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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus is a chronic disease with impaired carbohydrate, fat and protein 

metabolism caused by decreased insulin sensitivity and secretion. Pyridazinone is a 

dinitrogen aromatic ring compound with one carbonyl which has various biological 

activities, one of which is antidiabetic. This research aims to synthesize pyridazinone 

derivatives and determine the antidiabetic activity through approaches in silico 

(molecular docking) and in vitro. The compound ethyl-2-(3-(3-bromophenyl)-6-

oxopyridazine-1(6H)-yl)acetate was successfully synthesized using the method stirrer at 

room temperature from a substitution reaction between the compound 6-(3-

bromophenyl)pyridazine-3(2H)-one with ethyl chloroacetate. The purity of the 

compound was determined by TLC test, melting point measurement and HPLC. The 

structure of the synthesized compound was confirmed by spectroscopic analysis of UV, 

FTIR, 1H-NMR and HRMS. The synthesized compounds were tested for antidiabetic 

activity in silico (molecular docking) and in vitro. Study was molecular docking carried 

out on the crystal structure of human lysosomal acid-α-glucosidase in complex with 

moranolin from the database (PDB-ID 5NN5) and in vitro of the enzyme α-glucosidase. 

The activity of the ethyl-2-(3-(3-bromophenyl)-6-oxopyridazine-1(6H)-yl)acetate was 

not active as an inhibitor of the α-glucosidase enzyme with IC50 > 2000 µg/mL and 

confirmed through this study in silico (molecular docking) with binding free energy             

-11.457 kcal/mol, and only had two hydrogen bond interactions in common with positive 

control of acarbose, amino acid residues His674 and Arg672. 
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ABSTRAK 

 

Diabetes mellitus adalah penyakit kronis dengan gangguan metabolisme karbohidrat, 

lemak dan protein yang disebabkan oleh penurunan sensitivitas dan sekresi insulin. 

Piridazinon merupakan senyawa cincin aromatik dinitrogen dengan satu karbonil yang 

memiliki berbagai aktivitas biologis, salah satunya sebagai antidiabetes. Penelitian ini 

bertujuan untuk mensintesis senyawa turunan piridazinon dan mengetahui aktivitas 

antidiabetes melalui pendekatan secara in silico (molecular docking) dan in vitro. 

Senyawa etil-2-(3-(3-bromofenil)-6-oksopiridazin-1(6H)-il)asetat berhasil disintesis 

melalui metode stirrer pada suhu ruang dari reaksi substitusi antara senyawa 6-(3-

bromofenil)piridazin-3(2H)-on dengan etil kloroasetat. Kemurnian senyawa ditentukan 

dengan uji KLT, pengukuran titik leleh dan HPLC. Struktur senyawa hasil sintesis 

dikonfirmasi melalui analisis spektroskopi UV, FTIR, 1H-NMR dan HRMS. Senyawa 

hasil sintesis dilakukan uji aktivitas antidiabetes secara in silico (molecular docking) dan 

in vitro. Studi molecular docking dilakukan terhadap struktur kristal asam lisosomal-α-
glukosidase manusia dalam kompleks dengan moranolin dari database (PDB-ID 5NN5) 

dan studi in vitro terhadap enzim α-glukosidase. Aktivitas senyawa etil-2-(3-(3-

bromofenil)-6-oksopiridazin-1(6H)-il)asetat tidak aktif sebagai inhibitor enzim α-

glukosidase dengan nilai IC50 > 2000 µg/mL dan dikonfirmasi melalui studi in silico 

(molecular docking) dengan energi bebas ikatan yang kurang baik yaitu -11,457 kkal/mol, 

serta hanya memiliki dua interaksi ikatan hidrogen yang sama dengan kontrol positif 

akarbosa yaitu residu asam amino His674 dan Arg672. 

 

 

Kata kunci: antidiabetes, in silico, in vitro, piridazinon 

 

PENDAHULUAN  

Diabetes mellitus merupakan 

penyakit kronis dengan gangguan 

metabolisme karbohidrat, lemak dan 

protein yang disebabkan oleh penurunan 

sensitivitas dan sekresi insulin, sehingga 

menyebabkan komplikasi kronis 

mikrovaskuler, makrovaskuler dan 

neuropati (Sowers et al., 2014). Menurut 

Kementerian Kesehatan RI (2020), 

organisasi Internatioal Diabetes 

Federation (IDF) memperkirakan 

sedikitnya terdapat 483 juta orang pada 

usia 20-79 tahun di dunia menderita 

diabetes atau setara dengan angka 

prevalensi sebesar 9,3% dari total 

penduduk pada usia yang sama. Indonesia 

berada di peringkat ke-7 diantara 10 

negara dengan jumlah penderita 

terbanyak, yaitu sebesar 10,7 juta. 

