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ABSTRACT 

Azin is a compound produced from the condensation reaction of the carbonyl compound 

molecule with hydrazine, which has the structure R1R2C=NN=CR1R2. The two imine 

bonds that make up the structure of the azine make this compound the most                                                          

important in the development of new medicines which is known to have diverse biological 

activities such as antibacterial, antimicrobial, antitumor and antifungal. In this research, 

synthesis of azin 4-((1E)-((E)-2-(( 4-hydroxy-3-methoxyphenyll )methylidene )hydrazin-

1-ylidene )-2-methoxyphenol (A-4OH-3OMe) and toxicity testing of these coumpound. 

Azine compound are synthesis from an intermediete condensation reaction of vanilin and 

hidrazine hydrate catalyzed by acetic acid using a microwave irradiation with 180 Watt. 

The purity of the compound was determined using by TLC test, melting point 

measurement, and HPLC analysis. The structure of the synthesized compound was 

confirmed through UV and FTIR spectroscopic analysis. The results of this research 

were the A-4OH-3OMe compound successfully synthesized with a 54,87% yield. The 

toxicity test for A-4OH-3OMe compound was determined by the BSLT method using 

shrimp larvae (Arthemia Salina Leach). LC50 value of compounds A-4OH-3OMe is 39,80 

μg/mL.Concluded that the compound A-4OH-3OMe is toxic and further pharmacological 

tests can be carried out. 
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ABSTRAK 

Azin merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi kondensasi molekul senyawa 

karbonil dengan hidrazin, yang memiliki struktur R1R2C=N—N=CR1R2. Dua ikatan imin 

yang membentuk struktur azin membuat senyawa ini penting dalam pengembangan obat-

obatan baru yang mana diketahui memiliki aktivitas biologis yang beragam seperti 

antibakteri, antitumor dan antijamur. Pada penelitian ini dilakukan sintesis azine                  

4-((1E)-((E)-2-((4-hidroksi-3-metoksifenil)metiliden)hidrazin-1-iliden)metil)-2-metoksi 

fenol (A-4OH-3OMe), serta uji toksisitas senyawa tersebut. Senyawa azin disintesis dari 

reaksi kondensasi antara vanilin dan hidrazin hidrat yang dikatalis oleh asam asetat  

dengan menggunakan irradiasi gelombang mikro (microwave) 180 Watt. Kemurnian 

senyawa ditentukan dengan menggunakan uji KLT, pengukuran titik leleh dan analisis 

HPLC. Struktur senyawa hasil sintesis dikonfirmasi melalui analisis spektroskopi UV and 

FTIR. Hasil dari penelitian ini yaitu senyawa A-4OH-3OMe berhasil disintesis dengan 

rendemen sebesar 58,33%. Uji toksisitas senyawa A-4OH-3OMe ditentukan dengan 

metode BSLT menggunakan larva udang (Artemia Salina Leach). Nilai LC50 senyawa   
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A-4OH-3OMe adalah 39,80 μg/mL. Maka dapat disimpulkan bahwa senyawa A-4OH-

3OMe bersifat toksik dan dapat dilakukan uji farmakologi lebih lanjut. 

Kata kunci : azin, imin, toksisitas  

 

PENDAHULUAN 

Sintesis merupakan suatu uji nyata 

kemampuan dalam menggunakan dan  

mengendalikan suatu reaksi kimia. Salah 

satu tujuan sintesis dilakukan dengan 

tujuan untuk menemukan senyawa baru 

atau zat baru yang belum diketahui  

sebelumnya tetapi diperkirakan akan 

mempunyai sifat yang berguna baik untuk 

menguji teori ataupun penciptaan produk 

kimia baru tersebut. Penemuan ini 

dilakukan melalui serangkaian tahap yang 

dikendalikan (Pine, 1988). 

Sintesis merupakan salah satu cara 

untuk mendapatkan senyawa-senyawa 

baru bagi keperluan manusia, meliputi 

obat-obatan, bahan pangan, kosmetika, 

maupun bahan pertanian lain (Pine,988). 

Senyawa baru didalam dunia sintesis terus 

dikembangkan oleh para peneliti untuk 

mendapatkan suatu senyawa baru dengan 

aktivitas biologis yang sangat beragam 

dalam pengembangan obat-obatan baru. 

