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ABSTRACT 

 

Hydrazone is a class of organic compound with the structure R1R2C=NNH2. Hydrazone 

have an azomethine group (-NHN=CH-) which is an aldehyde and ketone derivative, in 

which the oxygen atom is replaced by an =NNH2 group. The purpose of this study was to 

synthesize the compound N'
1
,N'

3
-bis((E,Z)-4-bromobenziliden)malonohydrazid and to 

determine the toxicity of the compound using the BSLT method. This compound was 

synthesized using the method of heating and stirring (reflux) at 50-60°C. The purity of the 

compound was determined using TLC test, melting point measurement and HPLC analysis. 

The structure of the synthesized compound was confirmed through analysis spectroscopic 

UV and FTIR. The result of this research is that the compound DB-4Br was successfully 

synthesized with a weight of 1.254 g and the yield of 93.10 %. The toxicity of compound 

DB-4Br was evaluated by Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method with shrimp larvae 

(Artemia salina Leach). LC50 value obtained was 59.74 g/mL. So it can be concluded that 

the synthesized compounds are toxic with moderate levels of toxicity because the LC50 

values are >1 and <100 g/mL. 

Keywords : azomethine, hydrazone, toxicity  
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ABSTRAK 

 

Hidrazon adalah kelas senyawa organik dengan struktur R1R2C=NNH2. Hidrazon memiliki 

gugus azometin (-NHN=CH-) yang merupakan turunan aldehid dan keton, yang mana atom 

oksigen diganti dengan gugus =NNH2. Tujuan pada penelitian ini adalah melakukan 

sintesis senyawa N'
1
,N'

3
-bis((E,Z)-4-bromobenziliden)malonohidrazid dan mengetahui 

toksisitas senyawa hasil sintesis dengan menggunakan metode BSLT. Senyawa ini 

disintesis dengan menggunakan metode pemanasan dan pengadukan (refluks) pada           

50-60°C. Kemurnian senyawa ditentukan dengan menggunakan uji KLT, pengukuran titik 

leleh dan analisis HPLC. Struktur senyawa hasil sintesis dikonfirmasi melalui analisis 

spektroskopi UV dan FTIR. Hasil dari penelitian ini yaitu senyawa DB-4Br berhasil 

disintesis dengan berat 1,254 g dan rendemen yang dihasilkan sebesar 93,10 %. Uji 

toksisitas dari senyawa DB-4Br ditentukan dengan metode BSLT menggunakan larva 

udang (Artemia salina Leach). Nilai LC50 yang diperoleh adalah sebesar 59,74 µg/mL. 

Maka dapat disimpulkan bahwa senyawa hasil sintesis bersifat toksik dengan tingkat 

ketoksikan yang sedang karena nilai LC50 >1 dan <100 μg/mL. 

Kata kunci : azometin, hidrazon, toksisitas 

 

PENDAHULUAN  

Kimia organik merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan 

penyusun utama makhluk hidup yaitu 

senyawa organik baik protein, karbohidrat, 

enzim, hormon, asam nukleat dan lemak.  

Prinsip kimia organik dipakai dalam 

berbagai bidang, salah satunya yaitu 

dibidang farmasi yang digunakan sebagai  

 

obat-obatan (Wardiyah, 2016).  Senyawa 

organik bisa didapatkan dengan dua cara 

yaitu dengan cara mengisolasi senyawa 

bahan alam dan dengan cara mensintesis 

senyawa. Sintesis senyawa organik 

merupakan cara yang cukup mudah untuk 

para kimiawan dalam melakukan 

penelitian untuk mendapatkan senyawa 

atau zat baru. Senyawa organik yang 

sangat banyak menarik perhatian para 
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kimiawan dalam melakukan penelitian 

yaitu senyawa heterosiklik.  

Senyawa heterosiklik adalah 

senyawa siklik yang memiliki lebih dari 

satu jenis atom dalam sistem cincinnya 

(Wardiyah, 2016). Senyawa heterosiklik 

merupakan senyawa yang aktif secara 

biologis termasuk antitumor, antibiotik, 

anti-inflamasi, anti-HIV, antimikroba, 

antibakteri, antijamur, antivirus, anti 

diabetes, antidepresan dan lain sebagainya 

(Eftekhari-Sis et al., 2013).  

