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ABSTRACT 

The hyperpigmentation caused by melanin production excessive on the skin. One of the way to 

prevent hyperpigmentation is to inhibit the production of melanin called tyrosinase inhibitors. 

One of the compounds that has the activity as an inhibitor of the tyrosinase enzyme is pyrazolin. 

Pyrazoline is a heterocyclic compound with two adjacent nitrogen atoms in a five rings. The 

pyrazoline compound 2-(5-(3-bromophenyl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-yl) phenol 

(PF-2OH-3Br) was synthesized by reacting 2-hydroxyacetophenone, 3-bromobenzaldehyde, and 

phenylhydrazine through one reaction step in one container (one pot) using the method sealed 

vessel reactor at 80ºC with a stirring speed of 1000 rpm for 2 hours with the help of a 

monowave. The structure of the synthesized compound was confirmed through spectroscopic 

analysis of UV, FTIR, 
1
H-NMR, 

13
C-NMR and HRMS. The yield obtained from the synthesis of 

pyrazoline compounds was 12,21%. The pure synthesized compound was tested for activity as a 

tyrosinase inhibitor with molecular docking (in silico) and in vitro studies. Studies were 

molecular docking carried out on the crystal structure of tyrosinase (PDB ID: 2Y9X) with natural 

ligands tropolone and kojic acid as positive controls. The results of docking show that the 

pyrazoline compound has a bond free energy (S score) = -9,6368 kcal/mol, while the free bond 

energy for kojic acid is -8,0543 kcal/mol. Results of in vitro studies testify the compound PF-

2OH-3BR relatively weak in the inhibition of tyrosinase enzyme with value of IC50 519,67 

μg/mL. 
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ABSTRAK 

Hiperpigmentasi disebabkan oleh adanya produksi melanin yang berlebihan pada kulit. Salah 

satu pencegahan hiperpigmentasi adalah dengan menghambat pembentukan melanin yang 

disebut inhibitor tirosinase. Salah satu senyawa yang memiliki aktivitas sebagai penghambat 

enzim tirosinase adalah pirazolin. Pirazolin  adalah senyawa heterosiklik dengan dua atom 

nitrogen yang berdekatan dalam cincin lima. Senyawa pirazolin 2-(5-(3-bromofenil)-1-fenil-4,5-

dihidro-1H-pirazol-3-il)fenol (PF-2OH-3Br) disintesis dengan mereaksikan  

2-hidroksiasetofenon, 3-bromobenzaldehid, dan fenilhidrazin melalui satu tahap reaksi di dalam 

satu wadah (one pot) menggunakan metode sealed vessel reactor pada suhu 80ºC dengan 

kecepatan pengadukan 1000 rpm selama 2 jam dengan bantuan alat monowave. Struktur 

senyawa yang telah disintesis dikonfirmasi melalui analisis spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-NMR, 

13
C-NMR dan HRMS. Rendemen yang didapatkan dari hasil sintesis senyawa pirazolin adalah 

sebesar 12,21%. Senyawa murni hasil sintesis dilakukan uji aktivitas sebagai inhibitor tirosinase 

dengan studi molecular docking (in silico) dan in vitro. Studi molecular docking dilakukan 

terhadap struktur kristal tirosinase (PDB ID : 2Y9X) dengan ligan alami tropolon dan asam kojat 

sebagai kontrol positifnya. Hasil docking menunjukkan bahwa senyawa pirazolin memiliki 

energi bebas ikatan (skor S) = -9,6368 kkal/mol, sedangkan energi bebas ikatan untuk asam kojat 

yaitu -8,0543 kkal/mol. Hasil in vitro menunjukkan senyawa PF-2OH-3Br tergolong lemah 

dalam penghambatan enzim tirosinase dengan nilai IC50 519,67 µg/mL. 

