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ABSTRACT
Pyrazoline is five ring heterocyclic compounds with two adjacent nitrogen atoms which
is known to have diverse biological activities such as antibacterial, antimalarial,
antituberkular, anticancer and antioxidant. This study aims to synthesize derivatives of
pyrazoline compounds to add variety and increase their bioactivity. Pyrazoline analogue
(E)-7-(4 methoxybenzyliden)-3-(4-methoxyphenyl)-2-phenyl-3, 3a, 4, 5, 6, 7-hexahydro2H-pyrazolo [4,3-c] piridine (FH-NHP-Pi) was synthesized of curcumin 5-bis ((E)-4methoxybenzyliden) piperidine -4-on and phenylhydrazine using sodium hydroxide as
catalyst. Curcumin was prepared by condensing 4-piperidone monohydrate hydrochloride
and 4-methoxybenzaldehide using NaOH as catalyst. Pyrozoline FH-NHP-Pi were
synthesized via sealed vessel reactor with stirring speed 1000 rpm 80oC yield of 89,29 %.
Purity of the compounds were analyzed using TLC, melting point, and HPLC. The
structure of synthesized compounds were confirmed by UV, FTIR, NMR and HRMS
spectrocopy studies. The toxicity of pyrazoline were evaluated by Brine Shrimp Lethality
Test (BSLT) method. The result of the test showed pyrazoline FH-NHP-Pi is considered
non-toxic were 217,3 µg/mL.
Keywords: curcumine, sealed vessel reactor, pyrazoline, toxicity
ABSTRAK
Pirazolin merupakan senyawa heterosiklik lingkar lima dengan dua atom nitrogen yang
diketahui memiliki aktivitas biologi yang beragam seperti antibakteri, antimalaria,
antituberkulosis, antikanker dan antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis
senyawa pirazolin guna menambah variasi dan peningkatan bioaktivitasnya. Analog
pirazolin (E)-7-(4-metoksibenziliden)-3-(4-metoksifenil)-2-fenil-3, 3a, 4, 5, 6, 7heksahidro-2H-pirazolo [4,3-c] piridin (FH-NHP-Pi) disintesis dari kurkumin 5-bis ((E)4-metoksibenziliden) piperidin-4-on dan fenilhidrazin dengan katalis natrium hidroksida.
Senyawa kurkumin diperoleh dari reaksi kondensasi antara 4-piperidon monohidrat
hidroklorida dan 4-metoksibenzaldehid dengan katalis NaOH. Senyawa pirazolin FHNHP-Pi disintesis dengan bantuan reaktor tabung tertutup dengan kecepatan pengadukan
1000 rpm pada suhu 80oC diperoleh rendemen sebesar 89,29 %. Kemurnian senyawa
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dianalisa dengan uji KLT, pengukuran titik leleh dan HPLC. Struktur senyawa yang telah
disintesis diperoleh dari studi spektroskopi UV, FTIR, NMR dan HRMS. Toksisitas
senyawa senyawa pirazolin FH-NHP-Pi diuji dengan metode BSLT. Hasil uji
menunjukkan senyawa pirazolin FH-NHP-Pi bersifat tidak toksik dengan nilai LC50 yaitu
217,3 µg/mL.
Kata kunci: kurkumin, reaktor tabung tertutup, pirazolin, toksisitas
PENDAHULUAN
Seluruh
organisme
hidup
menghasilkan
metabolit primer dan
sekunder
yang
berguna
untuk
kelangsungan
hidupnya.
Metabolit
sekunder merupakan senyawa hasil
biosintetik turunan dari metabolit primer
yang berguna untuk pertahanan diri dari
lingkungan maupun dari serangan
organisme lain (Murniasih, 2003).
