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ABSTRACT 

 

Pyrazoline is a five ring heterocyclic compound with two nitrogen atoms and three carbon 

atoms. The compound of pyrazoline 5-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-phenyl-

4,5-dihydropyrazole (PF-4F-3,4OMe) has been synthesized by a one-pot reaction under 

microwave involving condensation and cyclization reactions between 3,4-

dimethoxybenzaldehyde, 4-fluoroacetophenone and phenylhydrazine with sodium hydroxide 

catalyst. The purity of the compound was analyzed by TLC, determination of melting point 

and HPLC. PF-4F-3,4OMe compounds have been characterized using UV, FTIR, 
1
HNMR 

and HRMS spectroscopy. Synthesized compound showed yield 30.16% in a yellowish white 

crystalline. The activity of the PF-4F-3,4OMe compound was screened through toxicity test 

using Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method. Results of toxicity test showed that PF-

4F-3,4OMe compounds is non-toxic with LC50 is 91.348 .10
3
 μg/mL. 

Key   words   :  Brine   Shrimp   Lethality   Test   (BSLT),   microwave,   pyrazoline,  toxicity 

 

ABSTRAK 

Pirazolin merupakan senyawa heterosiklik cincin lima yang memiliki dua atom nitrogen dan 

tiga atom karbon. Senyawa pirazolin 5-(3,4-dimetoksifenil)-3-(4-fluorofenil)-1-fenil-4,5-

dihidropirazol (PF-4F-3,4OMe) telah disintesis melalui reaksi one-pot dengan iradiasi 

gelombang mikro yang melibatkan reaksi kondensasi dan siklisasi antara 3,4-

dimetoksibenzaldehid, 4-fluoroasetofenon dan fenilhidrazin dengan katalis natrium 

hidroksida. Kemurnian senyawa diuji menggunakan KLT, penentuan titik leleh dan HPLC. 

Senyawa PF-4F-3,4OMe dikarakterisasi menggunakan spektroskopi UV, FTIR, 
1
HNMR dan 

HRMS. Senyawa hasil sintesis memiliki rendemen sebesar 30,16% dengan kristal berwarna 

putih kekuningan. Aktivitas senyawa PF-4F-3,4OMe diuji toksisitas menggunakan metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Hasil uji toksisitas menunjukkan bahwa senyawa PF-

4F-3,4OMe bersifat tidak toksik dengan nilai LC50 lebih besar dari 200 µg/mL yaitu sebesar 

91,3482 .10
3 

µg/mL. 

Kata kunci :  Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), gelombang mikro, pirazolin, toksisitas 
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PENDAHULUAN 

Sebagian besar produk alam dan 

senyawa hasil sintesis yang memiliki 

bioaktivitas merupakan senyawa yang 

terdiri dari lima atau enam cincin 

heterosiklik dan memiliki satu atau lebih 

heteroatom (Banerjee et al., 2014). 

Pirazolin merupakan senyawa heterosiklik 

cincin lima, dengan struktur cincin tidak 

jenuh yang terdiri dari tiga atom karbon 

dan dua atom nitrogen yang saling 

berdekatan. Pirazolin dan turunannya 

merupakan senyawa yang penting karena 

memiliki banyak aktivitas biologi seperti 

analgesik, antimikroba, anti-inflamasi 

(Sahu et al., 2008), sebagai anti-kandidal 

(Bath et al., 2017), antituberkulosis       

(Taj et al., 2011), antijamur (Kendre & 

Baseer, 2013) dan antitumor 

(Shamsuzzaman et al., 2013). 