Penggunaan sinton yang baik dalam 

mensintesis suatu senyawa baru sangat 

diperlukan salah satunya adalah senyawa 

azin. (Khouzani et al., 2001). 

Azin merupakan senyawa organik 

yang berasal dari reaksi kondensasi 

aldehid atau keton dengan hidrazin. Azin 

disebut juga 2,3-diaza analog dari 1,3-

butadiena dan memiliki dua bentuk yaitu 

azin simetris dan azin asimetris          

(Veena et al., 2011). Sifat kimia dari azin 

telah diselidiki secara luas dalam 

beberapa dekade terakhir karena sifat fisik 

dan spektralnya yang menarik. Azin juga 

merupakan ligan potensial karena azin  

memiliki dua kelompok imina secara 

berdampingan.(Kulaksizogluet al., 2012). 

Telah banyak penelitian yang 

dilakukan tentang turunan azin yang 

menunjukkan senyawa azin ini banyak 

memiliki aktivitas biologis yang beragam. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh           

(Veena et al., 2011) yaitu mensintesis 

senyawa turunan azin dengan bioaktivitas 

antibakteri, penelitian (Lasri et al., 2018) 

mensintesis senyawa turunan azin dengan 

bioaktivitas antimikroba dan antitumor. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh            

(Safari & Ravandi, 2014) mensintesis 

turunan azin ini dengan bioaktivitas 

antijamur . 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

dilakukan sintesis turunan azin dengan 

mereaksikan starting material berupa 

senyawa vanilin dengan senyawa hidrazin 

hidrat menggunakan pelarut etanol  dan 

katalis asam asetat. Penelitian ini 

menggunakan metode iradiasi gelombang 

mikro dan diuji aktivitas biologisnya 

dengan uji toksisitas menggunakan 

metode Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT). Metode BSLT yang digunakan 

untuk pengujian senyawa azin tersebut 

yaitu menggunakan larva Artemia salina 

Leach dan menghitung nilai Lethal 

Consentration 50 (LC50) (Sukardiman, 

2004). 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

       Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah satu set alat 

destilasi, oven microwave (samsung 

ME109F), neraca analitik, pompa vakum, 

corong Buchner, chamber, alat penentu 

titik leleh fisher john (SMP 11-Stuart), 

pipet mikro, lampu UV 254 dan 365 nm  

(Cole-Parmer), spektrofotometer UV-

Visible (genesys 10S UV-VIS v4.002 

2L9N175013),HPLC (UFLC Prominance-

Shimadzu LC solution, Detektor UV SPD 

20AD),  spektrofotometer FTIR (FTIR 

Shimadzu, IR Prestige-21), spektrometer 

NMR (Agilent 500 MHz dengan sistem 

konsol DD2), spektrometer Massa (Water 

LCT premier XE mode positif) serta alat-
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alat gelas yang umum digunakan di 

Laboratorium Kimia FMIPA Universitas 

Riau. 

       Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 4-

hidroksi-3-metoksi benzaldehid (Vanilin) 

(Merck), hidrazin hidrat (Merck), asam 

asetat glasial (Merck), dimetil sulfoksida 

(DMSO) (Merck), indikator universal, 

pelat Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

GF254 (Merck), metanol, n–heksana, 

etanol, etilasetat, kloroform dan akua DM. 

a. Sintesis senyawa 4-((1E)-((E)-2-((4-

hidroksi-3-metoksifenil)metiliden) 

     hidrazin-1-iliden)metil)-2-metoksi 

     fenol (a-4OH-3OMe) 

      Senyawa aldehid yaitu 4-hidroksi-3-

metoksi benzaldehid (Vanilin) (0,608 g  : 

4 mmol) dilarutkan dengan 5 mL etanol 

dan ditambah larutan asam asetat glasial 

(2 mL) di dalam Erlenmeyer kemudian 

dihomogenkan. Setelah itu ditambahkan 

senyawa hidrazin hidrat (0,1 g; 2 mmol), 

lalu dihomogenkan. Campuran senyawa 

tersebut diiradiasi gelombang mikro 

dengan daya 180 Watt selama 14 menit. 

