑔 [(1
𝑅𝑓⁄ ) − 1] 

𝑅𝑓 =
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑧𝑎𝑡

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢ℎ 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑒𝑙𝑢𝑒𝑛
 

 

Nilai Rf dan Rm diperoleh dari KLT fase terbalik (KLTFB) atau Reversed Phase Thin 

Layer Chromatography (RPTLC) berdasarkan prinsip kromatografi partisi. Fase diam bersifat 

non polar sedangkan fase gerak bersifat polar sehingga pemisahan noda berdasarkan partisi 

solute dalam fase gerak yang dapat diatur polaritasnya.  

Fase diam KLTFB menggunakan lempeng silica gel yang diimpregnasi dengan pelarut 

non polar seperti oktanol, paraffin cair, atau minyak silikon. Agar proses impregnasi menjadi 

mudah, maka digunakan bantuan pelarut non polar yang mudah menguap seperti eter. Kadar 

pelarut non polar dalam eter pada umumnya 5-20%. Sebelum digunakan, pelarut non polar 

terlebih dahulu dijenuhkan dengan pelarut polar, demikian pula sebaliknya. 

Fase gerak KLTFB adalah campuran pelarut yang bersifat polar dimana polaritasnya 

disesuaikan dengan sifat senyawa misalnya campuran metanol-air atau aseton-air dalam 

perbandingan tertentu. Sebagai fase air dapat digunakan larutan dapar yang diatur pada pH 

tertentu untuk mendapatkan solut dalam bentuk molekul yang optimum. Hal ini diperlukan 

bila nilai Rm akan dikorelasikan dengan tetapan lipofilik lain seperti log P, Σᴨ, atau Σf. 

Terkadang larutan dapar dapat diatur pada pH 7,4 untuk menyesuaikan dengan pH cairan 

biologis. 

Senyawa yang memiliki nilai Rm adalah senyawa yang rendah polaritasnya atau 

mempunyai lipofilisitas tinggi, begitu pula sebaliknya. Terdapat hubungan antara nilai 

koefisien partisi (P) dengan nilai Rf yang oleh Martin dinyatakan melalui persamaan : 
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𝑃 = 𝐾 {(1
𝑅𝑓⁄ ) − 1} 

dimana, K merupakan tetapan sistem. 

Hubungan antara nilai log P dengan tetapan Rm dinyatakan melalui persamaan : 

log 𝑃 = log 𝐾 + 𝑅𝑚 

atau dapat dinyatakan melalui persamaan Collander sebagai berikut : 

log 𝑃 = 𝑎 𝑅𝑚 + 𝑏 

a dan b merupakan tetapan yang tergantung pada sistem KLTFB. 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara nilai Rm dengan 

nilai log P. 

 

Alat : 

1. Lempeng Kieselgel 60F254 dan KLT FB 

2. Bejana kromatografi 

3. Lampu UV 254 nm 

4. Pensil 

5. Penggaris 

 

Bahan : 

1. Senyawa turunan asam benzoate/fenol/sulfanilamide 

2. n-Oktanol 

3. Eter 

4. Methanol atau Aseton 

5. Aquades 

 

Prosedur Kerja : 

A. Impregnasi Lempeng Kromatografi 

1. Lempeng KLT diaktifkan dengan cara memanaskannya dalam oven suhu 80
o
C selama 

15 menit, kemudian dibiarkan setimbang pada suhu kamar. 

2. Dibuat lartan 10% oktanol dalam eter sejumlah tertentu (berdasarkan kapasitas 

bejana). Dimasukkan ke dalam bejana, diamkan hingga bejana jenuh dengan uap 

larutan. 
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3. Dimasukkan lempeng KLT yang sudah aktif ke dalam bejana dan dilakukan elusi 

sampai seluruh lempeng terbasahi. Lempeng diangkat kemudian dikeringkan pada 

suhu kamar. 

 

B. Penentuan Nilai Rf dan Rm 

1. Dibuat fase gerak methanol-air (65:35) dalam jumlah tertentu (disesuaikan dengan 

tinggi awal penotolan dan volume bejana). 

