
1 

 

SINTESIS, UJI AKTIVITAS DAN STUDI MOLECULAR DOCKING 

SENYAWA PIRAZOLIN (E)-(5-BENZIL-7-(4 KLOROBENZILIDEN)-3-(4-

KLOROPENIL) -3,3A,4,5,6,7-HEKSAHIDRO-1H-PIRAZOLO[-4,3-

C]PIRIDIN SEBAGAI KANDIDAT ANTIDIABETES 

 

Juni Bulan Sari Suarlis
1*

, Yum Eryanti
2 

 

1
Mahasiswa Program S1 Kimia 

2
Dosen Bidang Kimia Organik Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau 

Kampus Binawidya, Pekanbaru, 28293, Indonesia 

*juni.bulan2048@student.unri.ac.id  

 

ABSTRACT 

Pyrazoline is a five-ring heterocyclic compound containing two nitrogen atoms close to each 

other and has various biological activities, one of which is antidiabetic. This study aims to 

synthesize pyrazoline and determine their activity as antidiabetic. Pyrazoline was synthesized 

from curcumin through a Claisen-Schmidt condensation reaction between 1-benzyl-4-piperidone 

and 4-chlorobenzaldehyde then a cyclization reaction occurs with hydrazine hydrate and 

produces a pyrazoline compound. The pyrazoline compound  that have been successfully 

synthesized were structurally confirmed by characterization by spectroscopy UV spectroscopy, 

FTIR, 
1
H-NMR and HRMS. The yield obtained from the synthesis of pyrazoline compounds was 

15,40%. Pyrazoline compounds were tested for their antidiabetic activity through molecular 

docking and in vitro studies. Molecular docking studies were carried out on the crystal structure 

of human lysosomal α-glucosidase (PDB ID: 5NN5) and compared it with acarbose as a positive 

control. The docking results show that the pyrazoline compound has a bond free energy of (S 

score) -15,7132 kcal/mol while the free bond energy of (S score) -16,4969 kcal/mol. The target 

compound showed inhibition of α-glucosidase enzyme with IC50 > 250 g/mL, while acarbose 

showed inhibition of α-glucosidase enzyme with IC50 of 68.4 g/mL. Pyrazoline compounds 

conformed by molecular docking have the same amino acids as acarbose, namely Asp518, 

Asp616, Asp282, Phe649. This shows that the target compound of pyrazolin has less good 
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activity than acarbose which is the positive control, so it has not been able to inhibit the activity 

of the α -glucosidase enzyme. 

 

Keywords: antidiabetic, docking, pyrazoline 

 

ABSTRAK 

Pirazolin merupakan senyawa heterosiklik cincin lima yang mengandung dua atom nitrogen 

yang saling berdekatan dan memiliki berbagai  aktivitas biologis, salah satunya sebagai 

antidiabetes. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis senyawa turunan pirazolin dan 

mengetahui aktivitasnya sebagai antidiabetes. Senyawa pirazolin disintesis dari senyawa 

kurkumin melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt antara 1-benzil-4-piperidon dan 4-

klorobenzaldehid kemudian terjadi reaksi siklisasi dengan hidrazin hidrat dan menghasilkan 

senyawa pirazolin. Senyawa yang telah berhasil disintesis dikonfirmasi strukturnya melalui 

karakterisasi dengan spektroskopi spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-NMR dan HRMS. Rendemen 

yang didapatkan dari hasil sintesis senyawa pirazolin adalah sebesar 15,40%. Senyawa pirazolin 

diuji aktivitasnya sebagai antidiabetes melalui studi molecular docking  dan in vitro. Studi 

molecular docking  dilakukan terhadap struktur kristal human lysosomal α-glukosidase (PDB ID: 

5NN5) dan dibandingkan dengan akarbosa sebagai kontrol positifnya. Hasil docking  

menunjukan pada senyawa pirazolin memiliki energi bebas ikatan sebesar (skor S) -15,7132 

kkal/mol sedangkan akarbosa menunjukan energi bebas ikatan sebesar (skor S) -16,4969 

kkal/mol. Senyawa target menunjukan hasil penghambatan enzim α-glukosidase dengan IC50 > 

