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ABSTRACT 

Hyperpigmentation is a darkening of the skin color caused by an increase in melanin production. 

Darkening of the skin occurs due to the formation of the pigment melanin in the skin through the 

oxidation of tyrosine which is assisted by the enzyme tyrosinase L-DOPA which will eventually 

form the pigment melanin. In general, the amount of melanin in the skin will determine our skin 

color. Tyrosinase is an enzyme that regulates melanin biosynthesis. Melanin formation can be 

inhibited by reducing tyrosinase synthesis or inhibiting its activity. One of the compounds that 

has acted an inhibitor of the tyrosinase enzyme is pyrazoline. Pyrazoline is a heterocyclic 

compound with two nitrogen atoms adjacent in a ring of five. The compound 3-(3-3-

methoxyphenyl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-5-yl)phenol was synthesized using a 

monowave apparatus. The purity of the target compound 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 yield obtained from the synthesis of 

pyrazoline compounds is 75%. The synthesized pure compound was tested for activity as a 

tyrosinase inhibitor by molecular docking (in silico) and in vitro studies. Molecular docking 

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

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

pyrazoline compound had free bond energy (S score) = -11.0206 kcal/mol, while the free bond 

energy for kojic acid was -7.4610 kcal/mol. 
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ABSTRAK 

Hiperpigmentasi merupakan suatu penggelapan warna kulit yang disebabkan adanya peningkatan 

produksi melanin. Penggelapan kulit terjadi karena adanya pembentukan pigmen melanin di kulit 

melalui oksidasi tirosin yang dibantu oleh enzim tirosinase membentuk  

L-DOPA yang kemudian pada tahapan akhirnya akan membentuk pigmen melanin. Pada 

umumnya jumlah melanin pada kulit inilah yang akan menetukan warna kulit kita. Tirosinase 

merupakan enzim yang mengatur biosintesis melanin. Pembentukan melanin dapat dihambat 

dengan cara menurunkan sintesis tirosinase atau menghambat aktivitasnya. 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 3-

(3-3-metoksifenil)-1-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il)fenol disintesis menggunakan alat 

monowave . 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. Rendemen yang didapatkan dari hasil sintesis senyawa pirazolin 

adalah sebesar 75%. Senyawa murni hasil sintesis dilakukan uji aktivitas sebagai inhibitor 

tirosinase dengan studi molecular docking (in silico). 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) = -11,0206  kkal/mol, sedangkan energi bebas ikatan untuk asam 

kojat yaitu -7,4610 kkal/mol senyawa pirazolin hasil sintesis berpotensi sebagai senyawa 

inhibitor tirosinase. 

Kata Kunci: docking, pirazolin, sintesis, tirosinase 
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PENDAHULUAN 

Umumnya wanita-wanita di benua 

Asia lebih menyukai kulit yang berwarna 

putih dibandingkan dengan kulit berwarna 

gelap. Hal ini mendasari terus 

berkembangnya produk pencerah kulit 

dalam pasar perawatan kulit (Sanjeewa  

et al., 2016). Kosmetik saat ini sudah 

digunakan secara luas oleh masyarakat, 

khususnya kosmetik sebagai pencerah kulit 

yang biasanya mengandung obat pemutih. 

Hiperpigmentasi merupakan suatu 

penggelapan warna kulit yang disebabkan 

adanya peningkatan produksi melanin 

(Mustika et al., 2020). Penggelapan kulit 

terjadi karena adanya pembentukan pigmen 

melanin di kulit melalui oksidasi tirosin 

yang dibantu oleh enzim tirosinase 

membentuk L-DOPA yang kemudian pada 

tahapan akhirnya akan membentuk pigmen 

melanin (Chang, 2009). Pada umumnya 

jumlah melanin pada kulit inilah yang akan 

menetukan warna kulit kita. Tirosinase 

merupakan enzim yang mengatur biosintesis 

melanin. Pembentukan melanin dapat 

dihambat dengan cara menurunkan sintesis 

tirosinase atau menghambat aktivitasnya 

(Hartanti & Setiawan, 2009).  

