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2. Deskripsi Matakuliah
Selesai mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu merancang sintesis molekul obat baik yang bersifat
aromatis, maupun alifatis dengan memilih rute sintesis, bahan dasar, pereaksi-pereaksi, dan kondisi yang diperlukan
melalui pendekatan retrosintesis dengan teknik diskoneksi, interkonversi gugus fungsi dan teknik lainnya. Dalam
perkuliahan ini dibahas pendekatan retrosintesis, interkonversi gugus fungsi, teknik diskoneksi, serta berbagai prinsip dan
strategi sintesis pada molekul obat baik yang bersifat aromatik, maupun alifatis.

3. Capaian Pembelajaran Program Studi yang Dirujuk (CPPS)
1- Menguasai teori struktur, energetika, kinetika, analisis, dan sintesis mikro, makro, dan supramolekul, serta terapannya

4. Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPM)

1a Melakukan analisis retrosintesis pada molekul obat target yang bersifat aromatis
1b Melakukan analisis retrosintesis pada molekul obat target yang bersifat alifatis
1c Merancang rute sintesis dari molekul obat aromatis
1d Merancang rute sintesis dari molekul obat alifatis
1e Memilih rute sintesis terbaik dari beberapa alternatif rancangan rute sintesis molekul obat aromatis
1f Memilih rute sintesis terbaik dari beberapa alternatif rancangan rute sintesis molekul obat alifatis

5. Deskripsi Rencana Pembelajaran

Minggu/
Pert ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan Kajian/Materi
Ajar

Pendekat
an/Metode
Pembelaja

ran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

1 - Mengetahui tata

tertib perkuliahan

- Tata tertib

perkuliahan, ,

Ekspositori,

Diskusi dan

2 x 50

menit

- Ceramah tentang tata

tertib perkuliahan,  dan

- Kehadiran Buku

Sumber :
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Minggu/
Pert ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan Kajian/Materi
Ajar

Pendekat
an/Metode
Pembelaja

ran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

- Mengetahui

cakupan materi

sintesis molekul

obat

- Mengenal

beberapa teknik

dan istilah pada

analisis

retrosintesis

- Melakukan latihan

analisis

retrosintesis

sederhana dengan

berbagai

pendekatan

diskoneksi dan

interkonversi gugus

fungsi

cakupan materi,

- Mengenal

beberapa teknik

dan istilah pada

analisis

retrosintesis

- Latihan analisis

retrosintesis

sederhana dengan

berbagai

pendekatan

diskoneksi dan

interkonversi

gugus fungsi

Latihan cakupan materi

- Diskusi tentang teknik

dan istilah pada analisis

retrosintesis

- Latihan melakukan

analisis retrosintesis

sederhana

tepat waktu

- Keaktifan

diskusi

- Mengerjakan

latihan

1,2,3

2 - Memahami Review reaksi-reaksi - Diskusi - 2 x 50

menit

- Diskusi tentang reaksi - Kehadiran Buku
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Minggu/
Pert ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan Kajian/Materi
Ajar

Pendekat
an/Metode
Pembelaja

ran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

reaksi substitusi

elektrofilik pada

molekul obat

aromatis

- Memahami

reaksi substitusi

nukleofilik pada

molekul obat

aromatis

- Memahami

reaksi-reaksi

pada gugus

samping cincin

aromatis

(reduksi,

oksidasi,

substitusi).

Molekul obat aromatis

:

- Reaksi substitusi

elektrofilik

- Reaksi substitusi

nukleofilik

- Reaksi pada

gugus samping

cincin aromatis

substitusi elektrofilik

pada molekul obat

aromatis

- Diskusi tentang reaksi

substitusi nukleofilik

pada molekul obat

aromatis

- Diskusi tentang reaksi-

reaksi pada gugus

samping cincin aromatis

(reduksi, oksidasi,

substitusi).