Hidrazon dianggap penting dalam 

mensintesis senyawa heterosiklik. Hal ini 

disebabkan karena hidrazon memiliki sifat 

biologis dan farmakologis yang beragam 

seperti antimikroba, anti-inflamasi, 

analgesik, antijamur, antituberkular, 

antivirus, antikanker, antiplatelet, 

antimalaria, antikonvulsan, antioksidan, 

dan lain sebagainya (Verma et al., 2014). 

Hidrazon adalah kelas senyawa organik 

dengan struktur R1R2C=NNH2. Hidrazon 

memiliki gugus azometin (-NHN=CH-) 

yang merupakan turunan aldehid dan 

keton, yang mana atom oksigen diganti 

dengan gugus =NNH2 (Kamal et al., 

2015).  

Singh et al., (2020), telah berhasil 

mensintesis turunan hidrazon dengan 

mereaksikan (1) senyawa malonohidrazid 

dengan 5-nitrofuran-2-karbaldehid dan (2) 

senyawa malonohidrazid dengan furan       

-2-karbaldehid menggunakan pelarut 

metanol dan dibantu dengan katalis asam 

asetat. Metode yang digunakan yaitu 

metode pemanasan dan pengadukan 

(refluks) pada 50°C sehingga 

menghasilkan rendemen yang cukup 

bagus.  

Berdasarkan uraian diatas, maka 

dilakukan penelitian terkait sintesis 

senyawa bis-hidrazon dan diuji 

toksisitasnya dengan metode BSLT. 

Senyawa    bis-hidrazon yang disintesis 

memiliki substituen p-bromo. Pada 

penelitian ini senyawa bis-hidrazon 

disintesis dengan melakukan dua tahap 

reaksi yaitu sintesis senyawa 

malonohidrazid melalui reaksi substitusi 

dan sintesis senyawa N'
1
,N'

3
-bis                        

((E,Z)-4-bromobenziliden)malonohidrazid 

melalui reaksi kondensasi. Kedua tahap 

reaksi ini menggunakan metode 

pemanasan dan pengadukan (refluks). 

Hasil dari sintesis ini akan dilakukan 

identifikasi struktur dan diuji toksisitasnya 
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menggunakan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT). 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

 Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah satu set alat destilasi, 

neraca analitik, pompa vakum, corong 

Buchner, chamber, peralatan refluks, alat 

penentu titik leleh Fisher John (SMP      

11-Stuart®), pipet mikro, lampu UV      

254 dan 366 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 (Shimadzu, IR 

Prestige-21), serta alat gelas yang umum 

digunakan di Laboratorium Kimia FMIPA 

Universitas Riau.  

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dietil malonat 

(Merck), hidrazin hidrat (Merck), 4-bromo 

benzaldehid (Merck), asam asetat glasial 

(Merck), dimetil sulfoksida (DMSO) 

(Merck), etanol absolut (Merck), pelat 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) GF254 

(Merck), diklorometan (DCM) (Merck), 

metanol, n-heksana, etil asetat, kloroform 

dan akua DM. 

 Hewan uji yang digunakan pada uji 

toksisitas dalam penelitian ini adalah larva 

Artemia salina Leach. Telur Artemia 

salina Leach diperoleh dari koleksi 

Laboratorium Oseanografi Jurusan Ilmu 

Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Riau. 

 

b. Sintesis senyawa malonohidrazid 

 Senyawa dietil malonat (1,601 g; 10 

mmol) dan hidrazin hidrat (1,251 g; 20 

mmol) ditimbang dan dimasukkan ke 

dalam labu refluks. Campuran direfluks 

selama 2 jam di dalam penangas minyak 

pada suhu 50-60°C. Reaksi di kontrol 

setiap 1 jam menggunakan KLT kemudian 

dimasukkan ke dalam uap iodin. Hasil 

reaksi disaring menggunakan corong 

Buchner dan dicuci dengan metanol 

dingin. Selanjutnya, senyawa yang 

diperoleh diuji kemurniannya dengan 

KLT, dan pengukuran titik leleh. 
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c. Sintesis senyawa N'
1
,N'

3
-bis  

((E,Z)-4-bromobenziliden) 

malonohidrazid (DB-4Br) 

 Senyawa malonohidrazid (0,132 g; 1 

mmol) dan 4-bromo benzaldehid (0,370 g; 

2 mmol) ditimbang dan dilarutkan dalam 

pelarut etanol absolut (5 mL) di dalam 

labu refluks kemudian ditambahkan tiga 

tetes senyawa asam asetat glasial. 