Inhibitor tirosinase akan menghambat 

reaksi pencokelatan atau pembentukan 

melanin. Berbagai inhibitor tirosinase telah 

banyak digunakan dalam bahan kosmetik 

sebagai pencegah hiperpigmentasi, 

diantaranya adalah asam askorbat, arbutin, 

asam kojat, merkuri, dan hidrokuinon. Dari 

beberapa senyawa tersebut, asam kojat 

memiliki efek inhibisi dan kestabilan paling 

besar, namun menurut Miyazawa  & Tamura 

(2007), asam kojat bersifat karsinogenik. 

Saat ini telah banyak ditemukan bahan-

bahan kimia baik bahan alam maupun 

sintetik yang memiliki efek dalam 

menghambat tirosinase. Senyawa yang 

memiliki aktivitas sebagai penghambat 

enzim tirosinase adalah pirazolin dan 

pirazol. Pirazolin adalah senyawa 

heterosiklik dengan dua nitrogen yang 

berdekatan dalam cincin lima. Senyawa 

pirazolin memiliki banyak aktivitas biologis 

telah telah diketahui seperti antibakteri, 

antijamur, antibiotik, antivirus, antioksidan, 

antiinflamasi dan antitumor, inhibitor 

tirosinase (Turkan et al., 2019).  

Pada penelitian sebelumnya 

Suwunwong et al., (2012) telah mensintesis 

senyawa turunan pirazolin tersubsitusi gugus 

metoksi dengan amida yang memiliki 

aktivitas sebagai inhibitor tirosinase. 

Penggantian subtituen dengan atom yang 

memiliki keelektronegatifan cukup besar 

dan posisi substituen diharapkan mampu 

mempermudah terjadinya ikatan dengan 
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asam amino untuk menghambat kerja enzim 

tirosinase sehingga dapat mengatasi 

terjadinya hiperpigmentasi. Senyawa 

pirazolin hasil modifikasi tersebut diuji 

aktivitasnya sebagai inhibitor tirosinase 

melalui molecular docking. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu 

dilakukan sintesis senyawa pirazolin 3-(3-3-

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

-5-il)fenol sebagai inhibitor tirosinase 

menggunakan alat monoave dan diuji 

aktivitasnya dalam penghambatan enzim 

tirosinase secara in silico (molecular 

docking). 

 

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), microwave 

(Samsung ME109F), pompa vakum 

(GAST), corong buchner, bejana KLT, 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 

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 3- hidroksibenzaldehid 

(C7H6O2) (Aldrich), 3-metoksiasetofenon 

(C9H10O2) (Aldrich), Natrium Hidroksida 

(NaOH) (Merck), fenil hidrazin (C6H8N2) 

(Merck), asam klorida glasial (HCl) 

(Merck), kalium hidroksida (KOH) (Merck), 

metanol (CH3OH), etanol, etilasetat 

(C4H8O2), n-heksana (C6H14), kloroform 

(CHCl3), diklorometan (CH2Cl2),  akua DM. 

natrium hidroksida (NaOH) (Merck), asam 

klorida (HCl), kertas saring whatmann 

No.40, indikator pH, pelat KLT GF254 

(Merck), silika gel 60 (Merck). 

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 
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yang digunakan adalah struktur kristal 

protein tirosinase (PDB ID: 2Y9X) dari 

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

digunakan adalah struktur senyawa target 

pirazolin 3-(3-3-metoksifenil)-1-fenil-4,5-

dihidro-1H-pirazol -5-il)fenol dan tropolon 

serta asam kojat sebagai pembanding 

kontrol positif. 

b. Sintesis senyawa kalkon (E)-3-(3-

hidroksifenil)-1-(3-metoksifenil) 

prop-2-en-1-on 

Senyawa 3-hidroksibenzadehid (5 

mmol) dilarutkan dengan 15 mL etanol, 

setelah larut ditambahkan 3-

metoksiasetofenon (5 mmol) dan 1 mL KOH 

3N didalam erlenmeyer. Kemudian diaduk 

dan direaksikan dalam microwave pada 180 

watt selama 6 menit. Kemudian dikontrol 

dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

setiap 2 menit. Larutan yang sudah selesai 

bereaksi di netralkan dengan menambahkan 

akua DM dan HCl 3N didiamkan selama 24 

jam didalam lemari pendingin. Padatan 

kalkon disaring menggunakan corong 

buchner dan didiamkan hingga kering. 

Kemudian padatan yang diperoleh diuji 

kemurniaan dengan KLT, dan pengukuran 

titik leleh. Setelah itu dilakukan 

karakterisasi terhadap padatan kalkon yang 

telah murni dengan menggunakan  FTIR. 

