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ABSTRACT 

Pyrazoline is an organic compound containing five heterocyclic rings with two nitrogen 

atoms that available in limited amount in nature. It has good activities for treatment of 

various diseases such as cancer and tumor. Pyrazoline compound  5-(2-fluorophenyl)-3-

(3,4-dimethoksyphenyl)-1-phenyl-4,5-dihydro-pyrazole(PF-3,4OMe-2F)was obtained 

by condensation and cyclization reaction between ketones compound 3,4-

dimethoxyacetophenone, aldehyde compound 2-fluorobenzaldehyde and 

phenilhydrazine using a strong base catalyst with microwave method (180 Watt). The 

pyrazoline compound has been characterized using UV-Vis, FTIR, HRMS and 
1
H-NMR 

spectrometers. The results showed one spot on the TLC with melting point of 138-

139
0
C. The purity tast was carried out with TLC test, melting point and HPLC analysis. 

Synthesized compound gave yield of 25%. It’s toxicity activity was determined using 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method. It was found that pyrazoline was not toxic 

(LC50 more than 200 µg/mL). 

 

Keywords: Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), microwave, pyrazoline, stirrer, 

toxicity. 

 

ABSTRAK 

Senyawa pirazolin merupakan senyawa organik heterosiklik lingkar lima dengan dua 

atom nitrogen yang tersedia di alam dalam jumlah yang sedikit. Senyawa ini memiliki 

aktivitas biologis yang baik dalam mengobati berbagai penyakit termasuk sebagai 

antikanker atau antitumor.Senyawa 5-(2-florofenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)-1-fenil-4,5-

dihidropirazol(PF-3,4OMe-2F)diperoleh melalui reaksi kondensasi dan siklisasi antara 

senyawa 3,4-dimetoksiasetofenon, 2-florobenzaldehid dan fenilhidrazinmenggunakan 

katalis basa kuat NaOH dengan bantuan iradiasi gelombang mikro (microwave) dengan 

daya 180 W. Pengujian kemurnian senyawa dilakukan melalui uji KLT, mengukur titik 

leleh dan analisis HPLC. Senyawa pirazolin dikarakterisasi menggunakan spektroskopi 

UV-Vis, FTIR, HRMS dan 
1
H-NMR. Hasil menunjukkan senyawa yang disintesis telah  

murni dengan  hasil satu noda pada uji KLT, titik leleh 138-139
0
C dan muncul satu 
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puncak dominan pada analisis HPLC. Senyawa murni yang diperoleh adalah sebesar 

25%. Senyawapirazolindiuji aktvitas biologisnya melalui uji toksisitas dengan metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Hasil uji toksisitas menunjukkan senyawapirazolin 

bersifat tidak toksik dengan nilai LC50 lebih besar dari 200µg/mL yaitu 4,57088 x 10
5 

µg/mL. 

Kata kunci : Brine Shrimp Lethality Test (BSLT),microwave, pirazolin, stirrer, 

toksisitas. 

PENDAHULUAN 

Pirazolin merupakan senyawa 

organik heterosiklik cincin lima yang 

memiliki dua atom nitrogen yang saling 

berdekatan di dalam cincinnya dengan 

satu ikatan rangkap endosiklik (Lone 

dkk., 2013). Senyawa pirazolin penting 

karena memiliki berbagai aktivitas 

biologi seperti antimikroba, analgesik, 

anti-TBC, anti-inflamasi, antitumor 

(Kumar et al., 2013) dan antimalaria, 

antikanker, antivirus (Mounika, 2013). 

Menurut Ahmad et al,., (2016), ikatan 

N-N pada cincin pirazolin memegang 

peranan penting terhadap aktivitas 

biologinya yang beragam. Berbagai 

kelompok gugus fungsi seperti fluoro, 

kloro, bromo, nitro, metoksi mempunyai 

peranan penting dalam kimia obat 

(Kalsum, 2011). 

Ketersediaan senyawa aktif sebagai 

obat merupakan suatu faktor utama 

dalam perkembangan teknologi dan 

penelitian pada saat ini, baik dalam 

bidang kimia maupun farmasi. Sintesis 

merupakan suatu cara menghasilkan 

senyawa aktif dengan mereaksikan 

senyawa kimia yang tidak berasal dari 

alam. Jika dibandingkan dengan cara 

isolasi alam, keberadaan sintesis  ini 

dapat menghasilkan senyawa-senyawa 

organik dengan waktu yang relatif 

singkat dan hasil yang lebih banyak. 

