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ABSTRACT 

Pyrazoline is an organic compound in alkaloid group with five-ring structure 

heterocyclic compound, containing three carbon atoms and two adjacent nitrogen atoms 

to one endocyclic double bond. Pyrazoline have various biological activities, such as 

antibacterial, anticancer, antiinflamatory, antidepressant, and antioxidant. The 

pyrazolines 3-(2-clorophenyl)-5-(2-methoxyphenyl)-1-phenyl-4,5-dihydropyrazole (PF-

2Cl-2OMe) were synthesized by a one-pot three-component reaction between 2-

methoxybenzaldehyde, 2-cloroacetophenone and phenylhydrazine with strong base 

catalyst (KOH) by microwave method. The purity of the compound was determined by 

the TLC test, the measurement of melting point and HPLC analysis. The structure of the 

synthesized compound was obtained from UV, FTIR, NMR and HRMS spectroscopy 

studies. It can be concluded that the optimum method to synthesize this compound is 

microwave method with yield of 40% and reaction time is relatively short. The toxicity 

of pyrazoline were evaluated by Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method. 

Pyrazoline PF-2Cl-2OMe compound showed  non-toxic activity with LC50 = 226.46 

µg/mL. 

Keywords: Brine Shrimp Lethality Test, microwave irradiation, pyrazoline, toxicity 

 

ABSTRAK 

 

Pirazolin merupakan senyawa organik golongan alkaloid yang berbentuk heterosiklik 

cincin lima, yang mengandung dua atom nitrogen yang saling berdekatan dengan satu 

ikatan rangkap endosiklik. Pirazolin memiliki aktivitas biologis sebagai antibakteri, 

antikanker, antiinflamasi, antidepresi, dan antioksidan. Senyawa pirazolin 3-(2-

klorofenil)-5-(2-metoksifenil)-1-fenil-4,5-dihidro-pirazol (PF-2Cl-2OMe) disintesis 

melalui reaksi one-pot tiga komponen antara 2-metoksibenzaldehid, 2-kloroasetofenon 

dan fenilhidrazin dengan katalis basa kuat (KOH) menggunakan metode iradiasi 

gelombang mikro. Kemurnian senyawa ditentukan dengan uji KLT, pengukuran titik 
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leleh dan analisis HPLC. Struktur senyawa yang telah disintesis diperoleh dari studi 

spektroskopi UV, FTIR, NMR dan HRMS. Pada sintesis ini disimpulkan bahwa metode 

yang optimum untuk mensintesis senyawa ini adalah metode iradiasi gelombang mikro 

dengan rendemen sebesar 40% dan waktu reaksi yang relatif singkat. Pengujian 

aktivitas biologis senyawa PF-2Cl-2OMe dilakukan dengan uji toksisitas menggunakan 

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

PF-2Cl-2OMe hasil sintesis tidak toksik dengan nilai LC50 = 226,46 µg/mL. 

Kata kunci: Brine Shrimp Lethality Test, iradiasi gelombang mikro, pirazolin, toksisitas 

 

 

PENDAHULUAN

 

Pirazolin merupakan senyawa 

organik heterosiklik cincin lima yang 

mengandung dua atom nitrogen yang 

saling berdekatan dengan satu ikatan 

rangkap endosiklik (Rahman & 

Siddiqui, 2010). Senyawa pirazolin 

menjadi menarik karena memiliki 

berbagai aktivitas biologi seperti 

antimikroba, analgesik, anti-inflamasi, 

antitumor (Kumar & Govindaraju, 

2015) anti-malaria, antikanker dan 

antivirus (Mounika, 2013). 

 Menurut Ahmad et al. (2016), ikatan 

N-N pada cincin pirazolin memegang 

peranan penting terhadap aktivitas 

biologisnya yang beragam. Berbagai 

kelompok gugus fungsi seperti fluoro, 

kloro, bromo, nitro, metoksi 

mempunyai peranan dalam kimia obat 

(Kalsum, 2011). 

Tingginya aktivitas biologi yang 

dimiliki pirazolin menjadikan senyawa 

ini penting, namun ketersediaan 

senyawanya di alam sangat terbatas. 

