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ABSTRACT 

 

Hydrazone which is a compound with the group ‒CH=N‒NH‒. Hydrazone containing 

azomethin -NHN=CH- can be synthesized by heating at a certain temperature by 

substituting hydrazine/hydrazide with an aldehyde and has various bioactivities such as 

anti-cancer, anti-inflammatory, and anti-bacterial. For further development in this research, 

the synthesis of the compound N'1N'3-bis-((E,Z)-2-bromobenzyliden)malonohydrazide was 

carried out by reacted malonohydrazide with 2-bromobenzaldehyde added glacial acetic 

acid catalyst to accelerate the formation reaction through a condensation reaction used 

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

compound was determined by using the TLC, melting point and HPLC analysis. The 

purified compounds were identified using spectroscopic analysis of UV, and FTIR,. 

Toxicity test was determined by BSLT method used shrimp larvae (Artemia salina Leach). 

Based on the results of research that has been carried out, the DB-2Br compound has been 

successfully synthesized with a yield of 90%, and is toxic with a value of LC50 = 2.8 

µg/mL. 
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ABSTRAK 

 

Hidrazon yang merupakan senyawa dengan gugus ‒CH=N‒NH‒. Hidrazon yang 

mengandung azometin -NHN=CH- dapat disintesis dengan dipanaskan pada suhu tertentu 

dengan mensubstitusi hidrazin/hidrazida dengan aldehida dan memiliki bioaktivitas yang 

beragam seperti anti-kanker, anti-inflamasi, dan anti-bakteri. Untuk pengembangan lebih 

lanjut pada penelitian ini dilakukan sintesis senyawa N’1N’3-bis-((E,Z)-2-

bromobenziliden)malonohidrazid dengan mereaksikan malonohidrazid dengan 2-

bromobenzaldehid ditambah katalis asam asetat glasial untuk mempercepat reaksi 

pembentukan melalui reaksi kondensasi menggunakan metode pemasanasan (refluk) pada 

suhu 50-60°C dan dan pangadukan. Hasil kemurnian senyawa ditentukan dengan 

menggunakan uji KLT, titik leleh dan analisis HPLC. Senyawa yang telah murni 

diidentifikasi menggunakan analisis spektroskopi UV, dan FTIR,.  Uji toksisitas ditentukan 

dengan metode BSLT menggunakan larva udang (Artemia salina Leach). Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan senyawa DB-2Br telah berhasil disintesis dengan berat 

rendemen sebesar 90%,dan bersifat toksik dengan nilai   LC50 = 2,8 µg/mL. 

 

Kata kunci : hidrazon, refluk, toksisitas 

 

PENDAHULUAN 

Hidrazon adalah kelompok 

senyawa khusus yang dicirikan oleh 

adanya gugus ‒CH=N‒NH‒ kehadiran 

dua atom nitrogen yang saling terkait 

dipisahkan dari imin, oksim, dll. (Avaji et 

al., 2009). Hidrazon yang mengandung 

azometin -NHN=CH- dapat disintesis 

dengan dipanaskan pada suhu yang sesuai 

dengan mengsubstitusi hidrazin/hidrazida 

dengan aldehida dan  keton dalam  pelarut 

seperti etanol, metanol, tetrahidrofuran, 

butanol, asam asetat glasial, asam asetat 

etanol-glasial (Rollas et al., 2007).  

Avaji (2009), telah mensintesis 

senyawa hidrazon yaitu senyawa 

tereftalohidrazid dengan menggunakan 

reflux, yang didapat dari reaksi 

kondensasi antara dietil tereftalat dan 

hidrazin hidrat dengan pelarut etanol. 



 3  

Senyawa ini memiliki sifat toksik yang 

baik dengan nilai LC50 yang  memuaskan.  

Hidrazon memiliki aplikasi 

sebagai senyawa biologis aktif dan 

sebagai reagen analitis (Dubey et al., 

1985). Sebagai senyawa biologis aktif, 

hidrazon memiliki aplikasi dalam 

pengobatan penyakit seperti anti-tumor 

(Richardson, et al, 1999), anti-inflamasi 

(Cunha et al., 2002) analgesik 

(Murineddu et al, 2002) antipiretik dan 

antibakteri (kulluraya et al., 2004). 