Kata Kunci: docking, pirazolin, sintesis, tirosinase 
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PENDAHULUAN 

Kulit merupakan bagian terluar pada 

tubuh manusia yang berperan penting dalam 

proteksi tubuh. Salah satu fungsi kulit 

adalah melindungi tubuh dari paparan sinar 

UV (Aprilliani et al., 2018). Sinar UV 

berguna mengubah pro vitamin D3  

(7-dehidrokolesterol) di epidermis kulit 

menjadi vitamin D untuk pembentukan 

tulang. Namun disisi lain, paparan sinar UV 

dalam waktu yang lama dan frekuensi yang 

sering menyebabkan efek samping pada 

kulit. Efek samping pada kulit dan tubuh 

diantaranya kulit menjadi kering, terjadi 

penuaan dini, kanker kulit, dan 

hiperpigmentasi (Puspaningtyas, 2013).  

Hiperpigmentasi adalah gangguan 

pada pigmen kulit yang disebabkan karena 

adanya peningkatan produksi melanin dan 

pendistribusian melanin yang tidak merata, 

menyebabkan penggelapan pada kulit dan 

timbulnya noda-noda hitam pada bagian 

tertentu (Adhikari et al., 2008). Melanin 

merupakan senyawa biologis yang terdapat 

pada manusia, hewan dan tanaman yang 

berfungsi sebagai pigmen. Melanin pada 

manusia berperan sebagai zat yang 

memberikan warna pada kulit, mata, dan 

rambut. Pada kulit melanin di bentuk oleh 

sel yang disebut melanosit dengan bantuan 

enzim tirosinase (Mustika et al., 2020).  

Salah satu pencegahan 

hiperpigmentasi adalah dengan menghambat 

pembentukan melanin dengan cara 

melakukan penghambatan aktivitas 

tirosinase (Woolery Lloyd & Kammer, 

2011). Penghambatan aktivitas tirosinase 

dilakukan dengan menggunakan suatu 

penghambatan reaksi enzimatis berupa ion 

atau molekul yang disebut inhibitor 

tirosinase (Hasrawati, 2019). Tirosinase 

adalah enzim yang berperan mengkatalisis 

dua reaksi utama dalam biosintesis melanin, 

yaitu hidroksilasi L-tirosin menjadi  

L-DOPA dan oksidasi L-DOPA menjadi 

dopakuinon selanjutnya dopakuinon akan 

berpolimerisasi membentuk dopakrom yang 

kemudian menjadi melanin (Chang et al., 

2005). Saat ini terdapat banyak inhibitor 

tirosinase yang memiliki karakteristik yang 

baik seperti hidrokuinon, arbutin, asam 

kojat, asam azelaik dan asam L-askorbat. 

Hidrokuinon menjadi agen paling populer 

untuk menangani hiperpigmentasi karena 

mampu menghambat aktivitas tirosinase. 

Namun senyawa ini memiliki efek samping 

seperti iritasi kulit, toksisitas, mutagenesis, 

karsinogenisitas (Prasetyo, 2021). Oleh 

karena itu, perlu dikembangkan senyawa 

inhibitor tirosinase baru yang lebih aman.  

Salah satu senyawa yang memiliki 

aktivitas sebagai penghambat enzim 
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tirosinase adalah pirazolin. Pirazolin  adalah 

senyawa heterosiklik dengan dua nitrogen 

yang berdekatan dalam cincin lima. 

Senyawa tersebut diklasifikasikan sebagai 

golongan alkaloid yang jarang ditemukan di 

alam (Alam et al., 2015). Senyawa pirazolin 

telah dilaporkan memiliki banyak 

bioaktivitas yaitu sebagai antioksidan, 

antiinflamasi, antiamuba, antikanker, 

antibakteri, antitoksisitas, dan sebagai 

inhibitor tirosinase. Pirazolin dapat 

bertindak sebagai inhibitor tirosinase pada 

reaksi enzimatik karena struktur pada 

alkaloid memiliki kemiripan dengan 

substrat, oleh karena itu terjadi kompetisi 

antara inhibitor (alkaloid) dengan substrat 

untuk masuk ke dalam pusat sisi aktif enzim 

(Mustika et al., 2020). Suwunwong et al., 

(2012) sebelumnya telah melakukan 

penelitian senyawa pirazolin turunan 3,5 

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

karbothioamida yang menunjukkan aktivitas 

penghambat tirosinase yang lebih baik 

dengan IC50 = 0,259 ± 0,005 mg/mL 

daripada resveratrol dengan IC50 = 0,965 ± 

0,016 mg/mL.  