Diabetes mellitus ditandai dengan 

tingginya konsentrasi glukosa dalam 

darah atau dikenal dengan kondisi 

hiperglikemia yang dalam jangka waktu 

panjang dapat menyebabkan 

penyumbatan pada pembuluh darah besar 

seperti di jantung dan penyumbatan pada 

pembuluh darah kecil seperti di ginjal 

(Yuhelma et al., 2014). 

Pengendalian kadar glukosa darah 

merupakan cara yang efektif untuk 
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mencegah hiperglikemia. Kondisi 

hiperglikemia berkaitan dengan kerja 

enzim yang dapat menghidrolisis 

karbohidrat menjadi glukosa, yaitu enzim 

α-glukosidase (Han et al., 2017). Oleh 

karena itu, penghambatan α-glukosidase 

adalah pendekatan yang efektif dalam 

mencegah maupun mengobati diabetes. 

Beberapa inhibitor α-glukosidase seperti 

akarbosa telah digunakan di klinik 

pengobatan diabetes mellitus (Wang et 

al., 2017). Namun, penggunaan inhibitor 

ini masih dibatasi karena adanya efek 

samping yang tidak diinginkan, sehingga 

dibutuhkan inhibitor baru yang efektif 

dengan efek samping yang mimimum 

(Han et al., 2017).  

Piridazinon adalah senyawa cincin 

aromatik dengan struktur cincin rantai 

enam yang terdiri dari empat atom 

karbon, satu atom oksigen dan dua atom 

nitrogen pada posisi yang berdekatan 

(Boukharsa et al., 2015). Senyawa 

piridazinon merupakan farmakofor 

penting yang memiliki berbagai aktivitas 

biologis, seperti antihipertensi (Siddiqui 

et al., 2010), vasodilator, antidepresan, 

antikanker, antivirus, insektisida (Asif & 

Imran, 2020) dan antidiabetes (Rathish et 

al., 2009). Salah satu turunan piridazinon 

yaitu senyawa 3-isopropil-1-(4-(6-okso-

3- (5, 6, 7, 8 - tetrahidronaftalen - 2 -

il)piridazin - 1 - il) benzenesulfonil)urea 

diketahui memiliki aktivitas antidiabetes 

yang baik dengan IC50 34 µM  (Yaseen et 

al., 2016). Pada penelitian lainnya, 

Rathish et al., (2009) melaporkan sintesis 

1-(4-(6 - fenil - 3 - oksopiridazin - 2 - il) 

benzenesulfonil) - 3 - (sikloheksil)urea 

dan uji secara in vivo terhadap tikus 

sebagai antidiabetes karena mampu 

mencegah kenaikan glukosa darah lebih 

dari 50% jika dibandingkan dengan 

kontrol positif. Namun, senyawa 

piridazinon sulit ditemukan di alam dan 

strukturnya juga kurang bervariasi, 

sehingga dilakukan pengembangan 

melalui jalur sintesis di laboratorium 

dengan memodifikasi struktur 

piridazinon untuk menjadikannya suatu 

senyawa yang menarik dalam sintesis 

obat baru (Bansal & Thota, 2012).    

Berdasarkan uraian diatas, maka 

pada penelitian ini dilakukan sintesis 

senyawa turunan piridazinon sebagai 

antidiabetes secara in silico (molecular 

docking) dan in vitro. Senyawa 

piridazinon hasil sintesis dirancang 

mempunyai substituen ester etil asetat 

yang terikat pada gugus atom nitrogen 

piridazinon. Etil kloroasetat adalah 

senyawa yang mengandung atom oksigen 

yang bersifat elektronegatif dan 

berpotensi membentuk ikatan hidrogen 

untuk menghambat kerja enzim α-

glukosidase. Aktivitas biologis dari 

piridazinon hasil sintesis diuji sebagai 

antidiabetes secara in silico terhadap 

enzim α-glukosidase dari database 

(PDB-ID 5NN5) dan secara in vitro 

terhadap enzim α-glukosidase. 

 

METODE PENELITIAN 

a.  Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Monowave 50 

(Anton Paar), tabung reaksi bertutup, 

pompa vakum (GAST), corong buchner, 

bejana KLT, neraca analitik 

(NEWTECH), hotplate (BOECO 

GERMANY), alat penentu titik leleh 

Fisher John (SMP 11-Stuart), pipet 

mikro, lampu UV 254 dan 366 nm, 

spektrofotometer UV-Visible (Genesys 

10S UV-VIS v4.0022L9N175013), 

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 
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DD2), spektrometer massa (Water LCT 

premier XE mode positif) serta alat gelas 

yang umum digunakan di Laboratorium 

Kimia FMIPA-UR. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 3-

bromoasetofenon (Sigma Aldrich), asam 

glioksilat (C2H2O3) (Merck), hidrazin 

hidrat (N2H4.H2O) (Sigma Aldrich), asam 

asetat glasisal (CH3COOH) (Merck), 

natrium hidroksida (NaOH) (Merck), etil 

kloroasetat (C4H7ClO2) (Sigma Aldrich), 

kalium karbonat (K2CO3) (Merck), 

dimetilformamida (C3H7NO) (Merck), 

diklorometan (CH2Cl2), kloroform 

(CHCl3), n-heksana (C6H14), etilasetat 

(C4H8O2), akua DM (H2O), pelat 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) GF254 

(Merck), enzim α-glukosidase, substrat p-

nitrofenil-α-D-glukopiranosida, natrium 

karbonat dan akarbosa. 