- Penerapan tata tertib

perkuliahan

tepat waktu

- Keaktifan

diskusi

- quiz

Sumber :

1,2,3

3 - Memahami - Prinsip dasar - Ekspos 2 x 50 - Ceramah dan diskusi - Kehadiran Buku



6

Minggu/
Pert ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan Kajian/Materi
Ajar

Pendekat
an/Metode
Pembelaja

ran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

prinsip-prinsip

dasar sintesis

Molekul obat

aromatis

- Menerapkan

teknik diskoneksi

dan interkonversi

gugus fungsi

untuk

mensintesis

molekul obat

aromatis

sintesis molekul

obat aromatis

- Penerapan teknik

diskoneksi dan

interkoneksi gugus

fungsi pada sintesis

molekul obat

aromatis.

itori

- Diskusi

- Latihan

menit tentang prinsip dasar

sintesis molekul obat

aromatis

- Diskusi penerapan

teknik diskoneksi dan

interkoneksi gugus

fungsi pada sintesis

molekul obat aromatis

- Latihan penerapan

teknik diskoneksi dan

interkoneksi gugus

fungsi pada sintesis

molekul obat aromatis

tepat waktu

- Keaktifan

diskusi

- Mengerjakan

latihan

Sumber :

1,2,3

4 - Menuliskan

analisis

retrosintesis dan

langkah sintesis

menggunakan

strategi urutan

Strategi Sintesis

Molekul Obat

Aromatis I :

Strategi urutan

langkah panduan

- Ekspos

itori

- Diskusi

- Latihan

2 x 50

menit

- Diskusi tentang strategi

urutan langkah panduan

I, II, III, dan IV

- Latihan analisis

retrosintesis dan

langkah sintesis molekul

- Kehadiran

tepat waktu

- Keaktifan

diskusi

- Mengerjakan

Buku

Sumber :

1,2,3
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Minggu/
Pert ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan Kajian/Materi
Ajar

Pendekat
an/Metode
Pembelaja

ran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

langkah panduan

I, II, III, IV untuk

merancang

sintesis molekul

obat aromatis

I, II, III, IV obat aromatis

- Penerapan tata tertib

perkuliahan

latihan

5 - Menuliskan

analisis

retrosintesis dan

langkah sintesis

menggunakan

strategi urutan

langkah panduan

V, VI, VII, VIII, IX

untuk merancang

sintesis molekul

obat aromatis

Strategi Sintesis

Molekul obat aromatis

II :

Strategi urutan

langkah Panduan

V,VI,VII ,VIII,IX

- Ekspos

itori

- Diskusi

- Latihan

2 x 50

menit

- Diskusi tentang strategi

urutan langkah panduan

V, VI,VII, VIII, dan

- Latihan analisis

retrosintesis dan sintesis

moleku obat aromatis

- Penerapan tata tertib

perkuliahan

- Kehadiran

tepat waktu

- Keaktifan

diskusi

- Mengerjakan

latihan

Buku

Sumber :

1,2,3

6 - Mengajukan

analisis

retrosintesis dan

Analisis retrosintesis

dan rancangan rute

sintesis beberapa

- Presen

tasi

- Diskusi

- 2 x

50

meni

t

- Presentasi kelompok

tentang analisis

retrosintesis dan

- Kehadiran

tepat waktu

- Kemampuan

Buku

Sumber :

1,2,3
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Minggu/
Pert ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan Kajian/Materi
Ajar

Pendekat
an/Metode
Pembelaja

ran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

rancangan rute

sintesis

beberapa

molekul obat

aromatis

sederhana

molekul obat aromatis

sederhana

rancangan rute sintesis

dari beberapa molekul

obat aromatis

sederhana

- Diskusi kelebihan dan

kelemahan

- Penerapan tata tertib

perkuliahan

presentasi

- Keaktifan

diskusi

7 Ujian Tengah Semester

8 - Memahami

reaksi adisi

elektrofilik alkena

- Memahami

reaksi adisi

nukleofilik

senyawa

karbonil

- Memahami

reaksi substitusi

Review reaksi-reaksi

molekul obat alifatis:

- reaksi adisi

elektrofilik alkena

- reaksi adisi

nukleofilik senyawa

karbonil

- reaksi substitusi

nukleofilik R-X

- reaksi eliminasi

- Ekspos

itori

- Diskusi

- Latihan

2 x 50

menit

- Diskusi reaksi adisi

elektrofilik alkena

- Diskusi reaksi adisi

nukleofilik senyawa

karbonil

- Diskusi reaksi substitusi

nukleofilikR-X

- Diskusi reaksi eliminasi

- Diskusi reaksi –reaksi

pembentukan ikatan C-

- Kehadiran

tepat waktu

- Keaktifan

diskusi

- Mengerjakan

latihan

Buku

Sumber :

1,2,3
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Minggu/
Pert ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan Kajian/Materi
Ajar

Pendekat
an/Metode
Pembelaja

ran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

nukleofilikR-X

- Memahami

reaksi eliminasi

Memahami

reaksi –reaksi

pembentukan

ikatan C-C

- reaksi –reaksi

pembentukan ikatan

C-C

- reaksi-reaksi

senyawa amina

C

- Penerapan tata tertib

perkuliahan

9 - Memilih posisi

diskoneksiC-X

pada senyawa

satu-gugusRCO-

X, R-OH, R-OR,

R-SH, R-X dan

R-Nu lainnya

- Menerapkan

teknik diskoneksi

C-X pada

senyawa satu-

gugus untuk

- Diskoneksi C-X

pada senyawa satu-

gugus RCO-X, R-

OH, R-OR, R-SH,

R-X dan R-Nu

lainnya

- Penerapan teknik

diskoneksi C-X

pada senyawa satu-

gugus untuk

merancang rute

sintesis senyawa R-

- Ekspos

itori

- Diskusi

- Latihan

2 x 50

menit

- Diskusi diskoneksiC-X

pada senyawa satu-gugus

RCO-X, R-OH, R-OR, R-

SH, R-X dan R-Nu lainnya

- Pemberian contoh

penerapan teknik

diskoneksi C-X pada

senyawa satu-gugus

untuk merancang rute

sintesis senyawa RX

- Latihan penerapan teknik

diskoneksi C-X pada

- Kehadiran

tepat waktu

- Keaktifan

diskusi

- Mengerjakan

latihan

Buku

Sumber :

1,2,3
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Minggu/
Pert ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan Kajian/Materi
Ajar

Pendekat
an/Metode
Pembelaja

ran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

merancang rute

sintesis senyawa

RX

X senyawa satu-gugus

untuk merancang rute

sintesis senyawa R-X

- Penerapan tata tertib

perkuliahan

10 - Menerapkan

strategi

kemoselektifitas

pada rancangan

sintesis molekul

obat alifatis

- strategi

kemoselektifitas

pada senyawa

yang memiliki dua

gugus yang

reaktivitasnya

serupa, dua

gugus sama, dan

reaktivitas

berulang.

- Guideline

penerapan strategi

kemoselektivitas

pada rancangan

- Ekspos

itori

- Diskusi

- Latihan

2 x 50

menit

- Diskusi dan latihan

strategi kemoselektifitas

pada senyawa yang

memiliki dua gugus

yang reaktivitasnya

serupa, dua gugus

sama, dan reaktivitas

berulang.

- Diskusi dan latihan

merancang sintesis

molekul obat alifatis

dengan menerapkan

beberapa guideline

terkait kemoselektivitas

- Kehadiran

tepat waktu

- Keaktifan

diskusi

- Mengerjakan

latihan

Buku

Sumber :

1,2,3



11

Minggu/
Pert ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan Kajian/Materi
Ajar

Pendekat
an/Metode
Pembelaja

ran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

sintesis molekul

obat alifatis

- Penerapan tata tertib

perkuliahan

11 - Menerapkan

diskoneksi dua-

gugus C-X pada

rancangan

sintesis molekul

obat alifatis

- Diskoneksi dua

gugus C-X pada

senyawa 1,1-

bifungsional

- Diskoneksi dua

gugus C-X pada

senyawa 1,2-

bifungsional

- Diskoneksi dua

gugus C-X pada

senyawa 1,3-

bifungsional

-

- Ekspos

itori

- Diskusi

- Latihan

2 x 50

menit

- Diskusi dan latihan

diskoneksi dua gugus

C-X pada senyawa 1,1-

bifungsional

- Diskusi dan latihan

diskoneksi dua gugus

C-X pada senyawa 1,2-

bifungsional

- Diskusi dan latihan

diskoneksi dua gugus

C-X pada senyawa 1,3-

bifungsional

-

- Kehadiran

tepat waktu

- Keaktifan

diskusi

- Mengerjakan

latihan

Buku

Sumber :

