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ABSTRACT 

Pyrazoline and pyrazole are heterocyclic compounds containing two nitrogen atoms and possess 

bioactivity such as tyrosinase inhibitor, antidiabetic and anticancer. Pyrazoline and pyrazole 

derivatives of 3,4-dimethoxybenzaldehyde and 3-bromoacetophenone were synthesized through 

one-pot synthesis and followed by an oxidative aromatization reaction. Pyrazoline compound 

were purified by recrystallization and pyrazole compound were purified using column 

chromatography. The purity of the target compounds was analyzed by TLC test, melting point 

measurement and HPLC. The synthesized compounds were then structurally confirmed by UV, 

FTIR, 
1
H-NMR and HRMS spectroscopy. The compounds was then tested for its activity as a 

tyrosinase inhibitor through molecular docking of the tyrosinase crystal structure (PDB ID: 

2Y9X). The activity of the target compounds was compared with kojic acid as a positive control. 

The test results showed that the pyrazoline target compound had a free bond energy (S score) = -

10.2577 kcal/mol while the pyrazole target compound had a free bond energy (S score) = -

10.6895 kcal/mol. When viewed from the positive control, kojic acid has a bond free energy (S 

score) = -8.4975 kcal/mol, the synthesized pyrazoline and pyrazole compounds have the 

potential as tyrosinase inhibitor compounds. 
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ABSTRAK 

Pirazolin dan pirazol merupakan senyawa heterosiklik lingkar lima yang mengandung dua atom 

nitrogen dan memiliki bioaktivitas seperti inhibitor tirosinase, antidiabetes dan antikanker. 

Senyawa pirazolin dan pirazol turunan 3,4-dimetoksibenzaldehid dan 3-bromoasetofenon 

disintesis melalui sintesis one-pot dan dilanjutkan dengan reaksi aromatisasi oksidatif. Senyawa 

pirazolin  dimurnikan dengan cara rekristalisasi sedangkan senyawa pirazol dimurnikan dengan 

menggunakan kolom kromatografi. Kemurnian senyawa target dianalisa dengan uji KLT, 

pengukuran titik leleh dan HPLC. Senyawa hasil sintesis kemudian dikonfirmasi strukturnya 

melalui spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-NMR dan HRMS. Senyawa tersebut kemudian diuji 

aktivitasnya sebagai inhibitor tirosinase melalui molecular docking terhadap struktur kristal 

tirosinase (PDB ID: 2Y9X). Aktivitas senyawa target dibandingkan dengan asam kojat sebagai 

kontrol positifnya. Hasil uji menunjukkan bahwa senyawa target pirazolin memiliki energi 

bebas ikatan (skor S) = -10,2577 kkal/mol sedangkan senyawa target pirazol memiliki energi 

bebas ikatan (skor S) = -10,6895 kkal/mol. Jika dilihat dari kontrol positifnya yaitu asam kojat 

yang memiliki energi bebas ikatan (skor S) = -8,4975 kkal/mol, senyawa pirazolin dan pirazol 

hasil sintesis berpotensi sebagai senyawa inhibitor tirosinase. 

Kata Kunci : pirazolin, pirazol, tirosinase 
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PENDAHULUAN 

Melanin merupakan pigmen alami 

yang dibentuk dalam sel melanosit pada 

manusia dimana kandungan melanin dapat 

menentukan warna kulit (Ferrer et al., 

1995). Namun, produksi melanin yang 

tidak normal dapat merusak estetika kulit 

pada manusia (Jang et al., 2008). Salah satu 

akibat produksi melanin yang berlebihan 

yaitu hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi 

ditandai dengan terjadinya penumpukan 

melanin yang mengakibatkan perubahan 

warna kulit menjadi lebih gelap. 

Hiperpigmentasi dapat dicegah dengan cara 

mengurangi pembentukan melanin melalui 

penghambatan enzim tirosinase. Enzim 

tirosinase merupakan enzim yang memiliki 

pengaruh besar dalam sintesis melanin 

(Pratama et al., 2013).  