Selain itu, variasi substituen pada 

pirazolin alam relatif sedikit sehingga 

diperlukan suatu langkah alternatif 

untuk memperoleh senyawa pirazolin 

dengan stuktur yang bervariasi. Sintesis 

dengan pendekatan kimia kombinatorial 

menjadi salah satu langkah yang tepat 

untuk memperoleh senyawa baru 

melalui modifikasi struktur sehingga 

diperoleh struktur yang bervariasi. 

Salah satu metode populer untuk 

sintesis pirazolin adalah reaksi dua 

tahap yaitu pembentukan senyawa 

kalkon dan reaksi antara kalkon dengan 

hidrazin atau turunannya (Sharma et al., 

2014). 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 wadah (one-pot). 

Menurut Hawaiz et al., (2014), sintesis 

one-pot adalah reaksi tiga atau empat 

komponen dalam satu wadah menjadi 

sebuah produk akhir. Metode sintesis 

ini sangat berguna untuk meningkatkan 

efisiensi dari reaksi kimia. Reaksi multi 

komponen memiliki keuntungan yang 

signifikan dan berkontribusi terhadap 

sintesis yang ramah lingkungan dengan 

mengurangi jumlah tahapan sintesis, 

konsumsi energi dan produksi limbah 

(Rajanarendar et al., 2015).  

Sintesis pirazolin dalam penelitian 

ini dilakukan dengan mereaksikan 

antara keton yang tersubstitusi gugus 

kloro dan aldehid yang tersubstitusi 
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gugus metoksi dengan fenilhidrazin 

menggunakan katalis kalium 

hidroksida. Senyawa pirazolin dapat 

disintesis dengan cara konvensional 

yaitu refluks atau non-konvensional 

yaitu iradiasi gelombang mikro. Iradiasi 

gelombang mikro memiliki beberapa 

keuntungan dibandingkan refluks. 

Metode iradiasi gelombang mikro lebih 

ramah lingkungan dan mudah dikontrol. 

Sejumlah besar reaksi yang dilakukan 

mendapatkan hasil yang lebih tinggi, 

dalam waktu reaksi yang lebih singkat 

atau di bawah kondisi ringan dari 

iradiasi gelombang mikro (Saad, 2014). 

Selain itu, penelitian ini menjadi 

menarik karena gugus halogen yang 

tersubstitusi pada senyawa pirazolin 

secara biogenetika sulit ditemukan di 

alam, sehingga sintesis ini dapat 

menambah variasi struktur senyawa 

pirazolin yang dihasilkan serta dapat 

menggali potensi bioaktivitas dari 

senyawa yang disintesis.  

Senyawa hasil sintesis ini diuji 

bioaktivitasnya melalui uji toksisitas 

menggunakan metode Brine Shrimp 

Lethality Test. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan bahan  

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah satu set alat 

destilasi, neraca analitik, microwave 

(Samsung ME109F), tabung bertutup, 

neraca analitik, ultra sonik (Ney), 

pompa vakum, corong Buchner, alat 

penentu titik leleh Fisher Johns (SMP 

11-Stuart), bejana KLT, pengaduk 

magnet (Magnetic stirrer), Hotplate, 

pipet mikro, lampu UV (Camag 254 

dan 366 nm), spektrofotometer UV-Vis 

(Genesys 10S UV-VIS v4.002 

2L9N175013), IR (FTIR Shimadzu, IR 

Prestige-21), HPLC (Shimadzu LC 

solution), spektrometri NMR (Agilent 

500 MHz), spektrometri massa HRMS 

(Mariner) serta peralatan gelas yang 

umum digunakan di laboratorium kimia. 

2-metoksibenzaldehid (Merck), 

fenilhidrazin (Merck), 2-

kloroasetofenon (Merck), kalium 

hidroksida (Merck), etanol absolut 

(Merck), dimetil sulfoksida (DMSO) 

(Merck), metanol, n-heksana, etil asetat, 

akua DM dan pelarut-pelarut yang 

digunakan di Laboratorium Kimia 

Organik Sintesis. 

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-

2Cl-2OMe) 

Senyawa 2-kloroasetofenon 0,15445 

g (1 mmol), etanol absolut 10 mL dan 

senyawa 2-metoksi benzaldehid 0,136 g 

(1 mmol) dimasukkan kedalam 

erlenmeyer. Campuran senyawa 

dilarutkan hingga homogen dan 

kemudian ditambahkan katalis basa 

KOH 3N (5 mL) dan fenilhidrazin 

0,324 g (3 mmol). Campuran tersebut di 

iradiasi menggunakan microwave 

selama 1 menit dengan daya 180 watt. 