2. Bejana diisi fase gerak dan dijenuhkan. 

3. Lempeng KLT FB diukur dan ditandai batas awal dan akhir elusi (± 8 cm). 

4. Dilarutkan sejumlah senyawa sampel dalam methanol (± 0,05% b/v), ditotolkan 

larutan sampel menggunakan pipet mikro (2-3 tetes) pada lempeng KLT FB dan 

pelarut dibiarkan menguap. 

5. Setelah bejana jenuh dengan uap fase gerak, lempeng dimasukkan ke dalam bejana 

secara hati-hati dan dilakukan elusi sampai batas akhir. 

6. Lempeng diangkat dan dikeringkan. Diamati noda menggunakan lampu UV kemudian 

dihitung harga Rf dan Rm masing-masing senyawa. 

 

Tugas : 

1. Apakah kegunaan laruta oktanol 10% dalam eter? 

2. Mengapa lempeng KLT perlu diaktifkan sebelum diimpregnasi? 

3. Mengapa harga Rm dapat digunakan sebagai parameter lipofilik senyawa?  

4. Jika harga Rm senyawa A>B>C, apakah artinya? 

5. Carilah data kelarutan senyawa yang tercantum dalam tabel dalam pelarut: aseton, 

etanol, methanol, kloroform! 

Kelompok Senyawa 

1-7 Asam benzoate, nipagin, nipasol 

8-14 Asam salisilat, asam benzoate, fenol 
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Hasil Pengamatan 

Luas alas bejana KLT = … 

Volume eluen  = … 

Jarak elusi  = … 

Senyawa Jarak Noda (cm) Nilai Rf 

I II I II Rata-rata 

1.      

2.      

3.      
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Penentuan Parameter Sterik : Refraksi Molar (MR) 

(200 menit) 

 

MR (Molar Refractivity) dapat juga disingkat Rm (Refraksi molar), tetapi agar tidak 

tumpang tindih dengan istilah Rm kromatografi (Retention Modified), maka pada praktikum 

ini menggunakan istilah MR. Refraksi molar dan parameter sterik lain seperti berat molekul 

dan parakor dikenal sebagai parameter bulk. MR merupakan salah sau parameter sterik yang 

cukup penting dalam studi HKSA. 

Lorenz dan Lorent menggunakan teori elektromagnetik untuk menghitung refraksi 

molar zat cair : 

𝑀𝑅 =
(𝑛2 − 1)

(𝑛2 + 2)
𝑥

𝑀

𝑑
 

keterangan : 

MR : Refraksi molar zat cair 

n : Indeks bias 

d : Densitas/massa jenis (diukur pada suhu yang sama dengan penentuan n) 

M : Berat molekul zat 

 

Refraksi molar untuk zat padat ditentukan dengan cara melarutkan zat (solut) terlebih 

dahulu ke dalam solven, kemudian mengukur indeks bias serta densitas larutan. Refraksi 

molar larutan ditentukan dengan persamaan : 

𝑅12 =
(𝑛2 − 1)

(𝑛2 + 2)
𝑥

(𝑁1𝑀1 + 𝑁2𝑀2)

𝑑
 

keterangan : 

𝑅12 : Refraksi molar larutan 

𝑀1𝑑𝑎𝑛 𝑀2 : Berat molekul solven (1) dan solut (2) 

𝑁1𝑑𝑎𝑛 𝑁2 : Fraksi molekul solven (1) dan solut (2) dalam larutan 

 

Untuk menghitung Refraksi molar zat (solut) dalam larutan digunakan persamaan : 

𝑅12 = 𝑁1𝑅1 + 𝑁2𝑅2 

keterangan : 

𝑅1𝑑𝑎𝑛 𝑅2 : Refraksi molar solven (1) dan solut (2) 

 

Jadi, selain indeks bias dan densitas larutan yang harus diukur, indeks bias solven sudah harus 

diketahui. 

Nilai MR suatu senyawa dapat diperkirakan dari struktur molekulnya. Refraksi molar 

bersifat aditif dimana tiap atom atau gugus yang ada dalam struktur senyawa akan 
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memberikan andil pada nilai MR akhir. MR tidak tergantung pada keadaan fisik molekul 

sehingga dapat digunakan untuk membedakan senyawa-senyawa tautomer keto dan enol. 