Molecular docking dalam 

penelitian ini menggunakan seperangkat 

komputer N4020 CPU 1.10 GHz, dengan 

RAM 4 GB. Program yang digunakan 

adalah Chemdraw Ultra 12.0.2 

(CambridgeSoft), Molecular Operating 

Environtment 2019 (MOE 2019.0102) 

(Chemical Computing Group) dan 

Discovery Studio Visualizer 2021 

(BIOVIA). Bahan-bahan yang digunakan 

untuk molecular docking adalah protein 

target yang diperoleh dari permodelan 

struktur kristal asam lisosomal-α-

glukosidase manusia dalam kompleks 

dengan moranolin dari Homo sapiens 

(PDP-ID 5NN5) Ligan yang digunakan 

adalah struktur senyawa etil-2-(3-(3-

bromofenil) - 6 - oksopiridazin - 1(6H) -

il)asetat dan akarbosa. 

 

b. Sintesis senyawa 6-(3- 

bromofenil)piridazin-3(2H)-on 

Campuran senyawa asam glioksilat 

(0,276 g; 3 mmol), 3-bromoasetofenon 

(0,597 g; 3 mmol) dan larutan asam asetat 

glasial (3 mL) di dalam tabung reaksi 

tertutup. Campuran direaksikan 

menggunakan monowave selama lima 

jam pada suhu 120oC dengan kecepatan 

pengadukan 1000 rpm. Kontrol reaksi 

dilakukan setiap satu jam menggunakan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 

Selanjutnya, campuran senyawa 

direaksikan dengan hidrazin hidrat (0,15 

g; 3 mmol) dan di monowave selama tiga 

jam dengan kecepatan pengadukan 1000 

rpm. Kontrol reaksi dilakukan setiap satu 

jam menggunakan Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT). Setelah itu, campuran reaksi 

ditambahkan akua DM dingin dan pH 

campuran dinetralkan dengan 

penambahan larutan NaOH 3N, 

kemudian pH campuran ditentukan 

menggunakan indikator universal. 

Campuran didiamkan selama 24 jam dan 

didinginkan hingga terbentuk endapan. 

Padatan yang diperoleh disaring dengan 

corong buchner dan dicuci dengan akua 

DM dan n-heksana dingin lalu 

dikeringkan pada suhu ruang. Padatan 

piridazinon yang tidak murni 

direkristalisasi dengan pelarut yang 

sesuai. Selanjutnya, padatan yang 

diperoleh diuji kemurniannya dengan uji 

KLT, pengukuran titik leleh dan analisis 

HPLC. 

 

c. Sintesis etil-2-(3-(3-bromofenil)-

6-oksopiridazin-1(6H)-il)asetat 

Senyawa 6-(3-

bromofenil)piridazin-3(2H)-on (0,252 

gram; 1 mmol), etil kloroasetat (0,184 

gram; 1,5 mmol) dan kalium karbonat 

(0,276 gram; 2 mmol) dalam pelarut 

dimetilformamida (5 mL) direaksikan 

dalam erlenmeyer dan di stirrer selama 

dua jam pada suhu kamar. Kontrol reaksi 

dilakukan menggunakan Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT). Campuran reaksi 
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dituang kedalam air es dan endapan yang 

diperoleh disaring, lalu dicuci dengan 

akua DM dingin dan dikeringkan pada 

suhu kamar. Selanjutnya padatan yang 

diperoleh diuji kemurniannya dengan uji 

KLT, pengukuran titik leleh dan analisis 

HPLC. 

 

d. Identifikasi struktur senyawa 

Senyawa murni yang diperoleh 

kemudian diidentifikasi melalui analisis 

spektroskopi UV, FTIR, 1H-NMR dan 

HRMS. Analisis UV dan FTIR dilakukan 

di Jurusan Kimia FMIPA Universitas 

Riau, sedangkan analisis 1H-NMR di 

Institut Teknologi Bandung dan HRMS 

di Universitas Padjajaran. 