1,2,3

12 Menerapkan strategi

gugus pelindung

dalam merancang

sintesis molekul obat

- Syarat gugus

pelindung

- Pemilihan gugus

pelindung

- Ekspos

itori

- Diskusi

- Latihan

2 x 50

menit

- Diskusi syarat gugus

pelindung yang dapat

digunakan dalam

rancangan sintesis

- Kehadiran

tepat waktu

- Keaktifan

Buku

Sumber :

1,2,3
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Minggu/
Pert ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan Kajian/Materi
Ajar

Pendekat
an/Metode
Pembelaja

ran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

alifatis - Penerapan gugus

pelindung pada

rancangan

sintesis senyawa

alifatis

molekul obat alifatis

- Diskusi pemilihan gugus

pelindung yang tepat

- Latihan penerapan

gugus pelindung pada

rancangan sintesis

senyawa  alifatis

diskusi

- Mengerjakan

latihan

13 Menerapkan

diskoneksi C-C pada

rancangan sintesis

molekul obat alifatis

- Diskoneksi 1,1 C-

C pada sintesis

alkohol, aldehida,

keton, asam

karboksilat

- Diskoneksi 1,2 C-

C pada sintesis

alkohol, dan

senyawa karbonil

- Ekspos

itori

- Diskusi

- Latihan

2 x 50

menit

- Diskusi dan latihan

diskoneksi 1,1 C-C pada

sintesis alkohol,

aldehida, keton, asam

karboksilat

- Diskusi dan latihan

diskoneksi 1,2 C-C pada

sintesis alkohol, dan

senyawa karbonil

- Kehadiran

tepat waktu

- Keaktifan

diskusi

- Mengerjakan

latihan

Buku

Sumber :

1,2,3

14 - Merancang

sintesis molekul

- Strategi sintesis

molekul obat

- Ekspos

itori

2 x 50

menit

- Diskusi dan latihan

sintesis molekul obat

- Kehadiran Buku

Sumber :
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Minggu/
Pert ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan Kajian/Materi
Ajar

Pendekat
an/Metode
Pembelaja

ran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

obat alifatis siklis

lima anggota

- Merancang

sintesis molekul

obat alifatis siiklis

enam anggota

alifatis siklis lima

anggota

- Strategi sintesis

molekul obat

alifatis siiklis enam

anggota

- Diskusi

- Latihan

alifatis siklis lima anggota

- Diskusi dan latihan

sintesis molekul obat

alifatis siiklis enam

anggota Penerapan tata

tertib perkuliahan

tepat waktu

- Keaktifan

diskusi

- Mengerjakan

latihan

1,2,3

15 - Mengajukan

analisis

retrosintesis dan

rancangan rute

sintesis

beberapa

molekul obat

alifatis

sederhana

Analisis retrosintesis

dan rancangan rute

sintesis beberapa

molekul obat alifatis

sederhana

- Ekspos

itori

- Diskusi

- Latihan

2 x 50

menit

- Presentasi kelompok

tentang analisis

retrosintesis dan

rancangan rute sintesis

dari beberapa molekul

obat alifatis sederhana

- Diskusi kelebihan dan

kelemahan

rancangansintesis yang

diajukan

- Penerapan tata tertib

- Kehadiran

tepat waktu

- Keaktifan

diskusi

- Mengerjakan

latihan

Buku

Sumber :

1,2,3
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Minggu/
Pert ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan Kajian/Materi
Ajar

Pendekat
an/Metode
Pembelaja

ran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

perkuliahan

16 - Mengajukan

analisis

retrosintesis dan

rancangan rute

sintesis

beberapa

molekul obat

alifatis

sederhana

present

asi

- Diskusi

2 x 50

menit

- Presentasi kelompok

tentang analisis

retrosintesis dan

rancangan rute sintesis

dari beberapa molekul

obat alifatis sederhana

- Diskusi kelebihan dan

kelemahan

rancangansintesis yang

diajukan

- Penerapan tata tertib

perkuliahan

- Kehadiran

tepat waktu

- Kemampuan

Presentai

- Keaktifan

diskusi

Buku

Sumber :