Campuran direfluks selama 3 jam di dalam 

penangas minyak pada suhu 50°C. Reaksi 

di kontrol setiap 1 jam menggunakan KLT 

kemudian dimasukkan ke dalam uap iodin. 

Hasil reaksi disaring menggunakan corong 

Buchner dan dicuci dengan n-heksana 

dingin. Senyawa yang belum murni dicuci 

kembali dengan n-heksana dan metanol 

dingin. Selanjutnya, senyawa yang 

diperoleh diuji kemurniannya dengan 

KLT, pengukuran titik leleh, dan analisis 

HPLC. 

 

d. Identifikasi struktur senyawa 

Senyawa murni yang diperoleh 

kemudian diidentifikasi melalui analisis 

spektroskopi UV dan FTIR. Pengukuran 

spektrum UV dan FTIR dilakukan di 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Riau.  

 

e. Uji toksisitas BSLT 

1. Pembiakan larva Artemia 

salina Leach 

 Telur udang Artemia salina Leach 

yang diambil dari koleksi Laboratorium 

Oseanografi Jurusan Ilmu Kelautan 

Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Riau ditetaskan dalam wadah 

yang berisi air laut. Wadah dibagi menjadi 

dua bagian dengan pembatas yang sudah 

dilapisi aluminium foil. Pada wadah 

bagian pertama diberi cahaya lampu dan 

aerasi sedangkan wadah bagian yang 

kedua tidak terkena cahaya lampu. Telur 

udang Artemia salina Leach diletakkan 

dibagian wadah yang tidak terkena cahaya 

lampu. Telur tersebut dibiarkan selama 48 

jam agar menetas membentuk larva. Larva 

udang yang baru menetas akan bergerak 

ke bagian wadah yang terkena cahaya 

lampu. Larva inilah yang siap untuk 

digunakan sebagai hewan uji toksisitas.  

 

2. Uji toksisitas dengan metode 

Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) 

 Masing-masing vial uji dikalibrasi 

sebanyak 5 mL akuades. Sampel senyawa 

bis-hidrazon sebanyak 5 mg dilarutkan 
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dalam 5 mL etil asetat (larutan induk, 

konsentrasi 1000 µg/mL). Larutan induk 

dibuat dengan konsentrasi yang berbeda 

melalui pengenceran bertingkat yaitu 100; 

10; 1 dan 0,1µg/mL. Larutan sampel 

dipipet ke dalam masing-masing vial yang 

telah dikalibrasi sebanyak 0,5 mL, 

kemudian pelarut diuapkan hingga kering. 

Konsentrasi yang digunakan untuk uji 

senyawa bis-hidrazon secara berturut-turut 

yaitu 1000; 100; 10; 1 dan 0,1 µg/mL. 

Selanjutnya, ke dalam masing-masing vial 

ditambahkan 50 µL DMSO dan 

ditambahkan sedikit air laut. Kemudian, 

dari masing-masing vial ditambahkan 

larva udang Artemia salina Leach 

sebanyak 10 ekor dan ditambahkan air laut 

sampai batas kalibrasi. Pada vial lain yang 

telah dikalibrasi sebanyak 5 mL akuades 

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 ditambahkan larva 

udang Artemia salina Leach sebanyak 10 

ekor dan ditambahkan air laut sampai 

batas kalibrasi. Selanjutnya, vial uji dan 

kontrol dibiarkan selama 24 jam. Setelah 

24 jam, larva udang Artemia salina Leach 

yang 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.  

 

3. Analisis data toksisitas 

Pengaruh pemberian senyawa       

bis-hidrazon terhadap larva Artemia salina 

Leach dilihat dengan melakukan 

perhitungan statistik analisis probit. 

Perhitungan ini dilakukan dengan 

membandingkan antara larva yang mati 

terhadap jumlah larva keseluruhan 

sehingga diperoleh persen kematian. 

Kemudian dilihat dalam tabel nilai probit, 

dari tabel tersebut akan diketahui nilai 

probit dan dimasukkan ke dalam 

persamaan regresi, sehingga diperoleh 

nilai LC50. 

Persamaan regresi : 

y       = ax + b 

LC50 = anti log x 

Keterangan   : 

x : Log Konsentrasi  
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y : Nilai Probit 

a : Slope (kemiringan)  

b : Intercept (garis 

potong)  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis senyawa malonohidrazid 

Senyawa malonohidrazid diperoleh 

dari hasil reaksi antara dietil malonat 

dengan hidrazin hidrat melalui metode 

pemanasan dan pengadukan (refluks) 

dengan perbandingan 1 : 2 tanpa pelarut 

(Solvent-free). Reaksi yang terjadi pada 

sintesis ini adalah reaksi substitusi.  