 

 

Gambar 1. Skema sintesis senyawa kalkon (E)-3-(3-hidroksifenil)-1-(3-metoksifenil)prop-2-en-   

1-on 

c. Sintesis senyawa pirazolin 3-(3-3- 

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

pirazol-5-il)fenol 

 Senyawa kalkon (1  mmol) dilarutkan 

dengan 3 mL etanol. Kemudian 

ditambahkan fenil hidrazin (1,5 mmol) dan 

NaOH 3N dalam metanol. Kemudian 

direaksikan dalam monowave dengan suhu 

80°C selama 4 jam reaksi dikontrol setiap 1 

jam menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT). Kemudian campuran dipindahkan ke 

dalam erlenmeyer dan dinetralkan dengan 

menambah akua DM dan HCl 3N kemudian 

didiamkan selama 24 jam. Padatan yang 

belum murni dimurnikan dengan dicuci 

menggunakan metanol dingin dan n-heksana 

http://www.rcsb.org/
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dingin. Selanjutnya senyawa yang diperoleh 

diuji kemurniannya dengan KLT, 

pengukuran titik leleh dan HPLC. Setelah 

itu dilakukan karakterisasi terhadap padatan 

pirazolin yang telah murni dengan 

menggunakan UV, FTIR, 
1
H-NMR dan 

HRMS.

 

Gambar 2. Skema sintesis senyawa pirazolin3-(3-3-metoksifenil)-1-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol 

-5-il)fenol 

d. 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. 

e. Molecular docking 

Studi molecular docking dilakukan 

terhadap struktur kristal protein tirosinase 

(PDB ID : 2Y9X). Preparasi ligan dilakukan 

dengan cara struktur senyawa pirazolin 3-(3-

3-metoksifenil)-1-fenil-4,5-dihidro-1H-

pirazol -5-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 

menggunakan forcefield Amber 10 :  EHT. 

Reseptor disimpan dalam format .moe. Saat 

docking untuk bagian Placement dan 
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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.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis senyawa kalkon (E)-3-(3-

hidroksifenil)-1-(3-metoksifenil) 

prop-2-en-1-on 

Sintesis senyawa kalkon dilakukan 

dengan bantuan alat microwave dengan daya 

180 Watt. Waktu yang dibutuhkan senyawa 

untuk selesai bereaksi adalah 6 menit yang 

ditandai dengan tidak adanya noda yang 

sejajar antara produk dan starting material 

pada KLT. Setelah reaksi selesai, campuran 

dinetralkan dan didiamkan dalam freezer 

untuk memaksimalkan terbentuknya 

endapan. Endapan yang terbentuk disaring 

dan dicuci dengan akua DM dan n-heksana 

dingin untuk menghilangkan pengotor yang 

bersifat polar dan non polar. Jika produk 

yang diperoleh belum murni, maka 

dilakukan tahap pemurnian selanjutnya yaitu 

padatan dicuci dengan pelarut yang sesuai. 

Pengotor yang bersifat polar dihilangkan 

dengan mencuci senyawa menggunakan 

akua DM dan metanol dingin dan pengotor 

yang nonpolar dicuci dengan n-heksana 

dingin. Proses pemurnian menggunkan 

pelarut dingin agar padatan tidak larut 

semua. Setelah padatan dicuci, diperoleh 

padatan berwarna kuning dan produk murni. 

Senyawa  murni ditandai dengan adanya 

satu noda pendar hitam yang dilihat 

menggunakan lampu UV dengan panjang 

gelombang 256 nm dan 356 nm. Padatan 

yang diperoleh berupa padatan berwarna 

kuning dengan rendemen sebesar 68,5%. 

Rendemen merupakan jumlah persen produk 

yang diperoleh pada reaksi kimia. 

Rendemen dihitung dengan tujuan untuk 

menngetahui efisiensi reaksi dalam sintesis. 

Rendemen yang diperoleh pada umumnya 

tidak 100% karena beberapa hal diantaranya 

yaitu senyawa yang terpakai untuk kontrol 

reaksi, reaktan tidak sepenuhnya dikonversi 

menjadi produk, terdapat produk samping 

atau pengotor, proses pemurnian atau 

pemisahan produk dari campuran reaksi. 