250 μg/mL, sedangkan akarbosa menunjukan hasil penghambatan enzim α-glukosidase dengan 

IC50 68,4 μg/mL. Senyawa pirazolin dikonfirmasi dengan molecular docking memiliki asam 

amino yang sama dengan akarbosa yaitu Asp518, Asp616, Asp282, Phe649. Hal ini 

menunjukkan bahwa senyawa target pirazolin memiliki aktivitas kurang baik dibandingkan 

dengan akarbosa yang merupakan kontrol positifnya, sehingga belum dapat menghambat 

aktivitas enzim α-glukosidase 

 

Kata Kunci: antidiabetes, docking, pirazolin 
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PENDAHULUAN 

Diabetes Mellitus adalah penyakit 

yang ditandai dengan terjadinya 

hiperglikemia dan gangguan metabolisme 

karbohidrat, lemak, dan protein yang 

dihubungkan dengan kekurangan secara 

absolut atau relatif dari kerja dan atau 

sekresi insulin. International Diabetes 

Federation (IDF) pada tahun 2015, 

prevalensi jumlah diabetes mellitus di dunia 

sebesar 8,8% dengan jumlah penderita 

sebesar 415 juta penderita dan pada 2040 

diperkirakan akan meningkat sejumlah 642 

juta penderta (10.4%). Penderita diabetes 

mellitus dapat mengurangi kadar glukosa 

dengan menginhibisi kinerja enzim α-

glukosidase yang terletak pada dinding usus 

halus. Enzim ini berperan pada hidrolisis 

karbohidrat makanan menjadi glukosa dan 

monosakarida lainnya. Pada penderita 

diabetes mellitus, inhibisi terhadap enzim ini 

menyebabkan penghambatan absorbsi 

glukosa, sehingga menurunkan keadaan 

hiperglikemia setelah makan (Mataputun et 

al., 2013) 

Pesatnya angka perkembangan 

penderita diabetes mellitus mendorong 

berbagai upaya untuk melakukan penelitian 

dan pengobatan maupun pencegahan yang 

tepat. Telah banyak dilakukan penelitian 

tentang berbagai obat yang berpotensi 

sebagai antidiabetes mulai dari isolasi bahan 

alam hingga sintesis senyawa baru. 

Modifikasi struktur senyawa obat yang 

memiliki aktivitas antidiabetes telah 

dilakukan untuk penemuan obat baru, 

dengan penemuan obat baru tersebut 

diyakini lebih efesien dan sederhana untuk 

dapat dilakukan. Pirazolin diketahui 

mempunyai bioaktivitas seperti 

antiinflamasi, antimikroba  , antibakteri 

(Hariyanti et al., 2014), antidiabetes, dan 

antipiretik (Kilo et al., 2019). Akan tetapi 

keberadaannya di alam sangat sulit 

ditemukan. Oleh karena itu beberapa 

prosedur telah dikembangkan untuk sintesis 

berbagai senyawa pirazolin (Desviana et al., 

2015). 

Aktivitas diabetes dari senyawa 

pirazolin dapat diketahui melalui cara in 

vitro dan in silico atau molecular docking. 

Molecular docking adalah suatu metode 

komputasi structure based drug design 

(Ferreira et al., 2015). Dimana molecular 

docking merupakan suatu metode simulasi 

untuk mengetahui interaksi antara ligan 

terhadap reseptor (Pradani et al., 2021). 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

dilakukan penelitian sintesis senyawa 

pirazolin yaitu senyawa (E)-(5-benzil-7-(4-

klorobenziliden)-3-(4-kloropenil)3,3a,4,5,6, 

7-heksahidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridin 
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dengan menggunakan metode yang tepat 

seperti metode microwave dan metode 

monowave . Selanjutnya senyawa pirazolin 

hasil sintesis di uji aktivitasnya dalam 

menghambat α-glukosidase secara in silico 

(molecular docking) dan secara in vitro. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah oven microwave 