 

e. Molecular docking 

Struktur molekul piridazinon 

digambar di perangkat lunak Chemdraw 

Ultra 12.0.2, kemudian disalin pada 

lembar kerja MOE dan struktur protein 

target atau enzim diambil melalui Protein 

Data Bank (http://www.rscb.org) dengan 

PDB-ID 5NN5 dalam format .pdb.  Ligan 

dan protein dipreparasi terlebih dahulu 

kemudian dilakukan validasi docking 

untuk melihat parameter docking yang 

digunakan pada perangkat lunak melalui 

redocking. Metode yang telah divalidasi 

digunakan dalam simulasi. Protein yang 

telah dipreparasi dibuka dan dipilih menu 

compute → dock. Pada menu dock, 

receptor diatur menjadi MOE; receptor 

atoms, Site diatur menjadi dummy atoms, 

Ligand diatur menjadi mdb file dan 

dipilih hasil dari preparasi ligan. Untuk 

metode placement, refinement dan skor 

dipilih sesuai aturan standar MOE. 

Simulasi dilakukan sebanyak 100 pose 

dengan menampilkan 10 konformasi dan 

skor terbaik. Hasil pose docking terbaik 

dilihat melalui konformasi ligan yang 

memiliki nilai energi bebas ikatan 

terkecil (skor S). Interaksi ligan dengan 

residu asam amino divisualisasikan 

melalui perangkat lunak Discovery Studio 

Visualizer. Jenis interaksi yang terjadi 

ditampilkan dalam bentuk dua dimensi. 

 

f. Uji in vitro 

Aktivitas antidiabetes senyawa etil-

2- (3- (3- bromofenil) - 6 - oksopiridazin 

-1(6H)-il)asetat dilakukan melalui 

penghambatan enzim α-glukosidase 

menggunakan microplate reader 96 well. 

Pada microplate reader 96 well, 10 L 

sampel 5000 g/mL ditambahkan dengan 

40 L buffer fosfat (pH 6,8), 25 L p-

NPG 3 mM, 25 L α-glukosidase (0,2 

U/mL), lalu inkubasi selama 30 menit 

pada suhu 37oC. Setelah 30 menit, reaksi 

dihentikan dengan penambahan 100 L 

larutan Na2CO3 100 mM, kemudian 

absorbansi dari p-NPG diukur pada 

panjang gelombang 405 nm dengan 

spektrofotometer UV-VIS. Data hasil 

penelitian dalam bentuk absorban 

dianalisa secara statistik untuk 

menentukan nilai persen inhibisi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Sintesis senyawa 6-(3- 

bromofenil)piridazin-3(2H)-on 

Senyawa 6-(3-bromofenil) 

piridazin-3(2H)-on disintesis melalui 

reaksi kondensasi Claisen-Schmidt secara 

one-pot. Metode one-pot adalah reaksi 

dalam satu wadah dengan mencampurkan 

tiga atau lebih komponen yang bereaksi 

secara bersamaan. Senyawa 6-(3-

bromofenil)piridazin-3(2H)-on disintesis 

melalui reaksi antara senyawa 3-

bromoasetofenon dan asam glioksilat 

menghasilkan asam oksobutenoat, 

kemudian direaksikan dengan hidrazin 
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hidrat. Reaksi ini dikatalisis oleh asam 

asetat glasial yaitu dengan pembentukan 

intermediet berupa ion enol yang 

menyebabkan gugus karbonil pada 

senyawa keton lebih kuat elektrofil, 

karena adanya protonasi pada oksigen 

karbonil. Senyawa piridazinon disintesis 

melalui reaksi antara asam oksobutenoat 

yang terbentuk dengan hidrazin hidrat 

melalui reaksi siklisasi. Skema sintesis 

dapat dilihat pada  Gambar 1.

Gambar 1. Skema sintesis senyawa 6-(3-bromofenil)piridazin-3(2H)-on 

Senyawa 6-(3-bromofenil) 

piridazin - 3(2H) -on disintesis 

menggunakan metode sealed-vessel 

reactor pada suhu 120℃ dengan 

kecepatan pengadukan 1000 rpm. Reaksi 

senyawa piridazinon dikontrol setiap satu 

jam menggunakan pelat KLT untuk 

mengetahui terbentuknya produk dan 

selesainya reaksi dengan 

membandingkan noda produk dan 

prekursor. Reaksi pembentukan senyawa 

piridazinon selesai dalam waktu 8 jam 

yang ditandai dengan tidak sejajarnya 

noda produk dengan noda prekursor. 

Setelah reaksi selesai berlangsung, 

produk dipindahkan kedalam erlenmeyer 

dan didiamkan dalam lemari es selama 24 

jam dengan tujuan untuk menghentikan 

reaksi dan memaksimalkan terbentuknya 

endapan dari produk. Endapan produk 

yang diperoleh disaring dan dicuci 

menggunakan akua DM dan n-heksana 

dingin. Akua DM digunakan untuk 

menghilangkan pengotor yang bersifat 

polar dan n-heksana digunakan untuk 

menghilangkan pengotor yang bersifat 

non polar. Pelarut yang digunakan untuk 

pencucian harus dalam keadaan dingin, 

hal ini bertujuan agar endapan yang 

diperoleh tidak ikut larut sehingga tidak 

mengurangi rendemen yang dihasilkan. 