Setiap 30 detik dilakukan control reaksi 

dengan uji Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT) hingga senyawa bereaksi 

seluruhnya. Setelah proses reaksi 

selesai, campuran didinginkan hingga 

terbentuk padatan. Padatan yang 

terbentuk disaring menggunakan corong 

Buchner, dicuci dengan aqua DM dan 
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metanol dingin secukupnya dan 

divakum hingga kering. Senyawa yang 

diperoleh diuji kemurniannya melalui 

uji KLT, pengukuran titik leleh dan 

analisis HPLC. 

c. Karakterisasi senyawa 

Senyawa hasil sintesis yang telah 

murni selanjutnya dikarakterisasi 

strukturnya melalui analisis 

spektroskopi UV, FTIR yang dilakukan 

di Jurusan Kimia FMIPA Universitas 

Riau. Analisis spektroskopi NMR 

dilakukan di Institut Teknologi 

Bandung, dan analisis spektroskopi 

Massa dilakukan di Universitas 

Padjajaran. 

 

d. Pembiakan Larva Artemia salina 

Leach 

Telur udang (Artemia salina Leach) 

yang diambil dari koleksi Laboratorium 

Kimia Organik Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Riau ditetaskan dalam 

wadah yang berisi air laut. Wadah 

dibagi menjadi dua bagian dengan 

pembatas yang sudah dilapisi 

aluminium foil. Telur Artemia salina 

diletakkan dibagian wadah yang tidak 

terkena cahaya lampu, di bagian lain 

diberi cahaya lampu dan aerasi, 

kemudian telur tersebut dibiarkan 

selama 48 jam agar menetas 

membentuk larva. Larva udang yang 

baru menetas akan bergerak kebagian 

wadah yang terkena cahaya lampu dan 

larva siap untuk digunakan sebagai 

hewan uji toksisitas. 

e. Uji Toksisitas dengan Metode 

Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) 
Sampel PF-2Cl-2OMe sebanyak 2 

mg dilarutkan dalam 2 mL etil asetat 

(larutan induk, konsentrasi 1000 

µg/mL). Konsentrasi sampel PF-2Cl-

2OMe yang diuji yaitu 1000 µg/mL, 

100 µg/mL serta 10 µg/mL yang 

masing-masing dibuat dengan cara 

pengenceran bertingkat. Vial yang 

sudah dikalibrasi disiapkan 5 mL untuk 

masing-masing konsentrasi. Sampel 

dipipet pada masing-masing vial 

sebanyak 0,5 mL, lalu pelarut diuapkan 

hingga mengering. Selanjutnya, 

kedalam masing-masing vial 

ditambahkan 50 µL DMSO dan air laut 

sedikit. Sebanyak 10 ekor larva udang 

yang sudah disiapkan dimasukkan 

kedalam vial tersebut dan ditambah air 

laut hingga batas kalibrasi 5 mL. 

Tingkat toksisitas diukur dari persen 

kematian larva, dengan cara 

menghitung jumlah larva udang yang 

mati. Pengujian dilakukan sebanyak tiga 

kali pengulangan dengan perlakuan 

sama untuk masing-masing konsentrasi. 

Data yang diperoleh dianalisis untuk 

menentukan nilai LC50 dengan metode 

kurva menggunakan tabel analisis 

probit. 

f. Analisis Data Toksisitas 

Pengaruh pemberian senyawa 

pirazolin terhadap larva Artemia salina 

dapat dilihat dengan melakukan 

perhitungan statistik analisis probit. 

Perhitungan ini dilakukan dengan 

membandingkan antara larva yang mati 

terhadap jumlah larva keseluruhan 

sehingga diperoleh persen kematian. 

Analisis probit dapat ditentukan 

berdasarkan pada tabel nilai probit, dari 

nilai tersebut akan diketahui nilai probit 

dan dimasukkan dalam persamaan 

regresi, sehingga diperoleh nilai LC50. 