Menurut  kumar et al., (2012), dalam 

sintesis yang dilakukannya tentang 

bis(indol)hidrazid-hidrazon dilaporkan 

bahwa penggantian cincin pusat dari 

bis(indol)heterosiklik dengan hidrazid 

hidrazon bermanfaat untuk sitotoksisitas 

dan senyawa hidrazon memiliki 

bioaktivitas yang potensial sebagai 

antikanker. 

Berdasarkan uraikan diatas penulis 

tertarik melakukan sintesis senyawa  

N’1N’3-bis-((E,Z)-2-bromobenziliden) 

malonohidrazid dengan mereaksikan 

senyawa malonohidrazid dengan 2-bromo 

benzaldehid melalui reaksi kondensasi. 

Untuk melihat bioaktifitas dari senyawa 

hasil sintesis maka di lakukan uji 

toksisitas menggunakan metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT)  metode ini 

dipilih karena proses pelaksanaannya 

mudah cepat dan murah. Pengujian 

toksisitas secara umum ditujukan untuk 

mengetahui efek yang tidak dikehendaki 

oleh suatu obat terutama terhadap 

kejadian kanker, gangguan jantung dan 

iritasi kulit atau mata (Parasuraman, 

2011). Toksisitas merupakan sifat relatif 

dari suatu zat kimia, dalam 

kemampuannya menimbulkan efek 

berbahaya atau penyimpangan mekanisme 

biologi pada suatu organisme. Toksisitas 

ditetapkan di laboratorium, umumnya 

menggunakan hewan coba dengan cara 

ingesti, pemaparan pada kulit, inhalasi, 

gavage, atau meletakkan bahan dalam air, 

atau udara pada lingkungan hewan uji 

(Rahayu dan Firman, 2018). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dari 

penelitian ini sebagai berikut : Alat-alat 

gelas yang umum digunakan dalam 

Laboratorium Sintesis KIMIA FMIPA 

UNRI, spatula, neraca analitik, alat 

destilasi satu set, pompa vakum, corong 
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buchner, kertas saring whatman 90mm, 

chamber,  peralatan refluks, hot plate, 

Termometer, satu set, pelat Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT) GF254(Merck), pipet 

mikro, alat penentu titik leleh Fisher John 

(SMP 11-Stuart®), lampu UV 254 dan 

366 nm (Cole-Parmer), spektrofotometer 

UV-Vis (Genesys 10S UV-VIS v4.002 

2L9N175013),HPLC (UFLC Prominance-

Shimadzu LC Solution, Detektor UV SPD 

20AD), spektrofotometer FTIR (FTIR 

Shimadzu, IR Prestige-21) yang umum 

digunakan di laboratorium Kimia FMIPS 

Universitas Riau. 

 Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian adalah hidrazine hidrat, 

dietil malonat (Merck), 2-bromo 

benzaldehid (Merck), asam asetat glasial 

(Merck),dimetil sulfoksida (Merck), 

etanol absolut (Merck), diklorometana 

(Merck), metanol, n-heksana, etil asetat, 

kloroform, uap iodin, asetonitril, dan akua 

DM. 

Penelitian ini melakukan uji 

toksisitas menggunakan larva Artemia 

salina Leach sebagai hewan uji. Binih 

berupa telur Artemia salina Leach 

diperoleh dari koleksi Laboratorium 

Oseanografi Jurusan Ilmu Kelautan 

Fakultas Perikanan dan Kelautan 

UniversitasRiau. 

 

b. Sintesis senyawa malono 

hidrazid 

Senyawa dietil malonat (10 mmol 

; 1,6g) dan hidrazin hidrat (20 mmol ; 

1,25g) ditimbang dengan perbandingan 1 

: 2 dan dimasukkan ke dalam labu refluks. 

Campuran senyawa direfluks selama 2 

jam menggunakan penangas minyak pada 

suhu 50-60°C. Setiap 1 jam, reaksi di 

kontrol menggunakan kromatografi lapis 

tipis dan dimasukkan ke dalam uap iodin. 

Setelah reaksi selesai campuran senyawa 

disaring menggunakan corong Buchner 

dan dicuci dengan metanol dingin. 

Selanjutnya, senyawa yang diperoleh diuji 

kemurniannya dengan KLT, pengukuran 

titik leleh, dan analisis HPLC. 

c. Sintesis senyawa N’1N’3-

Bis((E,Z)-2-Bromobenziliden) 

Malonohidrazid (DB-2Br) 

Senyawa malonohidrazid (1 mmol 

; 0,132g) dan 2-bromobenzaldehid              

(2 mmol; 0,370g) ditimbang berturut-turut 

dengan perbandingan 1 : 2  dan 

dimasukkan kedalam labu refluks, 

kemudian ditambahkan etanol absolut 



 5  

5mL dan tiga tetes asam asetat glasial. 

