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ABSTRACT 

 

Pyridazinone is oxo-pyridazine derivative compound that has broad bioactivity, such as an 

analgesic, anti-inflammatory, antidiabetic, antihypertensive and anticancer. Pyridazinone 6-

(3-bromophenyl)-2-(phenylsulfonyl)pyridazine-3(2H)-one was synthesized from 6-(3-

bromophenyl)pyridazine-3(2H)-one through a Claisent-Schmidt condensation reaction 

between 3-bromo acetophenone and glyoxylic acid then a cyclization reaction occurs with 

hydrazine hydrate. The pyridazinone compound formed is substituted with the 

benzensulfonyl chloride. The structure of the synthesized compound was confirmed by 

characterization using UV, FTIR, 
1
H-NMR and HRMS spectroscopy. Pyridazinone 

compounds were tested for their antidiabetic activity through molecular docking and in 

vitro studies. A molecular docking study was performed on the crystal structure of human 

lysosomal α-glucosidase (PDB ID: 5NN5) and compared with acarbose as a positive 

control. The activity of the PDZ-3Br-BZS compound was less good activity in inhibiting 

the α-glucosidase enzyme, which is 2.481% and confirmed by molecular docking studies 

that it only has one hydrogen bond interaction in common with acarbose, that is with the 

amino acid Asp 616 and a large bond free energy of -10 ,9567 kcal/mol compared to 

acarbose which is -18,2395 kcal/mol. 

 

Keywords: Antidiabetic, docking, pyridazinone 

mailto:fadila.aisyah3363@student.unri.ac.id


  2 
 

ABSTRAK 

 

Piridazinon merupakan senyawa turunan okso-piridazin yang memiliki bioaktivitas yang 

luas yaitu sebagai analgesik, anti-inflamasi, antidiabetes, antihipertensi dan antikanker. 

Senyawa piridazinon 6-(3-bromofenil)-2-(fenilsulfonil)piridazin-3(2H)-on  disintesis dari 

senyawa 6-(3-bromofenil)piridazin-3(2H)-on melalui reaksi kondensasi Claisent-Schmidt 

antara 3-bromo asetofenon dan asam glioksilat kemudian terjadi reaksi siklisasi dengan 

hidrazin hidrat. Senyawa piridazinon yang terbentuk disubstitusi dengan senyawa 

benzensulfonil klorida. Senyawa hasil sintesis dikonfirmasi strukturnya melalui 

karakterisasi dengan spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-NMR dan HRMS. Senyawa piridazinon 

diuji aktivitasnya sebagai antidiabetes melalui studi molecular docking dan in vitro. Studi 

molecular docking dilakukan terhadap struktur kristal human lysosomal α-glukosidase 

(PDB ID: 5NN5) dan dibandingkan dengan akarbosa sebagai kontrol positifnya. Aktivitas 

senyawa PDZ-3Br-BZS tergolong lemah dalam menghambat enzim α-glukosidase yaitu 

sebesar 2,481% dan dikonfirmasi dengan studi molecular docking hanya memiliki satu 

interaksi ikatan hidrogen yang sama dengan akarbosa yaitu dengan asam amino Asp 616 

serta energi bebas ikatan yang besar yaitu -10,9567 kkal/mol dibandingkan dengan 

akarbosa yaitu -18,2395 kkal/mol. 

  

Kata kunci: antidiabetes, docking, piridazinon 

 

 

PENDAHULUAN  

Diabetes mellitus merupakan salah 

satu penyakit kronis yang disebabkan oleh 

kekurangan insulin atau resistensi insulin. 

Berdasarkan data dari International 

Diabetes Federation, hingga tahun 2020 

terdapat 463 juta orang dewasa didunia 

mengidap penyakit diabetes dan angka 

penderita diabetes diperkirakan akan 

meningkat 45 persen per tahun 2045. 