Salah satu upaya untuk mengetahui 

aktivitas tirosinase dari senyawa pirazolin 

yaitu studi molecular docking. Molecular 

docking adalah alat  utama dalam biologi 

molekular struktural dengan bantuan 

komputer untuk desain  suatu obat. Tujuan 

dari docking protein dan ligan yaitu untuk 

memprediksi  model  yang mengikat ligan 

pada daerah yang dominan yang dikenal 

dengan protein pada  struktur tiga dimensi 

(Fathullah et al., 2018).  

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu 

dilakukan sintesis senyawa pirazolin 2-(5-

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

pirazol-3-il)fenol sebagai inhibitor tirosinase 

menggunakan reaksi tiga komponen dalam 

satu wadah (one pot) dan diuji aktivitasnya 

dalam penghambatan enzim tirosinase 

secara in silico (molecular docking) dan 

secara in vitro. 

METODE PENELITIAN 

a.  Alat dan Bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Monowave 50 

(Anton Paar), tabung reaksi bertutup, 

magnetik stirrer, satu set alat destilasi, oven, 

neraca analitik (NEWTECH), pompa vakum 

(GAST), corong buchner, bejana KLT, 

hotplate (BOECO Germany), alat penentu 

titik leleh Fisher John (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 
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FTIR (FTIR Shimadzu, IR Prestige-21), 

spektrofotometer NMR (Agilent 500 MHz 

dengan sistem konsol DD2), 

spektrofotometer massa (Water LCT 

premier XE mode positif), pH meter, 

spektrofotometer microplate reader, serta 

alat gelas yang umum digunakan di 

Laboratorium Kimia FMIPA Universitas 

Riau. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 2-hidroksiasetofenon 

(C8H8O2) (Sigma Aldrich),  

3-bromobenzaldehid (C7H5BrO)  (Sigma 

Aldrich), fenilhidrazin (C6H8N2) (Merck), 

Poli etilen glikol (PEG)-400 

[HOCH2CH2)nOH] (Merck), natrium 

hidroksida (NaOH) (Merck), asam klorida 

(HCl), pelat Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT) GF254 (Merck), kertas saring 

whatmann No.40, metanol (CH3OH),  

n-heksana (C6H14), etil asetat (C4H8O2), 

diklorometan (CH2Cl2), kloroform (CHCl3), 

indikator pH universal, akua DM, enzim 

tirosinase, asam kojat (C6H6O4), disodium 

fosfat (Na2HPO4.2H2O), monosodium fosfat 

(NaH2PO4.2H2O), L-tirosin (C9H11NO3), 

dan dimetil sulfoksida (C2H6OS). 

Perangkat lunak yang digunakan 

dalam molecular docking adalah Molecular 

Operating Environment 2019 (MOE 

2019.0102) (Chemical Computing Group), 

Discovery Studio Visualizer v21.1.0.20298 

(Dassault Systemes BIOVIA), dan 

ChemDraw Professional 12.0 

(PerkinElmer). Sedangkan bahan-bahan 

yang digunakan adalah struktur kristal 

protein tirosinase (PDB ID: 2Y9X) dari 

(http://www.rcsb.org/). Ligan yang 

digunakan adalah struktur senyawa target 

pirazolin 2-(5-(3-bromofenil)-1-fenil-4,5-

dihidro-1H-pirazol-3-il)fenol dan tropolon 

serta asam kojat sebagai pembanding 

kontrol positif. 

b. Sintesis one pot  senyawa pirazolin 

2-(5-(3-bromofenil)-1-fenil-4,5-

dihidro-1H-pirazol-3-il)fenol (PF-

2OH-3Br) 