Baru-baru ini dilaporkan metode 

baru untuk sintesis pirazolin yaitu 

menggunakan reaksi tiga komponen 

antara keton, aldehid dan hidrazin atau 

turunannya secara langsung melalui 

reaksi sintesis satu tahap (one-pot). 

Menurut Hawaiz et al., (2014), sintesis 

one-pot adalah reaksi tiga atau empat 

komponen dalam satu wadah atau 

reaktor menjadi sebuah produk akhir. 

Metode sintesis ini sangat berguna untuk 

meningkatkan efisiensi dari reaksi kimia. 

Reaksi multi komponen memiliki 

keuntungan yang besar dan berkontribusi 

terhadap sintesis yang ramah lingkungan 

dengan mengurangi jumlah tahapan 

sintesis, konsumsi energi dan produksi 

limbah (Rajanarendar et al., 2015). 

Sintesispirazolin dalam penelitian 

ini dilakukan dengan mereaksikan antara 

keton yang tersubstitusi gugus metoksi 

dan aldehid yang tersubstitusi gugus 

fluoro dengan fenilhidrazin 

menggunakan katalis basa yaitu natrium 

hidroksida. Ini bertujuan agar dapat 

diperoleh suatu produk pirazolin dengan 

substituen yang bervariasi dan lebih 

menarik untuk menggali potensi dari 

pirazolin tersebut dalam berbagai 

kepentingan dengan aktivitas biologi 

yang berbeda.Penentuan aktivitas 

toksisitas senyawa pirazolin tersubstitusi 

fluoro dengan metoda Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT) dapat menentukan 

potensi pirazolin tersebut sebagai agen 

terapi antikanker. 
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Penelitian ini menjadi sangat 

penting karena semakin meningkatnya 

kebutuhan antibiotik khususnya di 

Indonesia. Sementara itu masih sedikit 

senyawa bahan alam yang dapat 

disintesis karena keterbatasan bahan 

alam sehingga berakibat mahalnya 

senyawa tersebut dipasaran. 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah, neraca analitik, 

microwave (Samsung 

ME109F),ultrasonik (Ney), bejana 

KLT, lampu UV (Camag 254 dan 366 

nm),  pompa vakum, corong 

Buchner,alat penentu titik leleh Fisher 

Johns(SMP 11-Stuart), pipet mikro, 

kuvet, spektrofotometer UV-Vis 

(Genesys 10S UV-VIS v4.002 

2L9N175013), HPLC (UFLC 

Prominance-Shimadzu LC Solution, 

Detektor UV SPD 20 AD), 

SpektrofotometerFTIR (FTIR Shimadzu, 

IR Prestige-21), spektrometri 
1
H-NMR 

(Agilent 500 MHz), spektrometri massa 

LCMS (Mariner),serta peralatan gelas 

yang umum digunakan di laboratorium 

kimia FMIPA-UR. 

Bahan-bahan yang digunakan adalah 

2-fluorobenzaldehid (Merck), fenil 

hidrazin (Merck), 3,4-

dimetoksiasetofenon (Merck), natrium 

hidroksida (Merck), indikator universal 

(Merck), etanol absolut (Merck), 

kloroform (Merck), metanol, n-heksana, 

etil asetat, aqua DM dan pelarut-pelarut 

yang digunakan di Laboratorium Kimia 

Organik. 

b. Sintesis senyawa pirazolin 

Senyawa 3,4-dimetoksiasetofenon 

(0,54070 g; 3 mmol), senyawa                  

2-fluorobenzaldehid (0,3666 g; 3 mmol) 

dilarutkan dalam etanol absolut 

sebanyak 30 mL. Campuran senyawa 

dilarutkan hingga homogen dan 

kemudian ditambahkan katalis basa 

NaOH 3N (10 mL) dan fenilhidrazin 

(0,3250 g; 3 mmol) dan di iradiasi 

menggunakan microwave selama 1-6 

menit. Setiap 60 detik dilakukan kontrol 

reaksi dengan uji Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT) hingga senyawa bereaksi 

seluruhnya. Senyawa yang didapatkan 

dibiarkan dilemari pendingin untuk 

memaksimalkan hasil reaksi (endapan) 

yang diperoleh. Endapan yang terbentuk 

disaring menggunakan corong Buchner 

dan dicuci dengan aqua DM, n-heksan 

dingin dan metanol dingin. Rekristalisasi 

dilakukan dengan menggunakan pelarut 

sesuai. Selanjutnya senyawa yang 

diperoleh diuji kemurniannya dengan 

KLT, pengukuran titik leleh dan anlisis 

HPLC. 