Saat ini telah banyak ditemukan 

bahan-bahan kimia baik bahan alam 

maupun sintetis yang memiliki efek dalam 

menghambat tirosinase, tetapi hanya sedikit 

inhibitor yang dapat diterapkan karena 

kendala sitotoksisitas, selektivitas, dan 

stabilitas. Contoh senyawa yang memiliki 

efek inhibitor tirosinase yang banyak 

digunakan dalam industri kosmetik adalah 

hidrokuinon dan merkuri (Gazali et al., 

2014). Senyawa tersebut memiliki efek 

samping berbahaya terkait karsinogenesis 

dan mutagenesis. Seperti hidrokuinon yang 

dapat menyebabkan iritasi kulit, dermatitis 

dan peningkatan insiden okronosis. 

Sedangkan pemakaian krim merkuri dalam 

jangka panjang dapat menyebabkan kulit 

menjadi biru kehitaman dan memicu 

terjadinya kanker (Rakhmawati, 2018; 

Sagala & Telaumbanua, 2020). Oleh karena 

itu, perlu dikembangkan senyawa inhibitor 

tirosinase baru yang lebih aman dan 

memiliki sitotoksisitas yang rendah 

(Pillaiyar et al., 2017). 

Berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa senyawa heterosiklik yang 

mengandung atom nitrogen memiliki 

aktivitas biologi yang baik dan beragam 

(Channar et al., 2018). Senyawa organik 

yang mengandung atom nitrogen yang 

banyak dieksplorasi untuk pengembangan 

molekul obat dalam farmasi adalah 

pirazolin dan pirazol. Pirazolin merupakan 

senyawa golongan azol dengan struktur 

heterosiklik lingkar lima (Kilo et al., 2019) 

yang memiliki dua atom nitrogen dan satu 

ikatan rangkap endosiklik (Chovatia et al., 

2010). Sedangkan pirazol merupakan 

senyawa heterosiklik lingkar lima yang 
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memiliki dua atom nitrogen dan dua ikatan 

rangkap endosiklik (Cetin, 2015).  

Pirazolin tersubstitusi gugus amina 

dan hidroksi telah disintesis oleh Kahriman, 

(2020) dan diketahui memiliki aktivitas yang 

baik sebagai inhibitor tirosinase dengan nilai 

IC50 =  16,68 ± 0,19  μM. Channar et al., 

(2018) juga telah mensintesis senyawa 

turunan pirazol tersubstitusi gugus metoksi 

dan amina yang memiliki aktivitas sebagai 

inhibitor tirosinase dengan nilai IC50 = 1,56 

± 0,01  μM. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka pada penelitian ini diusulkan senyawa 

turunan pirazolin dan pirazol lain dengan 

subtituen yang berbeda yaitu halogen dan 

metoksi. Penambahan subtituen dengan 

atom yang memiliki keelektronegatifan yang 

cukup besar diharapkan mampu 

mempermudah terjadinya ikatan dengan 

asam amino untuk menghambat kerja enzim 

tirosinase sehingga dapat mengatasi 

terjadinya hiperpigmentasi. Senyawa 

pirazolin dan pirazol hasil modifikasi 

tersebut diuji aktivitasnya sebagai inhibitor 

tirosinase melalui molecular docking. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah satu set alat 

destilasi, neraca analitik (NEWTECH), 

monowave 50 (Anton Paar), pompa vakum, 

corong buchner, bejana KLT, peralatan 

refluks, alat kromatografi kolom, alat 

penentu titik leleh Fisher John (SMP 11-

Stuart®), lampu UV 254 dan 366 nm (Cole-

Parmer), spektrofotometer UV-Visible 

(Genesys 10S UV-Vis v40022L9N175013), 

HPLC (UFLC Prominance-Shimadzu LC 

Solution, Detektor UV SPD 20AD), 

spektrofotometer 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 3,4-

dimetoksibenzaldehid (Merck), 3-

bromoasetofenon (Aldrich), natrium 

hidroksida (Merck), fenil hidrazin (Merck), 

asam asetat glasial (Merk), indikator 

universal, kertas saring whatman 40, pelat 

KLT GF254 (Merck), silika gel 60 (Merck), 

metanol, etanol, etil asetat, n-heksana, 

kloroform, dan akua DM. 

Molecular docking dilakukan 

menggunakan Molecular Operating 

Environtment 2019 (MOE 2019.0102) 

(Chemical Computing Group), Discovery 

Studio Visualizer v19.1.0.18287 (Dassault 
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Systemes BIOVIA), dan ChemDraw Pro 

12.0 (PerkinElmer). Enzim yang digunakan 

pada penelitian ini adalah enzim tirosinase 

dengan struktur kristal protein tirosinase 

(PDB ID: 2Y9X) dari (http://www.rscb.org). 