Ikatan N-N pada cincin pirazolin 

memiliki peranan penting dalam 

bioaktivitas, serta berbagai gugus fungsi 

seperti fluoro, bromo, kloro, nitro dan 

metoksi juga mempengaruhi bioaktivitas 

pirazolin (Kalsum, 2011). Berdasarkan 

aktivitas biologi pirazolin yang telah 

disebutkan diatas dan karena senyawa 

pirazolin yang jarang ditemukan di alam 

(Sakthinathan et al., 2012), maka 

diperlukan untuk melakukan sintesis 

sehingga dapat dihasilkan senyawa 

pirazolin dengan struktur dan aktivitas 

biologi yang bervariasi. Metode yang 

sering digunakan dalam sintesis pirazolin 

yaitu reaksi dua tahap, pada tahap awal 

pembentukan kalkon kemudian tahap 

selanjutnya pembentukan pirazolin dengan 

mereaksikan kalkon yang telah terbentuk 

dengan hidrazin atau turunannya. Selain 

itu Hawaiz et al., (2014), telah melaporkan 

sintesis satu tahap (one pot) yaitu dengan 

mereaksikan aldehid, keton, hidrazin atau 

turunannya secara langsung. 

Pada penelitian ini dilakukan sintesis 

pirazolin 5-(3,4-dimetoksifenil)-3-(4-

fluorofenil)–1–fenil-4,5-dihidropirazol 

dengan metode one pot,  yaitu dengan 

mereaksikan 3,4-dimetoksibenzaldehid 

dan 4-fluoroasetofenon serta fenilhidrazin 

menggunakan katalis natrium hidroksida 

yang akan disintesis dengan metode 

microwave. Pemilihan substituent               

3,4-dimetoksibenzaldehid dan 4-

fluoroasetofenon diharapkan memiliki 

bioaktivitas yang baik, seperti yang telah 

disebutkan diatas bahwa gugus fungsi 

seperti metoksi dan halogen 

mempengaruhi bioaktivitas pirazolin 

tersebut, sementara penggunaan metode 

iradiasi gelombang mikro (microwave) 

digunakan karena, cara ini mudah 

dikontrol, waktu reaksi lebih cepat dan 

lebih ramah lingkungan (Saad, 2014). 

Senyawa yang akan disintesis ini 

diharapkan dapat menambah variasi 

struktur dan bioaktivitas pirazolin 

sehingga dapat menjadi salah satu cara 

dalam mengatasi keterbatasan pirazolin di 

alam. Adapun senyawa yang dihasilkan 

akan diuji bioaktivitasnya melalui uji 

toksisitas dengan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT). 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah neraca analitik, ultra 

sonik (Ney), microwave (Samsung 

ME109F), satu set alat destilasi, corong 

Buchner, pompa vakum, lampu UV 

(Camag 254 dan 366 nm), alat pengukur 

titik leleh Fisher John (SMP 11-Stuart), 

spektrofotometer UV-Visible (Genesys 10S 

UV-VIS v4.002 2L9N175013), 

spektrofotometer FTIR (FTIR Shimadzu, 

IR Prestige-21), HPLC (UFLC 

Prominance-Shimadzu LC Solution, 

Detektor UV SPD 20AD), spektroskopi 
1
H-NMR (Agilent 500 MHz DD2), 

spektrometer Massa (Water LCT premier 

XE, HRMS ESI-TOF) serta alat-alat yang 

umum digunakan di Laboratorium Kimia 

FMIPA-UR. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian adalah 3,4-

dimetoksibenzaldehid (Merck), 4-

fluoroasetofenon (Merck), fenilhidrazin 
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(Merck), natrium hidroksida 3N (Merck), 

etanol pro analis (p.a), metanol, etil asetat, 

n-heksan, akua DM, dimetilsulfoksida. 

Hewan uji yang digunakan yaitu larva 

Artemia salina Leach. Telur dari hewan uji 

yang digunakan diperoleh dari koleksi 

Laboratorium Kimia Organik Jurusan 

Kimia FMIPA Universitas Riau. 

b. Sintesis senyawa pirazolin PF-4F-

3,4OMe 

3,4-dimetoksi benzaldehid (3 mmol: 

0,4985 g) dilarutkan dalam etanol p.a 

sebanyak 30 mL dan ditambahkan NaOH 

3N sebanyak 10 mL diaduk hingga 

homogen lalu ditambahkan 4-

fluoroasetofenon (3 mmol: 0,4144 g) 

dihomogenkan kemudian ditambahkan 

fenilhidrazin (6 mmol: 0,6488 g) 

selanjutnya diradiasi menggunakan 

microwave dengan daya 180 Watt selama 

4 menit. Tahapan reaksi dipantau dengan 

KLT setiap 60 detik hingga reaksi selesai. 