(Samsung), Monowave 50 (Anton Paar), 

tabung reaksi bertutup, satu set alat destilasi, 

neraca analitik (NEWTECH), pompa vakum 

(GAST), corong buchner,  bejana KLT, 

hotplate (BOECO Germany), alat penentu 

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

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 (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 1-benzil-4-piperidon 

(Sigma Aldrich), 4-klorobenzaldehid 

(Fluka), hidrazin hidrat (Merck), natrium 

hidroksida (Merck), asam klorida (Merck), 

indikator universal, pelat Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT) GF254 (Merck), 

diklorometana, n-heksana, metanol, etil 

asetat, kloroform dan akua DM 

b. Enzim dan perangkat lunak  

Enzim yang digunakan pada 

penelitian ini adalah α-glukosidase 

(SigmaAldrich) dan struktur kristal protein 

α-glukosidase (PDB ID: 5NN5). Perangkat 

lunak yang digunakan adalah Molecular 

Operating Environment 2019 (MOE 

2019.0102) (Chemical Computing Group), 

Discovery Studio Visualizer v21.1.0.20298 

(Dassault Systemes BIOVIA), dan 

ChemDraw Professional 15.0 (PerkinElmer). 

PROSEDUR PENELITIAN 

a. Sintesis senyawa kurkumin (3E,5E)-1-

benzil-3,5-bis(4-

klorobenziliden)piperidin-4-on 

Senyawa 1-benzil-4-piperidon (0,568 

g, 3 mmol) dan senyawa 4-klorobenzaldehid 

(0,843 g, 6 mmol) ditambahkan pelarut 

etanol  9 mL dan NaOH 6N (1 mL) 

dimasukkan ke dalam  erlenmeyer. 

Campuran tersebut di microwave pada suhu 

180
o
C selama 8 menit. Skema sintesis 

senyawa kurkumin dapat dilihat pada 

Gambar 1.  Reaksi dikontrol setiap 2 menit 

sekali dengan KLT. Setelah reaksi selesai, 
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didiamkan pada lemari pendingin selama 24 

jam. Padatan yang diperoleh disaring 

menggunakan corong buchner dan dicuci 

dengan akua DM dingin dan n-heksana 

dingin lalu dikeringkan pada suhu ruang. 

Padatan yang tidak murni direkristalisasi 

dengan pelarut yang sesuai.  Selanjutnya, 

padatan yang diperoleh diuji kemurniannya 

dengan KLT dan pengukuran titik leleh. 

b. Sintesis senyawa pirazolin (E)-(5-

benzil-7-(4-klorobenziliden)-3-(4-

kloropenil)-3,3a,4,5,6,7-heksahidro-

1H-pirazolo[4,3-c]piridin  

Senyawa kurkumin (0,434 g, 1 

mmol) dan hidrazin hidrat (0,100 g, 2 mmol) 

ditambahkan pelarut etanol  (5 mL) dan 

NaOH 6N (1 mL) dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi bertutup dan direaksikan 

dalam monowave selama  2 jam pada suhu 

80
o
C. Skema sintesis senyawa pirazolin 

dapat dilihat pada Gambar 1. Reaksi 

dikontrol tiap 1 jam sekali dengan KLT. 

Setelah reaksi selesai,  campuran dinetralkan 

dengan NaOH 6N dan  kemudian 

diendapkan dalam kulkas. Padatan yang 

diperoleh disaring menggunakan corong 

buchner dan dicuci dengan akua DM dingin 

dan n-heksana dingin. Kemudian 

dikeringkan pada suhu ruang. Senyawa 

pirazolin yang belum murni dikolom 

menggunakan pelarut (eluen) n-hensana :etil 

asetat secara gradien elusi, kemudian pelarut 

diuapkan sehingga terbentuk padatan yang 

diinginkan. Selanjutnya senyawa yang 

diperoleh diuji kemurniannya dengan uji 

KLT, pengukuran titik leleh dan analisis 

HPLC.