Alkaloid merupakan salah satu senyawa
metabolit sekunder. Di alam, alkaloid
dapat ditemukan dalam bentuk cincin
heterosiklik seperti piridin, quinazolin,
imidazol (Dewick, 2009), pirazol
(Kikuchi et al., 2015) atau pirazolin
(Boudiar et al., 2010). Senyawa ini terdiri
dari atom karbon, hidrogen, nitrogen, dan
sebagian
diantara
senyawa
ini
mengandung oksigen. Senyawa alkaloid
ini bersifat alkali karena adanya sepasang
elektron bebas yang dimiliki oleh
nitrogen sehingga dapat mendonorkan
elektron. Salah satu senyawa yang
digolongkan ke dalam golongan alkaloid
adalah pirazolin.
Pirazolin
merupakan
senyawa
organik heterosiklik cincin lima yang
mengandung dua atom nitrogen yang
saling berdekatan dengan satu ikatan
rangkap endosiklik (Rahman & Siddiqui,
2010). Pirazolin memilki peran penting
dalam berbagai sintesis senyawa
heterosiklik lainnya dan telah digunakan
secara intensif sebagai farmakofor dalam
mendesain obat-obatan dan juga

digunakan sebagai senyawa intermediet
dalam sintesis senyawa organik (Jaishree
et al., 2010). Adanya atom nitrogen pada
cincin senyawa pirazolin menjadikan
senyawa ini memiliki bioaktivitas yang
beragam (Azizur dan Anees, 2010).
Menurut Kalsum (2011), beberapa gugus
fungsi memiliki peranan penting dalam
kimia obat, seperti fluoro, kloro, bromo,
nitro dan metoksi
Tingginya aktivitas biologi yang
dimiliki pirazolin menjadikan senyawa
ini penting, namun ketersediaan senyawa
ini di alam sangat terbatas. Selain itu
pirazolin sulit diperoleh melalui proses
isolasi bahan alam karena akan
membutuhkan biaya yang mahal, dan
pengerjaannya yang rumit, membutuhkan
waktu yang relatif lama serta struktur
yang diperoleh tidak bervariasi. Maka
dari itu perlu dilakukan suatu proses
sintesis derivat dari senyawa ini. Sintesis
banyak dilakukan untuk mendapatkan
senyawa
kimia
terutama
yang
keberadaannya terbatas bahkan tidak
tersedia di alam.
Sintesis pirazolin umumnya melalui
reaksi dua tahap yaitu pembentukan
senyawa kalkon dan reaksi antara kalkon
dengan hidrazin atau turunannya (Sharma
et al., 2014). Pada penelitian ini
dilakukan sintesis pirazolin dari analog
kurkumin
monoketon.
Kurkumin
merupakan pigmen kuning yang diisolasi
dari rimpang kunyit (Curcuma longa).
Pada penelitian sebelumnya, Nadia et al.,
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(2018), melaporkan bahwa kurkumin
memiliki
aktivitas
biologis
dan
farmakologis yang meliputi antioksidan,
antiinflamasi, antibakteri, antivirus.
Berdasarkan uraian tersebut, pada
penelitian ini dikembangkan sintesis
pirazolin FH-NHP-Pi dari analog
kurkumin
3,5-bis((E)-4metoksibenziliden)
piperidin-4-on
monohidrat hidroklorida (Eryanti, 2014)
direaksikan dengan turunan hidrazin
menggunakan katalis basa dengan
bantuan
reaktor
tabung
tertutup
monowave
membentuk
senyawa
pirazolin yang lebih stabil dan rendemen
yang lebih memuaskan. Senyawa hasil
sintesis dari penelitian ini kemudian akan
dilakukan uji toksisitasnya dengan
menggunakan metode Brine Shrimp
Lethality Test (BSLT).
