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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sulfonamid merupakan obat antimikroba derivat para –

aminobenzensulfonamida (Sulfanilamid) yang digunakan secara sistemik maupun 

topikal untuk mengobati dan mencegah beberapa penyakit infeksi (Tanu, 1980 : 462 – 

463). Sulfonamida dapat membentuk N – Glukuronida secara spontan, yaitu tanpa 

adanya enzim.  Pembentukan glukuronida tersebut merupakan bentuk konjugasi yang 

sangat penting secara kuantitatif untuk obat-obatan dan senyawa endogen (G. Gordon 

Gibson, 1991: 16 –19). Gambar 1 menunjukkan contoh pembentukan N – 

glukuronida. 

 

 

  

Gambar 1. Glukuronidasi dari sulfanilamid (G. Gordon Gibson, 1991: 19) 

 

Salah satu sifat kimia dari sulfonamid adalah mempunyai kemampuan membentuk 

kompleks-kompleks yang stabil dengan kation-kation tertentu. Sulfonamid dapat 

membentuk senyawa khelat karena mempunyai donor nitrogen, oksigen dan sulfur 

yang dapat berikatan dengan merkuri, tembaga, nikel dan logam berat lainnya. 

Sebagian besar logam berat salah satunya adalah nikel merupakan racun 

enzim yang dapat menyerang saluran cerna, hati, ginjal dan dapat menyebabkan 

kanker (Palar, 1994: 60).  Penanganan toksisitas akut logam berat  pada mahluk hidup 

dapat dilakukan dengan pembentukan kompleks atau senyawa khelat yang umumnya 

menghasilkan produk larut dalam air dan dapat diekskresikan dalam empedu atau 

urin. Garam nikel dalam larutan netral maupun amoniakal mudah membentuk 

senyawa khelat yang berwarna merah dengan penambahan larutan diasetilglioksin 

(Herman J. Roth, 1985: 44).  Contoh kegunaan senyawa khelat untuk menangani 

kasus keracunan logam berat adalah pada D-penicilamin yang merupakan senyawa 

obat telah berhasil digunakan dalam penyembuhan penyakit Wilson (akumulasi 
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tembaga yang berlebihan). D-penicilamin dapat meningkatkan ekskresi tembaga 

dalam urin yang terakumulasi di dalam hati (Tjay, T. H dan Rahardja, K, 2002:316)  

Turunan sulfonamid (benzolamid) dapat menarik ion Cu2+ membentuk suatu 

kompleks [Cu(benzolamid)(NH3)4] dengan struktur square-pyramidal (Alzuet, et al 

1998 : 334-338). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan turunan 

sulfonamid dalam membentuk kompleks dengan ion logam lain, maka penelitian ini 

menggunakan ion Ni2+ serta ligan sulfanilamid dan sulfisoksazol.  Sulfanilamid (L1) 

dan sulfisoksazol (L2) mempunyai struktur yang identik dengan benzolamid yaitu 

terdapat gugus -NH2, –NH-, dan –N= sehingga kemungkinan sulfanilamid dan 

sulfisoksazol juga dapat membentuk kompleks dengan unsur-unsur transisi. 

Sulfanilamid dan Sulfisoksazol mempunyai struktur yang identik tetapi berbeda 

dalam hal sterik hindran dan bentuk siklik, dengan demikian akan terdapat beberapa 

kemungkinan terbentuk kompleks Nikel(II). 

 

B. Perumusan Masalah  

1. Identifikasi Masalah 

Sintesis kompleks dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain merefluks 

larutan, mencampur tanpa pemanasan atau dengan pemanasan. Sintesis kompleks 

dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain suhu, pelarut, dan bahan tambahan lain. 

Pelarut yang dapat digunakan dalam sintesis kompleks Nikel(II) antara lain etanol, 

metanol, propanol, asetonitril dan sebagainya. Kompleks yang terbentuk dipengaruhi 

oleh perbandingan mol logam dan mol ligan yang digunakan.  