Senyawa yang diperoleh berupa padatan 

berwarna coklat muda dengan berat 0,741 

g dengan rendemen 98,4% (Gambar 2). 

 
Gambar 2.   Senyawa    6-(3-bromofenil) 

piridazin-3(2H)-on 

Analisis kemurnian senyawa 6-(3-

bromofenil)piridazin-3(2H)-on dilakukan 

dengan menggunakan uji KLT, 

penentuan titik leleh dan HPLC. Hasil uji 

KLT senyawa piridazinon menunjukkan 

satu noda dengan tiga eluen yang 

berbeda, sehingga menandakan bahwa 

senyawa yang diperoleh sudah murni. 

Hasil pengukuran titik leleh senyawa 

piridazinon adalah 117-118℃, adanya 

selisih titik leleh ≤ 2℃ ketika kristal 

mulai meleleh hingga meleleh sempurna 

juga menunjukkan senyawa sudah murni. 

Analisis HPLC diperoleh kromatogram 

dengan satu puncak dominan pada 

panjang gelombang 254 nm dengan 

waktu retensi 13,472 menit yang 

menandakan bahwa senyawa 6-(3-

bromofenil)piridazin-3(2H)-on yang 

diperoleh sudah murni.  



 

7 

 

b. Identifikasi struktur senyawa 6-

(3-bromofenil)piridazin- 3(2H)on 

Senyawa 6-(3-bromofenil) 

piridazin-3(2H)-on yang telah disintesis 

dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi FTIR. Spektrum FTIR dari 

senyawa 6-(3-bromofenil)piridazin-

3(2H)-on menunjukkan serapan yang 

sesuai dengan gugus fungsi pada senyawa 

piridazinon.  Serapan pada bilangan 

gelombang 3126 cm-1 menunjukkan 

adanya vibrasi ikatan N-H. Serapan pada 

bilangan gelombang 1707 cm-1 

menunjukkan vibrasi ikatan dari gugus 

karbonil (C=O). Serapan pada bilangan 

gelombang 1585 cm-1 menunjukkan 

vibrasi ikatan C=N. Serapan pada 

bilangan gelombang 1288 menunjukkan 

vibrasi ikatan C-N dan serapan pada 

bilangan gelombang 591 cm-1 

menunjukkan vibrasi ikatan C-Br. 

 

c. Sintesis senyawa etil-2-(3-(3-

bromofenil) - 6 - oksopiridazin - 1 

(6H)-il)asetat 

Senyawa etil-2-(3-(3-bromofenil)-

6-oksopiridazin-1(6H)-il)asetat disintesis 

dari senyawa 6-(3-bromofenil)piridazin-

3(2H)-on dan etil kloroasetat 

menggunakan katalis K2CO3 dalam 

pelarut dimetilformamida (DMF) melalui 

reaksi substitusi menggunakan metode 

stirrer pada suhu ruang. Penggunaan 

pelarut DMF bertujuan agar reaksi yang 

berlangsung tidak terganggu, hal ini 

dikarenakan reaksi yang berlangsung 

sensitif terhadap air dan pelarut DMF 

merupakan pelarut yang minim 

kandungan air, sehingga pelarut DMF 

dapat bereaksi dengan baik pada reaksi 

yang sensitif terhadap air dan tidak 

mengganggu efektifitas reaksi. Reaksi 

yang berlangsung dikatalisis oleh K2CO3, 

penggunaan katalis ini dikarenakan 

katalis K2CO3 merupakan katalis 

heterogen bersifat basa yang dapat 

mempercepat terjadinya reaksi, sehingga 

penggunaan katalis ini sangat baik 

digunakan pada reaksi yang sensitif 

terhadap air. Skema sintesis dapat dilihat 

pada  Gambar 3.

 

 
 

Gambar 3.   Skema sintesis senyawa etil-2-(3-(3-bromofenil)-6-oksopiridazin-1(6H)-

il)asetat 

Reaksi dari senyawa dikontrol 

menggunakan pelat KLT, senyawa yang 

telah selesai bereaksi dituang kedalam air 

es dengan tujuan untuk menghentikan 

reaksi dan memaksimalkan terbentuknya 

endapan dari produk. Endapan yang 

diperoleh disaring dan dicuci dengan 

akua DM dingin untuk menghilangkan 

pengotor yang bersifat polar. Senyawa 

yang diperoleh berupa padatan berwarna 

kuning dengan berat 0,308 g dengan 

rendemen 91,4% (Gambar 4). 

 
Gambar 4. Senyawa  hasil sintesis 
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Analisis kemurnian senyawa etil-2-

(3-(3-bromofenil)-6-oksopiridazin-1(6H) 

-il)asetat dilakukan dengan menggunakan 

uji KLT, penentuan titik leleh dan HPLC. 