Campuran senyawa 2-

hidroksiasetofenon (1 mmol), 3-

bromobenzaldehid (1 mmol), NaOH 3N (1 

mL), dalam pelarut PEG-400 (3 mL) dan 

fenilhidrazin (2 mmol) dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi bertutup dan 

direaksikan dalam monowave selama dua 

jam pada suhu 80
o
C dengan kecepatan 

pengadukan 1000 rpm. Skema sintesis 

senyawa pirazolin dapat dilihat pada 

Gambar 1.  Reaksi dikontrol setiap satu jam 

menggunakan pelat Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT). Setelah reaksi selesai, 

campuran ditambahkan akua DM dingin dan 

pH campuran dinetralkan dengan 

http://www.rcsb.org/
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penambahan larutan HCl 3N. Campuran 

didiamkan selama 24 jam dalam lemari 

pendingin hingga terbentuk endapan secara 

maksimal. Padatan yang terbentuk disaring 

menggunakan corong buchner dan dicuci 

dengan akua DM dan n-heksana dingin lalu 

dikeringkan pada suhu ruang. Padatan 

pirazolin yang tidak murni direkristalisasi 

dengan pelarut yang sesuai. Selanjutnya, 

padatan yang diperoleh diuji kemurniannya 

dengan menggunakan Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT), pengukuran titik leleh, dan uji 

HPLC.

 

 

Gambar 1. Skema sintesis senyawa pirazolin 2-(5-(3-bromofenil)-1-fenil-4,5-dihidro-1H-  

                   pirazol-3-il)fenol

c. Identifikasi struktur senyawa 

Senyawa murni yang diperoleh 

kemudian diidentifikasi melalui analisis 

spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-NMR,  

13
C-NMR dan HRMS. Pengukuran spektrum 

UV dan FTIR dilakukan di Jurusan Kimia 

FMIPA Universitas Riau, sedangkan 

pengukuran spektrum 
1
H-NMR dan  

13
C-NMR di Institut Teknologi Bandung dan 

HRMS di Universitas Padjajaran. 

d. Molecular docking 

Studi molecular docking dilakukan 

terhadap struktur kristal protein tirosinase 

(PDB ID : 2Y9X). Preparasi ligan dilakukan 

dengan cara struktur senyawa pirazolin 2-(5-

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

pirazol-3-il)fenol dan asam kojat sebagai 

kontrol positif digambar melalui perangkat 

lunak ChemDraw Pro 12.0. Struktur 

senyawa disalin pada lembar kerja MOE 

2019.0102. Ligan diprotonasi dan 

minimisasi energi dilakukan melalui menu 

compute, menggunakan forcefield Amber 10 

: EHT. Kemudian file ligan disimpan dalam 

database dengan format .mdb. 

Preparasi protein target dilakukan 

dengan cara struktur kristal protein dibuka 

pada jendela MOE 2019.0102. Molekul air 

dihapus, kemudian dilakukan perbaikan 

struktur, seperti protonasi, penambahan 

muatan dan perbaikan missing atoms. 

Selanjutnya, dilakukan minimisasi energi 
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menggunakan forcefield Amber 10 :  EHT. 

Reseptor disimpan dalam format .moe. Saat 

docking untuk bagian Placement dan 

Refinement dipilih sesuai aturan standar 

MOE, skoring dilakukan menggunakan 

London dG. Hasil konformasi docking 

terbaik dilihat melalui konformasi yang 

memiliki nilai binding free energy (S) 

terkecil.  

 

e. Uji aktivitas tirosinase secara in 

vitro 

1. Pengujian kontrol blanko (B0) 

          Pada microplate reader 96 well, 70 

µL buffer fosfat pH 6,5 ditambahkan dengan 

30 µL enzim tirosinase 333 U/mL, lalu 

diinkubasi pada suhu 37ºC  selama 5 menit. 

Kemudian ditambahkan 110 µL buffer fosfat 

pH 6,5 lalu diinkubasi pada suhu 37ºC 

selama 30 menit. Setelah 30 menit, 

absorbansi diukur pada panjang gelombang 

492 nm dengan spektrofotometer microplate 

reader. 

2. Pengujian blanko (B1) 

Pada microplate reader 96 well, 70 µL 

buffer fosfat pH 6,5 ditambahkan dengan 30 

µL enzim tirosinase 333 U/mL, lalu 

diinkubasi pada suhu 37ºC  selama 5 menit. 

Kemudian ditambahkan 110 µL L-tirosin 2 

mM  lalu diinkubasi pada suhu 37ºC selama 

30 menit. Setelah 30 menit, absorbansi 

diukur pada panjang gelombang 492 nm 

dengan spektrofotometer microplate reader. 

