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ABSTRACT 

 

Hydrazone is a versatile compound in drug design for the synthesis of heterocyclic 

compounds with different biological activities because it has two active centers, namely 

two nitrogen atoms and two carbon atoms. The combination of hydrazones with other 

functional groups produces compounds with unique physical and chemical properties. The 

addition of a fluoro group in a compound can have a significant effect and can increase the 

activity of the compound. Some of the pharmacological activities of hydrazone compounds 

include antimicrobial, antiviral, anticancer and others. The aim of this study was to 

synthesize the compound N'1,N'3-bis((E, Z)-4-fluorobenzyliden) malonohydrazide which 

has a good toxicity value. The compound N'1,N'3-bis((E,Z)-4-fluorobenzyliden) 

malonohydrazide was synthesized by condensation reaction between malonohydrazide and 

4-fluoro benzaldehyde using glacial acetic acid as catalyst. Synthesis of compound N'1,N'3-

bis((E, Z)-4-fluorobenzyliden) malonohydrazide using reflux with heating and stirring 

method. The purity test for this compound was determined using the TLC test, melting 

point determination and HPLC analysis. The structure of the compound was identified 

using spectroscopic analysis of UV and FTIR. The yield obtained from the synthesis was 

67.79%. The toxicity test of the compound was carried out using the Brine Shrimp Lethality 
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Test (BSLT) method and the results showed that this compound was toxic with an LC value 

of50 = 125.02 g/mL. 

Keywords: BSLT, fluoro, hydrazone 

ABSTRAK 

 

Hidrazon merupakan senyawa serbaguna dalam desain obat untuk sintesis senyawa 

heterosiklik dengan aktivitas biologis yang berbeda-beda karena memiliki dua pusat aktif 

yaitu dua atom nitrogen dan atom karbon. Kombinasi hidrazon dengan gugus fungsi lain 

menghasilkan senyawa dengan sifat fisika dan kimia yang unik. Penambahan gugus fluoro 

dalam suatu senyawa dapat memberikan pengaruh yang signifikan dan dapat meningkatkan 

aktivitas senyawa tersebut. Beberapa aktivitas farmakologis yang dimiliki senyawa 

hidrazon antara lain antimikroba, antivirus, antikanker dan lainnya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mensintesis senyawa N’1,N’3-bis((E,Z)-4-fluorobenziliden)malonohidrazid yang 

memiliki nilai toksisitas yang baik. Senyawa N’1,N’3-bis((E,Z)-4-fluorobenziliden) 

malonohidrazid disintesis melalui reaksi kondensasi antara malonohidrazid dan 4-fluoro 

benzaldehid menggunakan katalis asam asetat glasial. Sintesis senyawa N’1,N’3-bis((E,Z)-4-

fluorobenziliden)malonohidrazid menggunakan refluks dengan  metode pemanasan dan 

pengadukan. Uji kemurnian untuk senyawa ini ditentukan dengan menggunakan uji KLT, 

penentuan titik leleh dan analisis HPLC. Struktur senyawa diidentifikasi menggunakan 

analisis spektroskopi UV dan FTIR. Rendemen yang didapat dari hasil sintesis adalah 

sebesar 67,79%. Uji toksisitas senyawa dilakukan dengan menggunakan metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT) dan didapatkan hasil bahwa senyawa ini bersifat toksik 

dengan nilai LC50 = 125,02 μg/mL. 

Kata kunci: BSLT, fluoro, hidrazon 

 

PENDAHULUAN  

Senyawa heterosiklik tersebar luas 

di alam dan memainkan peran penting 

dalam metabolisme, karena strukturnya 

ada dibanyak produk alami seperti 

vitamin, hormon, antibiotik dan obat-

obatan. Selain terdapat di alam, sejumlah 
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besar senyawa heterosiklik ini juga dapat 

disintesis dengan sifat fisiologis dan 

farmakologis yang unik dimana 

farmakofor pada sturkturnya dapat 

digunakan untuk menghasilkan obat yang 

kuat dan selektif  (Ansari et al., 2016).  