Campuran senyawa di refluks pada suhu 

konstan 50°C didalam penangas minyak. 

Setiap 1 jam reaksi dikontrol 

menggunakan kromatografi lapis tipis dan 

dimasukkan ke dalam uap iodin. Setelah 

reaksi senyawa berakhir, disaring 

menggunakan corong Buchner dan dicuci 

dengan n-heksana dingin. Senyawa (7) 

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 (DB-2Br) yang telah 

murni selanjutnya diidentifikasi 

strukturnya melalui analisis UV-Vis 

untuk melihat ikatan rangkap yang 

terkonjugasi dan FTIR untuk melihat 

vibrasi ikatan dari gugus fungsi. Analisis 

ini dilakukan di jurusan kimia FMIPA 

Universitas Riau. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis senyawa malono 

hidrazid 

Senyawa malonohidrazid 

disintesis dengan cara mereaksikan 

senyawa dietil malonat dengan senyawa 

hidrazin hidrat. Campuran senyawa 

disintesis menggunakan refluks dengan 

metode pemanasan dan pengadukan agar 

reaksi berjalan lebih cepat.  Reaksi ini 

dilakukan tanpa menggunakan pelarut 

karena dietil malonat dan hidrazin hidrat 

sudah berbentuk cairan. Senyawa 

malonohidrazid terbentuk melalui reaksi 

substitusi yang mana hidrazin hidrat akan 

terikat kepada C-karbonil membentuk 

senyawa target. 

Mekanisme reaksi pembentukan 

malonohidrazid diawali dengan atom N 

pada senyawa hidrazin hidrat mengalami 

protonasi dengan menyerang atom C 

karbonil pada senyawa dietil malonat 

yang mengakibatkan terlepasnya -OEt. 

Anion -OEt yang terbentuk kemudian 

menyerang atom H yang terikat pada 

atom N protonasi sehingga mebentukan 

senyawa malonohidrazid dengan 

melepaskan senyawa etanol. Setelah 

terbentuk disatu sisi maka hidrazin hidrat 

equivalen kedua akan diserang lagi untuk 

dengan mekanisme yang sama sehingga 

terbentuk senyawa target. 

Senyawa malonohidrazid 

disintesis menggunakan metode refluk 
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karena adanya penangas minyak, panas 

yang didistribusikan  akan lebih merata. 

Pembentukan senyawa membutuhkan 

pangadukan magnetic stirrer agar reaksi 

berjalan lebih cepat. Refluks dilakukan 

pada suhu 50℃ bertujuan untuk 

menghindari letupan pada penangas 

minyak bila menggunakan suhu tinggi 

serta bila suhu lebih rendah maka reaksi 

akan berlangsung lebih lama.  

Reaksi berlangsung selama 2 jam 

dan pengontrolan reaksi setiap 1 jam 

menggunakan KLT. Reaksi berakhir 

ditandai dengan noda pada KLT tidak ada 

yang sejajar dengan starting material 

lainnya saat dicek dibawah lampu UV. 

Setelah reaksi selesai maka senyawa 

sintesis yang masih berada di dalam 

wadah disaring menggunakan corong 

buchner untuk memisahkan larutan 

dengan endapan yang terbentuk. Endapan 

yang terbentuk dicuci untuk 

menghilangkan pengotor sehingga 

diperoleh senyawa murni. pengotor yang 

bersifat polar dipisahkan dengan cara 

mencuci endapan dengan pelarut polar 

yaitu akua DM dingin dan pengotor yang 

sifatnya non-polar dipisahkan dengan cara 

dicuci dengan pelarut non-polar yaitu      

n-heksan dingin. Pelarut yang digunakan 

dalam pemurnian harus dalam keadaan 

dingin agar endapan yang diperoleh tidak 

ikut larut sehingga dapat mengurangi 

rendemen yang dihasilkan. Endapan yang 

telah dicuci diuji kemurnian dengan 

menggunakan kromatografi lapis tipis 

(KLT). 

Senyawa malonohidrazid murni 

diperoleh berupa padatan berwarna putih 

dengan berat 1,254 g dan rendemen 94%. 