Hasil uji KLT senyawa piridazinon 

menunjukkan satu noda dengan tiga eluen 

yang berbeda, sehingga menandakan 

bahwa senyawa yang diperoleh sudah 

murni. Hasil pengukuran titik leleh 

senyawa piridazinon adalah 89-90℃, 

adanya selisih titik leleh ≤ 2℃ ketika 

kristal mulai meleleh hingga meleleh 

sempurna juga menunjukkan senyawa 

sudah murni. Analisis HPLC diperoleh 

kromatogram dengan adanya satu puncak 

dominan pada panjang gelombang 254 

nm dengan waktu retensi 15,445 menit, 

menandakan bahwa senyawa etil-2-(3-(3-

bromofenil) - 6 - oksopiridazin - 1(6H)-il) 

asetat yang diperoleh sudah murni.  

 

d. Identifikasi struktur senyawa 

etil-2-(3-(3-bromofenil)-6-

oksopiridazin-1(6H)-il)asetat 

Senyawa hasil sintesis yang sudah 

murni dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV, FTIR, 1H-NMR dan 

HRMS. Analisis spektroskopi UV 

menunjukkan adanya puncak serapan 

maksimum pada panjang gelombang 248 

nm. Serapan pada panjang gelombang 

248 nm menunjukkan transisi elektronik 

ℼ → ℼ* pada sistem terkonjugasi cincin 

fenil tersubstitusi m-bromo, seperti yang 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5.  Spektrum   UV  senyawa  

hasil sintesis 

Struktur diidentifikasi 

menggunakan analisis FTIR. Spektrum 

FTIR dari senyawa etil-2-(3-(3-

bromofenil) - 6 - oksopiridazin - 1(6H) -

il)asetat menunjukkan serapan yang 

sesuai dengan gugus fungsi pada senyawa 

target, seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 6. Serapan pada bilangan 

gelombang 3039 cm-1 menunjukkan 

adanya vibrasi ikatan C-H aromatik. 

Serapan pada bilangan gelombang 1690 

dan 1742 cm-1 menunjukkan adanya 

vibrasi ikatan gugus karbonil (C=O). 

Vibrasi ikatan C=N muncul pada 

bilangan gelombang 1590 cm-1 dan 

vibrasi ikatan C-N muncul pada bilangan 

gelombang 1328 cm-1. Serapan pada 

panjang gelombang 1293  cm-1 

menunjukkan vibrasi ikatan C-O dan 

serapan pada panjang gelombang 578  

cm-1 menunjukkan adanya vibrasi ikatan 

C-Br. 

 
Gambar 6.  Spektrum FTIR senyawa  

hasil sintesis 

Analisis 1H-NMR pada spektrum 

senyawa etil-2-(3-(3-bromofenil)-6-

oksopiridazin - 1(6H) -il) asetat 

menunjukkan jumlah proton yang sesuai 

dengan jumlah molekul target yang 

diharapkan. Spektrum 1H-NMR senyawa 

etil-2-(3-(3-bromofenil)-6-oksopiridazin-

1(6H)-il)asetat menunjukkan munculnya 

signal puncak proton Hα dan Hβ pada 

posisi C-4 dan C-5 yang menjadi ciri khas 

senyawa piridazinon. Signal proton Hα 

muncul pada pergeseran kimia 7,08 ppm 
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dengan orientasi puncak doublet. Signal 

proton Hβ cenderung lebih deshielding 

dibandingkan signal proton Hα, sehingga 

signal Hβ muncul pada pergeseran 7,70 

ppm dengan orientasi puncak doublet. 

Spektrum HRMS dari senyawa etil-

2-(3-(3-bromofenil) - 6 - oksopiridazin -

1(6H)-il)asetat yang telah disintesis 

menunjukkan puncak ion molekul yang 

teramati sebagai [M+H]+
 dengan m/z 

337,0187 dengan kelimpahan 100%. 

Massa terhitung dari senyawa target 

dengan rumus molekul C14H14N2O3Br 

menunjukkan [M+H]+ = 337,0188. 

Selisih yang kecil yaitu 0,0001 

menunjukkan puncak ion molekul yang 

teramati sesuai dengan massa yang 

terhitung. Spektrum massa menunjukkan 

ciri khas adanya atom Br dalam senyawa 

yang ditandai dengan adanya puncak ion 

molekul dengan perbandingan 1:1 dari 

isotop 79Br dan 81Br yang teramati 

sebagai [M+2] dengan m/z 339,0187. 

 

d. Molecular docking 

Studi molecular docking pada 

penelitian ini dilakukan menggunakan 

senyawa hasil sintesis yaitu senyawa etil-

2-(3-(3-bromofenil)-6-oksopiridazin-

1(6H)-il)asetat sebagai ligan terhadap 

reseptor target yaitu struktur kristal asam 

lisosomal-α-glukosidase manusia dalam 

kompleks dengan moranolin dari Homo 

sapiens (PDB-ID 5NN5). Reseptor 5NN5 

dipilih karena memiliki struktur α-

glukosidase manusia dan keberadaan 

moranolin sebagai ligan alami. Selain itu, 

moranolin atau yang disebut juga 1-

deoxynojirimycin merupakan salah satu 

inhibitor α-glukosidase yang dapat 

menghambat kerja enzim α-glukosidase. 