Salah satu cara mengendalikan kadar gula 

dalam darah adalah dengan menghambat 

aktivitas enzim α-glukosidase. Enzim ini 

berfungsi memecah karbohidrat menjadi 

glukosa pada usus halus. Penghambatan 

enzim ini dapat menghambat absorbsi 
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glukosa ke dalam darah sehingga 

menurunkan kadar gula darah.  

Semakin besarnya angka penderita 

dan kasus kematian akibat diabetes 

mellitus mendorong berbagai upaya untuk 

melakukan penelitian dan pengobatan 

maupun pencegahan yang tepat. Penelitian 

tentang berbagai obat yang berpotensi 

sebagai antidiabetes telah dilakukan mulai 

dari isolasi bahan alam hingga sintesis 

senyawa baru. Pada saat ini kemajuan 

teknologi memungkinkan dilakukannya 

sintesis senyawa obat baru berdasarkan 

modifikasi struktur senyawa obat yang 

sebelumnya telah ditemukan melalui 

isolasi bahan alam. Penemuan obat baru 

dengan modifikasi struktur obat yang telah 

diketahui aktivitasnya diyakini lebih 

efisien dan sederhana seperti senyawa 

turunan piridazinon. Namun demikian 

senyawa piridazinon sulit untuk ditemukan 

di alam (Arrue et al., 2017). Oleh karena 

itu, para peneliti berupaya melakukan 

pengembangkan senyawa ini melalui jalur 

sintesis di laboratorium. Mudahnya 

fungsionalisasi dari berbagai posisi cincin 

piridazinon, menjadikannya suatu senyawa 

yang menarik untuk perancangan dan 

sintesis obat baru (Bansal dan Thota, 

2012).  

Piridazinon merupakan senyawa 

turunan okso-piridazin yang memiliki 

bioaktivitas yang luas sehingga menarik 

untuk dikembangkan menjadi kandidat 

obat. Beberapa peneliti melaporkan bahwa 

senyawa piridazinon mempunyai aktivitas 

sebagai analgesik dan anti-inflamasi 

(Takaya et al., 1979), antidiabetes 

(Rathish et al., 2009), antihipertensi 

(Bansal et al., 2009) dan antikanker 

(Braña et al., 2005). Pada penelitian 

sebelumnya Rathish et al., (2009) telah 

berhasil melakukan sintesis senyawa 

piridazinon tersubstitusi benzensulfonil 

urea. Senyawa ini bersifat sebagai 

antidiabetes secara in vivo dan mampu 

menghambat kenaikan kadar glukosa 

darah pada tikus sebesar 67,4 %.  

Salah satu cara untuk mengetahui 

aktivitas antidiabetes dari senyawa 

piridazinon adalah dengan cara in vitro 

dan in silico atau molecular docking. 

Molecular docking adalah suatu metode 

komputasi untuk mengidentifikasi 

interaksi antara ligan atau senyawa uji 

terhadap reseptor atau protein dengan 

memperkirakan kekuatan interaksi ligan-
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protein melalui docking score (Kumalo et 

al., 2015) dan memprediksi aktivitas suatu 

obat. (Chaudhary dan Mishra, 2016) 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan sintesis 

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

(fenilsulfonil)piridazin-3(2H)-on dengan 

menggunakan metode sealed-vessel 

reactor dan pengadukan suhu ruang 

diharapkan dapat memberikan hasil yang 

bagus serta waktu yang lebih efisien. 

Selanjutnya senyawa piridazinon hasil 

sintesis diuji aktivitasnya dalam 

menghambat α-glukosidase secara in silico 

(molecular docking) dan secara in vitro. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Monowave 50 (Anton 

Paar), tabung reaksi bertutup, satu set alat 

destilasi, neraca analitik, pompa vakum, 

corong buchner,  bejana KLT, hotplate 

(BOECO Germany), satu set alat rotary 

evaporator (Heidolph), alat penentu titik 

leleh Fisher John (SMP 11-Stuart®), 

lampu UV (Camag® 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 

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-bromo asetofenon 

(C8H7OBr) (Sigma Aldrich), asam 

glioksilat (C2H2O3) (Merck), hidrazin 

hidrat (N2H4.H2O) (Merck), asam asetat 

glasial (CH3COOH) (Merck), 

benzensulfonil klorida (C6H5SO2Cl) 