 

Gambar 1. Skema sintesis senyawa kurkumin dan pirazolin 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis senyawa kurkumin  (3E,5E)-1-

benzil-3,5-bis(4-klorobenzaliden) 

piperidin-4-on 

Senyawa kurkumin telah dintesis 

diuji kemurniannya menggunakan plat KLT 

dan penentuan titik leleh. Hasil KLT 

menunjukkan bahwa senyawa kurkumin 

hasil sintesis sudah murni, ditandai dengan 

adanya satu noda hitam dalam plat KLT 

yang diamati menggunakan lampu UV 

dengan panjang gelombang 256 nm dan 356 

nm.  Uji titik leleh dilakukan menggunakan 

Fisher-Johns, dengan titik leleh yang 

diperoleh sebesar 156-158ºC. Senyawa 

dapat dikatakan murni jika senyawa 

memiliki selisih temperatur kurang dari dua 

dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut 

telah murni 

b. Sintesis senyawa pirazolin (E)-(5-

benzil-7-(4-klorobenziliden)-3-(4-

kloropenil)-3,3a,4,5,6,7-heksahidro-1H-

pirazolo[4,3-c]piridin 

Hasil sintesis senyawa pirazolin (E)-

(benzil-7-(-4-klorobenziliden)-3-(-4-

kloropenil)-3,3a,4,5,6,7-heksahidro-1H-

pirazolo[4,3-c]piridin dikarakterisasi 

menggunakan spektroskopi UV, FTIR, 

HRMS dan 
1
H-NMR. Spektrum UV 

senyawa pirazolin target menunjukkan 

adanya serapan maksimum pada panjang 

gelombang 258 nm. 

Spektrum FTIR senyawa pirazolin 

menunjukan serapan yang sesuai dengan 

gugus fungsi pada senyawa pirazolin. 

Analisis pada spektroskopi FTIR terdapat 

beberapa puncak yang menunjukan vibrasi 

ikatan pada senyawa pirazolin. Vibrasi 

ikatan N-H muncul pada bilangan 

gelombang 3474 cm
-1

. Pada bilangan 

gelombang 3032 cm
-1 

menunjukan adanya 

vibrasi ikatan C-H aromatik. Serapan pada 

bilangan gelombang 1594 cm
-1

 dan 1490 

cm
-1

 menunjukkan vibrasi ikatan C=N dan 

C=C aromatik. Vibrasi ikatan C-N muncul 

pada bilangan gelombang 1291 cm
-1

. 

Sedangkan pada bilangan gelombang 843 

cm
-1 

menunjukan adanya vibrasi ikatan dari 

C-Cl. Berdasarkan data yang diperoleh, 

vibrasi ikatan C=N dan C-N merupakan ciri 

khas dari senyawa pirazolin dan 

mengindikasikan bahwa senyawa yang telah 

disintesis adalah pirazolin.  

Hasil analisis 
1
H-NMR pada 

spektrum senyawa pirazolin menunjukan 

jumlah proton yang sesuai dengan jumlah 

senyawa target yang diharapkan. Pada 

Proton Ha dan Hb dari C-6 muncul pada 

pergeseran masing-masing yaitu 2,62 dan 

2,60 membentuk puncak orientasi doublet of 

doublet. Proton Ha’ dan Hb’ dari C-8 
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muncul pada pergeseran masing-masing 

yaitu 2,86 dan 2,95 membentuk puncak 

orientasi doublet of doublet. Sedangkan 

posisi proton pada C-4 dengan sinyal singlet 

muncul pada pergeseran 3,16. 

