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ABSTRACT 

 

Hydrazone is a substitution product of stable imine type which has a basic structure  

(R1-HC=N-NH-R2). The izometine (-HC=N-NH-) group in hydrazones plays a role in their 

biological activity for the design and development of drugs. In this study, the synthesis of 

the compound synthesized N'1,N'3-bis((E,Z)-3-bromobenzilydene)malonohydrazide  

(DB-3Br) was from the condensation reaction between malonohydrazide and  

3-bromobenzaldehyde catalyzed by acetic acid. This compound was synthesized using the 

method of stirring and heating (reflux) at a temperature of 50-60℃. The purity of  the 

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

analysis. The structure of the synthesized compound was confirmed by UV and FTIR 

spectroscopic analysis. The result of this research is that the compound DB-3Br was 

successfully synthesized with a yield of 71,76%. The bioactivity of the compound was DB-

3Br tested for its toxicity using the BSLT method. LC50 value of the compound was 48,881 

µg/mL. So it can be concluded that the compound DB-3Br is toxic and can be carried out 

further pharmacological test. 
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ABSTRAK 

 

Hidrazon merupakan produk substitusi bertipe imina stabil yang memiliki struktur dasar 

(R1-HC=N-NH-R2). Gugus izometin (-HC=N-NH) pada hidrazon yang berperan dalam 

aktivitas biologisnya untuk desain dan pengembangan obat-obatan. Pada penelitian ini, 

dilakukan sintesis senyawa N’1,N’3-bis((E,Z)-3-bromobenziliden)malonohidrazid (DB-3Br) 

yang diperoleh dari reaksi kondensasi antara senyawa malonohidrazid dengan  

3-bromobenzaldehid yang dikatalisis oleh asam asetat. Senyawa ini disentesis 

menggunakan metode pengadukan dan pemanasan (refluks) pada suhu 50-60℃. 

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-3Br berhasil disintesis dengan 

rendemen sebesar 71,76%. Bioaktivitas dari senyawa DB-3Br diuji sifat toksisitasnya 

dengan metode BSLT. Nilai LC50 yang diperoleh adalah 48, 881 µg/mL. Maka dapat 

disimpulkan bahwa senyawa DB-3Br bersifat toksik dan dapat dilakukan uji farmakologi 

lebih lanjut. 

  

Kata kunci: azometin, hidrazon, toksisitas 

 

 

PENDAHULUAN 

Senyawa heterosiklik dikenal karena 

aplikasi biologisnya yang sangat luas  

(Agrawal et al., 2012). Senyawa 

heterosiklik dominan diantara banyak 

senyawa yang digunakan sebagai obat-

obatan. Salah satu alasan untuk 

memperluas senyawa heterosiklik adalah 

bahwa strukturnya dapat direkayasa untuk  

 

 

mencapai modifikasi fungsi yang 

diperlukan (Arora, 2012). Salah satu 

senyawa yang dapat membentuk senyawa 

heterosiklik yaitu senyawa hidrazon.  

Hidrazon adalah produk substitusi 

bertipe imina stabil yang dapat disintesis 

dari hidrazin (H2N-NH2) atau turunan 

hidrazin (RNH-NH2) dengan senyawa 

karbonil, aldehida atau keton melalui 
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reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi 

merupakan reaksi penggabungan dua atau 

lebih molekul-molekul menjadi satu 

molekul yang besar yang di ikuti oleh 

hilangnya molekul kecil seperti air dan 

alkohol (Fessenden dan Fessenden, 1997). 

Menurut (Yhya et al., 2012), hidrazon 

merupakan zat antara yang penting untuk 

sintesis berbagai nitrogen yang 

mengandung senyawa heterosiklik. 

Hidrazon disintesis dengan 

menggabungkan molekul yang dikenal 

dengan malonohidrazid dengan diketon 

dan hidrazin hidrat sehingga menghasilkan 

senyawa heterosiklik dengan aktivitas 

biologis yang sangat beragam.  

Pada penelitian sebelumnya, 

hidrazon ketahui menunjukkan berbagai 

macam aktivitas biologis seperti 

antimikroba, antiradang, antituberkulosis, 

antikejang, antirumor serta dapat 

digunakan sebagai ligan. Ikatan rangkap 

C=N pada hidrazon berperan penting atas 

aktivitas biologisnya untuk desain dan 

pengembangan obat-obatan (Nusantoro 

dan Fadlan, 2020). Penelitian yang 

dilakukan oleh (Singh et al., 2020) telah 

berhasil mensintesis turunan hidrazon 

dengan mereaksikan zat antara yaitu 

senyawa malonohidrazid dengan  

5-nitrofuran-2-karbaldehid sehingga 

menghasilkan senyawa turunan hidrazon 

dengan rendemen yang cukup bagus. 