(Merck), kalium karbonat (K2CO3) 

(Merck), asetonitril (C2H3N) (Merck), 

natrium hidroksida (NaOH) (Merck), 

enzim α-glukosidase (Sigma-Aldrich), 

silika gel (SiO2) (Sigma-Aldrich), pelat 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) GF254 

(Merck), diklorometan (CH2Cl2), n-

heksana (C6H14), metanol (CH3OH), etil 

asetat (C4H8O2), kloroform (CHCl3) dan 

akua DM. 

Perangkat lunak yang digunakan 

dalam molecular docking adalah 

Molecular Operating Environment 2019 
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(MOE 2019.0102) (Chemical Computing 

Group), Discovery Studio Visualizer 

v21.1.0.20298 (Dassault Systemes 

BIOVIA), dan ChemDraw Professional 

12.0 (PerkinElmer). Sedangkan bahan-

bahan yang digunakan adalah struktur 

kristal protein human lysosomal α-

glukosidase (PDB ID : 5NN5) dari 

(http://www.rcsb.org/). Ligan yang 

digunakan adalah struktur senyawa 6-(3-

bromofenil)-2-(fenilsulfonil)piridazin-3 

(2H)-on dan akarbosa. 

 

b. Sintesis senyawa piridazinon 6-(3-

bromofenil)piridazin -3(2H)-on 

Campuran senyawa 3-bromo 

asetofenon 1 eq (3 mmol), asam glioksilat 

1 eq (3 mmol) dan asam asetat glasial (3 

mL) dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

bertutup dan direaksikan dalam monowave 

selama 6 jam pada suhu 120
o
C. Reaksi 

dikontrol setiap satu jam menggunakan 

pelat Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 

Setelah terbentuk senyawa oksobutenoat, 

larutan campuran ditambahkan dengan 

hidrazin hidrat 1 eq (3 mmol) dan 

direaksikan dalam monowave selama 3 

jam pada suhu 120
o
C. Reaksi dikontrol 

setiap satu jam menggunakan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT). 

Kemudian campuran reaksi ditambahkan 

akua DM dingin dan dinetralkan dengan 

penambahan larutan NaOH 6N. Campuran 

didiamkan selama 24 jam dalam lemari 

pendingin hingga terbentuk endapan 

maksimum. Padatan yang terbentuk 

disaring menggunakan corong buchner 

dan dicuci dengan akua DM dan n-heksan 

dingin lalu dikeringkan pada suhu ruang. 

Selanjutnya, padatan yang diperoleh diuji 

kemurniannya dengan menggunakan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan 

pengukuran titik leleh. 

 

c. Sintesis senyawa piridazinon PDZ-

3Br-BZS 

Senyawa 6-(3-bromofenil)piridazin -

3(2H)-on 1 eq (2 mmol), benzensulfonil 

klorida 2 eq (4 mmol), kalium karbonat 

2,5 eq (5 mmol) dan asetonitril (15 mL) 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer, lalu 

dilakukan pengadukan pada suhu ruang 

menggunakan hotplate stirring selama 8 

jam. Reaksi dikontrol setiap 2 jam sekali 

menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT). Setelah reaksi selesai, pelarut 

asetonitril diuapkan dengan menggunakan 

rotary evaporator. Lalu, padatan 

http://www.rcsb.org/
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diekstraksi dengan akuades : etil asetat (1 : 

1). Lapisan etil asetat ditampung dan 

diuapkan menggunakan rotary evaporator 

untuk mendapatkan padatan. Padatan yang 

diperoleh diuji kemurniannya dengan 

menggunakan uji KLT, pengukuran titik 

leleh dan uji HPLC. 