Campuran reaksi tersebut didinginkan lalu 

dimasukkan kedalam lemari pendingin 

untuk memaksimalkan hasil reaksi. 

Endapan yang terbentuk disaring dengan 

corong buchner dan dicuci dengan akua 

DM, n-heksan dingin, metanol dingin lalu 

diuji kemurniannya dengan KLT. 

Rekristalisasi dilakukan menggunakan 

metanol kemudian diuji kemurniannya 

dengan KLT, pengukuran titik leleh, dan 

HPLC. Senyawa dikarakterisasi 

menggunkan spektrofotometer FTIR, 
1
H-

NMR, HRMS dan diuji toksisitasnya 

menggunakan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis senyawa pirazolin (PF-4F-

3,4OMe) 

 Pada penelitian ini senyawa 

pirazolin PF-4F-3,4OMe disintesis melalui                  

reaksi one-pot, yaitu dengan       

mereaksikan 4-fluoroasetofenon,                       

3,4-dimetoksibenzaldehid, fenil hidrazin 

secara langsung dengan katalis basa kuat 

NaOH menggunakan iradiasi gelombang 

mikro dengan daya 180 W yang merujuk 

pada penelitian Zamri et al.,(2016). 

Sintesis one-pot digunakan karena 

memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat 

mempercepat waktu reaksi, ramah 

lingkungan karena dapat meminimalkan 

penggunaan pelarut dan bahan kimia. 

Sementara penggunaan metode iradiasi 

gelombang mikro dikarenakan metode ini 

lebih efisien, karena waktu reaksinya yang 

cepat dan dapat mengurangi terbentuknya 

produk samping sehingga rendemen 

produk target yang dihasilakan lebih besar. 

Senyawa PF-4F-3,4OMe disintesis 

melalui reaksi kondensasi dan siklisasi 

antara senyawa 4-fluoroasetofenon,         

3,4-dimetoksibenzaldehid yang 

direaksikan dengan fenilhidrazin. Awalnya 

NaOH akan mengikat Hα yang bersifat 

asam pada senyawa 4-fluoroasetofenon 

sehingga membentuk ion enolat, kemudian 

ion enolat menyerang 3,4-

dimetoksibenzaldehid yang bertindak 

sebagai elektrofil sehingga membentuk 

senyawa intermediet kalkon dan air, lalu 

tanpa proses pemisahan kalkon akan 

bereaksi dengan fenilhidrazin membentuk 

senyawa PF-4F-3,4OMe dengan bantuan 

ion H
+
 dan OH

-
 dari air. Skema reaksi 

dapat dilihat pada Gambar 1. Sintesis 

senyawa PF-4F-3,4OMe dilakukan selama 

4 menit dan dipantau menggunakan 

kromatografi lapis tipis (KLT) setiap 60 

detik hingga reaksi selesai, kemudian 

didinginkan selama 24 jam untuk 

memaksimalkan hasil reaksi. Senyawa 

yang telah diperoleh dilakukan 

rekristalisasi dengan metanol dan dicuci 

dengan n-heksan dan etanol dingin untuk 

menghilangkan pengotor atau produk 

samping sehingga didapatkan senyawa 

murni. 

Senyawa PF-4F-3,4OMe yang 

diperoleh diuji kemurniannya 

menggunakan KLT dengan eluen yang 

berbeda dan menunjukkan satu noda, 

kemudian dilakukan uji titik leleh dan 

diperoleh hasil 139-140
 o

C. Selisih titik 

leleh yang dihasilkan kecil dari dua 
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sehingga dapat dikatakan senyawa tersebut 

telah murni. Analisis kemurnian 

dilanjutkan dengan HPLC, kromatogram 

HPLC menunjukkan satu puncak dominan 

pada  tR 19,774 menit, detektor: λ 254 nm 

dam tR 19,777 menit, detektor: λ 366 nm 

yang menunjukkan bahwa senyawa telah 

murni. Senyawa PF-4F-3,4OMe yang telah 

murni dikarakterisasi menggunakan 

analisis spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-NMR 

dan HRMS. 