 

Alat : 

1. Refraktometer Abbe 

2. Piknometer 25 mL 

3. Labu ukur 50 mL 

4. Gelas ukur 

5. Gelas beker 

6. Pipet 

7. Kapas 

8. Kertas lensa 

 

Bahan : 

1. Senyawa turunan asam benzoate dan fenol 

2. Etanol absolut 

 

Prosedur kerja : 

1. Ditimbang 0,5 gram sampel kemudian dilarutkan dalam etanol hingga diperoleh 

volume 50 mL. 

2. Ditentukan densitas larutan dengan piknometer, sisa larutan digunakan untuk 

penentuan indeks bias. Suhu pengamatan dicatat dan dilakukan sebanyak 2 kali 

percobaan. 

3. Ditentukan pula densitas dan indeks bias etanol pada suhu yang sama.  

4. Dihitung nilai MR etanol. 

5. Dihitung refraksi molar larutan sampel, fraksi mol solven, fraksi mol solute, dan 

refraksi molar senyawa. 

 

 

 

 

 

 

 



Petunjuk Praktikum Modul MEDICINAL CHEMISTRY 2018 | 16 

Tugas : 

1. Cari data indeks bias dan densitas etanol dari literature! 

2. Apakah suhu berpengaruh terhadap nilai indeks bias dan densitas? Jelaskan! 

3. Antara nipagin dan nipasol, prediksikan manakah yang memiliki nilai MR lebih besar? 

Jelaskan! 

Kelompok Senyawa 

1-7 Asam benzoate, asam salisilat 

8-14 Nipagin, Nipasol 

 

Hasil pengamatan 

Penentuan densitas 

Volume piknometer = …  

Berat   = … 

Suhu   = … 

Senyawa Berat Densitas (g/mL) Indeks bias 

Total Larutan Zat 

1. I 

II 

   

2. I 

II 

   

Etanol I 

II 

   

 

Fraksi mol 

Senyawa BM Berat zat (g) Mol Fraksi mol 

1.  I 

II 

  

2.  I 

II 

  

Etanol 

(≈ 50 mL) 

 I 

II 
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APLIKASI CHEMDRAW 

 

Aplikasi Chemdraw merupakan software kimia dari produk Cabridgesoft.inc. ChemDraw 

memiliki banyak fungsi, diantaranya membuat nama dan struktur senyawa, membuat struktur 

streokimia dengan benar dari nama kimia, menghitung rumus molekul dan berat molekul, dan 

mendapatkan nama IUPAC dengan akurat dari struktur. Perkiraan spektra NMR dari struktur 

suatu senyawa dengan atom langsung dengan korelasi spektral. Selain itu, ChemDraw 

dilengkapi dengan peringatan jika terjadi kesalahan dalam pembuatan struktur kimia. 

Peringatan tersebut biasanya berwarna merah dan mengelilingi bagian struktur yang salah. 

 

Latihan: 

Menggambar reaksi 

 

Menggambar struktur intermediate 
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Menggambar struktur bercincin 

 

 

Menggambar proyeksi Fischer 

 

Chemical Formula: C6H12O6 

Exact Mass: 180.06 

Molecular Weight: 180.16 

m/z: 180.06 (100.0%), 181.07 (6.9%), 182.07 (1.4%) 

Elemental Analysis: C, 40.00; H, 6.71; O, 53.29 

 

Menggambar proyeksi Haworth 
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Menggambar Proyeksi Newman 

 

Membuat struktur streokimia 

 

 

 

Membuat nama dan struktur senyawa 
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2-bromobenzoic acid 

Myrcene 

Geraniol 

Carvone 

 

 

Carilah 20 nama obat dari setiap golongan obat berikut ini dilengkapi dengan: 

1. struktur senyawa 

2. nama IUPAC 

3. prediksi MR &ELEMENTARY ANALYSIS 

4. stereochemistry 

5. sifat fisika kimianya 

 

Kelompok 1: diuretik  

Kelompok 2: antibiotik 

Kelompok 3: antihipertensi 

Kelompok 4: OAD 

Kelompok 5: analgesik 

Kelompok 6: antihistamin 