 

d. Identifikasi struktur senyawa 

Senyawa murni yang diperoleh 

kemudian diidentifikasi melalui analisis 

spektroskopi UV, FTIR, H-NMR dan 

HRMS. Pengukuran spektrum UV dan 

FTIR dilakukan di Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Riau, sedangkan pengukuran 

spektrum H-NMR di Institut Teknologi 

Bandung dan HRMS di Universitas 

Padjajaran. 

 

e. Molecular docking 

Studi molecular docking dilakukan 

terhadap struktur kristal protein human 

lysosomal α-glukosidase (PDB ID: 5NN5). 

Preparasi ligan dilakukan dengan cara 

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

(fenilsulfonil)piridazin-3(2H)-on dan 

akarbosa sebagai ligan digambar melalui 

perangkat lunak ChemDraw Pro 12.0. 

Struktur senyawa disalin pada lembar 

kerja MOE 2019.0102. Ligan diprotonasi 

dan minimisasi energi dilakukan melalui 

menu compute, menggunakan forcefield 

MMFF94X. Kemudian file ligan disimpan 

dalam database dengan format .mdb. 

Preparasi protein target dilakukan 

dengan cara struktur kristal protein dibuka 

pada jendela MOE 2019.0102. Molekul air 

dihapus, kemudian dilakukan perbaikan 

struktur, seperti protonasi, penambahan 

muatan dan perbaikan missing atoms. 

Selanjutnya, dilakukan minimisasi energi 

menggunakan forcefield MMFF94X. 

Reseptor disimpan dalam format .moe. 

Saat docking untuk bagian Placement dan 

Refinement dipilih sesuai aturan standar 

MOE, skoring dilakukan menggunakan 

London dG. Hasil konformasi docking 

terbaik dilihat melalui konformasi yang 

memiliki nilai binding free energy (S) 

terkecil.  

 

f. Uji aktivitas antidiabetes secara in 

vitro 

1. Pengujian kontrol blanko (B0) 

Pada microplate reader 96 well, 10 

µL DMSO ditambahkan dengan 65 µL 

buffer fosfat (pH 6,8), 25 µL p-NPG 3 

mM lalu diinkubasi selama 30 menit pada 
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suhu 37
o
C. Setelah 30 menit, reaksi 

dihentikan dengan ditambahkan larutan 

Na2CO3 0,1 M sebanyak 100 µL, lalu 

absorbansi dari p-PNG diukur pada 

panjang gelombang 405 nm dengan 

spektrofotometer UV-Vis. 

2. Pengujian blanko (B1) 

Pada microplate reader 96 well, 10 

µL DMSO ditambahkan dengan 40 µL 

buffer fosfat (pH 6,8), 25 µL p-NPG 3 

mM, 25 µL α-glukosidase (0,2 U/mL) lalu 

diinkubasi selama 30 menit pada suhu 

37
o
C. Setelah 30 menit, reaksi dihentikan 

dengan ditambahkan larutan Na2CO3 0,1 

M sebanyak 100 µL, lalu absorbansi dari 

p-PNG diukur pada panjang gelombang 

405 nm dengan spektrofotometer UV-Vis. 

3. Pengujian kontrol sampel (S0) 

Pada microplate reader 96 well, 10 

µL sampel 5000 µg/mL ditambahkan 

dengan 65 µL buffer fosfat (pH 6,8), 25 

µL p-PNG 3 mM lalu diinkubasi selama 

30 menit pada suhu 37
o
C. Setelah 30 

menit, reaksi dihentikan dengan 

ditambahkan larutan Na2CO3 0,1 M 

sebanyak 100 µL, lalu absorbansi dari p-

PNG diukur pada panjang gelombang 405 

nm dengan spektrofotometer UV-Vis.  