Rendemen juga dapat dianalisa dari kontrol 

reaksi pada pelat KLT. Pada penelitian ini 

rendemen yang diperoleh yaitu 68,5%, jika 

dilihat pada pelat KLT kontrol habis reaksi 

terdapat beberapa noda pengotor selain 

produk target sehingga rendemen yang 

diperoleh tidak 100%.  

Senyawa kalkon hasil sintesis 

dianalisis kemurniannya lebih lanjut yaitu 

dengan menggunakan tiga sistem 
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perbandingan eluen yang berbeda, 

pengukuran titik leleh. Hasil uji KLT 

senyawa kalkon menunjukkan satu noda 

pada pelat dalam tiga sistem perbandingan 

eluen yang berbeda yang menunjukkan 

senyawa telah murni. Pengukuran titik leleh 

menggunakan alat Fisher John SMP 11-

Stuart terhadap senyawa kalkon yaitu 

sebesar 158-159
o
C yang menunjukkan range 

titik leleh dari mulai meleleh hingga meleleh 

seluruhnya adalah 1
o
C yang 

mengindikasikan senyawa tersebut telah 

murni. 

Senyawa kalkon (E)-3-(3-

hidroksifenil)-1-(3-metoksifenil) prop-2-en-

1-on (12) yang diindikasi murni kemudian 

diidentifikasi strukturnya menggunakan 

spektroskopi  FTIR. Spektrum FTIR 

senyawa kalkon (12) hasil sintesis 

menunjukkan serapan yang sesuai dengan 

gugus fungsi pada senyawa kalkon  

(Lampiran 8). Vibrasi ikatan O-H muncul 

pada bilangan gelombang 3357 cm
-1

. 

Bilangan gelombang 3080 cm
-1

 dan 2963 

cm
-1

 menunjukkan vibrasi ikatan C-H 

aromatik dan C-H alifatik. Bilangan 

gelombang 1654 cm
-1 

menunjukkan vibrasi 

ikatan C=O. Bilangan gelombang 1447 cm
-1

 

dan 1034 cm
-1

  menunjukkan vibrasi ikatan 

C=C alkena dan C-O.  

 

b. Sintesis senyawa pirazolin 3-(3-3-

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

pirazol -5-il)fenol 

Senyawa pirazolin pirazolin 3-(3-3-

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

pirazol-3-il)fenol disintesis dengan senyawa 

awal (E)-3- (3-hidroksifenil) -1 -(3-

metoksifenil)prop -2-en-1-on dan 

fenilhidrazin melalui reaksi siklisasi. 

Senyawa pirazolin ini disintesis 

menggunakan metode reaktor bejana 

tertutup menggunakan monowave. Reaksi 

ini dikatalis oleh NaOH dalam metanol 3N, 

yang bertindak sebagai agen pengsiklisasi. 

Sintesis senyawa pirazolin dilakukan 

dengan menggunakan metode reaktor bejana 

tertutup menggunakan bantuan alat 

monowave pada suhu 80
o
C. Waktu yang 

dibutuhkan senyawa untuk selesai bereaksi 

adalah 4 jam yang ditandai dengan  

terdapatnya noda yang tidak sejajar lagi 

antara produk dengan  starting material 

pada KLT. Setelah  reaksi selesai, campuran 

dinetralkan dengan akua DM dingin dan 

HCl 3N dan didiamkan selama 24 jam 

dalam lemari es untuk memaksimalkan 

terbentuknya endapan. Endapan yang 

terbentuk kemudian disaring dan dicuci 

menggunakan  akua DM dan  n-heksana 

dingin untuk menghilangkan pengotor yang 

bersifat polar dan non-polar lalu dibiarkan 
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hingga kering disuhu ruang. Jika produk 

yang diperoleh belum  murni, maka 

dilakukan tahap pemurnian senyawa dengan 

tahap selanjutnya padatan dicuci dengan 

pelarut yang sesuai. Pengotor dipisahkan 

dengan cara pencucian dengan 

menggunakan pelarut polar dan non-polar 

yaitu dengan akuades dan metanol untuk 

menghilangkan pengotor yang bersifat polar 

dan n-heksana untuk menghilangkan 

pengotor yang bersifat non-polar sehingga 

diperoleh senyawa murni. Produk yang 

diperoleh berupa padatan berwarna kuning 

dengan rendemen 75%. 