Spektrum UV menunjukkan  adanya 

serapan maksimum pada panjang 

gelombang (λ) 234 nm dan 354 nm yang 

menunjukkan adanya ikatan rangkap 

terkonjugasi. Panjang gelombang 234 nm 

menunjukkan adanya eksitasi elektron          

π       π
* 

 pada ikatan rangkap terkonjugasi 

cincin fenil yang tersubstitusi p-fluoro 

yang terikat pada atom C3 cincin pirazolin 

dan panjang gelombang 354 nm 

menunjukkan bahwa adanya eksitasi 

elektron π   π
* 

 pada ikatan rangkap 

terkonjugasi cincin fenil yang tersubstitusi 

metoksi yang terikat pada atom C5 cincin 

pirazolin. Spektrum IR memperlihatkan 

adanya vibrasi beberapa ikatan pada 

bilangan gelombang (cm
-1

) 3052 

menunjukkan adanya vibrasi ikatan C-H 

aromatik dari ketiga cincin aril, 2999 

menunjukkan vibrasi ikatan C-H alifatik 

pada atom C4 cincin pirazolin, 1598 

menunjukkan ikatan C=N cincin pirazolin, 

1491 menunjukkan ikatan C=C aromatik 

pada cincin fenil, 1378 adanya ikatan   C-

N, 1235 iktan C-F dan 1141 menunjukkan 

adanya vibrasi ikatan C-O dari metoksi. 

Hasil analisis pada spektrum             
1
H-NMR senyawa PF-4F-3,4OMe 

menunjukkan jumlah proton dari senyawa 

sesuai yaitu berjumlah 21 proton yang 

dapat dilihat pada Tabel 2. Analisis 

spektrum menunjukkan pergeseran kimia 

yang khas pada proton Ha, Hb dan Hx 

dicincin pirazolin. Proton Ha dan Hb terikat 

pada satu atom karbon yang sama (Ha, Hb 

pada C4) sehingga memiliki interaksi yang 

disebut kopling geminal dengan 

pergeseran kimia Ha sebesar 3,12 ppm (Jab 

= 17 Hz dan Jax = 7  Hz ) dengan puncak 

berbentuk doublet of doublet (dd). Proton 

Hb muncul pada pergeseran  3,79 ppm 

dengan puncak berbentuk multiplet (m). 

Hal ini dikarenakan signal proton dari Hb 

tumpang tindih dengan signal proton dari 

cincin        p-metoksifenil. Proton Hb 

memiliki pergeseran kimia yang lebih 

besar dibandingkan proton Ha karena pada 

cincin pirazolin proton Hb terletak pada 

posisi axial sehingga interaksi proton Hb 

dengan dua atom nitrogen pada ikatan N-N 

lebih besar sehingga proton Hb lebih tidak 

terlindungi (deshielding) sehingga akan 

mengakibatkan proton Hb  memiliki 

pergeseran kimia yang lebih besar dan 

muncul pada daerah downfield. Pada 

cincin pirazolin, proton Ha berada pada 

posisi ekuatorial sehingga lebih terlindungi 

(shielding) dan akan muncul pada daerah 

upfield. Kopling antara proton yang terikat 

pada karbon yang berbeda (Hx pada C5) 

disebut kopling vicinal. Hx memiliki 

pergeseran kimia sebesar 5,20 ppm (Jxb= 

12,5 dan Jxa = 7) dengan puncak berbentuk 

doublet of doublet (dd). Tetapan kopling 

yang berbeda pada proton Ha, Hb dan Hx 

dipengaruhi oleh sudut ikatan yang 

terbentuk pada cincin pirazolin. Hubungan 

antara tetapan kopling dan sudut ikatan 

pada cincin siklik dapat dilihat 

menggunakan  diagram Karplus 

(Silverstein et al., 2005). 

Selain puncak proton Ha, Hb dan Hx 

spektrum 
1
H-NMR juga memperlihatkan 

adanya puncak-puncak proton dari cincin 

fenil yang menunjukkan puncak doublet of 

doublet untuk proton pada atom C4ʹ 

dengan pergeseran kimia 6,90 ppm. 