c. Karakterisasi Senyawa  

Senyawa murni yang diperoleh 

melalui berbagai uji kemurnian, 

strukturnya dikarakterisasi dengan 

menggunakan spektroskopi UV-Vis dan 

FTIR yang dilakukan di Laboratorium 

Jurusan  Kimia FMIPA Universitas 

Riau. Analisis Spektroskopi Massa 

(HRMS) dilakukan di Universitas 

Padjajaran dan NMR dilakukan di 

Universitas Intstitut Teknologi Bandung 

(ITB), Bandung. 

d. Uji toksisitas 

Masing-masing vial uji dikalibrasi 

sebanyak 5 mL. Sampel sebanyak 

2mg dilarutkan dalam 2 mL etil asetat 

(larutan induk, konsentrasi 1.000 
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µg/mL), kemudian dari larutan induk 

dibuat konsentrasi yang berbeda, 

100 µg/mL, 10 µg/mL, 1 µg/mL dan 0,1 

µg/mL dengan pengenceran bertingkat 

dan pengulangan masing-masing tiga 

kali. Sampel dipipet kedalam 

masing-masing vial sebanyak 0,5 mL, 

lalu pelarut diuapkan hingga mengering. 

Selanjutnya, kedalam masing-masing 

vial ditambahkan 50 µL DMSO dan 

ditambahkan sedikit air laut. kemudian, 

masing-masing ditambahkan larva udang 

Artemia salina Leach sebanyak 10 ekor 

dan ditambahkan air laut sampai batas 

kalibrasi. Tingkat toksisitas diukur 

dengan cara menghitung jumlah larva 

udang yang matidalam selang waktu 24 

jam. Data yang diperoleh dianalisis 

untuk menentukan nilai LC50 dengan 

metode kurva menggunakan tabel 

analisis probit. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Senyawa pirazolin PF-3,4OMe-2F 

diperoleh melalui reaksi kondensasi dan 

siklisasi antara senyawa3,4-

dimetoksiasetofenon,2-florobenzaldehid 

dan fenilhidrazinmenggunakan katalis 

basa kuat NaOH dengan bantuan iradiasi 

gelombang mikrodaya 180W selama 6 

menit. Senyawa yang diperoleh berupa 

padatan berwarna kuning mudadengan 

berat 284,1mg. Analisis kemurnian 

senyawa pirazolin dilakukan 

menggunakanKLT, uji titik leleh 

menggunakan alat pengukur titik leleh 

Fisher Jhon dan analisis HPLC.  

Senyawa piazolin yang diperoleh 

dari hasil sintesis di atas yaitu 5-(2-

florofenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)-1-

fenil-4,5-dihidropirazol.Sifat fisik dari 

senyawa pirazolin tersebut diperlihatkan 

pada Tabel 1. 

Senyawapirazolin murni yang 

diperoleh setelah dilakukan proses 

pemurnian karena berdasarkan uji KLT 

senyawa ini belum satu noda sehingga 

dilakukan pencucian dengan aqua DM, 

n-heksan dingin dan metanol dingin. 

Diperoleh hasil satu noda pada KLT dan 

berdasarkan uji titik leleh diperoleh 

selisih 1
0
C, selain itu analisis HPLC 

menujukkan satu puncak dengan 

intensitas yang tinggi yang menunjukkan 

bahwa senyawa tersebut sudah murni. 

Tabel 1: Data fisik senyawa pirazolin (PF-3,4Ome-2F) 

Rumus 

Molekul 

Massa 

Molekul 

(g/mol) 

Berat 

Senyawa 

(mg) 

Rendemen 

(%) 

Titik Leleh 

(
0
C) 

Warna 

Kristal 

C23H22FN2O2 377 284,1 25 138-139 Kuning 

muda 

 

Selanjutnya senyawa pirazolin 

hasil sintesisis diidentifikasi strukturnya 

dengan spektroskopi UV-Vis, IR dan
1
H-

NMR. Spektrum UV memperlihatkan 

serapan maksimum pada 208 nm, 228 

nm dan 355 nm, hal ini menunjukkan 

bahwa senyawa tersebut memiliki ikatan 

rangkat terkonjugasi. 