Pergeseran kimia dari cincin 

aromatik tersubstitusi p-kloro yaitu 3,88 

yang berikatan pada posisi C-3’ dan 5’ 

menunjuikan sinyal proton dengan orentasi 

doublet. Pada posisi C-11 muncul pada 

pergeseran 3,82 membentuk puncak 

orientasi doublet of doublet. Proton pada C- 

2’’’ dan 6’’’ muncul pada pergeseran kimia 

7,23 dengan orientasi sinyal doublet. Proton 

pada C- 2", 6", 3, 2, 5”’, 3”’, 4" dan 10 

muncul pada pergeseran kimia 7,41-7,31 dan 

terbaca sinyal multiplet karena adanya 

penumpukan sinyal yang dihasilkan 

sehingga terjadi tumpang tindih antar 

proton. Proton pada posisi C-6’ dan 2’ 

muncul pada pergeseran kimia 7,48 dengan 

sinyal doublet. Pada posisi C-3’/5’ dan C-

3”’/5”’ lebih deshilding dibandingkan pada 

posisi C-6’/2’ dan C-6”’/2”’ hal ini 

dikarenakan sifat keelektronegatif dari kloro 

yang menarik elektron disekitar cincin 

sehingga posisi C-3’/5’ dan C-3”’/5”’ 

kerapatan elektronnya berkurang. 

Spektrum HRMS dari senyawa 

pirazolin yang telah berhasil disintesis 

menunjukkan puncak ion molekul yang 

teramati sebagai [M+H]
+
 dengan m/z 

448,1343 dengan kelimpahan 100%.  Massa 

terhitung dari senyawa target  dengan rumus 

molekul C26H23Cl2N3 [M+H]
+ 

= 448,1347. 

Selisih diantaranya yaitu 0,0004 

menunjukan puncak ion molekul yang 

teramati sesuai dengan massa yang 

terhitung. Selain puncak ion molekul, 

spektrum ini menunjukan puncak isotop 

pada m/z 450,1545 yang menunjukan ciri 

khas dari atom Cl dengan isotop 
35

Cl dan 

37
Cl. 

b. Molecular docking 

Penelitian ini dilakukan secara in 

silico dengan metode molecular docking 

antara reseptor terhadap senyawa pirazolin  

(E)-(5-benzil-7-(4-klorobenziliden)-3-(4-

kloropenil)-3,3a,4,5,6,7-heksahidro-1H-

pirazolo[4,3-c]piridin hasil sintesis untuk 

mengetahui aktivitas senyawa tersebut 

dalam menghambat kerja enzim α-

glukosidase. molecular docking merupakan 

metode yang membantu memprediksi 

interaksi yang terjadi antara molekul dan 

target biologis. Studi ini dilakukan pada 

reseptor target yang digunakan yaitu kristal 

protein human hysosomal α-glukosidase 

dengan PDB ID:5NN5 yang terikat dengan 

ligan moranolin. 

Parameter dari proses validasi 

docking ini adalah Root Mean Square 
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Deviation (RMSD). RMSD merupakan nilai 

yang digunakan untuk menentukan prediksi 

tersebut berhasil dan penting untuk validasi 

program docking. Nilai RMSD dikatakan 

baik jika <2Å (Listyani et al., 2019). Nilai 

tersebut menunjukan bahwa metode ini valid 

dan telah memenuhi kriteria validasi dalam 

persyaratan validasi docking. 

    Protein α-glukosidase yang 

terkompleks dengan moranolin terdapat 

molekul air disekitar struktur kristal 

proteinnya. Oleh karena itu, molekul air 

yang terdapat disekitar struktur kristal 

tersebut dapat dihapus agar interaksi ikatan 

hidrogen antara ligan dan reseptor tidak 

terganggu dan dapat memaksimalkan 

interaksi yang terjadi sehingga dapat 

memperoleh konformasi yang terbaik. Nilai 

energi bebas ikatan dari akarbosa yaitu -

16,4969 kkal/mol menunjukan nilai yang 

lebih rendah dibandingkan dengan nilai 

energi bebas ikatan senyawa pirazolin -

15,7132 kkal/mol dan nilai energi bebas 

ikatan moranolin -14,2435 kkal/mol. Energi 

bebas ikatan dan nilai negatif menyatakan 

reaksi berlangsung secara spontan. 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diprediksi 

afinitas dri senyawa pirazolin dalam 

membentuk kompleks kurang baik 

dibandingkan dengan akarbosa.  