Ligan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah struktur senyawa 3-(3-bromofenil)-5-

(3,4-dimetoksifenil)-1-fenil-4,5-dihidro-1H-

pirazol, 3-(3-bromofenil)-5-(3,4-

dimetoksifenil)-1-fenil-1H-pirazol, serta 

asam kojat sebagai kontrol positif. 

b. Sintesis senyawa pirazolin 3-(3-

bromofenil)-5-(3,4-dimetoksifenil) -1-

fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol 

Senyawa 3,4-dimetoksibenzaldehid 

(2 mmol) dilarutkan dengan 4 mL etanol dan 

2 mL NaOH 3N dalam metanol didalam 

tabung reaksi. Senyawa 3-bromoasetofenon 

(2 mmol) ditambahkan dan dihomogenkan. 

Kemudian ditambahkan senyawa fenil 

hidrazin (4 mmol) dan dihomogenkan. 

Campuran tersebut direaksikan dalam 

monowave selama 10 menit pada suhu 80°C. 

Reaksi dikontrol setiap 5 menit 

menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT). Kemudian campuran reaksi 

ditambahkan akua DM dingin dan 

dinetralkan dengan penambahan larutan HCl 

3N. 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. Padatan 

yang tidak murni direkristalisasi dengan 

pelarut yang sesuai. Selanjutnya, padatan 

yang diperoleh diuji kemurniaannya dengan 

menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT), pengukuran titik leleh, dan HPLC.  

c. Sintesis senyawa pirazol 3-(3-

bromofenil)-5-(3,4-dimetoksifenil) -1-

fenil-1H-pirazol 

Senyawa pirazolin 3-(3-bromofenil)-

5-(3,4-dimetoksifenil)-1-fenil-4,5-dihidro-

1H-pirazol (2 mmol) dimasukkan kedalam 

labu refluks dan ditambahkan dengan asam 

asetat glasial (10 mL). Kemudian campuran 

direfluks selama 24 jam didalam penangas 

minyak pada suhu 80°C. Kontrol reaksi 

dilakukan setiap 6 jam menggunakan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Campuran 

yang telah direfluks dinetralkan dengan akua 

DM dan basa KOH 6N, kemudian 

didiamkan selama ± 24 jam. Padatan yang 

diperoleh disaring menggunakan corong 

buchner dan dicuci dengan akuades dingin 

dan n-heksan. Padatan yang belum murni 

dimurnikan dengan kolom kromatografi. 

Selanjutnya senyawa yang diperoleh diuji 

kemurniannya dengan Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT), pengukuran titik leleh dan 

HPLC.  

http://www.rscb.org/
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d. Karakterisasi Senyawa 

Senyawa murni yang diperoleh 

kemudian diidentifikasi melalui analisis 

spektroskopi UV dan FTIR yang dilakukan 

di Jurusan Kimia FMIPA Universitas Riau. 

Analisis 
1
H-NMR dilakukan di Institut 

Teknologi Bandung dan analisis HRMS 

dilakukan di Universitas Padjajaran. 

e. Molecular Docking 

Studi docking dilakukan terhadap 

struktur kristal protein yang berasal dari 

Agaricus bisporus yang diperoleh dari 

Protein Data Bank (ID : 2Y9X). Analisis 

molecular docking dilakukan dengan 

menggunakan software MOE. Molekul 

target yang disintesis dan asam kojat sebagai 

kontrol positinya digambar terlebih dahulu 

pada perangkat lunak Chem Draw 

Professional 17.1 dan kemudian disalin pada 

lembar kerja MOE. Molekul air dan ligan 

yang tidak diinginkan dihapus terlebih 

dahulu. Energi molekul protein dan ligan 

diminimalkan dengan menggunakan 

minimisasi energi dengan parameter yang 

digunakan yaitu ; gradien 0.01 dan medan 

gaya AMBHER10EHT.   