Mekanisme pada tahapan reaksi 

diawali dengan nitrogen dari hidrazin 

hidrat yang bertindak sebagai nukleofilik 

yang akan menyerang sisi karbonil dari 

dietil malonat yang bersifat elektrofilik. 

Hidrazin hidrat dan dietil malonat 

bergabung dan membentuk ikatan baru. 

Gugus -OEt yang tadinya terikat pada 

dietil malonat dilepas dengan membawa 

elektron ikatannya yang disebut gugus 

pergi. Sehingga, terbentuk senyawa 

malonohidrazid. Penggantian satu atom 

atau gugus pergi dengan atom atau gugus 

fungsi yang lain dikenal sebagai reaksi 

substitusi. 

Waktu yang dibutuhkan untuk 

membentuk produk malonohidazid 

tersebut adalah 2 jam. Reaksi selesai 

ditandai dengan tidak adanya noda yang 

sejajar dengan starting material yang 

digunakan pada KLT. Endapan yang 

terbentuk disaring dan dicuci 

menggunakan metanol dingin. Tujuan 

pencucian ini yaitu untuk menghilangkan 

pengotor sesuai dengan sifat kepolaran. 

Metanol bersifat polar, sehingga dapat 

menghilangkan pengotor yang bersifat 

polar saat dicuci. Pelarut harus dalam 

keadaan dingin yang bertujuan untuk 

mengurangi kelarutan senyawa 

malonohidrazid. 

Produk yang telah didapatkan diuji 

kemurniannya menggunakan KLT dan 

didapatkan senyawa murni berupa 1 noda. 

Untuk memastikan kembali bahwa yang 

didapatkan merupakan senyawa murni 

dilakukan uji kemurnian lebih lanjut yaitu 

uji kemurnian dengan KLT menggunakan 

tiga sistem perbandingan eluen yang 

berbeda dan pengukuran titik leleh. Nilai 

Rf yang diperoleh dari eluen etil asetat : 

metanol = 9 : 1 (Rf bernilai 0,4); eluen 

DCM : metanol = 1 : 1 (Rf bernilai 0,6) 

dan kloroform : metanol = 2 : 8                
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(Rf bernilai 0,8). Produk berupa padatan 

berwarna putih dengan berat 1,254 g dan 

rendemen yang dihasilkan sebesar 94,92 

%. Senyawa ini juga telah dilakukan uji 

kemurnian titik lelehnya yaitu 156-158°C 

yang menunjukkan range titik leleh dari 

mulai meleleh hingga meleleh seluruhnya 

lebih kecil atau sama dengan 2°C. Hal ini 

menandakan senyawa tersebut telah 

murni.  

 

b. Sintesis senyawa N'
1
,N'

3
-bis 

((E,Z)-4-bromobenziliden) 

malonohidrazid (DB-4Br) 

Senyawa DB-4Br diperoleh dari 

hasil reaksi antara senyawa 

malonohidrazid dengan senyawa 4-bromo 

benzaldehid dengan perbandingan 1 : 2 

melalui metode pemanasan dan 

pengadukan (refluks) menggunakan 

pelarut etanol absolut dengan bantuan 

katalis asam asetat glasial. Reaksi yang 

terjadi pada sintesis ini adalah reaksi 

kondensasi. Tahapan reaksi yang terjadi 

diawali dengan atom N dari 

malonohidrazid yang bertindak sebagai 

nukleofilik yang akan menyerang atom C 

karbonil dari 4-bromo benzaldehid yang 

bersifat elektrofilik. Atom N terprotonasi 

dan elektron dari ikatan N-H mendorong 

atom O dari atom C membentuk gugus       

–CONHN=CH- yang disebut gugus 

hidrazon dan melepaskan molekul H2O. 

Sehingga, terbentuk senyawa DB-4Br. 

Kombinasi dua molekul untuk membentuk 

satu molekul, biasanya dengan hilangnya 

molekul kecil seperti H2O dikenal sebagai 

reaksi kondensasi.  

 Waktu yang dibutuhkan untuk 

membentuk produk malonohidazid 

tersebut adalah 3 jam. Reaksi telah selesai 

ditandai dengan tidak adanya noda yang 

sejajar dengan starting material yang 

digunakan pada KLT. Endapan yang 

terbentuk disaring dan dicuci 

menggunakan metanol dan n-heksana 

dingin. Metanol digunakan untuk 

menghilangkan pengotor yang bersifat 

polar, sedangkan n-heksana digunakan 

untuk menghilangkan pengotor yang 

bersifat non-polar. 