Ligan dalam bentuk larutan mempunyai beberapa stereokimia yang bervariasi 

sehingga ada beberapa kemungkinan posisi ligan dengan atom pusat. Hal ini akan 

mempengaruhi struktur kompleks Ni(II) yang terbentuk. Atom donor yang mampu 

mengikat atom pusat akan membentuk senyawa kompleks dengan struktur tertentu. 

Kemampuan atom donor berikatan dengan atom pusat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain keelektronegatifan, keruahan (sterik hindran), kuat lemahnya ligan, 

keasaman dan kebasaan logam dan ligan.  Ligan Sulfanilamid dan Sulfisoksazol 

mempunyai beberapa macam atom donor yaitu atom N dan O dalam rantai siklik lima 

dan enam, atom N primer, atom N sekunder, dan atom O pada SO2.  Dari atom-atom 
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donor itu ada beberapa kemungkinan untuk berikatan dengan atom pusat.  

Dimungkinkan ada perbedaan struktur dalam bentuk padatan dan larutan. Struktur 

dalam bentuk padatan lebih dipercaya kevalidannya  karena kerigitannya. Oleh 

karena itu, perlu adanya penentuan struktur secara kristalografi.  Untuk mengetahui 

kemurnian kompleks dapat dilakukan dengan cara analisis masing-masing unsur 

penyusunnya. 

 

2. Batasan Masalah 

Sintesis kompleks Ni(II)-sulfanilamid dan Ni(II)-sulfisoksazol dilakukan 

dengan refluks selama 1 jam, 3 jam dan 24 jam atau tanpa refluks dengan pengadukan 

selama 1 jam, 3 jam dan 24 jam.  

Kristalografi untuk menentukan kemurnian senyawa kompleks (% C, H, N 

dan O) tidak dilakukan tetapi dilakukan pengukuran kadar logam Ni(II). Penentuan 

sistem kristal kompleks dalam bentuk padatan dengan menggunakan difraksi Sinar X 

dan untuk mengetahui gugus fungsi ligan yang terikat pada atom pusat Ni(II) 

diperkirakan dari pergeseran spektra infra merah. Pergeseran panjang gelombang 

maksimum yang mengindikasikan kekuatan ligan diukur pada daerah UV-visible. 

Selain itu pergeseran panjang gelombang maksimum juga digunakan untuk 

memperkirakan besarnya energi transisi.  Pengukuran daya hantar listrik dilakukan 

untuk mengetahui kedudukan anion sebagai sisa asam atau sebagai sisa ligan. 

Pengukuran momen magnet dilakukan untuk mengetahui sifat magnetik senyawa 

kompleks.  Adanya H2O dalam kompleks dideteksi dengan analisis thermal 

menggunakan DTA. 

 

3. Rumusan Masalah 

Masalah yang timbul dapat dirumuskan  sebagai berikut : 

a. Bagaimana sintesis kompleks Ni(II) dengan ligan Sulfanilamid dan Sulfisoksalol? 

b. Bagaimana karakteristik senyawa kompleks Nikel(II)  dengan Ligan Sulfanilamid 

dan Sulfisoksazol? 
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c. Bagaimana perkiraan formula senyawa kompleks Ni(II) dengan ligan 

sulfanilamid dan sulfisoksazol? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mensintesis senyawa kompleks Nikel(II) dengan Ligan Sulfanilamid dan 

Sulfisoksazol.  

2. Mempelajari karakteristik senyawa kompleks Nikel(II) dengan Ligan 

Sulfanilamid dan Sulfisoksazol.  

3. Mengetahui formula kompleks Nikel(II) dengan Ligan Sulfanilamid dan 

Sulfisoksazol.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pembentukan kompleks antara Ni(II) dengan sulfanilamid dan sulfisoksazol dalam 

obat anti bakteri juga memberikan sumbangan untuk bidang kesehatan tentang 

interaksi Sulfanilamid dan Sulfisoksazol dengan Nikel (II) dalam tubuh. 
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