 

3. Pengujian kontrol sampel (S0) 

Pada microplate reader 96 well, 70 µL 

sampel (dalam buffer fosfat) ditambahkan 

dengan 30 µL enzim tirosinase 333 U/mL, 

lalu diinkubasi pada suhu 37ºC  selama 5 

menit. Kemudian ditambahkan 110 µL 

buffer fosfat pH 6,5 lalu diinkubasi pada 

suhu 37ºC selama 30 menit. Setelah 30 

menit, absorbansi diukur pada panjang 

gelombang 492 nm dengan spektrofotometer 

microplate reader. 

4. Pengujian sampel (S1) 

Pada microplate reader 96 well, 70 µL 

sampel (dalam buffer fosfat) ditambahkan 

dengan 30 µL enzim tirosinase 333 U/mL, 

lalu diinkubasi pada suhu 37ºC  selama 5 

menit. Kemudian ditambahkan 110 µL  

L-tirosin 2 mM lalu diinkubasi pada suhu 

37ºC selama 30 menit. Setelah 30 menit, 

absorbansi diukur pada panjang gelombang 

492 nm dengan spektrofotometer microplate 

reader.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis senyawa pirazolin 2-(5-(3-

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

pirazol-3-il)fenol (PF-2OH-3Br) 
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Sintesis senyawa pirazolin 2-(5-(3-

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

3-il) fenol (PF-2OH-3Br) telah dilakukan 

dengan mereaksikan 2-hidroksiasetofenon, 

3-bromobenzaldehid, dan fenilhidrazin 

melalui satu tahap reaksi di dalam satu 

wadah (one pot) menggunakan metode 

sealed-vessel reactor pada suhu 80ºC 

dengan kecepatan pengadukan 1000 rpm 

selama 2 jam dengan bantuan alat 

monowave. Reaksi antara 2-

hidroksiasetofenon dan 3-bromobenzaldehid 

akan membentuk senyawa intermediet 

kalkon melalui reaksi kondensasi Claisen-

Schmidt. Senyawa intermediet yang 

terbentuk berupa golongan kalkon yang 

kemudian akan mengalami reaksi siklisasi 

dengan fenilhidrazin membentuk senyawa 

pirazolin (PF-2OH-3Br). Senyawa pirazolin 

murni yang diperoleh berupa padatan 

berwarna putih sebesar 0,048 g dengan 

rendemen sebesar 12,21%. Hasil 

pengukuran titik leleh senyawa pirazolin 

adalah 242-244ºC. 

Hasil identifikasi spektroskopi UV 

menunjukkan satu puncak serapan 

maksimum pada panjang gelombang 355 

nm, yang menunjukkan adanya transisi 

elektron π → π* dari ikatan rangkap 

terkonjugasi pada cincin fenil yang 

tersubstitusi o-hidroksi 

Karakterisasi menggunakan 

spektroskopi FTIR menunjukkan beberapa 

puncak yang merupakan vibrasi ikatan khas 

untuk senyawa PF-2OH-3Br. Terdapat 

serapan pada bilangan gelombang 3191 cm
-1 

yang mengindikasikan adanya vibrasi dari 

gugus OH. Bilangan gelombang 3055  cm
-1 

 

dan 2895 cm
-1

 terdapat serapan yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari gugus  

C-H aromatik dan C-H alifatik. Bilangan 

gelombang 1593 cm
-1

 terdapat serapan yang 

mengindikasikan adanya vibrasi dari gugus 

C=N. Serapan pada bilangan gelombang 

1617 cm
-1

 menunjukkan vibrasi ikatan C=C 

aromatik, sedangkan serapan pada bilangan 

gelombang 1320 cm
-1

, 1253 cm
-1

 dan 688 

cm
-1

 masing-masing menunjukkan vibrasi 

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

Berdasarkan data yang diperoleh, vibrasi 

ikatan C=N dan C-N mengindikasikan 

bahwa senyawa yang telah disintesis adalah 

pirazolin. 