Senyawa tersebut digunakan sebagai ligan 

dalam katalis homogen. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian 

sintesis senyawa turunan hidrazon yang 

tersubstitusi gugus bromo pada 

strukturnya. Sintesis senyawa bis-hidrazon 

pada penelitian ini diduga memiliki 

banyak bioaktivitas yang dapat digunakan 

dibidang farmasi dari beberapa sumber 

penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, 

senyawa bis-hidrazon dapat digunakan 

sebagai senyawa zat antara untuk sintesis 

senyawa heterosiklik. 

Senyawa hasil sintesis ini 

diidentifikasi strukturnya dan diuji 

bioaktivitasnya melalui uji toksisitas 

menggunakan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT). Dengan adanya 

modifikasi ini diharapkan didapatkan 

struktur senyawa bis-hidrazon yang baru 

dengan bioaktivitas yang lebih tinggi serta 

dapat dikembangkan lagi.  
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METODE PENELITIAN 

a.     Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah satu set alat destilasi, 

neraca analitik, pompa vakum (GAST), 

corong Buchner, chamber, alat penentu 

titik leleh Fisher Jhon (SMP 11-Stuart®), 

pipet mikro, 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 (Shimadzu, IR 

Prestige-21), Spektrofotometer NMR 

(Agilent 500 MHz dengan system 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 dietil malonat 

(Merck), hidrazin hidrat (Merch),  

3-bromobenzaldehid (Merck), asam asetat 

glasial (Merck), dimetil sulfoksida 

(DMSO) (Merck), etanol absolut (Merck), 

pelat Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

GF254 (Merck), diklorometan (DCM), 

metanol, n-heksana, etil asetat, dan akua 

DM. 

Hewan uji yang digunakan yaitu 

larva Artemia salina Leach. Telur Artemia 

salina diperoleh dari koleksi Laboratorium 

Kimia Laut Jurusan Ilmu Kelautan 

Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Riau. 

 

b.     Sintesis senyawa malonohidrazid 

Senyawa dietil malonat (1,602 g; 10 

mmol) dan hidrazin hidrat (1,250 g; 20 

mmol) ditimbang dengan perbandingan 

1:2 dan dimasukkan kedalam labu refluks. 

Campuran direfluks selama 2 jam didalam 

penangas minyak pada suhu 50-60℃. 

Reaksi dikontrol 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 melalui uji KLT dan  

pengukuran titik leleh. 

 

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

3bromobenziliden)malonohidrazid 

Senyawa malonohidrazid (0,132 g; 1 

mmol) dan 3-bromobenzaldehid (0,370 g; 
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2 mmol) ditimbang dengan perbandingan 

1:2 dan dilarutkan dalam pelarut etanol 

absolut (5 mL) di dalam labu refluks 

kemudian ditambahkan sebanyak tiga tetes 

senyawa asam asetat glasial. Campuran 

direfluks selama 3 jam di dalam penangas 

minyak pada suhu 50-60℃. Reaksi 

dikontrol setiap 1 jam menggunakan KLT 

kemudian dimasukkan kedalam uap iodin. 

Hasil reaksi disaring menggunakan corong 

Buchner dan dicuci dengan akua DM lalu 

dikeringkan didalam oven. Senyawa yang 

belum murni dicuci dengan pelarut yang 

sesuai. Selanjutnya, senyawa yang 

diperoleh diuji kemurniannya melalui uji 

KLT, pengukuran titik leleh, dan analisis 

HPLC. 

 

d. Identifikasi struktur senyawa 

Senyawa murni yang diperoleh 

kemudian diidentifikasi strukturnya 

melalui analisis spektroskopi UV dan 

FTIR. Pengukuran spektrum UV dan FTIR 

dilakukan di Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Riau 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a.      Sintesis senyawa malonohidrazid 

Senyawa malonohidrazid disintesis 

dari hasil reaksi antara senyawa dietil 

malonat dengan hidrazin hidrat dengan 

perbandingan 1 : 2 menggunakan refluks 

dan tanpa menggunakan pelarut (free 

solvent). senyawa malonohidrazid 

disintesis melalui reaksi substitusi. 

Mekanisme reaksi yang terjadi diawali 

dengan nitrogen dari hidrazin hidrat yang 

menyerang karbonil dari dietil malonat. 

Nitrogen hidrazin hidrat berperan sebagai 

nukleofil, PEB dari nitrogen menyerang 

karbonil pada dietil malonat yang 

bertindak sebagai elektrofil. hidrazin 

hidrat dan dietil malonat bergabung 

membentuk ikatan baru, sedangkan gugus 

-OEt yang tadinya terikat pada dietil 

malonat dilepas dengan membawa 

elektron ikatannya yang kemudian disebut 

gugus pergi. 