1,2,3

17 - Ujian Akhir Semester

6. Daftar Rujukan
1. Carey, F.A., andGiuliano, R.M.,2011,Organic Chemistry, 8thed,  The Mc-Graw Hills Companies.

2. Mc Murry, J.E.,2012,Organic Chemistry,8th ed., Brooks/Cole Cengage Learning.

3. Warren, S., 1982, Organic Synthesis: The Disconnection Approach, John Wiley & Sons.
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7. Lampiran
Lampiran 1. Bahan Ajar.........

...
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Lampiran 2. Instrumen Penilaian

UJIAN TENGAH SEMESTER
Petunjuk : Jawablah soal-soal di bawah ini pada lembar jawaban yang tersedia.

1. Seorang mahasiswa mencoba melakukan analisis retrosintesis untuk mensintesis  3-bromo-4-
kloronitrobenzena. Hasilnya adalah sebagai berikut.

a. Berikan penilaian terhadap analisis retrosintesis mahasiswa tersebut. Apabila dinilai belum baik,
perbaiki dan lengkapi.

b. Berdasarkan analisis retrosintesis yang anda tuliskan pada butir a, tuliskan rute sintesisnya.
2. Target molekul dari suatu sintesis adalah senyawa yang digunakan untuk mensintesis

senyawa obat agen hypolipedermis. Lakukan analisis retrosintesis dan tunjukkan
langkah sintesis yang dapat dilakukan untuk merancang sintesis senyawa tersebut.

3. Senyawa berikut adalah senyawa yang digunakan untuk mensintesis senyawa obat yang digunakan untuk terapi tumor.
Lakukan analisis retrosintesis dan tunjukkan langkah sintesis yang dapat dilakukan untuk merancang sintesis senyawa
tersebut.

CN

NH2

Br
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H2N

4.  Tetrasiklin merupakan antibiotic penting. Sintesis tetrasiklin memerlukan senyawa tiol berikut. Lakukan analisis retrosintesis dan tunjukkan langkah
sintesis yang dapat dilakukan untuk merancang sintesis senyawa tiol berikut dari metoksi benzene.

H3CO Cl

SH

5. Parasetamol adalah salah satu obat penghilang rasa sakit yang sangat popular. Lakukan analisis retrosintesis dan tunjukkan langkah sintesis yang
dapat dilakukan untuk merancang sintesis parasetamol. Sebagai informasi, ikatan amida dapat dihasilkan dari reaksi antara suatu amina dan suatu
asil klorida atau suatu senyawa anhidrida.

HO

NHCCH3

O

parasetamol

6. Salah satu senyawa yang digunakan untuk sintesis anastesi lokal ambukaina mempunyai struktur berikut.
CO2H

NH2

O

Lakukan analisis retrosintesis dan tunjukkan langkah sintesis yang dapat dilakukan untuk merancang sintesis senyawa tersebut.

UJIAN AKHIR SEMESTER
MATA KULIAH : KIMIA ORGANIK 3
WAKTU :  100 MENIT
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DOSEN :  Dr. Ratnaningsih Eko S., M.Si.
Petunjuk : Jawablah soal-soal di bawah ini pada lembar jawaban yang tersedia.

1.  Berikut ini analisis retrosintesis yang diajukan oleh seorang mahasiswa.

a. Berikan penilaian terhadap analisis retrosintesis tersebut. Bila ada yang dinilai tidak benar atau
kurang lengkap, tunjukkan analisis perbaikannya.

b. Berdasarkan analisis tersebut, tunjukkan  rute sintesisnya.
2. Berikan penilaian terhadap rute sintesis berikut, kemudian perbaiki dan lengkapi .

3. Tunjukan analisis retrosintesis dan rute sintesis target molekul berikut.

dari
4. Tunjukkan analisis retrosintesis dan rute sintesis dari dipeptide berikut.
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5. Tunjukaan analisis retrosinttesis dan rute sintesis target molekul berikut.

a. b.