Uji Kemurnian lebih lanjut menggunakan 

KLT tiga sistem perbandingan eluen yang 

berbeda dan pengukuran titik leleh. Hasil 

uji KLT senyawa malonohidrazid noda 

pada plat KLT yang dilihat dari bawah 

lampu UV menunjukkan satu noda. Hasil 

uji titik leleh senyawa malonohidrazid 

adalah 156-158 ℃ menunjukkan bahwa 

range titik leleh ≤2℃ yang 

mengindikasikan bawah senyawa 

disimpulkan telah murni. 

b. Sintesis senyawa N’1N’3-bis-

((E,Z)-2-bromobenziliden) 

malonohidrazid  (DB-2Br) 

Pada Penelitian ini telah disintesis 

senyawa DB-2Br dengan mereaksikan 
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senyawa malonohidrazid dengan             

2-bromobenzaldehid menggunakan 

pelarut etanol absolut dengan bantuan 

katalis asam asetat glacial didalam labu 

refluks. Reaksi akan membentuk senyawa 

DB-2Br melalui reaksi kondensasi.  

Mekanisme reaksi pada 

pembentukan senyawa DB-2Br diawali 

dengan atom N pada senyawa 

malonohidrazid yang bersifat nukleofil 

menyerang C karbonil pada senyawa      

2-bromobenzaldehid sehingga atom N 

terprotonasi dan atom O pada                  

2-bromobenzaldehid terbentuk menjadi O-

Atom O- yang terbentuk kemudian dapat 

menyerang atom H yang terikat pada 

atom N+ dan membentuk gugus OH. 

Gugus OH yang bersifat nukleofil 

kemudian mengambil ion H+ yang terikat 

pada asam asetat sehingga atom O 

terprotonasi. Pasangan electron bebas 

pada atom N mendorong membentuk 

ikatan rangkap C=N menjadi senyawa 

DB-2Br dan melepaskan H2O. 

Senyawa DB-2Br disintesis 

menggunakan refluk karena adanya 

penangas minyak, panas yang dihasilkan 

didistribusikan lebih merata serta panas 

yang konstan dibutuhkan dalam sintesis 

DB-2Br dengan rentang waktu lama. 

Pembentukan senyawa membutuhkan 

pangadukan magnetic stirrer agar reaksi 

berjalan lebih cepat. Refluks dilakukan 

pada suhu 50℃ bertujuan untuk 

menghindari letupan pada penangas 

minyak bila menggunakan suhu tinggi 

serta bila suhu lebih rendah maka reaksi 

akan berlangsung lebih lama dan senyawa 

akan rusak karna tidak bereaksi. 

Reaksi sintesis senyawa DB-2Br 

berakhir setelah direfluks selama 4jam 

dilakukan uji KLT untuk menandai 

berakhirnya reaksi dengan melihat noda 

starting material yang tidak sama 

posisinya saat dilihat dibawah lampu UV, 

Reaksi dikontrol setiap satu jam selama 

proses berlangsung. Setelah reaksi 

berakhir senyawa DB-2Br disaring 

menggunakan corong buchner untuk 

mendapatkan endapan berwarna putih. 

Endapan yang terbentuk dicuci untuk 

menghilangkan pengotor sehingga 

diperoleh senyawa murni. pengotor yang 

bersifat polar dipisahkan dengan cara 

mencuci endapan dengan pelarut polar 

yaitu Metanol dingin dan pengotor yang 

sifatnya non-polar dipisahkan dengan cara 



 8  

dicuci dengan pelarut non-polar yaitu     

n-heksan dingin. Pelarut yang digunakan 

dalam pemurnian harus dalam keadaan 

dingin agar endapan yang diperoleh tidak 

ikut larut sehingga dapat mengurangi 

rendemen yang dihasilkan. Uji kemurnian 

menggunakan KLT dilakukan untuk 

melihat kemurnian endapan yang telah 

dicuci, ditandai dengan noda KLT yang 

hanya satu noda. 