Molecular docking dilakukan 

menggunakan perangkat lunak Molecular 

Operating Environtment 2019.0102 

(MOE). Senyawa ligan dan reseptor yang 

akan digunakan untuk proses docking 

dipreparasi terlebih dahulu, seperti 

menghilangkan molekul air, 

menambahkan atom hidrogen dan 

optimasi energi. Reseptor α-glukosidase 

5NN5 memiliki molekul air disekitar 

strukturnya, molekul air tersebut harus 

dihilangkan agar tidak terjadi interaksi 

ikatan hidrogen antara ligan dengan 

molekul air, sehingga dapat 

memaksimalkan prediksi interaksi yang 

terjadi pada saat kompleks ligan-reseptor 

berlangsung. Selain itu, kebanyakan 

enzim yang disediakan oleh situs protein 

data bank tidak memiliki atom hidrogen, 

sehingga perlu ditambahkan hidrogen 

pada saat preparasi karena pada 

umumnya interaksi yang terjadi antara 

ligan dan reseptor adalah ikatan hidrogen.  

Sebelum melakukan proses docking 

dilakukan redocking terlebih dahulu 

untuk memvalidasi metode yang 

digunakan pada perangkat lunak. 

Hasil redocking menunjukkan nilai 

RMSD sebesar 0,2935 Å (Gambar 7), 

nilai RMSD yang lebih kecil dari 2 Å 

menunjukkan bahwa posisi ligan hasil 

redocking tidak berbeda jauh dengan 

posisi ligan alami. Sehingga metode 

docking ini dapat digunakan untuk 

senyawa hasil sintesis. 

 

 

 

Gambar 7.  Overlay konformasi 

redocking ligan alami 

moranolin 

Berdasarkan hasil docking 

didapatkan nilai energi bebas ikatan dari 

akarbosa sebesar -17,4088 kkal/mol yang 
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menunjukkan nilai yang lebih rendah 

daripada senyawa etil-2-(3-(3-

bromofenil) - 6 - oksopiridazin - 1(6H)-

il)asetat yang memiliki energi bebas 

ikatan sebesar -11,4571 kkal/mol. Selain 

itu juga diketahui jenis interaksi yang 

terbentuk, moranolin menunjukkan 

interaksi ikatan hidrogen dengan asam 

amino aktif His674, Asp404, Met519.  

Akarbosa sebagai kontrol positif 

memiliki interaksi hidrofilik melalui 

ikatan hidrogen dengan residu asam 

amino Asp443, Asp 404, His674, 

Arg672, Trp613, Asp518, Gly615. 

Sedangkan senyawa etil-2-(3-(3-

bromofenil) - 6 - oksopiridazin - 1(6H)-

il)asetat memiliki interaksi hidrofilik 

melalui ikatan hidrogen dan ikatan pi-

alkil dengan residu asam amino His674, 

Arg672, Asp404, Phe649, Asp518, 

Phe525, serta interaksi hidrofobik 

melalui ikatan pi-anion dan ikatan pi-alkil 

dengan residu asam amino Asp616, 

Met519, seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 8. Dengan demikian diketahui 

bahwa, senyawa hasil sintesis hanya 

memiliki dua interaksi ikatan hidrogen 

yang sama dengan akarbosa yaitu residu 

asam amino His674, Arg672.  

 
Gambar 8.  Visualisasi   2D   interaksi  

(a)  moranolin. (b) akarbosa. 

(c) senyawa hasil sintesis 

Adanya kesamaan residu asam 

amino antara ligan-reseptor dengan 

kontrol positif menunjukkan bahwa ligan 

mampu manghambat aktivitas enzim, 

sehingga semakin banyak kesamaan 

jumlah residu asam amino yang terikat 

melalui ikatan hidrogen menandakan 

bahwa senyawa target berpotensi dalam 

menghambat α-glukosidase. Berdasarkan 

interaksi yang terbentuk tersebut, 

senyawa etil-2-(3-(3-bromofenil) - 6 - 

oksopiridazin - 1(6H)-il)asetat diprediksi 

memiliki potensi menghambat aktivitas 

enzim α-glukosidase, namun belum 

maksimal jika dibandingkan dengan 

akarbosa. 

 

e. Uji in vitro 

Senyawa etil-2-(3-(3-bromofenil) - 

6 - oksopiridazin - 1(6H) - il) asetat 

dilakukan pengujian aktivitas 

antidiabetes secara in vitro terhadap 

enzim α-glukosidase. Inhibisi enzim α-

glukosidase bekerja secara reversibel 

kompetitif. Hal ini terjadi ketika inhibitor 

dan substrat berikatan pada sisi aktif 

enzim yang sama karena substrat dan 

inhibitor memiliki struktur yang mirip, 

sehingga antara substrat dan inhibitor 

akan berkompetisi menempati sisi aktif 

enzim.  