Spektrum IR senyawa pirazolin 

menunjukkan adanya vibrasi yang khas 

dengan serapan maksimum pada 

bilangan gelombang 3019 cm
-1

 yang 

mengindikasikan adanya regangan gugus 

C-H aromatik (medium),vibrasi pada 

bilangan gelombang 2955 cm
-1

yang 

mengindikasikan adanya gugus C-H 

alifatik (stretch),bilangan gelombang 
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1599 cm
-1

 mengindikasikan adanya 

vibrasi gugus C=N(medium), bilangan 

gelombang 1497 cm
-1

 mengindikasikan 

adanya vibrasi gugus C=C (medium-

weak), bilangan gelombang 1373 cm
-1

 

mengindikasikan adanya vibrasi gugus 

C-N(medium), bilangan gelombang 1143 

cm
-1

 mengindikasikan adanya vibrasi 

gugus C-O (stretch)dan bilangan 

gelombang 1218 cm
-1

yang 

mengindikasikan adanya gugus C-F 

(strong). 

Data spektrum
1
H-NMR juga 

menunjukkan pergeseran kimia yang 

khas pada proton HA, HB dan HX cincin 

pirazolin yang mengikuti pola spin 

sistem ABX yang mengikuti diagram 

Karplus(Silverstein et al., 2005). 

Pergeseran kimia HA pada 3,12 ppm 

(JAX= 6,8 Hz dan JAB= 16,91 Hz) dengan 

puncak doublet of doublet, pergeseran 

kimia pada 3,98 ppmmenunjukkan 

proton HBdari cincin pirazolin pada C-

4dan proton HXpada 5,56 ppm(JXB= 

12,29 Hz dan JXA= 6,78 HZ)dengan 

puncak doublet of doubletpada C5. 

Pergeseran kimia 7,12 dan 6,81 

ppm menunjukkan puncak triplet (t) 

untuk proton pada atom C5ʹ dan C4ʹʹʹ. 

Pergeseran kimia 6,86 dan 7,52 ppm 

menunjukkan puncak doublet (d) untuk 

proton pada atom C5ʹʹ dan C6ʹ dan 

pergeseraan kimia 7,2 dan 7,22 ppm 

menunjukkan puncak multiplet untuk 

proton atom C3ʹ, C4ʹ, C2ʹʹ, C6ʹʹ, C2ʹʹʹ, 

C3ʹʹʹ, C5ʹʹʹ dan C6ʹʹʹ. Puncak berbentuk 

multiplet karena puncak dari masing-

masing proton tersebut saling 

berhimpit.Pergeseran kimia 3,92 ppm 

merupakan puncak 3 proton dari gugus 

metoksi pada C4ʹʹdengan bentuk puncak 

singlet (s) dan pergeseran kimia 4,0 ppm 

merupakan puncak 3 proton dari gugus 

metoksi pada C3ʹʹ dengan bentuk singlet. 

Pergeseran kimia 1,56 ppm 

menunjukkan puncak untuk air (H2O) 

dari pelarut CDCl3.Berdasarkan analisis 

spektrum 
1
H-NMR tersebut jumlah 

proton pada senyawa pirazolin yang 

dianalisis telah sesuai dengan jumlah 

proton senyawa pirazolin yang 

ditargetkan yaitu sebanyak 21 

proton.Korelasi protontersebut 

menunjukkan korelasi sesuai yang 

diharapkan.Data spektrum pergeseran 

kimia
1
H-NMR,ditunjukkan pada Tabel2. 

Pada spektrum MS dari senyawa 

pirazolin juga menegaskan bahwa 

senyawa pirazolin hasil sintesis telah 

sesuai senyawa taget dengat berat 

molekul [M+H]
+
 dengan m/z 377,1621.
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Gambar 1. Skema reaksi sintesis pirazolin (PF-3,4Ome-2F) 

Tabel 2: Data spektrum pergeseran kimia 
1
H-NMR senyawa pirazolin (CDCl3)

Nomor atom δH (ppm) 

1 - 

2 - 

3 - 

4 
HA(3,12, dd, 1H, JAX=6,8  Hz  

danJAB =16,91Hz) 

 HB(3,98, m, 1H ) 

5 

HX(5,56, dd,1H,JXB = 12,29Hz 

danJXA=6,78 Hz) 

1ʹ - 

2ʹ - 

3ʹ 7,2 (m, 1H) 

4ʹ 7,2 (m, 1H) 

5ʹ 7,12 (t, 1H, J= 8,2 Hz) 

6ʹ 7,52 (d, 1H, J = 1,9 Hz) 

1ʹʹ - 

2ʹʹ 7,2 (m, 1H) 

3ʹʹ - 

4ʹʹ - 

5ʹʹ 6,86 (d, 1H, J= 8,3 HZ) 

6ʹʹ 7,2 (m, 1H) 

1ʹʹʹ - 

2ʹʹʹ 7,22 (m, 1H) 

3ʹʹʹ 7,22 (m, 1H) 