 

 

 

 

Gambar 1. Skema sintesis senyawa target pirazolin dan pirazol

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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a. Sintesis senyawa pirazolin 3-(3-

bromofenil)-5-(3,4-dimetoksifenil)-1-

fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol 

Senyawa pirazolin 3-(3-bromofenil)-

5-(3,4-dimetoksifenil)-1-fenil-4,5-dihidro-

1H-pirazol yang diindikasi murni kemudian 

diidentifikasi strukturnya menggunakan 

spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-NMR dan 

HRMS. Hasil analisis dengan spektroskopi 

UV senyawa tersebut menunjukkan adanya 

serapan maksimum pada panjang gelombang 

(λ) 369 nm. 

Spektrum FTIR senyawa pirazolin 

hasil sintesis menunjukkan serapan yang 

sesuai dengan gugus fungsi pada senyawa 

pirazolin target. Vibrasi ikatan C-H aromatik 

dan C-H alifatik muncul pada bilangan 

gelombang 2998 cm
-1

 dan 2953 cm
-1

. 

Bilangan gelombang 1600 cm
-1

 dan 1513 

cm
-1

 menunjukkan vibrasi ikatan C=N dan 

C=C aromatik. Bilangan gelombang 1375 

cm
-1

, 1137 cm
-1

 dan 682 cm
-1

  menunjukkan 

vibrasi ikatan C-N, C-O dan C-Br. 

Berdasarkan data yang diperoleh, vibrasi 

ikatan C=N dan C-N merupakan ciri khas 

dari cincin pirazolin. 

Hasil analisis menggunakan 
1
H-

NMR senyawa pirazolin target menunjukkan 

jumlah proton yang sesuai dengan jumlah 

yang diharapkan. Spektrum 
1
H-NMR 

senyawa pirazolin menunjukkan munculnya 

puncak dengan pola sistem ABX yang 

merupakan karakteristik khas spektrum 
1
H-

NMR pirazolin. Puncak proton Ha, Hb, dan 

Hx pada senyawa pirazolin berturut-turut 

muncul pada pergeseran kimia δ 3,11; δ 3,77 

dan δ 5,24. Setiap puncak dari proton ABX 

muncul dengan orientasi puncak doublet of 

doublet, dimana proton Ha memiliki kopling 

geminal dengan proton Hb dan kopling 

vicinal dengan proton Hx (J = 17,1 Hz dan 

7,5 Hz). Proton Hb memiliki kopling 

geminal dengan proton Ha dan kopling 

vicinal dengan proton Hx (J = 17,1 Hz dan 

12,4 Hz), sedangkan proton Hx memiliki 

kopling vicinal dengan proton Ha dan Hb (J 

= 7,5 Hz dan 12,4 Hz).  

Proton pada metoksi dengan sinyal 

singlet muncul pada pergeseran 3,85 dan 

3,87. Proton pada karbon 4’’, 5’’ dan 6’’ 

berturut-turut muncul pada pergeseran kimia 

7,45; 7,25 dan 7,62 dengan orientasi sinyal 

doublet. Proton pada karbon 4’; 2’’’ dan 5’’’ 

muncul pada pergeseran kimia 6,85-6,79 dan 

terbaca dengan sinyal multiplet karena 

adanya penumpukan sinyal yang dihasilkan 

sehingga terjadi tumpang tindih antar 

proton. Proton 6’’’ muncul pada pergeseran 

kimia 6,87 dengan sinyal doublet of doublet 

dikarenakan adanya kopling dari satu proton 

orto dan satu proton  meta. Proton 2’’ 

muncul pada pergeseran kimia paling besar 
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yaitu 7,90 dikarenakan proton yang paling 

tak terlindungi (deshielding) dibandingkan 

dengan proton lainnya dengan sinyal singlet. 