Kontrol reaksi dilakukan setiap 60 detik 

menggunakan Kromatografi Lapis Tipis  

(KLT). Campuran didiamkan selama 24 

jam di dalam lemari pendingin. Padatan 

yang diperoleh kemudian disaring dengan 

corong Buchner, dan dicuci dengan      

akua DM dingin dan n-heksana dingin 

lalu dikeringkan pada suhu ruang. 

Selanjutnya padatan hasil sintesis 

(senyawa A-4OH-3OMe) ini dilakukan  

uji kemurniannya dengan uji KLT, 

pengukuran titik leleh dan HPLC. 

b. Karakterisasi Senyawa  

Senyawa murni yang telah diperoleh 

selanjutnya akan dikarakterisasi melalui 

analisis spektroskopi UV dan FTIR. 

Analisis UV dan FTIR dilakukan di 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Riau.       

c. Uji Toksisitas dengan Metode BSLT 
 Masing-masing vial untuk pengujian 

dikalibrasi sebanyak 5 mL. Sampel 

senyawa hasil sintesis diambil sebanyak    

5 mg dan dilarutkan dalam 5 mL etil asetat 

(larutan induk, konsentrasi 1000 µg/mL), 

kemudian dari larutan induk dibuat 

konsentrasi yang berbeda melalui 

pengenceran bertingkat yaitu 100, 10, 1, 

0,1 µg/mL. Larutan sampel dipipet 

kedalam masing-masing vial sebanyak 0,5 

mL, lalu pelarut diuapkan. Konsentrasi 

yang digunakan untuk uji senyawa azin 

asimetris yaitu 100, 10, 1, 0,1 µg/Ml. 

Selanjutnya, kedalam masing-masing vial 

ditambahkan 50 µL DMSO dan 

ditambahkan sedikit air laut, selanjutnya 

masing-masing ditambahkan larva udang 

Artemia salina Leach sebanyak 10 ekor 

dan ditambahkan air laut sampai batas 

kalibrasi. Vial lain yang telah dikalibrasi 

sebanyak 5 mL disiapkan sebagai kontrol, 

vial tersebut diisi dengan 50 µL DMSO 

menggunakan pipet mikro tanpa senyawa 

uji dan ditambahkan sedikit air laut 

sebelum batas kalibrasi.Kemudian larva 

udang Artemia salina Leach ditambahkan 

sebanyak 10 ekor dan ditambahkan air laut 

sampai batas kalibrasi. Selanjutnya vial uji 

dan kontrol dibiarkan selama 24 jam. 

Setelah 24 jam, larva udang yang masih 

hidup dihitung dan dicatat. Tingkat 

toksisitas diukur dengan melihat 

persentase larva yang mati. Pengujian 

dilakukan sebanyak tiga kali pengulangan 

dengan perlakuan sama untuk masing-

masing konsentrasi. Data yang diperoleh 

dianalisis untuk menentukan nilai LC50 

dengan metode kurva menggunakan tabel 

analisis probit. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

         Penelitian ini dilakukan sintesis, 

karakterisasi, dan uji toksisitas dari 

senyawa turunan azin yaitu A-4OH-

3OMe. Senyawa A-4OH-3OMe disintesis 

melalui reaksi kondensasi dengan 

mereaksikan vanilin dan hidrazin hidrat. 

Senyawa azin dapat disintesis dengan 

menggunakan katalis asam asetat glasial

dengan metode iradiasi gelombang mikro. Adapun skema pendekatan retrosintesis 
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senyawa azin dapat dilihat pada Gambar  1.

 

 
Gambar 1. Skema pendekatan retrosintesis senyawa azin 

 

  Sintesis menggunakan iradiasi gelombang 

mikro dengan microwave dalam reaksi 

organik sangat populer telah banyak 

digunakan dalam kimia organik. Iradiasi 

gelombang mikro dengan microwave 

memiliki beberapa kelebihan diantaranya 

waktu reaksi yang singkat, mudah dilakukan, 

dan kondisi reaksi yang tidak membutuhkan 

energi tinggi, dan meningkatkan rendemen 

hasil sintesis yang jika dibandingkan dengan 

metode konvensional seperti stirrer dan 

refluks. 