Hidrazon memainkan peran 

penting dalam struktur heterosiklik dimana 

hidrazon dapat digunakan sebagai 

intermediet dalam mensintesis senyawa 

heterosiklik. Hidrazon biasanya dibentuk 

oleh interaksi hidrazin dengan keton atau 

aldehida. Salah satu turunan senyawa 

hidrazon adalah asil hidrazon yang 

merupakan kelas molekul yang sangat tua. 

Asil hidrazon telah diselidiki secara luas 

dalam beberapa tahun terakhir dan 

ditemukan berbagai aktivitas biologis yang 

menjanjikan. Beberapa artikel telah 

ditemukan dengan aktivitas terapeutik 

yang baik dari asil hidrazon (Neha et al.,, 

2016).  

Senyawa hidrazon telah 

menunjukkan bahwa senyawa tersebut 

memiliki berbagai macam aktivitas 

farmakologis seperti antimikroba, 

antivirus, antikanker dan lainnya (Verma 

et al., 2014). Pada  penelitian sebelumnya, 

Altntop et al., (2012) telah mensintesis 

senyawa turunan hidrazon melalui reaksi 

adisi-eliminasi nukleofilik antara 2-[(1-

metil-1H-tetrazol-5-il)tio)]asetohidrazid 

dengan aldehid atau keton aromatik yang 

memiliki aktivitas biologis sebagai 

antikanker, karena memiliki efek 

penghambatan terhadap kanker sel A549 

(paru-paru). 

Mengingat aktivitas biologis yang 

sangat beragam dari senyawa hidrazon, 

pada penelitian ini akan dilakukan sintesis 

turunan hidrazon yang tersubstritusi 

fluoro. Penambahan gugus fluoro kedalam 

suatu senyawa dapat menyebabkan 

pengaruh yang signifikan pada sifat fisik 

dan biologisnya karena senyawa yang 

mengandung fluoro dapat meningkatkan 

aktivitas farmakologis senyawa tersebut 

(Shelke et al., 2012). Senyawa hasil 

sintesis akan diuji toksisitasnya 

menggunakan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT). 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah satu set alat destilasi, 

neraca analitik, pompa vakum, corong 

Buchner, chamber, peralatan refluks, alat 
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kromatografi kolom, 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 (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 Universitas 

Riau. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dietil     

malonat (Merck), hidrazin hidrat    

(Merck), 4-fluoro benzaldehid (Merck),                                

asam asetat glasial (Merck), etanol absolut 

(Merck), dimetil sulfoksida (DMSO) 

(Merck), pelat KLT GF254 (Merck), 

metanol, n-heksana, etilasetat, dan akua 

DM. 

Hewan uji yang digunakan pada 

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 (20 mmol) dan 

hidrazin hidrat (40 mmol) dicampurkan 

tanpa menggunakan pelarut dan 

dimasukkan didalam labu refluks. 

Kemudian direfluks selama 2 jam dengan 

suhu 50-600C. Kontrol reaksi dilakukan 

setiap 1 jam menggunakan Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT). KLT yang sudah 

dielusi dimasukkan kedalam uap iodin 

untuk melihat noda pada plat KLT. 

Endapan yang terbentuk disaring 

menggunakan corong Buchner dan dicuci 

dengan mengunakan metanol dingin. 

Padatan yang diperoleh diuji 

kemurniannya dengan menggunakan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan 

pengukuran titik leleh (Musad et al., 

2010). 

 

c. Sintesis senyawa N’1,N’3-bis((E,Z)-4-

fluorobenziliden) malonohidrazid 

Senyawa malonohidrazid (1 mmol) 

dilarutkan dalam pelarut etanol absolut (5 

mL) dan dimasukkan kedalam labu refluks 

kemudian dihomogenkan. Lalu senyawa 
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4-floro benzaldehid (2 mmol) dan tiga 

tetes katalis asam asetat glasial 

dimasukkan kedalam campuran tersebut. 