4ʹʹʹ 6,81 (t, J= 7,3 HZ) 

5ʹʹʹ 7,22 (m, 1H) 

6ʹʹʹ 7,22 (m, 1H) 

-OCH3 

-OCH3 

3,98 (s, 3H) 

3,98 (s, 3H) 

  

 

Senyawapirazolin hasil sintesis  

diuji tosisitasnya pada berbagai variasi 

konsentrasi dengan waktu uji 24 jam, 

pirazolin diuji pada konsentrasi 1000, 

100 dan 10 ppm.Perbedaan konsentrasi 

ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

aktivitas masing-masing konsentrasi 

senyawa yang dianalisis terhadap 

kematian larva Artemia SalinaLeach. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai toksisitas senyawa PF-

3,4OMe-2F adalah LC50 = 4,57088 x 10
5 

µg/mL. Aktivitas senyawa pirazolin  
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dipengaruhi oleh cincin heterosiklik 

pirazolin dan gugus substituen yang 

terikat pada cincin fenil.Senyawa 

pirazolin PF-3,4OMe-2F memiliki gugus 

fenil yang terikat pada N1, gugus fenil 

yang tersubtitusi 2 gugus metoksi dan 

gugus fenil yang tersubstitusi halogen 

(floro) pada posisi orto. Subtituen 

metoksi pada fenil dapat memberikan 

efek mesomeri positif (M
+
). Sedangkan, 

substituen floro pada posisi orto dapat 

memberikan mesomeri positif (M
+
) 

karena pasangan elektron dari gugus 

halogen dan efek induksi negatif (I
-
) 

karena atom halogenbersifat 

elektronegatif. Efek mesomeri positif 

dan efek induksi negatif dari subtituen 

akan sampai kecincin heterosiklik 

pirazolin sehingga meningkatkan 

kerapatan elektron disekitar ikatan N-N 

pada cincin pirazolin. Akibatnya afinitas 

ikatan senyawa PF-3,4OMe-2F dengan 

reseptor semakin rendah menyebabkan 

aktivitas toksisitas senyawa uji menurun. 

Pada metode BSLT, suatu tanaman 

atau hasil isolasi dianggap bersifat toksik 

bila mempunyai nilai LC50 kecil dari 

1000 µg/mL, sedangkan untuk senyawa 

murni dianggap bersifat toksik bila 

mempunyai nilai LC50 kecil dari 200 

µg/mL(Mayer et al, 1982). Berdasarkan 

nilai LC50 senyawa murni pirazolin PF-

3,4OMe-2F bersifat tidak toksik karena 

lebih besar dari 200 µg/mL yaitu sebesar 

4,57088 x 10
5 

µg/mL. Selein itu, 

senyawa pirazolin PF-3,4OMe-2F 

bersifat tidak toksik disebabkan  karena 

adanya gugus fenil yang terikat pada 

cincin pirazolin sehingga mengurangi 

kelarutannya dalam air laut, walaupun 

dibantu kelarutannya dengan 

penambahan DMSO. Senyawa dalam 

vial uji toksisitas kurang terdistribusi 

secara merata diair laut yang ditandai 

dengan munculnya endapan pada vial uji 

konsentrasi 1000 dan 100 µg/mL 

menyebabkan senyawa pirazolin ini 

tidak dapat terdifusi langsung pada kulit 

udang serta tidak dapat masuk ketubuh 

udang melalui sistem respirasi udang, 

sehingga senyawa pirazolin PF-3,4OMe-

2F tidak bersifat toksik. 

KESIMPULAN 

Senyawa hasil sintesis pirazolin 5-

(2-florofenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)-1-

fenil-4,5-dihidropirazoltelah disintesis 

melalui reaksi siklisasi antara senyawa 

keton(3,4-dimetoksiasetofenon) dan 

aldehid (2-florobenzaldehid) 

direaksikandengan fenilhidrazin 

menggunakan katalis basa kuat (NaOH) 

dengan bantuanirradiasi microwavedaya 

180 Watt selama 6 menit dan diperoleh 

rendemen sebesar 42,35%. Hasil sintesis 

senyawa pirazolindikarakterisasi dengan 

spektroskopi UV-Vis, IR, dan NMR 

menunjukkan bahwa struktur senyawa 

yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

sesuai dengan struktur senyawa yang 

diharapkan. 

Senyawa pirazolin PF-3,4Ome-

2F) tidakmemiliki aktivitas toksisitas 

yang baik dengan nilaiLC50>200µg/mL, 

sehingga senyawa ini bersifat tidak 

toksik. 
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