Senyawa DB-2Br yang telah 

murni diperoleh padatan berwarna putih 

dengan berat 0,422 g den rendemen 

sebesar 90%. Analisis kemurnian 

dilakukan dengan menggunakan uji KLT, 

pengukuran titik leleh, dan HPLC. Hasil 

uji KLT senyawa  DB-2Br menunjukkan 

satu noda dibawah lampu UV pada plat 

KLT dalam tiga sistem perbandingan 

eluen yang menunjukkan senyawa telah 

murni.  Hasil Uji titik leleh senyawa DB-

2Br memiliki range titik leleh dari mulai 

meleleh hingga meleleh seluruhnya ≤2⁰C 

yaitu sebesar 230-232⁰C mengindikasikan 

senyawa telah murni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1 Data Kromatografi senyawa 

j(DB-2Br) 

Berdasarkan data analisis senyawa 

DB-2Br diatas, adanya satu puncak 

dominan pada panjang gelombang 254 

nm, nilai tR adalah 4,181 (Gambar 1). 

Satu puncak dominan yang muncul pada 

uji HPLC menunjukkan senyawa telah 

murni. 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2 Spektrum UV-Vis Senyawa 

(DB-2Br) 

Analisis spektroskopi UV-Vis 

menunjukkan adanya serapan maksimum 

pada λ 284 nm (Gambar 2). Serapan 

maksimum pada λ 284 nm menunjukkan 

adanya transisi elektron dari orbital ikatan 

π→ π* pada sistem terkonjugasi C=N. 
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Gambar 3. Analisis spektrum FTIR 

senyawa (DB-2Br) 

Berdasarkan spektrum IR 

(Gambar 3), senyawa DB-2Br yang 

disintesis memiliki vibrasi gelombang 

yang kuat diwilayah 3062,86 cm-1 karena 

pita peregangan C-H Aromatik. Pita 

peregangan khas dari NH Amida muncul 

pada bilangan gelombang 3195,22 cm-1. 

Ikatan C-H alifatik muncul pada bilangan 

gelombang 2886,60 cm-1. Pada bilangan 

gelombang 1655,00 cm-1 merupakan 

vibrasi khas C=O di rantai hidrazid. 

Sedangkan vibarasi C=N muncul pada 

bilangan gelombang 1601,95 cm-1. Ikatan 

C-C aromatik muncul pada bilangan 

gelombang 1468,86 cm-1 yang sesuai 

dengan atom C pada cincin benzen. Pada 

bilangan gelombang 1219,06 cm-1 muncul 

vibrasi khas dari C-N. Senyawa DB-2Br 

memiliki ikatan C-Br muncul dibilangan 

gelombang 449,43 cm-1. Analisis 

spectrum FTIR senyawa (DB-2Br) dapat 

dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1. Analisis data spektrum FTIR 

senyawa (DB-2Br). 

Vibrasi ikatan 

Bilangan 

Gelombang (cm
-1

 )  

DB-2Br  

C-H Aromatik  3062,86  

N-H amida  3195,22  

C-H alifatik  2886,60  

C=O  1655,00  

C=N  1601,95  

C=C aromatic  1468,86  

C-N  1219,06  

C-Br  449,43  

 

Berdasarka hasil karakterisasi 

senyawa (DB-2Br) menunjukkan bahwa 

struktur senyawa hasil sintesis sesuai 

dengan molekul target yang diinginkan 

karena memiliki berat molekul sama. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik uji toksisitas 

Senyawa DB-2Br yang telah 

berhasil disintesis dilihat bioaktifitasnya 

menggunakan uji toksisitas dengan 

y = 0.311x + 4.8586
R² = 0.9856
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metode BSLT. Uji ini dilakukan untuk 

melihat efek bahaya atau beracun 

senyawa sebelum dikonsumsi bagi 

manusia. Berdasarkan Grafik (Gambar 4) 

hasil uji toksisitas menggunakan metode 

BSLT pada senyawa (DB-2Br) didapat 

nilai LC50 = 2,8 μg/mL. nilai ini 

mengidentifikasikan bahwa senyawa DB-

2Br bersifat toksik. 

 

Kesimpulan 

 Senyawa DB-2Br telah berhasil 

disintesis menggunakan metode 

pemanasan (refluk) dan pengadukan pada 

suhu 50-60℃ dan didapat padatan 

berwarna putih dengan rendemen sebesar 

90%. Senyawa yang didapat telah sesuai 

dengan senyawa target  yang ditunjukkan 

berdasarkan dari hasil karakterisasi 

menggunakan spektroskopi UV dan IR. 

Hasil uji toksisitas menggunakan metode 

BSLT pada senyawa (DB-2Br) didapat 

nilai LC50 = 2,8 μg/mL. nilai ini 

mengidentifikasikan bahwa senyawa DB-

2Br bersifat toksik. 
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