Sintesis senyawa malonohidrazid 

dilakukan menggunakan refluks dengan 

suhu 50℃. Reaksi dapat dikatakan selesai, 

ditandai dengan noda pada pelat KLT 

antara starting material dengan produk 

sudah tidak sejajar lagi. Setelah reaksi 

berakhir, Endapan yang terbentuk disaring 

menggunakan corong Buchner dengan 

bantuan pompa vakum dan didiamkan 



 6 
 

pada suhu ruang. Endapan yang diperoleh 

dilakukan uji kemurnian dengan 

menggunakan KLT dan titik leleh. 

Senyawa malonohidrazid yang 

diperoleh berupa padatan putih dengan 

berat 1,254 g dan rendemen yang 

dihasilkan sebesar 94,92%. Hasil 

kemurnian dengan KLT menunjukkan 

dengan adanya satu noda pada pelat KLT. 

Uji kemurnian dengan pelat KLT 

dilakukan dengan gradasi eluen yang 

berbeda, maka diperoleh nilai Rf senyawa 

yang berbeda antara gradasi eluen 

tersebut. 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 eluen kloroform : 

metanol = 2 : 8 (Rf bernilai 0,8). Setelah 

itu dilanjutkan dengan uji titik leleh, 

pengujian titik leleh senyawa 

malonohidrazid diperoleh 156-158 oC. 

Selisih suhu ketika padatan mulai meleleh 

hingga meleleh seluruhnya ≤ 2℃, yang 

menandakan padatan senyawa 

malonohidrazid telah murni. 

 

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

3bromobenziliden)malonohidrazid 

Senyawa N'1,N'3-bis((E,Z)-3-

bromobenziliden)malonohidrazid (DB-

3Br) disintesis dengan mereaksikan 

malonohidrazid yang telah disintesis 

sebelumnya dengan 3-bromobenzaldehid 

dengan perbandingan 1 : 2 dalam pelarut 

etanol menggunakan katalis asam asetat 

glasial menggunakan refluks pada suhu 

50℃. Pada sintesis senyawa DB-3Br 

reaksi yang terjadi yaitu reaksi kondensasi. 

Mekanisme reaksi yang terjadi diawali 

dengan nitrogen pada malonohidrazid 

berperan sebagai nukleofil menyerang 

karbonil pada 3-bromobenzaldehid yang 

bertindak sebagai elektrofil. Senyawa 

intermediet kemudian terbentuk, lalu 

terjadi transfer proton antar molekul dari 

nitrogen ke oksigen yang menghasilkan 

amino alkohol. Kemudian protonasi gugus 

OH menghasilkan gugus lepas yang baik. 

Hilangnya molekul air akan menghasilkan 

ion iminium. Sedangkan perpindahan 

proton ke air menghasilkan senyawa 

turunan hidrazon dan menghasilkan 

kembali katalis berupa ion hidronium. 

Reaksi dapat dikatakan selesai, 

ditandai dengan sudah tidak adanya noda 

yang sejajar dengan produk dan prekursor. 

Setelah reaksi selesai, padatan yang 
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terbentuk disaring dengan corong 

Buchner. Padatan dicuci dengan akua DM 

dan dikeringkan didalam oven sampai 

kering. Senyawa dioven bertujuan agar 

akua DM menguap karena senyawa 

bersifat higroskopis dan sangat lengket. 

Setelah dioven, padatan dicuci dengan  

n-heksan untuk penghilangkan pengotor 

yang bersifat non-polar. Padatan yang 

diperoleh dilakukan uji kemurnian 

menggunakan KLT, pengukuran titik leleh 

dan HPLC. 

Senyawa murni ditandai dengan 

adanya satu noda yang dapat dilihat 

menggunakan lampu UV dengan panjang 

gelombang 254 nm. Uji kemurnian dengan 

pelat KLT dilakukan dengan gradasi eluen 

yang berbeda, maka diperoleh nilai Rf 

senyawa yang berbeda antara gradasi 

eluen tersebut. Nilai Rf yang diperoleh 

dari eluen n-heksana : DCM = 1 : 9 (Rf 

bernilai 0,3); eluen n-heksana : etil asetat 

= 3 : 7 (Rf bernilai 0,65) dan eluen etil 

asetat 100% (Rf bernilai 0,8). Senyawa 

DB-3Br yang diperoleh berupa padatan 

berwarna putih dengan berat 0,333 gram 

sehingga diperoleh rendemen sebesar 

71,76%. Hasil pengukuran titik leleh 

senyawa DB-3Br adalah 209-211oC. 