Analisis kemurnian senyawa pirazolin 

ini dilakukan dengan menggunakan uji KLT, 

pengukuran titik leleh dan HPLC. Hasil uji 

KLT senyawa ini menunjukkan satu noda 

pada plat dalam sistem  tiga eluen dengan 

nilai Rf yang berbeda. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa senyawa telah  murni. 

Senyawa ini telah dilakukan uji kemurnian 

titik leleh yaitu  138-139
o
C dan  analisis 

HPLC menunjukkan adanya satu puncak 

dominan pada waktu retensi 10,424 dan 

10,428  menit pada panjang gelombang 254 

nm dan 366 nm. Hal  ini menandakan 

senyawa tersebut telah murni. 

Sintesis senyawa pirazolin tidak dapat 

dilakukan menggunakan alat microwave 

karena daya pada alat microwave terlalu 

tinggi untuk senyawa pirazolin sehingga 

hasil yang didapatkan berupa karamel. 

Karamel yang didapatkan tidak dapat 

berubah menjadi padatan sehingga senyawa 

sulit untuk murni. 

Hasil identifikasi spektroskopi UV 

menunjukkan satu puncak serapan 

maksimum pada panjang gelombang (λ)   

358 nm dengan nilai absorbansi 0,149, yang 

menunjukkan adanya transisi elektron π → 

π* dari ikatan rangkap terkonjugasi pada 

cincin fenil yang tersubstitusi o-hidroksi. 

Spektrum FTIR senyawa pirazolin 

hasil sintesis menunjukkan serapan yang 

sesuai dengan gugus fungsi pada senyawa 

pirazolin target. Vibrasi ikatan O-H muncul 

pada bilangan gelombang 3176 cm
-1

. 

Bilangan gelombang 3034 cm
-1

 dan 2863 

cm
-1

 menunjukkan vibrasi ikatan C-H 

aromatik dan C-H. Bilangan gelombang 

1599 cm
-1 

menunjukkan vibrasi ikatan C=N. 

Bilangan gelombang 1458 cm
-1

, 1373 dan 

1222 cm
-1

  menunjukkan vibrasi ikatan 

C=C, C-N dan C-O. 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 menunjukkan jumlah 

proton yang sesuai dengan jumlah yang 

diharapkan. Spektrum 
1
H-NMR senyawa 

pirazolin  menunjukkan munculnya puncak 
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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 3,30; δ 3,98 

dan δ 5,14. 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 = 18,0 Hz dan 

7,7 Hz). Proton Hb memiliki kopling 

germinal dengan proton Ha dan kopling 

vicinal dengan proton Hx (J = 18,0 Hz dan 

12,3 Hz) , sedangkan Hx memiliki kopling 

vinical dengan proton Ha dan Hb (J = 12,3 

Hz dan 7,7 Hz). 

Proton pada metoksi dengan sinyal 

singlet muncul pada pergeseran 3,82. Proton 

pada karbon 2’’’ muncul pada pergeseran 

kimia 4,84 dengan orientasi sinyal singlet. 

Proton pada karbon 3’’ dan 6’’ muncul pada 

pergeseran kimia 6,73 dan 8, 01 dengan 

orientasi sinyal doublet of doublet 

dikarenakan adanya kopling dari satu proton 

orto dan satu proton meta. Proton 3’; 5’; 4’’ 

dan OH muncul pada pergeseran kimia 6,80-

6,77 dan 6,94-6,90 dengan sinyal multiplet 

dikarenakan adanya penumpukan sinyal 

sehingga terjadinya tumpang tindih antar 

proton. Proton 4’ muncul pada pergeseran 

kimia yaitu 7,01  dengan sinyal singlet. 

Proton 2’ muncul pada pergeseran kimia 

7,07 dengan sinyal duplet. Proton 4’’’; 6’’’ 

dan 6’ muncul pada pergeseran kimia 7,24-

7,16 dengan sinyal multiplet. 