Uji inhibisi enzim α-glukosidase 

terhadap senyawa etil-2-(3-(3-

bromofenil) - 6 - oksopiridazin - 1 (6H) -

il)asetat menggunakan substrat p-

nitrofenil-α-D-glukopiranosida (p-NPG). 

Aktivitas dihitung berdasarkan kerja 

enzim menghidrolisis p-NPG menjadi p-

nitrofenol yang berwarna kuning dan 

glukosa. Apabila senyawa hasil sintesis 

dapat menjadi inhibitor enzim α-

glukosidase, maka kerja enzim untuk 

mengkatalisis reaksi hidrolisis substrat 

akan terhambat sehingga pembentukan p-

nitrofenol dan glukosa akan berkurang 
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yang ditandai dengan warna larutan 

setelah inkubasi menjadi lebih pudar. 

Namun apabila semakin banyak p-

nitrofenol yang terbentuk, maka senyawa 

hasil sintesis tidak dapat menghambat 

kerja enzim untuk menghidrolisis 

substrat. 

Pembanding yang digunakan pada 

penelitian ini adalah akarbosa. Akarbosa 

digunakan sebagai standar karena 

penggunaannya secara luas sebagai obat 

antidiabetes. Pada penelitian ini, akarbosa 

menunjukkan hasil penghambatan enzim 

α-glukosidase dengan IC50 sebesar 

1290,777 µg/mL sedangkan senyawa etil-

2-(3-(3-bromofenil) - 6 - oksopiridazin -

1(6H)-il)asetat hanya menunjukkan hasil 

penghambatan enzim α-glukosidase 

sebesar -1,413% yang diprediksi 

memiliki nilai IC50 > 2000 µg/mL. 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

diketahui bahwa senyawa hasil sintesis 

tidak aktif sebagai inhibitor enzim α-

glukosidase karena nilai IC50 yang sangat 

besar jika dibandingkan dengan akarbosa. 

Peniliti berasumsi bahwa besarnya nilai 

IC50 disebabkan oleh senyawa etil-2-(3-

(3-bromofenil)- 6 - oksopiridazin - 1 (6H) 

-il)asetat tidak berikatan dengan stabil 

pada sisi aktif enzim α-glukosidase yang 

dikonfirmasi pada studi in silico 

(molecular docking), sehingga kompleks 

enzim-substrat tetap terjadi pada sisi aktif 

enzim dan glukosa tetap terbentuk 

dengan jumlah tertentu pada saat substrat 

terhidrolisis. Hal ini juga dapat dilihat 

dari perubahan warna yang terjadi pada 

sampel, yaitu terbentuknya warna kuning 

pekat yang menandakan semakin banyak 

p-nitrofenol yang terbentuk, sehingga 

senyawa hasil sintesis tidak dapat 

menghambat kerja enzim untuk 

menghidrolisis substrat. Namun, menurut 

Yaseen et al., (2016) turunan senyawa 

piridazinon memiliki potensi dalam 

menghambat enzim α-glukosidase, 

sehingga dapat dikembangkan kembali 

dengan memodifikasi subtituen yang 

digunakan agar dapat menjadi inhibitor 

enzim α-glukosidase dan memiliki 

aktivitas biologis yang lebih baik 

khususnya sebagai antidiabetes. 

 

KESIMPULAN 

Senyawa etil-2-(3-(3-bromofenil)-

6-oksopiridazin-1(6H)-il)asetat berhasil 

disintesis melalui metode stirrer pada 

suhu ruang dari reaksi substitusi antara 

senyawa 6-(3-bromofenil)piridazin-

3(2H)-on dan etil kloroasetat dengan 

rendemen 91,4%. Hasil karakterisasi 

menggunakan spektroskopi UV, FTIR, 
1H-NMR dan HRMS menunjukkan 

bahwa struktur senyawa piridazinon hasil 

sintesis sesuai dengan senyawa target 

yang diharapkan. Aktivitas senyawa etil-

2-(3-(3-bromofenil)- 6 - oksopiridazin -

1(6H)-il)asetat  tidak aktif sebagai 

inhibitor enzim α-glukosidase dengan 

nilai IC50 > 2000 µg/mL dan dikonfirmasi 

melalui studi in silico (molecular 

docking) dengan energi bebas ikatan yang 

kurang baik yaitu -11,457 kkal/mol jika 

dibandingkan akarbosa -17,408 kkal/mol, 

serta hanya memiliki dua interaksi ikatan 

hidrogen yang sama dengan kontrol 

positif akarbosa yaitu residu asam amino 

His674 dan Arg672. 
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