Puncak multiplet (m) ditunjukkan pada 

pergeseran kimia 6,83 ppm (C2ʹ dan C6ʹ) 

dan pergeseran kimia 7,09 ppm (C3ʹ dan 

C5ʹ). Puncak-puncak multiplet (m) ini 

dikarenakan signal dari masing-masing 

proton pada cincin fenil berhimpit. 

Pergeseran 7,71 ppm (C2ʹʹ dan C6ʹʹ), 

Pergeseran 7,20 ppm (C3ʹʹ dan C5ʹʹ) 

menunjukkan puncak doublet of doublet. 

Pada cincin fluoro fenil yang terikat pada 

C3 tidak menunjukkan kopling H-F karena 

terjadinya tumpang tindih beberapa proton 



   
 

5 

pada pergeseran yang sama dicincin fenil 

yang terikat pada C3 sehingga 

menghasilkan puncak berbentuk multiplet, 

selain itu hal ini juga dikarenakan jumlah 

scan yang diaplikasikan saat analisis 

sangat kecil, sehingga kuat medan magnet 

juga tidak besar yang mengakibatkan 

pergeseran kimia antara atom H pada 

cincin tersebut tidak terlalu jelas. 

Spektrum juga menunjukkan puncak 

multiplet pada pergeseran 7,09 ppm (C2ʹʹʹ, 

C5ʹʹʹ) dan pergeseran 6,83 ppm (C6ʹʹʹ) dan 

puncak singlet (s) pada pergeseran 3,87 

ppm (C7ʹʹʹ dan C6 ʹʹʹ). 

Spektrum HRMS dari senyawa 

pirazolin PF-4F-3,4OMe menunjukkan 

bahwa terdapat puncak ion molekul yang 

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

377,1621 sementara massa terhitung 

senyawa PF-4F-3,4OMe menunjukkan 

[M+H]
+
 yaitu 376,1665 dengan rumus 

molekul C23H22FN2O2. Spektrum 

menunjukkan selisih perbedaan yang kecil, 

yaitu 0,0044. Berdasarkan karakterisasi 

yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa struktur senyawa PF-

4F-3,4OMe sesuai dengan yang 

diharapkan. Senyawa PF-4F-3,4OMe yang 

diperoleh berupa kristal berwarna putih 

kekuningan dengan rendemen sebesar 

30,16 %. Rendemen yang dihasilkan relatif 

kecil karena terbentuknya prodak samping 

selama proses sintesis. Hal ini dibuktikan 

dengan munculnya noda lain selain noda 

pirazolin yang terlihat pada plat KLT 

selama proses sintesis.

NHNH2O

H3CO

H3CO

O

F

H NaOH, Etanol

microwave, 180 watt

F

OCH3

OCH3

NN

 

Gambar 1. Skema reaksi sintesis senyawa pirazolin PF-4F-3,4OMe 

Tabel 1. Data fisik senyawa pirazolin PF-4F-3,4OMe 

Rumus 

Molekul 

Massa 

Molekul 

(g/mol) 

Berat 

Senyawa (g) 

Rendemen 

(%) 

Titik leleh 

(
°
C) 

Warna 

Kristal 

C23H22FN2O2 377,16 0,3402 30,16 139-140 
Putih 

kekuningan 

Tabel 2. Interpretasi data spektroskopi 
1
H-NMR senyawa PF-4F-3,4OMe  

F

OCH3

OCH3

NN

3''

4'' 5''

6''

1''
2''

12

3
4

5
1'''

2'''
4'''

5'''
6'''

3'''

2'

3'
4'

5'
1' 6'

Hb
Ha

Hx

 

Posisi δH (ppm) dan J (Hz) 

1 - 

2 - 
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3 - 

4 Ha: 3,12 (dd, Jab= 17 dan Jax = 7) 

 Hb: 3,79 (m) 

5 Hx: 5,20 (dd, Jxb= 12,5 dan Jxa = 7) 

1' - 

2' 6,83 (m) 

3' 7,09 (m) 