4. Pengujian sampel (S1) 

Pada microplate reader 96 well, 10 

µL sampel 5000 µg/mL ditambahkan 

dengan 40 µL buffer fosfat (pH 6,8), 25 

µL p-NPG 3 mM, 25 µL α-glukosidase 

(0,2 U/mL) lalu diinkubasi selama 30 

menit pada suhu 37
o
C. Setelah 30 menit, 

reaksi dihentikan dengan ditambahkan 

larutan Na2CO3 0,1 M sebanyak 100 µL, 

lalu absorbansi dari p-PNG diukur pada 

panjang gelombang 405 nm dengan 

spektrofotometer UV-Vis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis senyawa piridazinon 

Senyawa 6-(3-bromofenil) piridazin-

3(2H)-on disintesis dari reaksi tiga 

senyawa yaitu 3-bromo asetofenon, asam 

glioksilat, dan hidrazin hidrat dengan 

bantuan katalis asam asetat glasial 

menggunakan metode sealed-vessel 

reactor secara one pot. Berdasarkan 

mekanisme reaksi yang terjadi, senyawa 

ini disintesis melalui reaksi kondensasi 

aldol Claisen-Schmidt antara 3-bromo 

asetofenon dengan asam glioksilat 

membentuk senyawa intermediet kalkon. 

Kemudian tanpa melalui proses pemisahan 

senyawa intermediet kalkon direaksikan 
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dengan hidrazin hidrat membentuk 

senyawa 6-(3-bromofenil)piridazin-3(2H)-

on. Produk yang diperoleh berupa padatan 

berwarna coklat dengan berat 0,682 gram 

sehingga diperoleh rendemen sebesar 

90,58%. Hasil pengukuran titik leleh 

senyawa piridazinon adalah 117-118
o
C. 

Hasil karakterisasi menggunakan 

FTIR menunjukkan adanya pita serapan 

pada bilangan gelombang 3126 cm
-1

 yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari 

gugus N-H yang merupakan ciri khas 

piridazinon; pada bilangan gelombang 

1707 cm
-1

 terdapat serapan yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari 

gugus C=O keton pada cincin piridazinon; 

pada bilangan gelombang 1585 cm
-1

 

terdapat serapan yang mengindikasikan 

adanya vibrasi dari gugus C=C aromatik. 

Terdapat pita serapan pada bilangan 

gelombang 1288 cm
-1

 yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari 

gugus C-N pada cincin piridazinon dan 

pada bilangan gelombang 591 cm
-1 

terdapat serapan yang mengindikasikan 

adanya vibrasi dari gugus C-Br pada 

cincin aromatik. 

 

b. Sintesis senyawa piridazinon PDZ-

3Br-BZS 

Senyawa PDZ-3Br-BZS disintesis 

dengan mereaksikan 6-(3-bromofenil) 

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

sebelumnya dengan benzensulfonil klorida 

dalam pelarut asetonitril menggunakan 

katalis K2CO3 anhidrat melalui metode 

pengadukan pada suhu ruang. Pada 

sintesis senyawa PDZ-3Br-BZS reaksi 

yang terjadi yaitu reaksi substitusi. Reaksi 

diawali dengan atom H pada gugus NH 

diambil oleh atom O pada katalis K2CO3 

sehingga struktur piridazinon pada atom 

nitrogen menjadi bermuatan negatif dan 

bertindak sebagai nukleofil yang akan 

menyerang atom S pada benzensulfonil 

klorida sehingga terjadi resonansi pada 

atom O dan atom Cl lepas sehingga 

terbentuk senyawa PDZ-3Br-BZS. Produk 

yang diperoleh berupa padatan yang 

berwarna putih dengan berat 0,122 gram 

sehingga memiliki rendemen sebesar 

15,66%. Hasil pengukuran titik leleh 

senyawa PDZ-3Br-BZS adalah 117-

118
o
C. 

Hasil karakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV menunjukkan adanya 

serapan pada panjang gelombang 250nm. 



  9 
 

Pada panjang gelombang 250 nm terjadi 

transisi elektronik π→π* pada sistem 

terkonjugasi cincin fenil yang tersubtitusi 

3-bromo. 