Spektrum HRMS dari senyawa 

pirazolin hasil sintesis diamati sebagai 

puncak [M+H]
+
 (m/z) dengan massa 

terhitung dari senyawa C23H22BrN2O2 adalah 

437,0872. Massa molekul yang ditemukan 

pada m/z adalah 437,0865 dengan 

kelimpahan 100%. Selisih diantaranya yaitu 

0,0007 menunjukkan puncak ion molekul 

yang teramati sesuai dengan massa 

terhitung. Selain puncak ion molekul, 

terdapat puncak isotop pada m/z 439,0885 

yang menunjukkan ciri khas dari atom Br  

dengan isotop 
79

Br dan 
81

Br. Karakterisasi 

senyawa pirazolin 3-(3-bromofenil)-5-(3,4-

dimetoksifenil)-1-fenil-4,5-dihidro-1H-

pirazol menunjukkan hasil yang sesuai 

dengan struktur senyawa target 

b. Sintesis senyawa pirazol 3-(3-

bromofenil)-5-(3,4-dimetoksifenil)-1-

fenil-1H-pirazol 

Hasil sintesis senyawa pirazol 3-(3-

bromofenil)-5-(3,4-dimetoksifenil)-1-fenil-

1H-pirazol dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-NMR, dan 

HRMS. Spektrum UV senyawa pirazol 

target menunjukkan adanya serapan 

maksimum pada pamjang gelombang 263 

nm. 

Spektrum FTIR senyawa pirazol 

hasil sintesis menunjukkan serapan yang 

sesuai dengan gugus fungsi pada senyawa 

pirazol target. Vibrasi ikatan C-H aromatik 

dan C-H alifatik muncul pada bilangan 

gelombang 3001 cm
-1

 dan 2904 cm
-1

. Pada 

bilangan gelombang 1550 cm
-1

 

menunjukkan adanya vibrasi ikatan dan 

C=N yang merupakan ciri khas dari senyawa 

pirazol. Pada bilangan gelombang 1517 cm
-

1
, 1352 cm

-1 
dan 1140 cm

-1
 masing-masing 

menunjukkan adanya vibrasi ikatan C=C 

aromatik, vibrasi ikatan C-N dan vibrasi 

ikatan dari gugus C-O, sedangkan pada 

bilangan gelombang 695 cm
-1

 menunjukkan 

adanya vibrasi ikatan dari C-Br. 

Hasil analisis menggunakan 
1
H-

NMR senyawa pirazol menunjukkan jumlah 

proton yang sesuai dengan jumlah yang 

diharapkan. Spektrum 
1
H-NMR senyawa 

pirazol menunjukkan pergeseran kimia yang 

sangat spesifik yang menyatakan hasil 

sintesis pirazol yang terbentuk tidak 

memiliki proton pada atom C-3 dan C-5. 

Spektrum 
1
H-NMR senyawa pirazol 

memiliki satu puncak proton khas pada atom 

C-4 dengan pergeseran kimia 6,77 ppm dan 

memiliki orientasi sinyal singlet.  

Proton pada metoksi dengan sinyal 

singlet muncul pada pergeseran 3,63 dan 

3,86. Proton 5’’’, 2’’’, 4’’ dan 6’’ muncul 
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pada pergeseran 6,67; 6,80; 7,44 dan 7,83 

dengan sinyal doublet. Proton pada karbon 

2’, 6’, 3’ dan 5’ muncul pada pergeseran 

kimia 7,35-7,40 dan terbaca dengan sinyal 

multiplet karena adanya penumpukan sinyal 

yang dihasilkan sehingga terjadi tumpang 

tindih antar proton. Proton 5’’ muncul pada 

pergeseran 7,26 dengan sinyal triplet. Proton 

6’’’ muncul pada pergeseran kimia 6,87 

dengan sinyal doublet of doublet 

dikarenakan adanya kopling dari satu proton 

orto dan satu proton  meta. Proton 2’’ 

muncul pada pergeseran kimia paling besar 

yaitu 8,11 dikarenakan proton yang paling 

tak terlindungi (deshielding) dibandingkan 

dengan proton lainnya dengan sinyal singlet. 

Spektrum HRMS dari senyawa 

pirazol hasil sintesis diamati sebagai puncak 

[M+H]
+
 (m/z) dengan massa terhitung dari 

senyawa C23H20BrN2O2 adalah 435,0709. 

Massa molekul yang ditemukan pada m/z 

adalah 435,0708 dengan kelimpahan 100%. 

Selisih diantaranya yaitu 0,0001 

menunjukkan puncak ion molekul yang 

teramati sesuai dengan massa terhitung. 