Hasil analisis menggunakan 
1
H-NMR 

senyawa PF-2OH-3Br  menunjukkan jumlah 

proton yang sesuai dengan jumlah yang 

diharapkan. Spektrum 
1
H-NMR senyawa 

PF-2OH-3Br menunjukkan munculnya 

puncak dengan pola sistem ABX yang 

merupakan karakteristik khas spektrum 
1
H-

NMR pirazolin. Puncak proton Ha, Hb, dan 

Hx pada senyawa PF-2OH-3Br   berturut-



  9 
 

turut muncul pada pergeseran kimia δ 3,25, 

δ 3,98 dan δ 5,19 dengan orientasi doublet of 

doublet. Proton Ha memiliki kopling 

geminal dengan proton Hb dan kopling 

vicinal dengan proton Hx (Jab = 17,2 Hz dan 

Jax = 7,6 Hz). Proton Hb memiliki kopling 

geminal dengan proton Ha dan kopling 

vicinal dengan proton Hx (Jba = 17,2 Hz dan 

Jbx = 12,4 Hz), sedangkan proton Hx 

memiliki kopling vicinal dengan proton Ha 

dan Hb (Jax = 7,6 Hz dan Jbx = 12,4 Hz). 

Proton pada karbon 4’, 5’’ muncul 

pada pergeseran kimia 6,93 - 6,86 ppm 

dengan orientasi sinyal multiplet karena 

adanya penumpukan sinyal yang dihasilkan 

sehingga terjadi tumpang tindih antar 

proton. Signal proton pada karbon 2’, 6’ dan 

6’’’ sama-sama memiliki orientasi doublet 

pada pergeseran kimia 6,96 ppm dan 7,08 

ppm. Proton 6’’ muncul pada pergeseran 

kimia 7,13 ppm dengan sinyal doublet of 

doublet dikarenakan adanya kopling dari 

satu proton orto dan satu proton meta. 

Proton pada karbon 3’, 5’ 3’’, 4’’, dan 5’’’ 

muncul pada pergeseran kimia 7,31 - 7,22 

ppm dan terbaca dengan sinyal multiplet 

karena adanya penumpukan sinyal yang 

dihasilkan sehingga terjadi tumpang tindih 

antar proton. Proton 4’’’ muncul pada 

pergeseran kimia 7,44 ppm dengan sinyal 

doublet of triplet dikarenakan adanya 

kopling dari satu proton orto dan dua proton 

meta. Sedangkan proton pada karbon 2’’’ 

muncul pada pergeseran kimia 7,53 ppm 

dengan orientasi sinyal singlet. Proton pada 

gugus OH muncul pada pergeseran kimia 

paling besar yaitu 10,73 dikarenakan proton 

yang paling tak terlindungi (deshielding) 

dibandingkan dengan proton lainnya dengan 

sinyal singlet. 

Spektrum 
13

C-NMR menunjukkan 

sinyal yang khas untuk atom karbon pada 

gugus aktif pirazolin. Atom C yang dekat 

dengan efek induksi (atom yang 

elektronegatif) yaitu golongan halogen, 

nitrogen, oksigen dan lain sebagainya 

memiliki sifat deshielding menunjukkan 

nilai pergeseran kimia yang besar. Maka 

atom C yang terikat pada O dan N memiliki 

sifat deshielding yang kuat. Hasil analisis 

13
C-NMR senyawa PF-2OH-3Br terlihat 

puncak karbon khas pada cincin pirazolin 

(PF-2OH-3Br) yaitu pada pergeseran kimia 

δ 43,95 yang menunjukkan puncak karbon 

pada cincin pirazolin C-4 dimana bersifat 

shielding. Selain itu juga terlihat puncak 

karbon cincin pirazolin C-3 dan C-5 pada 

pergeseran kima δ 149,67 dan δ 62,87. 

Pergeseran kimia paling besar pada karbon 

C-2'' cincin benzen yaitu atom C yang 

mengikat gugus hidroksi dengan pergeseran 

kimia δ 157,24. 