Persamaan regresi: 

Y= ax + b 



  5 
 

LC50 = anti log x 

Keterangan: 

x : Log Konsentrasi  

y : Nilai Probit 

a : Slope (kemiringan dari garis 

y : regresi linear)   

b : Intercept (garis potong) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Senyawa PF-2Cl-2OMe 

disintesis menggunakan reaksi one-pot 

tiga komponen antara 2-

metoksibenzaldehid, 2-kloroasetofenon, 

dan fenilhidrazin yang dilarutkan 

dengan pelarut etanol menggunakan 

katalis basa kuat KOH didalam satu 

wadah. Tahapan reaksi yang pertama 

ialah pembentukan senyawa intermediet 

kalkon melalui reaksi kondensasi 

Clasein-Schmidt antara 2-

metoksibenzaldehid dan 2-

kloroasetofenon. Tanpa adanya proses 

pemisahan, secara langsung terjadi 

reaksi siklisasi antara senyawa 

intermediet kalkon dengan fenilhidrazin 

membentuk molekul target PF-2Cl-

2OMe. Produk akhir yang dihasilkan 

berupa kristal bewarna putih 

kemerahan, dengan rendemen sebesar 

40%. Hasil pengukuran titik leleh 

senyawa PF-2Cl-2OMe adalah 98-

99oC, adanya selisih titik leleh ≤ 2oC 

ketika kristal mulai meleleh hingga 

leleh sempurna juga menunjukkan 

senyawa sudah murni. Kemurnian 

senyawa  PF-2Cl-2OMe dipertegas 

oleh kromatogram HPLC dengan 

adanya satu puncak dominan pada 

panjang gelombang 254 nm dan 366 

nm, dengan waktu retensi yang sama 

24,99 menit 

Spektrum UV senyawa                             

PF-2Cl-2OMe memperlihatkan adanya 

serapan maksimum pada λ 213 nm, 228 

nm dan 315 nm. Serapan maksimum 

pada λ 213 nm menunjukkan adanya 

transisi elektron dari orbital ikatan π

π*  ikatan rangkap terkonjugasi 

pada cincin fenil yang terikat pada N1 

cincin pirazolin. Serapan maksimum 

pada λ 228 nm menunjukkan adanya 

transisi elektron dari orbital ikatan π

π* ikatan rangkap terkonjugasi 

pada cincin fenil tersubstitusi o-metoksi 

yang terikat pada atom C5 pada cincin 

pirazolin, dan serapan maksimum pada 

λ 315 nm menunjukkan adanya transisi 

elektron dari orbital ikatan π π* 

pada ikatan rangkap terkonjugasi pada 

cincin fenil tersubstitusi p-kloro yang 

terikat pada atom C3 pada cincin 

pirazolin. Hasil analisis spektroskopi 

FTIR menunjukkan munculnya 

beberapa vibrasi ikatan yang khas untuk 

senyawa PF-2Cl-2OMe. Serapan pada 

bilangan gelombang 3073 cm-1 

mengindikasikan adanya vibrasi ikatan 

C-H aromatik dari ketiga cincin aril dan 

serapan pada bilangan gelombang 2968 

cm-1 mengindikasikan adanya vibrasi 

ikatan C-H alifatik cincin pirazolin 

terutama pada atom C4. Serapan pada 

bilangan gelombang 1598 dan 1389 cm-

1 masing-masing menunjukkan vibrasi 

ikatan C=N dan C-N dari cincin 

pirazolin. Serapan pada bilangan 

gelombang 1504 cm-1 mengindikasikan 

adanya vibrasi ikatan C=C dan pada 

serapan bilangan gelombang 1138 cm-1 

mengindikasikan adanya vibrasi ikatan 

C-O pada subtituen metoksi serta 

serapan bilangan gelombang 829 cm-1 

mengindikasikan adanya vibrasi ikatan 

C-Cl pada subtituen halogen. Spektrum 
1H-NMR senyawa PF-2Cl-2OMe 
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menunjukkan adanya puncak dengan 

pola sistem ABX yang merupakan ciri 

khas dari spektrum 1H-NMR senyawa 

pirazolin. Puncak proton Ha, Hb, dan Hx 

pada atom C-4 dan C-5 cincin pirazolin                   

berturut-turut muncul pada pergeseran 

kimia 3,22; 4,06 dan 5,64 ppm yang                

sama-sama memiliki orientasi puncak 

doublet of doublets. Proton Ha dan Hb 

memiliki pergeseran dan lingkungan 

kimia yang berbeda (non-equivalent) 