Karakterisasi menggunakan 

spektroskopi IR menunjukkan beberapa 

puncak yang merupakan vibrasi ikatan 

khas untuk senyawa PDZ-3Br-BZS. Pada 

bilangan gelombang 1683,93 terdapat 

serapan yang mengindikasikan adanya 

vibrasi dari gugus C=O pada C-3 pada 

cincin piridazinon; bilangan gelombang 

1609,67 terdapat serapan yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari 

gugus C=N pada C-6 pada cincin 

piridazinon; bilangan gelombang 1194,95 

adanya serapan yang mengindikasikan 

adanya vibrasi dari ikatan SO2 yang 

terikat pada cincin piridazinon dan pada 

bilangan gelombang 689,58 terdapat 

serapan yang mengindikasikan adanya 

vibrasi dari ikatan C-Br dari substituen 

halogen dalam cincin aromatik. 

Spektrum HRMS dari senyawa 

piridazinon PDZ-3Br-BZS yang disintesis 

menunjukkan puncak ion molekul yang 

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

390,9758, dengan kelimpahan 100% 

Sedangkan massa terhitung dari senyawa 

target PDZ-3Br-BZS dengan rumus 

molekul C16H12BrNO3S menunjukkan 

nilai [M+H]
+
 390,9752. Spektrum ini 

menunjukkan ciri khas adanya atom Br 

dalam senyawa yang ditandai adanya 

puncak ion molekul dengan perbandingan 

1:1 dari isotop 
79

Br dan 
81

Br.  

Spektrum H-NMR dari senyawa 

piridazinon PDZ-3Br-BZS yang disintesis 

menunjukkan adanya puncak proton Hα 

dan Hβ. Proton Hα muncul pada 

pergeseran kimia δ 6,96 sedangkan proton 

Hβ lebih deshielding yaitu muncul pada 

pergeseran kimia δ 7,66 dimana masing-

masing proton membentuk puncak 

berorientasi doublet dengan nilai J = 9,8 

Hz. Serta terdapat puncak dari proton 

kedua cincin benzene pada daerah 

pergeseran kimia δ 7,38-8,23. 

c. Molecular Docking 

Struktur kristal terikat dengan 

moranolin sebagai ligan alami, dimana 

moranolin merupakan senyawa yang 

memiliki aktivitas menghambat kerja 

enzim α-glukosidase. Moranolin sebagai 

ligan alami dilakukan redocking untuk 

memvalidasi metode yang digunakan 

dalam perangkat lunak. Metode dalam 

validasi ini dapat digunakan karena posisi 
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ligan yang nyaris sama secara sempurna 

dengan ligan alaminya. Selain itu menurut 

Brooijmans dan Kuntz (2003), nilai error 

RMSD < 2Ǻ merupakan nilai yang 

menyatakan hasil validasi tersebut 

tergolong baik. 

         

(a) (b) 

Gambar 1. (a) Overlay konformasi redocking moranolin (b) 2D interaksi moranolin   

 dengan residu asam amino 

Struktur kristal protein α-

glukosidase yang terkompleks dengan 

moranolin masih terdapat molekul air 

disekitarnya. Oleh karena itu, molekul air 

tersebut dihapus agar tidak mengganggu 

interaksi ikatan hidrogen antara ligan dan 

reseptor. Hasil dari molecular docking 

diperoleh nilai energi bebas ikatan dari 

akarbosa yaitu -18,2395 kkal/mol 

menunjukkan nilai yang lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai energi bebas 

senyawa PDZ-3Br-BZS -10,9567 kkal/mol 

dan nilai energi bebas ikatan moranolin -

13,3421 kkal/mol. Energi bebas ikatan 

dengan nilai negatif menyatakan reaksi 

berlangsung secara spontan. Berdasarkan 

hasil tersebut, dapat diprediksi afinitas 

PDZ-3Br-BZS dalam membentuk 

kompleks kurang baik dibandingkan 

dengan akarbosa. 