  10 
 

Spektrum HRMS dari senyawa PF-

2OH-3Br (17) hasil sintesis diamati sebagai 

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

terhitung dari senyawa C21H17N2OBr adalah 

393,0602. Massa molekul yang ditemukan 

pada m/z adalah 393,0603 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 395,0603 

yang menunjukkan ciri khas dari atom Br  

dengan isotop 
79

Br dan 
81

Br. Karakterisasi 

senyawa pirazolin 2-(5-(3-bromofenil)-1-

fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)fenol 

menunjukkan hasil yang sesuai dengan 

struktur senyawa target. 

b. Molecular Docking 

Molecular docking digunakan untuk 

memprediksi bentuk ikatan intermolekular 

antara dua atau lebih molekul, selain itu juga 

dapat digunakan untuk melihat interaksi 

antara ligan dan protein, kemungkinan 

tempat terjadinya interaksi antara ligan dan 

protein, serta mempelajari kualitas dan 

kuantitas energi antara partikel yang 

berinteraksi (Kaapro & Ojanen, 2002). Studi 

ini dilakukan terhadap reseptor target yang 

digunakan merupakan kristal protein dari 

Agaricus bisporus (PDB ID : 2Y9X) terikat 

dengan tropolon sebagai ligan alami. 

 
RMSD = 0,5861 Å 

Gambar 2.  Overlay konformasi redocking   

                     ligan alami tropolon 

Validasi metode molecular docking 

dilakukan dengan cara mendocking kembali 

(redocking) ligan alami pada reseptor target 

yang telah dipreparasi menggunakan 

aplikasi MOE. Parameter validasi metode 

docking ini adalah nilai  RMSD (Root Mean 

Square Deviation). RMSD adalah metode 

validasi yang dapat digunakan dalam proses 

docking. Nilai ini dipengaruhi juga oleh 

resolusi protein reseptor dan metode 

pemodelan reseptor yang digunakan. 

Struktur yang memiliki energi paling rendah 

merupakan struktur yang sangat mirip 

dengan struktur hasil docking (Rahmawati, 

2020). Metode docking dikatakan baik jika 

nilai RMSD lebih kecil sama dengan dua, 

artinya posisi ligan copy setelah 

superimpose semakin dekat posisinya 

menduduki native ligand sehingga metode 

yang digunakan akan lebih tepat (Fathullah 

et al., 2018).  Hasil validasi pada tropolon 

yaitu menunjukkan nilai RMSD 0,5861 Å. 

Hal ini menunjukan bahwa metode docking 
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yang digunakan telah valid dan pengaturan 

parameter yang digunakan memenuhi 

kriteria validasi, sehingga parameter tersebut 

dapat digunakan selanjutnya untuk docking 

senyawa uji.  

 

                    

                                      (a)                                                                  (b) 

 

           

 

 

 

 

(c) 

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

Tropolon sebagai ligan alami 

reseptor tersebut memiliki interaksi ikatan 

dengan asam amino aktif Val283, His259, 

His263, His61, Cu400, Cu401 (Gambar 3). 

Asam kojat sebagai kontrol positif memiliki 

interaksi yang sama dengan asam amino 

Val283, His259, His263, His61, Cu400, 

Cu401.  Berdasarkan jenis interaksi yang 

terbentuk, senyawa PF-2OH-3Br memiliki 

pola ikatan yang mirip dengan asam kojat, 

diantaranya memiliki interaksi dengan asam 

amino Val283, His259, His263, dan Cu400. 

Berdasarkan hasil molecular docking  

diperoleh nilai energi bebas ikatan (skor S) 

dari asam kojat yaitu -8,0543 kkal/mol, 

menunjukkan nilai yang lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai energi bebas 

ikatan PF-2OH-3Br -9,6368 kkal/mol dan 
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nilai energi bebas ikatan tropolon -17,9199 

kkal/mol. Energi bebas ikatan dengan nilai 

negatif menyatakan reaksi berlangsung 

secara spontan. Berdasarkan kemiripan 

interaksi dan nilai energi bebas ikatan (skor 

S), dapat diketahui bahwa senyawa PF-

2OH-3Br diprediksi memiliki aktivitas yang 

cukup baik dalam penghambatan enzim 

tirosinase. 