Spektrum HRMS dari senyawa 

pirazolin hasil sintesis diamati sebagai 

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

terhitung dari senyawa C22H20N2O2 adalah 

345,1603. Massa molekul yang ditemukan 

pada m/z adalah 345,1604 dengan 

kelimpahan 100%. Selisih diantaranya yaitu 

0,0001 menunjukkan puncak ion molekul 

yang teramati sesuai dengan massa 

terhitung. Karakterisasi senyawa pirazolin 3-

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

pirazol-5-il)fenol menunjukkan hasil yang 

sesuai dengan struktur senyawa target. 

c. Molecular Docking 

Penelitian ini dilakukan secara in 

silico dengan metode molecular docking 

antara reseptor terhadap senyawa pirazolin 

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. 
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RMSD = 0,5736 Å 

Gambar 3.  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 

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) 

                                                     

                                                (c) 

Gambar 4. Hasil visualisasi reseptor dengan (a) tropolon; (b) asam kojat; (c) pirazolin  
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Tropolon sebagai ligan alami reseptor 

tersebut memiliki interaksi ikatan dengan 

asam amino aktif Val283, Ala286, His61, 

Cu400 dan Cu401. Berdasarkan jenis 

interaksi yang terbentuk, senyawa pirazolin 

memiliki pola ikatan yang mirip dengan 

tropolon, diantaranya memiliki interaksi 

dengan asam amino His263, His85, Met280, 

Val283, Val248, Phe264, Glu256, His259 

dan Cu400. Sedangkan asam kojat sebagai 

kontrol positif memiliki interaksi dengan 

asam amino His85, His263, Met280, 

Asn260, His61, Cu400 dan Cu401. Hasil uji 

menunjukkan bahwa senyawa target 

pirazolin memiliki energi bebas ikatan (skor 

S) = -11,0206 kkal/mol. Tropolon memiliki 

energi bebas ikatan (skor S) = -17,7287 

kkal/mol. Jika dilihat dari kontrol 

positifnya yaitu asam kojat yang memiliki 

energi bebas ikatan (skor S) = -7,4610 

kkal/mol. Berdasarkan kemiripan interaksi 

dan nilai energi bebas ikatan (skor S), dapat 

diketahui bahwa senyawa pirazolin 

diprediksi memiliki aktivitas yang cukup 

baik dalam penghambatan enzim tirosinase. 

Secara umum, sifat yang 

memungkinkan molekul suatu senyawa 

menjadi molekul obat adalah molekul harus 

cukup kecil untuk diangkut ke seluruh 

tubuh, cukup hidrofilik untuk larut dalam 

aliran darah, dan cukup lipofilik untuk 

melewati penghalang lemak di dalam tubuh. 

Sifat molekul obat dapat ditentukan 

menggunakan “Lipinski’s Rule of Five”. 

Aturan ini menggambarkan sifat-sifat 

molekul yang penting untuk farmakokinetik 

obat dalam tubuh manusia, termasuk 

penyerapannya, distribusi, metabolisme, dan 

ekskresi (ADME). Menurut aturan Lipinski, 

ada 4 peraturan tentang obat yaitu berat 

molekul < 500, log 5 < 5, ikatan hidrogen 

donor < 5, dan akseptor hidrogen < 10 

ikatan. Senyawa target pirazolin yang 

disintesis memiliki berat molekul 0,258 

gram/mol, tidak memiliki donor ikatan 

hidrogen, 3 akseptor ikatan hidrogen dan 

nilai log P 0,000000.  Berdasarkan hasil 

yang didapatkan, dapat diketahui bahwa 

senyawa target memenuhi aturan Lipinski 

dan diperkirakan dapat dijadikan sebagai 

kandidat obat inhibitor tirosinase. 

 

KESIMPULAN 

Senyawa kalkon (E)-3-(3-

hidroksifenil)-1-(3-metoksifenil) prop-2-en-

1-on telah berhasil disintesis menggunakan 

microwave dengan rendemen sebesar 68,5%. 

Senyawa pirazolin 3-(3-3-metosifenil)-1-

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

berhasil disintesis dari senyawa kalkon (E)-

3-(3-hidroksifenil)-1-(3-metoksifenil) prop-

2-en-1-on menggunakan monowave dengan 
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rendemen sebesar 75%. Senyawa pirazolin 

hasil sintesis sesuai dengan senyawa target 

yang diharapkan berdasarkan hasil analisis 

data spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-NMR dan 

HRMS. Senyawa pirazolin hasil sintesis 

cukup baik dalam menghambat enzim 

tirosinase yang dikonfirmasi melalui 

molecular docking dengan energi bebas 

ikatan (skor S) = -11,0206 kkal/mol. 
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