 Produk yang telah didapatkan diuji 

kemurniannya menggunakan KLT dan 

didapatkan senyawa murni berupa 1 noda. 

Nilai Rf yang diperoleh dari eluen            

n-heksana : DCM = 1 : 9 (Rf bernilai 

0,25); eluen n-heksana : etil asetat = 4 : 6 

(Rf bernilai 0,52) dan etil asetat 100%     
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(Rf bernilai 0,77). Produk berupa padatan 

berwarna putih dengan berat 0,432 g dan 

rendemen yang dihasilkan sebesar 93,10 

%. Senyawa ini juga telah dilakukan uji 

kemurnian titik lelehnya yaitu 238-240°C. 

Hal ini menandakan senyawa tersebut 

telah murni. Kemurnian senyawa DB-4Br 

dipertegas dengan analisis HPLC 

(Gambar 1). Hasil HPLC berupa 

kromatogram dengan adanya satu puncak 

dominan pada panjang gelombang 254 nm 

dengan waktu retensi yaitu 4,229 menit 

menunjukkan bahwa senyawa DB-4Br 

tersebut murni. 

 

Keterangan:  Det.A Ch1 = 254 nm,         

tR = 4,229 menit 

Gambar 1. Analisa kromatografi HPLC 

Hasil karakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV menunjukkan adanya 

serapan pada panjang gelombang 288 nm 

(Gambar 2). Pada panjang gelombang 

288 nm terjadi transisi elektronik π→π* 

yang merupakan karakteristik dari ikatan 

C=N. 

 

Gambar 2. Analisa spektroskopi UV 

 

Gambar 3. Analisa spektrum FTIR   

  senyawa DB-4Br 

Analisis spektroskopi FTIR senyawa 

target menunjukkan adanya beberapa 

puncak pada bilangan gelombang yang 

sesuai dan vibrasi ikatan yang khas untuk 

gugus fungsi pada senyawa DB-4Br 

(Gambar 3). Spektrum IR senyawa target 

terdapat serapan pada bilangan gelombang 
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N-H amida. Pada bilangan gelombang 

3056,34 cm
-1

 menunjukkan adanya vibrasi 

ikatan C-H aromatik dan pada bilangan 

gelombang 2919,39 cm
-1 

menunjukkan 

adanya vibrasi ikatan C-H alifatik. 

Serapan pada bilangan gelombang 

1648,24 cm
-1 

menunjukkan adanya vibrasi 

ikatan C=O amida dan pada bilangan 

gelombang 1606,77 cm
-1

 menunjukkan 

adanya vibrasi ikatan C=N. Pada bilangan 

gelombang 1487,18 cm
-1

 menunjukkan 

adanya ikatan C=C aromatik dan pada 

bilangan gelombang 1167,95 cm-1 

menunjukkan adanya vibrasi ikatan C-N. 

Serapan pada bilangan gelombang 585,42 

cm
-1

 menunjukkan adanya ikatan C-Br 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Analisa data spektrum FTIR   

  senyawa DB-4Br 

No. 
Gugus 

Fungsi 

Bilangan 

Gelombang(cm
-1

) 

1. C-H 

aromatik 

3056,34 

2. N-H 3197,15 

3. C-H 

alifatik 

2919,39 

4. C=O 1648,24 

5. C=N 1606,77 

6. C=C 

aromatik 

1487,18 

7. C-N 1167,95 

8. C-Br 585,42 

 

c. Uji toksisitas senyawa DB-4Br 

 Senyawa DB-4Br yang telah 

disintesis diuji toksisitasnya. Menurut 

Wirasuta dan Niruri (2007), uji toksisitas 

ini perlu dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan senyawa tersebut dalam 

menimbulkan efek bahaya atau beracun 

dan untuk menilai keamanan sebagai 

senyawa obat sebelum dikonsumsi oleh 

manusia. Uji toksisitas merupakan uji 

pendahuluan untuk melihat bioaktivitas 

suatu zat atau senyawa sebagai obat 

antikanker maupun obat antitumor. 