          Penggunaan dari metode iradiasi 

gelombang mikro dalam sintesis dapat 

mempercepat reaksi dikarenakan reaktan 

dan pelarut langsung menyerap energi dari 

gelombang mikro dan menyebabkan 

molekul-molekul polar mengalami rotasi 

sehingga terjadi tumbukan antar partikel 

yang akan mengubah energi kinetik 

menjadi energi kalor. Penelitian juga 

dilakukan oleh Bekdemir dan Efil (2014) 

yang telah mensintesis beberapa turunan 

senyawa imin dengan metode iradiasi 

gelombang    mikro, daya optimum untuk 

beberapa turunan senyawa imin ini adalah 

di daya 180 Watt dan 360 Watt, agar 

energi yang dipancarkan tidak terlalu 

besar sehingga struktur senyawa yang 

disintesis tidak rusak dan terdekomposisi  

sehingga pada senywa A-4OH-3OMe 

daya optimum yang digunakan adalah 180 

Watt. 

         Sintesis senyawa A-4OH-3OMe 

dilakukan didalam erlenmeyer. Kontrol 

reaksi dikontrol setiap 60 detik dan 

menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT). KLT yang digunakan adalah    

KLT GF254. Kontrol reaksi senyawa         

A-4OH-3Ome terlihat pada KLT noda 

dengan menggunakan eluen n-heksana 

dan etil asetat dengan perbandingan 4 : 6. 

Reaksi telah habis bereaksi jika pada plat 

KLT yang ditandai dengan noda produk 

yang diinginkan tidak sejajar dengan 

starting material. Setelah reaksi selesai 

maka campuran reaksi dinetralkan dan 

didiamkan selama 24 jam dalam lemari 

pendingin yang bertujuan untuk 

memaksimalkan terbentuknya endapan. 

Endapan disaring menggunakan corong 

buchner dilakukan pencucian dengan   

aqua DM dingin untuk menghilangkan 

pengotor yang bersifat polar dan dengan 

n-heksan dingin untuk menghilangkan 

pengotor yang bersifat non polar. 

         Adapun mekanisme pembentukan 

senyawa A-4OH-3OMe dapat dilihat pada 

Gambar 2.   
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Gambar 2. Mekanisme pembentukan senyawa A-4OH-3OMe 

 

Senyawa A-4OH-3OMe yang 

diperoleh berupa padatan bewarna kuning 

dengan berat 0,350 g dan hasil rendemen 

yang diperoleh sebesar 58,33 % (tanpa 

rekristalisasi). Rekristalisasi tersebut tidak 

dilakukan karena padatan hasil sintesis 

yang diperoleh telah menghasilkan satu 

noda pada plat KLT setelah pencucian 

yang menunjukkan endapan tersebut telah 

murni. Namun untuk memastikannya 

perlu dilakukan uji kemurnian lebih lanjut 

dan pengambilan senyawa pada saat 

kontrol. Hasil uji KLT senyawa A-4OH-

3OMe telah menunjukkan satu noda pada 

plat KLT dalam tiga eluen berbeda yang 

menunjukkan bahwa senyawa A-4OH-

3OMe. Selanjutnya uji kemurnian 

pengukuran titik leleh menggunakan alat 

Fisher John SMP 11-Stuart dari hasil 

pengujian didapatkan titik leleh senyawa 

A-4OH-3OMe sebesar 171-172oC dan 

menunjukkan range titik leleh dari mulai 

meleleh hingga meleleh seluruhnya  2°C 

mengindikasikan senyawa tersebut telah 

murni. Kemudian dilakukan uji kemurnian 

menggunakan HPLC. Hasil analisis 

kemurnian menggunakan HPLC. Terdapat 

dua kromatogram HPLC dengan panjang 
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gelombang 254 nm dan 365 nm yang 