Selain puncak ion molekul, terdapat puncak 

isotop pada m/z 439,0885 yang 

menunjukkan ciri khas dari atom Br  dengan 

isotop 79Br dan 81Br. Karakterisasi 

Senyawa pirazol 3-(3-bromofenil)-5-(3,4 

dimetoksifenil)-1-fenil-1H-pirazol sesuai 

dengan struktur senyawa target. 

c. Molecular docking 

Penelitian ini dilakukan secara in 

silico dengan metode molecular docking 

antara reseptor terhadap senyawa hasil 

sintesis untuk mengetahui aktivitas senyawa 

tersebut dalam menghambat enzim 

tirosinase. Molecular docking merupakan 

metode utama komputasi dalam proses 

pencarian dan pengembangan obat. Studi ini 

dilakukan pada reseptor target yang 

digunakan yaitu kristal protein dari Agaricus 

bisporus (PDB ID: 2Y9X) yang terikat 

dengan ligan alami yaitu tropolon.  

 

RMSD = 0,5274 Å 

Gambar 2.  Overlay konformasi  redocking 

ligan alami tropolon 

Akurasi hasil docking perlu 

dilakukan untuk mengukur ketepatan 

algoritma dari program untuk menentukan 

posisi dari konformasi antara enzim dan 

ligan. Parameter dari nilai akurasi tersebut 
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adalah Root Mean Deviation Square 

(RMSD). Hasil docking yang baik jika 

memiliki nilai RMSD kurang dari 2 Å. 

Prinsip molecular docking yaitu 

mengikatkan substrat atau ligan pada enzim 

sehingga membentuk konformasi molekul 

kompleks. Selain itu, docking juga 

mempertimbangkan aspek kestabilan 

konformasi antara enzim dan ligan yang 

terbentuk. Nilai docking yang semakin 

negatif dan kecil menunjukkan konformasi 

yang terbentuk antara ligan dan enzim 

semakin stabil (Fachrurrazie & Noviardi, 

2015). 

  
(a) (b) 
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(c) (d) 

Gambar 3. Hasil visualisasi reseptor dengan (a) tropolon; (b) asam kojat; (c) senyawa target 

pirazolin (d) senyawa target pirazol  

Tropolon sebagai ligan alami 

reseptor tersebut memiliki interaksi ikatan 

dengan asam amino aktif His85, Val283, 

Ala286, His263, Cu400 dan Cu401 

(Gambar 3). Berdasarkan jenis interaksi 

yang terbentuk, senyawa pirazolin target 

memiliki pola ikatan yang mirip dengan 

tropolon, diantaranya memiliki interaksi 

dengan asam amino His263, Val283, Ala286 

dan Cu400. Senyawa pirazol target juga 

memiliki interaksi dengan asam amino 

His85, Val283, Ala286, His263 dan Cu401. 

Sedangkan asam kojat sebagai kontrol 

positif memiliki interaksi dengan asam 

amino His263, Ala286, Val283, Cu400 dan 

Cu401. Hasil uji menunjukkan bahwa 

senyawa target pirazolin memiliki energi 

bebas ikatan (skor S) = -10,2577 kkal/mol 

sedangkan senyawa target pirazol memiliki 

energi bebas ikatan (skor S) = -10,6895 

kkal/mol. Jika dilihat dari kontrol positifnya 

yaitu asam kojat yang memiliki energi 

bebas ikatan (skor S) = -8,4975 kkal/mol. 

Berdasarkan kemiripan interaksi dan nilai 

energi bebas ikatan (skor S), dapat diketahui 

bahwa senyawa pirazolin dan pirazol target 

diprediksi memiliki aktivitas yang cukup 

baik dalam penghambatan enzim tirosinase. 
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KESIMPULAN 

Senyawa pirazolin 3-(3-bromofenil)-

5-(3,4-dimetoksifenil)-1-fenil-4,5-dihidro-

1H-pirazol telah berhasil disintesis dengan 

rendemen sebesar 70,7%. Senyawa pirazol 

3-(3-bromofenil)-5-(3,4-dimetoksifenil)-1-

fenil-1H-pirazol telah berhasil disintesis 

dengan rendemen sebesar 25,11%. Hasil 

karakterisasi menggunakan spektroskopi 

UV, FTIR, 
1
H-NMR dan HRMS 

menunjukkan bahwa struktur senyawa 

kalkon yang disintesis telah sesuai dengan 

senyawa target yang diharapkan. Aktivitas 

senyawa target cukup baik dalam 

menghambat enzim tirosinase yang 

dikonfirmasi melalui molecular docking. 
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