Toksisitas senyawa pada penelitian ini 

ditentukan dengan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT). Metode BSLT 

dipilih karena memiliki beberapa 

keuntungan diantaranya adalah sederhana, 

mudah dan cepat serta memiliki korelasi 

positif terhadap aktivitas antikanker. Uji 

toksisitas pada penelitian ini menggunakan 

Larva Artemia salina Leach sebagai 

hewan uji dan harga LC50 sebagai tolak 

ukur sifat toksik. 
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 Sifat toksik dari senyawa DB-4Br 

diukur berdasarkan jumlah larva udang 

yang mati selama 24 jam dalam beberapa 

variasi konsentrasi larutan senyawa uji.  

Konsentrasi yang digunakan yaitu 1000, 

100, 10, 1 dan 0,1 μg/mL. Konsentrasi 

larutan senyawa uji bervariasi bertujuan 

untuk melihat dan mengetahui tingkat 

aktivitas senyawa terhadap kematian larva 

udang. Pengujian ini dilakukan dengan 

pengulangan sebanyak tiga kali untuk 

setiap konsentrasi larutan senyawa uji 

bertujuan agar data yang diperoleh lebih 

akurat. Pelarut yang digunakan untuk 

pembuatan larutan uji pada penelitian ini 

adalah etil asetat. Etil asetat digunakan 

karena dapat melarutkan senyawa uji. 

Selain itu, etil asetat merupakan pelarut 

yang bersifat mudah menguap karena 

memiliki titik didih yang rendah. Pelarut 

diuapkan sampai kering bertujuan agar 

hasil uji BSLT terhadap larva udang 

efektif disebabkan oleh senyawa uji       

DB-4Br, bukan karena pelarut.   

 Pelarut yang digunakan pada uji 

toksisitas ini yaitu DMSO. DMSO 

ditambahkan sebanyak 50 μL ke dalam 

larutan senyawa uji. Penambahan DMSO 

pada larutan senyawa uji ini bertujuan 

untuk membantu kelarutan senyawa uji di 

dalam air laut agar terdistribusi secara 

merata dan sebagai kontrol yang bertujuan 

untuk menjamin bahwa respon hambatan 

yang terjadi benar-benar disebabkan oleh 

senyawa DB-4Br sebagai komponen aktif 

bukan oleh pelarut yang digunakan. Selain 

itu, DMSO tidak bersifat toksik terhadap 

larva Artemia salina Leach sehingga tidak 

mempengaruhi hasil uji toksisitas.  

 Analisis data toksisitas untuk 

melihat dan mengetahui pengaruh 

pemberian senyawa DB-4Br terhadap 

larva Artemia salina Leach dengan 

melakukan perhitungan statistik analisis 

probit. Perhitungan ini dilakukan dengan 

membandingkan antara larva udang yang 

mati terhadap jumlah larva udang 

keseluruhan sehingga diperoleh persen 

angka kematian. Kemudian dilihat dalam 

tabel nilai probit, dari tabel tersebut akan 

diketahui nilai probit dan dimasukkan ke 

dalam persamaan regresi (Gambar 4), 

sehingga diperoleh nilai LC50. 
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Gambar 4. Grafik hasil uji toksisitas 

Hasil uji BSLT pada senyawa      

DB-4Br menunjukkan bahwa senyawa ini 

bersifat toksik dengan harga LC50 = 59,74 

μg/mL. Pada metode BSLT, menurut 

Anderson et al., (1991), suatu senyawa 

murni dikatakan memiliki sifat toksik jika 

memiliki harga LC50  ≤  200 μg/mL.  

 

KESIMPULAN 

 Hasil sintesis senyawa N'
1
,N'

3
-bis                    

((E,Z)-4-bromobenziliden)malonohidrazid  

(DB-4Br) berhasil disintesis dari senyawa 

malonohidrazid dengan senyawa 4-bromo 

benzaldehid dengan metode pemanasan 

dan pengadukan (refluks) pada 50-60°C 

selama 3 jam dikatalisis asam asetat 

glasial menghasilkan rendemen sebesar 

93,10 %. Senyawa N'
1
,N'

3
-bis                 

((E,Z)-4-bromobenziliden)malonohidrazid 

(DB-4Br) yang disintesis sesuai dengan 

molekul target yang diharapkan 

berdasarkan hasil karakterisasi 

menggunakan spektroskopi UV dan IR. 

Hasil uji toksisitas senyawa N'
1
,N'

3
-bis 

((E,Z)-4-bromobenziliden) malonohidrazid 

(DB-4Br) menunjukkan senyawa ini 

bersifat toksik dengan nilai LC50 = 59,74 

μg/mL. 
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