Campuran direfluks selama 2 jam pada 

suhu 500C-600C dan dikontrol setiap 1 jam 

menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT). KLT yang sudah dielusi 

dimasukkan kedalam uap iodin untuk 

melihat noda pada plat KLT. Endapan 

yang terbentuk kemudian disaring 

menggunakan corong Buchner dan dicuci 

dengan akua DM lalu dikeringkan didalam 

oven. Setelah itu, padatan dicuci dengan 

menggunakan n-heksana dingin. Padatan 

yang diperoleh diuji kemurniannya dengan 

menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT), pengukuran titik leleh dan analisis 

High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) (Singh et al., 

2019). 

 

d. Identifikasi struktur senyawa 

Senyawa murni yang diperoleh 

kemudian diidentifikasi strukturnya 

melalui analisis spektroskopi UV, FTIR, 

NMR, dan HRMS. Pengukuran spektrum 

UV dan FTIR dilakukan di Jurusan Kimia 

FMIPA Universitas Riau, analisis HRMS 

dilakukan di Universitas Padjajaran dan 

spektroskopi NMR dilakukan di Institut 

Teknologi Bandung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis senyawa malonohidrazid 

Pada penelitian ini, telah dilakukan 

sintesis senyawa malonohidrazid 

menggunakan refluks dengan metode 

pemanasan dan pengadukan antara 

senyawa dietil malonat dan hidrazin hidrat 

tanpa menggunakan pelarut dan katalis. 

Pemanasan dan pengadukan akan 

membantu mempercepat suatu reaksi 

karena dengan adanya pemanasan dan 

pengadukan, partikel-partikel akan 

semakin sering bertumbukan sehingga 

reaksi yang terjadi akan semakin cepat dan 

produk yang dihasilkan akan semakin 

banyak. 

Sintesis senyawa malonohidrazid ini 

dikontrol setiap 1 jam dengan 

menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT) untuk mengetahui apakah reaksi 

telah selesai atau belum. Reaksi 

dinyatakan telah selesai apabila noda 

produk dan strarting material pada KLT 

tidak lagi sejajar. Pada uji kontrol KLT, 

setelah plat dielusi lalu dimasukkan 
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kedalam uap iodin untuk melihat noda 

pada plat KLT. Uap iodin adalah pereaksi 

yang universal untuk mendeteksi senyawa 

organik pada KLT. Uap iodin digunakan 

karena senyawa yang akan diuji dengan 

KLT tidak dapat menyerap cahaya UV 

(Wulandari, 2011). Reaksi pembentukan 

malonohidrazid terjadi selama 2 jam yang 

ditandai dengan tidak ada noda yang 

sejajar pada plat KLT.  Setelah selesai 

bereaksi, endapan yang diperoleh disaring 

dan dicuci dengan menggunakan metanol 

dingin. Pencucian dengan menggunakan 

metanol dingin dilakukan untuk mengikat 

pengotor pada senyawa. 

Senyawa malonohidrazid yang 

dihasilkan merupakan padatan putih 

(Gambar 1) dengan berat 1,254 g dan 

rendemen sebesar 94,92%. Uji kemurnian 

senyawa malonohidrazid dilakukan 

dengan uji KLT dan pengukuran titik 

leleh. Uji KLT dilakukan dengan sistem 3 

eluen yang berbeda dan menunjukkan 

terdapat satu noda pada plat KLT sehingga 

menandakan bahwa senyawa tersebut telah 

murni. Hasil pengukuran titik leleh 

senyawa malonohidrazid adalah 156-

1580C, range titik leleh yang didapat 

ketika senyawa mulai meleleh hingga 

meleleh seluruhnya adalah ≤ 2°C dimana 

hasil ini menunjukkan bahwa senyawa 

tersebut telah murni. 