METODE PENELITIAN
a. Alat dan Bahan
Adapun peralatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah reaktor
tabung tertutup Anton Paar Monowave
50, satu set alat refluks, neraca analitik,
pompa vakum, corong buchner, bejana
KLT, pengaduk magnet, alat pengukur
titik leleh Fisher John (SMP 11-Stuart®),
lampu UV (Cole Parmer 254 dan 366
nm), spektrofotometer UV-Vis (Agilent
Technologies Cary 60 UV-Vis), 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
premiere XE mode positif) serta peralatan
gelas lainnya yang umumnya digunakan
di Laboratorium Kimia Organik.
Bahan-bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 4-piperidon
monohidrat
hidroklorida
(Sigma
Aldrich), 4-metoksibenzaldehid (Sigma

Aldrich), natrium hidroksida (Merck),
asam klorida (Merck), fenilhidrazin
(Merck), etanol, dimetil sulfoksida
(Merck), indikator universal, pelat KLT
GF254 , metanol, n-heksana, etil asetat,
dan aqua DM, air laut, alumunium foil,
dan telur Artemia salina Leach yang
diperoleh dari koleksi Laboratorium
Oseanografi Kimia Jurusan Ilmu
Kelautan FPK Universitas Riau.
b. Sintesis senyawa kurkumin dan
senyawa pirazolin FH-NHP-Pi
1. Sintesis senyawa kurkumin 3,5bis((E)-4-metoksibenziliden)
piperidin-4-on
Campuran senyawa 4-piperidon
monohidrat hidroklorida (0,4495 g; 5,0
mmol)
dan
4-metoksibenzaldehid
(1,3615 g; 10,0 mmol) ditambahkan
pelarut etanol 15 mL dan NaOH (3 N, 5
mL) sebagai katalis. Campuran tersebut
di refluks pada suhu 80o C dan reaksi
dikontrol tiap 30 menit dengan KLT.
Setelah reaksi selesai, campuran
dinetralkan dengan HCl 3 N, lalu
didiamkan pada lemari pendingin selama
24 jam. Padatan yang diperoleh disaring
menggunakan corong Buchner dan
dsicuci dengan n-heksana dan aqua DM.
Kemurnian senyawa hasil sintesis,
dianalisis dengan KLT. Padatan yang
tidak murni direkristalisasi dengan
metanol.
2. Sintesis senyawa pirazolin FHNHP-Pi
Campuran
senyawa
kurkumin
(0,3354 g; 1 mmol) dan fenilhidrazin
(0,2162 g; 2 mmol) dalam pelarut etanol
5 mL, kemudian ditambahkan NaOH (1
N, 1 mL). Campuran tersebut direaksikan
melalui
reaktor
tabung
tertutup
menggunakan monowave pada suhu 80oC
dengan kecepatan pengadukan 1000 rpm
dalam waktu 30 menit. Reaksi dikontrol
tiap 30 menit dengan KLT. Setelah reaksi
selesai, campuran dituangkan pada
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wadah yang berisi pecahan es sebanyak
30 gram dan di aduk dengan pengadukan
magnetik selama 30 menit. Padatan yang
diperoleh disaring menggunakan corong
Buchner dan dicuci dengan n-heksana
dan aqua DM. Padatan yang tidak murni
direkristalisasi
dengan
metanol.
Kemurnian senyawa hasil sintesis di uji
dengan 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 HRMS dilakukan di
Universitas Padjajaran.
d. Uji toksisitas
Senyawa pirazolin FH-NHP-Pi
ditimbang sebanyak 5 mg dilarutkan
dalam 5 mL etil asetat (larutan induk,
konsentrasi 1000 μg/mL), kemudian
dibuat pengenceran larutan dengan
konsentrasi yang berbeda yaitu 100
μg/mL, 10 μg/mL dengan cara
pengenceran bertingkat. Larutan dengan
konsentrasi yang berbeda tersebut dipipet
ke dalam masing-masing vial sebanyak
0,5 mL dengan tiga kali pengulangan, lalu
pelarut diuapkan hingga mengering.