bertujuan untuk melihat kemurnian 

senyawa pada masing-masing panjang 

gelombang tersebut. Kedua 

kromatogram terlihat sama-sama 

menghasilkan satu puncak yang 

mengindikasikan bahwa senyawa  A-

4OH-3OMe         telah murni. Senyawa 

hasil sintesis yang telah murni 

selanjutnya dilakukan identifikasi λ 349 

nm menunjukkan adanya transisi 

elektron dari orbital ikatan π π* 

ikatan rangkap terkonjugasi pada cincin 

benzen. Puncak yang dihasilkan dari 

serapan maksimum pada λ 203 nm 

menunjukkan adanya transisi elektron 

dari orbital ikatan n π* dari ikatan 

rangkap terkonjugasi pada  ikatan C=N-

N=C. Perbedaan nilai ini diakibatkan 

kerena ikatan rangkap terkonjugasi pada 

cincin benzen lebih banyak daripada 

ikatan rangkap terkonjugasi pada ikatan 

C=N-N=C, sehingga energi yang 

diperlukan untuk terjadinya transisi pada 

sistem terkonjugasi cincin benzen lebih 

kecil dibandingkan sistem terkonjugsi 

pada ikatan C=N-N=C, oleh karena itu 

panjang gelombang maksimum pada 

sistem terkonjugasi pada cincin benzen 

lebih besar dibandingkan pada sistem 

terkonjugasi pada ikatan C=N-

N=C.Analisis spektroskopi FTIR, 

menunjukkan beberapa puncak yang 

merupakan vibrasi ikatan khas untuk 

senyawa azin. Serapan pada bilangan 

gelombang kisaran 3049 cm-1 

menunjukan adanya ikatan dari  O-H 

alkohol, pada bilangan gelombang 2983 

cm-1 menunjukan adanya ikatan C-H 

alifatik, pada bilangan gelombang 1602 

cm-1 menunjukkan adanya ikatan C=N, 

pada bilangan gelombang 1507 cm-1 

menunjukan adanya ikatan C=C arom 

atik, pada bilangan gelombang  3011cm-

1 menunjukkan adanya ikatan C-H. 

Berdasarkan data yang dihasilkan, 

bahwa adanya vibrasi ikatan C=N yang 

merupakan vibrasi ikatan khas dari 

senyawa A-4OH-3OMe. 

         Senyawa  A-4OH-3OMe  hasil 

sintesis dilakukan Uji Toksisitas 

merupakan metode uji yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat toksik dari 

suatu senyawa yang ditentukan dalam 

waktu singkat setelah pemberian suatu 

sediaan uji toksisistas dilakukan untuk 

mengetahui sifat racun dari obat dan juga 

untuk menilai keamanan obat sebelum 

digunakan oleh manusia .Uji ini 

dilakukan dengan menggunakan metode 

BSLT, ). Metode BSLT dipilih karena 

metode ini merupakan metode penapisan 

farmakologi awal yang mudah, relatif 

tidak mahal dan membutuhkan sedikit 

sampel serta tidak membutuhkan suatu 

spesialisasi tertentu dalam 

pelaksanaannya dengan tingkat 

kepercayaan 95%.Hasil uji BSLT 

senyawa A-4OH-3OMe memiliki harga 

LC50 yaitu 39,80 µg/mL. Sifat toksik 

dari senyawa tersebut diduga berasal dari 

situs aktifnya dari senyawa yaitu (-C=N-

N=C-). Mekanisme kerja efek toksik dari 

senyawa A-4OH-3OMe ini diduga 

melalui penghambatan kerja enzim pada 

sel larva Artemia salina Leach. 

Senyawa-senyawa kimia yang secara 

ruang mirip dengan substrat suatu enzim 

dapat berikatan dengan enzim meskipun 

bukan tempat sebenarnya, sehingga akan 

terjadi kompetisi antara senyawa 

antimetabolit dengan substrat 

sebenarnya dan menghambat kerja 

enzim (Herfindo, 2017). Pada metode 

BSLT, suatu senyawa murni hasil   

sintesis disimpulkan bersifat toksik jika 

memiliki nilai LC50 ≤200 μg/mL 

(Anderson et al,. 1991). 

KESIMPULAN 

         Senyawa turunan azin berhasil 

disintesis dari senyawa 4-hidroksi-

3metoksi benzaldehid (vanilin) dan 

hidrazin hidrat  berhasil dilakukan 

dengan metode iradiasi gelombang 

mikro pada 180 Watt selama 14 menit 

dikatalisis asam asetat menghasilkan 
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rendemen sebesar  58,33%. Senyawa    

A-4OH-3OMe yang disintesis sesuai 

dengan molekul target yang diharapkan 

berdasarkan hasil analisis data 

spektroskopi UV dan FTIR. Hasil uji 

toksisitas senyawa A-4OH-3OMe 

menunjukkan senyawa ini bersifat toksik 

dengan nilai LC50 = 39,80 µg/ml. 
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