 

Gambar 1. Senyawa malonohidrazid 

Struktur senyawa malonohidrazid yang 

telah murni diidentifikasi dengan 

spektroskopi FTIR (Gambar 2). Hasil 

karakterisasi senyawa malonohidrazid 

menunjukkan adanya vibrasi ikatan C=O 

pada bilangan gelombang 1676 cm-1 dan 

vibrasi ikatan N-H pada bilangan 

gelombang 3264 cm-1. Selain itu, pada 

spektrum FTIR juga terdapat vibrasi 

ikatan NH2 pada bilangan gelombang 1637 

cm-1 dan vibrasi ikatan C-H alifatik pada 

bilangan gelombang 2886 cm-1. Hasil 

analisis spektroskopi FTIR senyawa 

malonohidrazid dapat dilihat pada     

Tabel 1. 
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Tabel 1. Analisis FTIR senyawa 

malonohidrazid. 

Gugus Fungsi Bilangan Gelombang 

(cm-1) 

N-H  3264 

C-H alifatik 2886 

C=O 1676 

NH2 1637 

 

 

Gambar 2. Spektrum FTIR senyawa 

malonohidrazid. 

b. Sintesis senyawa N’1,N’3-bis((E,Z)-4-

fluorobenziliden) malonohidrazid  

Senyawa DB-4F telah disintesis dengan 

mereaksikan senyawa malonohidrazid 

yang telah disintesis sebelumnya dengan 

4-fluorobenzaldehid menggunakan katalis 

asam asetat glasial dan pelarut etanol 

absolut. Sintesis senyawa DB-4F ini 

dilakukan mengunakan refluks dengan 

metode pemanasan dan pengadukan. 

Reaksi yang terjadi pada sintesis senyawa 

DB-4F adalah reaksi kondensasi.  

Reaksi pembentukan senyawa DB-4F 

dilakukan selama 2 jam dengan uji kontrol 

setiap 1 jam dan reaksi yang telah selesai 

ditandai dengan tidak ada noda yang 

sejajar pada plat KLT. Endapan yang telah 

terbentuk disaring dan dicuci dengan akua 

DM lalu dikeringkan didalam oven. 

Pencucian dengan akua DM bertujuan 

untuk mengikat pengotor yang bersifat 

polar yang ada pada senyawa dan 

dikeringkan didalam oven untuk 

menguapkan molekul air yang terikat pada 

senyawa sehingga didapatkan padatan 

yang kering. Pencucian dengan 

menggunakan n-heksana dingin bertujuan 

untuk menghilangkan pengotor yang 

bersifat nonpolar yang terikat pada 

senyawa. Produk yang dihasilkan berupa 

padatan putih (Gambar 3) dengan 

rendemen sebesar 67,79%.  

 

Gambar 3. Senyawa  N’1 ,N’3 -bis((E)-4-

fuorobenziliden)malonohidrazid 

(DB-4F). 
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Analisis kemurnian senyawa DB-4F 

dilakukan dengan uji KLT, pengukuran 

titik leleh dan analisis HPLC. Uji KLT 

dilakukan dengan menggunakan sistem 3 

eluen yang berbeda dimana diperoleh satu 

noda pada plat KLT. Hasil pengukuran 

titik leleh dari senyawa DB-4F adalah 

213-2150C. Pada analisis HPLC, 

didapatkan satu puncak yang dominan 

pada waktu retensi 3,346 menit dan 3,364 

menit dengan panjang gelombang 254 nm 

dan 300 nm (Gambar 4). Analisis HPLC 

dilakukan untuk memperkuat kemurnian 

senyawa DB-4F dimana apabila terdapat 

satu puncak pada kromatogram maka 

senyawa tersebut dapat dikatakan sudah 

murni.  

 

Gambar 4. Data kromatogram HPLC 

senyawa DB-4F. 