Moranolin memiliki interaksi ikatan 

hidrogen dengan asam amino aktif 

Asp404, Met519, Asp616 dan His674 

(Gambar 1). Akarbosa sebagai kontrol 

ikatan memiliki interaksi ikatan hidrogen 

yang sama dengan residu asam amino 

Asp404, Met519 dan Asp616. Senyawa 

PDZ-3Br-BZS hanya memiliki satu 

interaksi ikatan hidrogen yang sama 

dengan akarbosa yaitu dengan residu asam 

amino Asp616 (Gambar 2). Berdasarkan 

hasil tersebut, PDZ-3Br-BZS diprediksi 

memiliki aktivitas yang belum maksimal 

dalam menghambat α-glukosidase. Hal ini 

RMSD : 0,2905 Ǻ 
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dikarenakan senyawa PDZ-3Br-BZS 

hanya sedikit memiliki gugus hidrofilik 

dan tidak memiliki gugus hidroksi. 

              

        
(a) (b) 

Gambar 2. 2D interaksi (a) akarbosa  dan (b) PDZ-3Br-BZS 

d. Uji in vitro antidiabetes 

Uji in vitro aktivitas antidiabetes 

dilakukan dengan menggunakan metode 

penghambatan enzim α-glukosidase. 

Dalam uji ini, substrat yang digunakan 

sebagai pengganti karbohidrat adalah p-

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

Enzim α-glukosidase akan menghidrolisis 

p-nitrofenil-α-D-glukopiranosida menjadi 

glukosa dan p-nitrofenol (kuning). 

Mekanisme kerja dari enzim ini yaitu, 

substrat akan terikat pada sisi aktif enzim 

kemudian enzim akan menghidrolisis 

substrat sehingga dihasilkan glukosa. 

Senyawa PDZ-3Br-BZS yang diuji 

sebagai inhibitor diharapkan dapat 

kompetitif dengan subtrat mengikat sisi 

aktif enzim α-glukosidase sehingga 

mengurangi adanya kompleks substrat-

enzim. Aktivitas dihitung berdasarkan 

banyaknya p-nitrofenol yang terbentuk 

yang diukur secara spektrofotometri. 

Hasil uji in vitro aktivitas enzim α-

glukosidase menunjukkan bahwa senyawa 

PDZ-3Br-BZS hanya dapat menghambat 

kerja enzim α-glukosidase sebesar 2,481% 

sedangkan akarbosa hanya dapat 

menghambat kerja enzim α-glukosidase 

sebesar 26,218 % dengan demikian 

senyawa PDZ-3Br-BZS memiliki aktivitas 

yang lebih rendah dibandingkan dengan 

akarbosa. Pengujian senyawa PDZ-3Br-

BZS secara in vitro menunjukkan bahwa 

senyawa tersebut memiliki aktivitas 

penghambatan yang lemah terhadap enzim 

α-glukosidase sehingga tidak berpotensi 
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dijadikan sebagai agen penghambat α-

glukosidase. Hal ini sebanding dengan 

hasil studi molecular docking yang 

memilki energi bebas ikatan lebih besar 

daripada akarbosa yaitu -10,9567 

kkal/mol. Memodifikasi substituen yang 

digunakan menjadi gugus yang polar 

seperti hidroksi diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas inhibitor 

kedepannya. 

KESIMPULAN 

 Senyawa PDZ-3Br-BZS telah 

berhasil disintesis dalam dua tahap reaksi 

dengan rendemen sebesar 15,66% 

menggunakan metode sealed-vessel 

reactor dan pengadukan pada suhu ruang. 

Senyawa piridazinon PDZ-3Br-BZS yang 

telah disintesis sesuai dengan senyawa 

target yang diharapkan berdasarkan hasil 

analisis data karakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV, FTIR, 1H-NMR dan 

HRMS. 3. Aktivitas senyawa PDZ-

3Br-BZS tergolong lemah dalam 

menghambat enzim α-glukosidase yaitu 

sebesar 2,481% dan dikonfirmasi dengan 

studi molecular docking hanya memiliki 

satu interaksi ikatan hidrogen yang sama 

dengan akarbosa yaitu dengan asam amino 

Asp 616 serta energi bebas ikatan yang 

besar yaitu -10,9567 kkal/mol 

dibandingkan dengan akarbosa yaitu -

18,2395 kkal/mol. 
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