      

Gambar 2. (a) Hasil 2D interaksi akarbosa dan (b) Pirazolin  

Moranolin sebagai ligan alami 

reseptor tersebut memiliki interasi ikatan 

hidrogen dengan asam amino aktif Asp616, 

Met519, Asp404 yang dapat dilihat pada 

Gambar 2. Akarbosa sebagai kontrol positif 

memiliki interaksi ikatan hidrogen yang 
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sama dengan residu asam amino Asp616, 

Met519, Asp404. Senyawa pirazolin  

memiliki asam amino yang sama dengan 

akarbosa yaitu Asp518, Asp616, Asp282, 

Phe649. 

d. Uji in vitro antidiabetes 

Senyawa pirazolin yang telah 

berhasil disintesis diuji aktivitasnya sebagai 

antidiabetes melalui uji in vitro dengan 

menggunakan motode penghambatan enzim 

α-glukosidase. Substrat yang digunakan 

pada uji ini adalah p-nitrofenil-α-D-

glukosidase (p-NPG). Pada substrat p-

nitrofenil-α-D-glukosidase akan dihidrolisis 

oleh enzim α-glukosidase dan menghasilkan 

α-D-glukosidase dan  p-nitrofenol (berwarna 

kuning). Banyaknya p-nitrofenol yang 

terbentuk mengakibatkan senyawa pirazolin   

tidak dapat menghabat kerja enzim untuk 

dapat menghidrolisis substrat. Senyawa 

pirazolin yang diuji sebagai inhibitor enzim 

α-glukosidase diharapkan dapat 

menghambat pembentukan p-nitrofenol dan 

glukosa dalam menghambat kerja enzim 

dalam menghidrolisis substrat. 

Aktivitas enzim α-glukosidase pada 

senyawa target pirazolin berdasarkan hasil 

uji in vitro menunjukan hanya dapat 

menghambat kerja α-glukosidase sebesar 

3,062% dengan nilai IC50 > 250 μg/mL 

sedangkan pada akarbosa hanya dapat 

menghambat kerja α-glukosidase sebesar 

100% dengan nilai IC50 > 68,4 μg/mL. 

Berdasarkan pengujian secara in vitro 

senyawa pirazolin (12) memiliki aktivitas 

kurang baik atau lemah dalam menghambat  

α-glukosidase dibandingkan dengan 

akarbosa yang merupakan kontrol positifnya 

sehingga tidak berpotensi dijadikan sebagai 

agen penghambat α-glukosidase. Hal ini 

juga dapat dilihat dari hasil molecular 

docking, sisi aktif dari enzim α-glukosidase 

tidak berikatan dengan stabil pada senyawa 

pirazolin (12) dan energi bebas ikatan lebih 

besar dari pada akarbosa yaitu -15,7132 

kkal/mol.   

KESIMPULAN 

Senyawa pirazolin (E)-(5-benzil-7-

(4-klorobenziliden)-3-(4-kloropenil)-

3,3a,4,5,6,7-heksahidro-1H-pirazolo[4,3-

c]piridin telah berhasil disintesis dari 

senyawa kurkumin  (3E,5E)-1-benzil-3,5-

bis(4-klorobenzaliden) piperidin-4-on dan 

hidrazin hidrat menggunakan monowave 

dengan rendemen sebesar 15,40%. Hasil 

karakterisasi menggunakan spektroskopi 

UV, FTIR, HRMS dan  

1
H-NMR menunjukkan bahwa struktur 

senyawa pirazolin yang disintesis telah 

sesuai dengan senyawa target yang 

diharapkan. Aktivitas senyawa pirazolin 

dalam menghambat α-glukosidase tergolong 
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lemah hanya dapat menghambat kerja α-

glukosidase yang dikonfirmasi dengan 

molecular docking. Sehingga modifikasi 

subtituen dapat dikembangkan kembali 

sehingga diharapkan dapat menjadi inhibitor  

α-glukosidase.   
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