Identifikasi struktur senyawa hidrazon 

yang sudah murni dilakukan menggunakan 

analisis spektroskopi UV dan FTIR. Hasil 

karakterisasi spektroskopi UV 

menunjukkan adanya serapan maksimum 

pada panjang gelombang 282 nm 

(Gambar 5). Nilai λ maksimum yang 

berada pada rentang 200-400 nm 

mengindikasikan bahwa adanya ikatan 

rangkap yang terkonjugasi pada senyawa, 

dimana terdapat transisi elektron dari 

π→π*. Pada panjang gelombang 280-285 

nm merupakan karakteristik dari ikatan 

C=N yang terdapat pada senyawa 

hidrazon. (Gordillo et al., 2018).  

 

Gambar 5. Spektrum UV-Vis senyawa 

DB-4F. 

Hasil karakterisasi FTIR menunjukkan 

adanya beberapa vibrasi ikatan yang khas 

untuk senyawa DB-4F (Gambar 6). Pada 

bilangan gelombang 3216 cm-1 

menunjukkan adanya ikatan N-H, pada 

bilangan gelombang 1613 cm-1 

menunjukkan adanya ikatan C=N. Selain 

itu, pada bilangan gelombang 1651 cm-1 
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menunjukkan adanya ikatan C=O, ikatan 

C-N dengan bilangan gelombang 1415,81 

cm-1 dan ikatan C-F pada cincin 

benzaldehid dengan bilangan gelombang 

1376 cm-1. Hasil analisis spektroskopi 

FTIR senyawa DB-4F dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Analisis FTIR senyawa DB-4F. 

Gugus Fungsi Bilangan 

Gelombang (cm-1) 

N-H 3216 

C-H aromatik 3080 

C-H alifatik 2921 

C=O  1651 

C=N 1613 

C=C aromatik 1510 

C-N 1415 

C-F 1240 

 

Gambar 6. Spektrum FTIR senyawa    

                   DB-4F. 

Berdasarkan hasil analisis dari 

spektrum UV, FTIR dapat disimpulkan 

bahwa senyawa N’1,N’3-bis((E,Z)-4-fluoro 

benziliden)malonohidrazid yang telah 

disintesis sesuai dengan senyawa target 

yang diharapkan. 

Senyawa N’1,N’3-bis((E,Z)-4-fluoro 

benziliden)malonohidrazid hasil sintesis 

dilakukan uji toksisitas untuk mengetahui 

sifat toksik dari senyawa tersebut. Uji 

toksisitas merupakan skrining awal atau 

uji pendahuluan untuk senyawa yang 

memiliki aktivitas biologis sebagai 

antikanker. Metode yang digunakan 

adalah Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT). Metode ini digunakan karena 

mudah, cepat, tidak memerlukan biaya 

yang besar, dan bahan uji yang digunakan 

dalam jumlah yang sedikit. Senyawa 

murni dapat dikategorikan sebagai 

senyawa toksik apabila memiliki nilai 

LC50 ≤ 200 μg/mL (Meyer et al., 1982).  

Hasil uji BSLT pada senyawa target 

menunjukkan bahwa senyawa tersebut 

bersifat toksik dengan nilai LC50 = 125,02 

μg/mL.  

 

KESIMPULAN 

Senyawa N’1,N’3-bis((E,Z)-4-fluoro 

benziliden)malonohidrazid telah berhasil 

disintesis menggunakan refluks dengan 

metode pemanasan dan pengadukan 

selama 2 jam dan menghasilkan produk 

450750900120015001800210024002700300033003600390042004500

1/cm

-15

-7,5

0

7,5

15

22,5

30

37,5

45

52,5

60

67,5

75

82,5

90

97,5

105

112,5

120
%T

32
16

,4
4

30
80

,4
5

29
21

,3
2

16
51

,1
4

16
13

,5
2

15
10

,3
3

14
15

,8
1

12
40

,2
8

Bis 4F Hidrazon



  10 
 

dengan rendemen sebesar 67,73%. 

Senyawa hasil sintesis dilakukan uji 

toksisitas dengan menggunakan BSLT dan 

menunjukkan bahwa senyawa tersebut 

bersifat toksik dengan nilai LC50 = 125,02 

μg/mL.
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