4' 6,90 (dd, J = 8,22) 

5' 7,09 (m) 

6' 6,83 (m) 

1'' - 

2'' 7,71 (dd, J= 8,81) 

3'' 7,20 (dd, J= 8,64) 

4'' - 

5'' 7,20 (dd, J= 8,64) 

6'' 7,71 (dd, J= 8,81) 

1''' - 

2''' 7,09 (m) 

3''' - 

4''' - 

5''' 6,83 (m) 

6''' 7,09 (m) 

H-OMe 3,87 (s) 

H-OMe 3,83 (s) 

b.  Hasil uji toksisitas senyawa          

PF-4F-3,4OMe 

Uji toksisitas senyawa PF-4F-

3,4OMe dilakukan menggunakan metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Uji 

toksisitas BSLT pertama kali dilakukan 

oleh Meyer et al (1982) yaitu dengan 

menggunakan larva udang Artemia salina 

Leach yang berumur 48 jam (2 hari) 

sebagai hewan uji dan  hasilnya dapat 

diketahui dari jumlah kematian Artemia 

salina Leach (Hamid et al., 2011). Pada 

penelitian ini uji toksisitas dilakukan untuk 

mengetahui dosis maksimal yang dapat 

ditoleransi oleh hewan uji. Selain itu uji 

toksisitas merupakan uji pendahuluan yang 

dilakukan pada senyawa-senyawa yang 

berpotensi sebagai obat, salah satunya 

sebagai antikanker. Pada metode BSLT, 

Artemia salina Leach diibaratkan sebagai 

sel kanker yang terus berkembang 

sehingga kematian Artemia salina Leach  

memiliki korelasi dengan kematian sel 

kanker. Uji toksisitas dengan metode 

BSLT memiliki keuntungan antara lain, 

waktu uji yang cepat (24 jam), bahan uji 

yang digunakan relatif sedikit sekitar 2-10 

mg , biaya yang murah serta proses 

pengerjaan yang sederhana. 

Senyawa PF-4F-3,4OMe diuji pada 

konsentrasi yang berbeda yaitu pada 

konsentrasi 1000 µg/mL, 100 µg/mL, dan 

10 µg/mL yang diperoleh melalui 

pengenceran bertingkat dengan melarutkan 

10 mg senyawa PF-4F-3,4OMe dalam 10 

mL etil asetat (1000 µg/mL) sebagai 

larutan induk. Perbedaan konsentrasi ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat 

toksisitas senyawa PF-4F-3,4OMe 

terhadap Artemia salina Leach. Pemilihan 

pelarut etil asetat yaitu berdasarkan 

kelarutan senyawa PF-4F-3,4OMe, selain 

itu etil asetat mudah menguap sehingga 

tidak mempengaruhi hasil dari uji 

toksisitas. Setelah pelarut               

menguap, dimetilsulfoksida (DMSO) 

ditambahkan sebanyak 50 µL pada 

masing-masing konsentrasi. Tujuan 

penambahan DMSO yaitu untuk 

membantu kelarutan senyawa PF-4F-

3,4OMe dalam air laut, selain itu DMSO 
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tidak bersifat toksik terhadap Artemia 

salina Leach, sehingga tidak 

mempengaruhi hasil dari uji toksisitas. 

Pada uji toksisitas dilakukan pengulangan 

sebanyak 3 kali yang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

Hasil uji toksisitas senyawa PF-4F-

3,4OMe pada berbagai konsentrasi 

dianalisis dengan metode analisis probit. 