Selanjutnya, ke dalam masing-masing
vial ditambahkan 50 μL DMSO dan
sedikit air laut. Sebanyak 10 ekor larva
udang yang sudah ditetaskan dari telur
udang
(Artemia
salina
Leach)
dimasukkan ke dalam vial tersebut dan
ditambah air laut hingga batas kalibrasi 5
mL. Toksisitas diukur dengan cara
menghitung jumlah larva udang yang
mati dalam waktu 24 jam. Data yang
diperoleh dianalisis untuk menentukan
nilai LC50 dengan metode kurva
menggunakan tabel analisis probit.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Senyawa pirazolin disintesis dari
senyawa awal kurkumin yang diperoleh
dari reaksi konsendasi claisen-schimidt
antaraketon (4-piperidon monohidrat
hidroklorida) dengan alddehid (4metoksibenzaldehid)
menggunakan
bantuan reflux. Kurkumin kemudian
direaksikan
dengan
fenilhidrazin
menggunakan reaktor tabung tertutup
(monowave) menghasilkan pirazolin (E)7-(4-metoksibenziliden)-3-(4metoksifenil)-2-fenil-3, 3a, 4, 5, 6, 7heksahidro-2H- pirazolo [4,3-c] piridin
(FH-NHP-Pi) diperoleh kristal berwarna
kuning dapat dilihat pada Gambar 1
dengan rendemen sebesar 89,29 % dan
titik leleh senyawa 154-155oC range titik
leleh dari mulai meleleh hingga meleleh
seluruhnya ≤ 2oC mengindikasikan
senyawa murni. Penggunaan rektor
tabung tertutup dalam sintesis organik
dapat meningkatkan rendemen produk,
memperoleh produk yang lebih bersih
dan selektivitas yang baik, sehingga
penggunaan reaktor tabung tertutup dapat
menjadi alternatif yang berharga dalam
upaya mencapai sintesis berbagai
senyawa organik yang lebih efisien.

Gambar 1. Senyawa pirazolin FH-NHPPi
Kemurnian senyawa FH-NHP-Pi
dipertegas kromatogram HPLC dengan
adanya satu puncak dominan pada
panjang gelombang 254 nm dan 366 nm,
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masing mesing dengan waktu retensi
keduanya adalah 10,990 menit. Hal
tersebut menunjukkan bahwa senyawa
hasil sintesis telah murni karena terdapat
satu puncak dominan pada kromatogram.
Senyawa FH-NHP-Pi dikarakterisasi
menggunakan spektroskopi UV, FTIR,
1
H-NMR dan HRMS. Spektrum UV FHNHP-Pi menunjukkan puncak serapan
maksimum pada panjang gelombang 207,
228 dan 355 nm. Pada panjang
gelombang 207 nm menunjukkan transisi
𝜋→𝜋∗
pada
ikatan
rangkap
terkonjugasi di cincin fenil yang langsung
berikatan dengan atom N pada cincin
pirazolin. Serapan maksimum pada
panjang
gelombang
228
nm
menunjukkan adanya transisi elektronik
dari orbital ikatan 𝜋 → 𝜋 ∗ pada ikatan
rangkap terkonjugasi dicincin fenil yang
tersubtitusi p metoksi (dekat pusat aktif).
Serapan maksimum pada panjang
gelombang 355 nm menunjukkan adanya
transisi elektronik dari orbital ikatan 𝜋 →
𝜋 ∗ pada ikatan rangkap terkonjugasi
dicincin fenil yang tersubtitusi p metoksi
(jauh dari pusat aktif). Spektrum UV
senyawa FH-NHP-Pi dapat dilihat pada
Gambar 2.

Gambar 2. Spektrum UV senyawa FHNHP-Pi.
Spektrum
FTIR
FH-NHP-Pi
menujukkan adanya serapan pada

bilangan gelombang (cm-1) 3300 (N-H),
1595 (C=N), 1510 (C=C aromatik), 1253
(C-N), 1172 (C=O). Spektrum IR
senyawa FH-NHP-Pi dapat dilihat pada
Gambar 3.