c. Uji in vitro penghambatan enzim 

tirosinase 

Senyawa pirazolin 2-(5-(3-

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

3-il)fenol dilakukan pengujian aktivitas 

inhibitor tirosinase secara in vitro terhadap 

enzim tirosinase. Inhibisi enzim tirosinase 

bekerja secara reversibel kompetitif. Hal ini 

terjadi ketika inhibitor dan substrat berikatan 

pada sisi aktif enzim yang sama karena 

substrat dan inhibitor memiliki struktur yang 

mirip, sehingga antara substrat dan inhibitor 

akan berkompetisi menempati sisi aktif dari 

enzim. Dalam uji ini substrat yang 

digunakan adalah L-tirosin dan asam kojat 

sebagai kontrol positif. 

Pengujian dilakukan dengan 2 

perlakuan. Perlakuan pertama ialah 

mereaksikan sampel, enzim tirosinase dan 

substrat L-tirosin (S1). Perlakuan kedua atau 

perlakuan sampel kontrol (S0) ialah 

mereaksikan sampel dan enzim tirosinase 

tanpa substrat. Enzim tirosinase kembali 

aktif pada kisaran suhu yang luas yaitu dari 

30ºC hingga 65ºC, akan tetapi hanya ada 

sekitar 35% aktivitas enzim tirosinase pada 

suhu 55-60ºC dan reaksi optimal ditemui 

pada suhu 35-37ºC (Zaidi et al., 2016). 

Sampel kemudian diinkubasi pada suhu 

37ºC selama 30 menit. Suhu 37ºC dipilih 

sebagai perlakuan sampel dikarenakan suhu 

tersebut sesuai dengan suhu tubuh dan suhu 

optimal enzim bekerja, sementara waktu 30 

menit adalah waktu yang cukup agar enzim 

tirosinase, subtrat dan sampel saling 

bereaksi (Sari, 2016). 

Prinsip pengujian aktivitas inhibitor 

tirosinase adalah terhambatnya 

pembentukan produk dopakrom hasil reaksi 

substrat L-tirosin dan enzim tirosinase. 

Semakin banyak dopakrom yang dihasilkan 

maka penghambatan enzim tirosinase tidak 

terjadi, sebaliknya apabila dopakrom tidak 

terbentuk maka penghambatan terhadap 

enzim tirosinase terjadi maksimal. 

Hambatan pembentukan dopakrom ditandai 

dengan menurunnya intensitas warna yang 

diukur dengan menggunakan microplate 

reader pada panjang gelombang maksimum 

492 nm. 

Hasil analisis aktivitas inhibitor 

tirosinase menunjukkan bahwa senyawa PF-

2OH-3Br memiliki nilai IC50 sebesar 519,67 
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ppm sedangkan pada asam kojat dengan 

substrat L-tirosin memiliki nilai IC50 sebesar 

12,58 ppm. Asam kojat menunjukkan 

penghambatan secara kompetitif dengan 

kemampuannya membentuk kelat logam 

tembaga pada situs aktif enzim tirosinase. 

Semakin tinggi konsentrasi asam kojat yang 

digunakan, maka semakin tinggi 

kemampuan inhibisinya. Kemampuan 

inhibisi yang tinggi ditandai dengan 

penurunan pembentukan dopakrom dan 

penurunan intensitas warna yang terbentuk. 

 

KESIMPULAN 

Senyawa pirazolin 2-(5-(3-

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

3-il)fenol telah berhasil disintesis 

menggunakan monowave dengan rendemen 

sebesar 12,21%. Hasil karakterisasi 

menggunakan spektroskopi UV, FTIR,  

1
H-NMR, 

13
C-NMR dan HRMS 

menunjukkan bahwa struktur senyawa 

pirazolin yang disintesis telah sesuai dengan 

senyawa target yang diharapkan.. Aktivitas 

senyawa pirazolin tergolong lemah dalam 

penghamabatan enzim tirosinase yaitu 

sebesar 519,67 µg/mL dan dikonfirmasi 

dengan molecular docking memiliki nilai 

energi bebas ikatan ikatan (skor S) = -9,6368 

kkal/mol, sedangkan energi bebas ikatan 

untuk asam kojat yaitu -8,0543 kkal/mol. 
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