Selisih suhu ketika padatan mulai meleleh 

hingga meleleh seluruhnya ≤ 2℃, yang 

menandakan padatan senyawa DB-3Br 

telah murni. 

 

Gambar 1. Analisa kromatografi HPLC 

Pada spektrum diatas merupakan 

hasil uji analisis HPLC yang menunjukkan 

adanya satu puncak dominan pada waktu 

retensi 4,2 menit pada panjang gelombang 

254 nm yang menegaskan bahwa senyawa 

DB-3Br telah murni (Gambar 1). 

Selanjutnya senyawa DB-3Br 

diidentifikasi strukturnya menggunakan 

analisis spektroskopi UV dan FTIR. 

 

Gambar 2. Analisa spektroskopi UV 
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Analisis spektroskopi UV senyawa 

DB-3Br menunjukkan adanya serapan 

maksimum pada panjang gelombang 280 

nm (Gambar 2). Serapan maksimum pada  

panjang gelombang 280 nm menunjukkan 

adanya transisi elektronik π → π* yang 

merupakan karakteristik dari ikatan C=N 

pada hidrazon.  

 

Gambar 3. Analisa spektrum FTIR 

Pada analisis spektrum FTIR 

senyawa DB-3Br IR menunjukkan 

beberapa puncak yang merupakan vibrasi 

ikatan khas untuk senyawa DB-3Br 

(Gambar 3). Terdapat serapan pada 

bilangan gelombang 3185,58 cm-1 yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari 

gugus N-H; bilangan gelombang 3082,38 

cm-1 terdapat serapan yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari 

gugus C-H aromatik; bilangan gelombang 

2855,73 cm-1 terdapat serapan yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari 

gugus C-H alifatik; bilangan gelombang 

1666,57 cm-1 terdapat serapan yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari 

gugus C=O; bilangan gelombang 1402,31 

cm-1 terdapat serapan yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari 

gugus C=C aromatik; bilangan gelombang 

1223,89 cm-1 terdapat serapan yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari 

gugus C-N; bilangan gelombang 532,38 

cm-1 terdapat serapan yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari 

gugus C-Br dari substituen halogen dalam 

cincin aromatik; dan pada bilangan 

gelombang 1627,99 cm-1 memperlihatkan 

adanya serapan gugus imina (C=N) yang 

merupakan serapan khas pada senyawa 

basa Schiff. Analisa FTIR senyawa DB-

3Br dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1. Analisis data spektrum FTIR 

senyawa DB-3Br 

Bilangan 

gelombang (cm-1) 

Vibrasi ikatan 

3185,58 N-H 

3082,38 C-H aromatik 

2855,73 C-H alifatik 

1666,57 C=O 

1627,99 C=N 

1402,31 C=C aromatik 

1223,89 C-N 

532,38 C-Br 

Karakterisasi senyawa DB-3Br 

menunjukkan bahwa struktur senyawa 

hasil sintesis sesuai dengan molekul target 

yang diharapkan. Hal ini dibuktikan 

denganadanya vibrasi ikatan pada 

spektrum FTIR yang menunjukkan adanya 

gugus fungsi khas pada senyawa DB-3Br. 

 

Gambar 4. Grafik hasil uji toksisitas 

Senyawa DB-3Br hasil sintesis diuji 

toksisitasnya sebagai uji praskrining untuk 

melihat aktivitas antikanker dari  

senyawa DB-3Br dan melihat kemampuan 

senyawa tersebut dalam menimbulkan 

efek bahaya sebagai obat sebelum 

dikonsumsi oleh manusia. Hal ini 

didasarkan pemikiran bahwa sebagian 

besar senyawa antikanker bersifat toksik. 

Hasil uji toksisitas menggunakan metode 

BSLT pada senyawa DB-3Br 

menunjukkan bahwa senyawa ini bersifat 

toksik dengan nilai LC50 = 48,881 µg/mL 

(Gambar 4). 

KESIMPULAN 

 Senyawa DB-3Br telah berhasil 

disintesis dalam dua tahap reaksi dengan 

rendemen sebesar 15,66% menggunakan 

metode pengadukan dan pemanasan pada 

suhu 50-60℃. Senyawa DB-3Br yang 

telah disintesis sesuai dengan senyawa 

target yang diharapkan berdasarkan hasil 

analisis data karakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV dan FTIR.  

Hasil uji toksisitas senyawa DB-3Br 

menunjukkan bahwa senyawa ini bersifat 

tosik dengan dengan nilai LC50 = 48,881 

µg/mL. 
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R² = 0.958
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