Gambar 3. Spektrum IR senyawa FHNHP-Pi
Spektrum 1H-NMR dari senyawa
pirazolin FH-NHP-Pi menunjukkan
jumlah proton yang sesuai dengan jumlah
proton dari struktur yang diharapkan.
Berdasarkan karakterisasi 1H-NMR
terdapat puncak-puncak proton yang
berasal dari cincin aromatik dengan
pergeseran kimia 6-8 ppm. Signal dari
cincin fenil yang terikat pada N 1 cincin
pirazolin yaitu pada pergeseran kimia
7.20 – 7.13 ppm dengan orientasi
multiplet (m) merupakan singnal proton
dari posisi C-3' dan C-5' yang memiliki
lingkungan yang sama 7.11 – 7.04 ppm
dengan
orientasi
multiplet
(m)
merupakan singnal proton dari posisi C2' dan C-6' ). Proton yang berikatan pada
posisi 2' dan 6' memiliki signal yang lebih
deshilding dibandingkan dengan proton
yang terikat pada posisi 3' dan 5'.
Pergeseran kimia pada 6,84 dengan
orientasi triplet of triplets (tt)
menunjukkan singal proton dari posisi 4'
dikarenakan memiliki 2 kopling ortho
dan dua kopling meta.
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Pergeseran kimia dari cincin
aromatik tersubtitusi p metoksi yaitu 7.29
– 7.21 ppm dengan orientasi multiplet
merupakan singal proton dari posisi C3"'dan C-5'". Pergeseran kimia dari 7.37
– 7.30 ppm dengan orientasi multiplet
pada posisi C-2"' dan C-6"'. Proton yang
berikatan pada posisi 3"' dan 5"' memiliki
signal
yang
lebih
deshilding
dibandingkan dengan proton yang terikat
pada posisi 2"' dan 6"' hal ini dikarenakan
ada atom O yang bersifat elektronegatif
pada metoksi yang menarik elektron
disekitar cincin yang menyebabkan
kerapatan elektron pada posisi 3"' dan 5"'
berkurang.
Pergeseran kimia dari cincin
aromatik tersubtitusi p metoksi yaitu 6.95
– 6.89 ppm dengan orientasi multiplet
pada posisi C-2", C-3", C-5"dan C-6").
Pergeseran kimia 3.83-3.80 ppm dengan
orientasi singlet merupakan signal pada
proton yang terikat pada dua buah
metoksi (OCH3) dengan total integrasi
6H.
Spektrum HRMS dari senyawa
pirazolin FH-NHP-Pi menunjukkan
puncak ion molekul teramati sebagai
[M+H]+ dengan m/z 426,2153 dengan
kelimpahan 100%. Berdasarkan Data dari
spektrum UV, FTIR, NMR dan HRMS
maka disimpulkan struktur dari senyawa
pirazolin FH-NHP-Pi hasil sintesis sesuai
dengan struktur yang diharapkan.
Hasil uji toksisitas senyawa pirazolin
FH-NHP-Pi diperoleh nilai LC50 sebesar
217,3 µg/mL. Hal ini menunjukkan
bahwa senyawa pirazolin FH-NHP-Pi
bersifat tidak toksik karena memiliki nilai
LC50 lebih dari 200 µg/mL.
KESIMPULAN
Senyawa pirazolin FH-NHP-Pi
berhasil disintesis dengan bantuan reaktor
tabung tertutup dari senyawa kurkumin

dengan fenilhidrazin rendemen sebesar
89,29 %.
Berdasarakan data hasil
karakterisasi spektroskopi UV, FTIR,
NMR dan HRMS senyawa pirazolin FHNHP-Pi hasil sintesis sesuai dengan
senyawa yang diharapkan. Senyawa
pirazolin bersifat tidak toksik dengan
nilai LC50 = 217,3 µg/mL.
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