Senyawa PF-4F-3,4OMe memiliki nilai 

LC50 sebesar 91,3482 .10
3 

µg/mL. Pada 

metode BSLT suatu hasil isolasi dianggap 

bersifat toksik bila memiliki nilai LC50 

lebih kecil dari 1000 µg/mL, sedangkan 

untuk senyawa murni bersifat toksik 

apabila nilai LC50 dibawah 200 µg/mL 

(Meyer et al., 1982). Berdasarkan nilai 

LC50 yang diperoleh dari hasil uji toksisitas 

yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa senyawa PF-4F-3,4OMe  tidak 

bersifat toksik karena nilai LC50 lebih 

besar dari 200 µg/mL. Hal ini disebabkan 

karena adanya gugus fenil yang terikat 

pada cincin pirazolin yang meningkatkan 

sifat non polar senyawa PF-4F-3,4OMe  

sehingga mengurangi kelarutannya 

didalam air laut yang ditandai dengan 

adanya endapan pada vial uji. Rendahnya 

kelarutan senyawa    PF-4F-3,4OMe 

didalam air laut mengakibatkan senyawa 

ini tidak terdistribusi secara merata 

didalam vial uji sehingga mengakibatkan 

senyawa PF-4F-3,4OMe tidak dapat 

terdifusi langsung pada kulit udang dan 

tidak dapat masuk ke dalam tubuh udang 

melalui sistem respirasi udang sehingga 

tidak bersifat toksik. 

Pada makhluk hidup (multi sel) 

semakin non polar suatu senyawa 

(memiliki cincin aromatik yang banyak) 

maka akan semakin bersifat toksik. Hal ini 

disebabkan senyawa tersebut akan diubah 

menjadi bentuk yang paling polar dengan 

bantuan enzim yang terdapat dalam tubuh. 

Senyawa aromatik seperti benzena 

didalam tubuh akan dirubah kebentuk 

polar dengan cara memutuskan ikatan 

cincin aromatik membentuk suatu radikal 

yang sangat berbahaya apabila terdapat 

dalam tubuh. Aktivitas senyawa PF-4F-

3,4OMe dengan nilai LC50 sebesar 91,348 

.10
3 

µg/mL dipengaruhi oleh  Ikatan N-N 

pada cincin pirazolin, cincin fenil serta 

gugus fungsi fluoro dan metoksi yang 

terikat pada cincin fenil (Kalsum,2011). 

Gugus fluoro yang terikat pada cincin fenil 

dapat memberikan efek induksi negatif (I
-
) 

karena atom golongan halogen bersifat 

elektronegatif selain itu gugus fluoro juga 

dapat memberikan efek mesomeri positif 

(M
+
) karena memiliki pasangan elektron 

bebas. Efek mesomeri positif yang dimiliki 

fluoro akan sampai ke cincin heterosiklik 

pirazolin sehingga meningkatkan 

kerapatan pada cincin heterosiklik, tetapi 

karena adanya resonansi pada cincin fenil 

yang terikat pada N1, maka elektron akan 

tertarik pada cincin fenil sehingga 

kerapatan elektron pada ikatan N-N cincin 

heterosiklik pirazolin akan menurun. 

Akibatnya afinitas                 ikatan 

senyawa PF-4F-3,4OMe dengan reseptor 

semakin rendah, selain itu fenil yang 

terikat pada N1 juga dapat meningkatkan 

sifat nonpolar senyawa PF-4F-3,4OMe 

sehingga kelarutan senyawa dalam air laut 

rendah akibatnya aktivitas toksisitaspun 

menurun. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penilitian yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

senyawa 5-(3,4-dimetoksifenil)-3-(4-

fluorofenil)-1-fenil-4,5-dihidropirazol (PF-

4F-3,4OMe) dapat disintesis melalui 

sintesis one-pot, yaitu dengan    

mereaksikan 4-fluoroasetofenon, 3,4-

dimetoksibenzaldehid dengan fenilhidrazin 

secara langsung menggunakan katalis 

natrium hidroksida dengan metode iradiasi 

gelombang mikro dengan daya 180 W 

selama 4 menit dengan rendemen sebesar 

30,16%. Hasil karakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV, IR, 
1
H-NMR, HRMS 

menunjukkan bahwa struktur senyawa                      

PF-4F-3,4OMe telah sesuai dengan 

senyawa target yang diharapkan. Senyawa 

pirazolin PF-4F-3,4OMe memiliki nilai 

LC50 sebesar 91,348.10
3 

µg/mL, nilai 
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tersebut lebih besar dari 200
 
µg/mL yang 

menunjukkan bahawa senyawa                    

PF-4F-3,4OMe tidak memiliki aktivitas 

toksisitas. 
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