walaupun terletak pada atom karbon 

yang sama. Proton Ha terletak pada 

posisi ekuitorial sedangkan proton Hb 

terletak di posisi aksial pada atom C-4 

senyawa pirazolin, sehingga secara 

ruang interaksi proton Hb dengan dua 

atom nitrogen pada cincin pirazolin 

lebih besar dibandingkan proton Ha, 

menyebabkan pergeseran kimia proton 

Ha muncul di daerah upfield 

dibandingkan Hb karena proton Ha lebih 

terlindungi (shielding). begitu juga 

dengan puncak proton Hx yang terletak 

pada atom karbon C-5, pergeseran 

kimia berada di daerah downfield 

dibandingkan Ha dan Hb karena 

interaksinya yang lebih besar terhadap 

ikatan N-N sehingga proton Hx lebih tak 

terlindungi (deshielding). 

Proton Ha memiliki kopling 

geminal dengan proton Hb karena sama-

sama terikat pada karbon C-4 dan 

kopling vicinal dengan proton Hx karena 

terikat pada karbon yang berbeda yaitu 

karbon C-5 (Jab = 17,5 Hz dan Jax =6,8 

Hz). Pada proton Hb juga terdapat 

kopling geminal dengan proton Ha dan 

kopling vicinal dengan proton Hx (Jba = 

17,5 Hz dan Jbx = 12,3 Hz), sedangkan 

proton Hx memiliki kopling vicinal 

dengan dua proton Ha dan Hb  (Jbx = 

12,3 Hz dan Jax = 6,8 Hz).  

Senyawa PF-2Cl-2OMe yang 

disintesis pada penelitian ini, memiliki 

tiga cincin fenil, dua diantaranya 

merupakan cincin fenil tersubtitusi yang 

berikatan pada cincin pirazolin. Puncak 

proton dari ketiga cincin fenil ini, 

muncul pada pergeseran kimia dari 6-8 

ppm, dimana ketiga puncak proton dari 

cincin fenil ini mengalami overlap, 

sehingga puncak yang dihasilkan 

memiliki orientasi multiplets. Puncak 

proton dari senyawa fenil yang 

berikatan pada atom N1 senyawa 

pirazolin, dimana pada pergeseran 

kimia 6,81 ppm terdapat orientasi triplet 

yang merupakan signal dari H-4′, 

pergeseran pada 7,07 ppm menunjukkan 

signal dari H-2′ dan H-6′. Puncak 

proton untuk fenil tersubtitusi o-metoksi 

ditunjukkan pada pergeseran kimia 

secara berturut-turut 6,87 ppm dan 6,96 

ppm masing-masing menunjukkan 

signal dari H-5′′′, H-3′′′, dengan 

orientasi triplet,dan doublet. Puncak 

proton pada pergeseran kimia 7,40 ppm 

untuk signal H-2′′ dan pergeseran kimia 

pada 7,85 ppm untuk signal H-5′′ yang 

sama-sama memiliki orientasi doublet 

merupakan puncak proton yang berasal 

dari cincin fenil tersubtitusi o-kloro 

pada atom C3 senyawa pirazolin.  

Spektrum HRMS dari senyawa 

PF-2Cl-2OMe menunjukkan bahwa 

muncul puncak ion molekul yang 

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

363,1191 dengan kelimpahan 100%. 

Massa terhitung dari senyawa target 

menunjukkan [M+H]+= 363,1264 

dengan rumus molekul C22H20ClN2O. 

Dari spektrum UV, FTIR, NMR dan 

HRMS maka disimpulkan struktur dari 

senyawa pirazolin PF-2Cl-2OMe hasil 

sintesis sesuai dengan struktur yang 

diharapkan. 
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KESIMPULAN 

 

Senyawa pirazolin PF-2Cl-

2OMe berhasil disintesis melalui reaksi 

tiga komponen di dalam satu wadah 

(one-pot) menggunakan katalis basa 

(KOH) dengan metode iradiasi 

gelombang mikro dengan rendemen 

sebesar 40%. Struktur senyawa senyawa 

PF-2Cl-2OMe telah sesuai dengan 

senyawa target yang diharapkan 

berdasarkan hasil karakterisasi 

menggunakan spektroskopi UV, FTIR, 
1H-NMR,   13C-NMR dan HRMS. 

Senyawa PF-2Cl-2OMe bersifat tidak 

toksik dengan nilai LC50 = 226,46 

µg/mL. 
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