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ABSTRACT 

The hyperpigmentation caused by melanin production excessive on the skin. So the prevention of 

hyperpigmentation can be done through the use of a cream containing an inhibitor of tyrosinase. 

One of the compounds that have activity as inhibitors of the enzyme tyrosinase is pirazolin and 

pirazol. Pyrazoline and pyrazole are heterocyclic compounds containing two nitrogen atoms, that 

have various activities such as antimicrobial, anticancer, antidiabetic, anti-inflammatory and 

tyrosinase inhibitors. Pyrazoline and pyrazole derivatives of 2-hydroxyacetophenone and  

2-chlorobenzaldehyde were synthesized through pyrazoline cyclization synthesis and followed by 

an oxidative aromatization reaction. The structure of the synthesized compounds were confirmed 

through spectroscopic analysis of UV, FTIR, 1H-NMR and HRMS. The yield obtained from the 

synthesis of pyrazoline and pyrazole compound were 65,39 % and 26,08 %. Pyrazoline and 

pyrazole compounds were tested for their activity as a tyrosinase inhibitor through molecular 

docking 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 show that the pyrazoline compound has a free bond energy (S score) = -10,5357 kcal/mol 

and the pyrazole compound has a bond free energy (S score) = -9,5256 kcal/mol while the free 

bond energy for kojic acid as a positive control = -8,8671 kcal/mol. This indicates that the target 

compounds of pyrazoline and pyrazole are predicted to be potential tyrosinase enzyme inhibitors. 

Keywords: docking, pyrazole, pyrazoline 
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ABSTRAK 

Hiperpigmentasi disebabkan oleh adanya produksi melanin yang berlebihan pada kulit. Sehingga 

pencegahan hiperpigmentasi dapat dilakukan melalui penggunaan krim yang mengandung 

inhibitor tirosinase. Salah satu senyawa yang memiliki aktivitas sebagai penghambat enzim 

tirosinase adalah pirazolin dan pirazol. Pirazolin dan pirazol merupakan senyawa heterosiklik 

lingkar lima yang mengandung dua atom nitrogen, yang memiliki aktivitas yang bervariasi seperti 

antimikroba, antikanker, antidiabetes, antiinflamasi dan inhibitor tirosinase. Senyawa pirazolin 

dan pirazol turunan 2-hidroksiasetofenon dan 2-klorobenzaldehid telah disintesis melalui sintesis 

siklisasi pirazolin dan dilanjutkan dengan reaksi aromatisasi oksidatif. Struktur senyawa yang telah 

disintesis dikonfirmasi melalui analisis spektroskopi UV, FTIR, 1H-NMR dan HRMS. Rendemen 

yang didapatkan dari hasil sintesis senyawa pirazolin dan pirazol adalah sebesar 65,39 % dan  

26,08 %. Senyawa murni hasil sintesis dilakukan uji aktivitas sebagai inhibitor tirosinase dengan 

studi molecular docking. 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) = -10,5357 

kkal/mol dan senyawa pirazol memiliki energi bebas ikatan (skor S) = -9,5256 kkal/mol 

sedangkan energi bebas ikatan untuk asam kojat yaitu -8,8671 kkal/mol. Hal ini menunjukkan 

bahwa senyawa target pirazolin dan pirazol diprediksi berpotensi sebagai inhibitor enzim 

tirosinase. 

Kata Kunci: docking, pirazol, pirazolin 
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PENDAHULUAN 

Kulit putih dan cerah merupakan 

dambaan setiap orang, terutama kaum 

wanita. Oleh sebab itu, banyak orang yang 

berusaha untuk menjaga atau memperbaiki 

kesehatan kulitnya, sehingga terlihat lebih 

menarik. Salah satu masalah kulit  yang 

sering terjadi adalah munculnya bercak hitam 

pada kulit karena terpapar sinar matahari. 

Penyebab munculnya bercak hitam yang 

dikenal dengan hiperpigmentasi disebabkan 

oleh adanya produksi melanin yang 

berlebihan pada kulit (Indriaty et al., 2018). 

Melanin merupakan pigmen yang 

berperan penting dalam melindungi kulit 

manusia dari radiasi sinar ultraviolet (UV) 

(Indriaty et al., 2018). Melanin dihasilkan 

dari tirosin melalui serangkaian reaksi berupa 

oksidasi terhadap Dopakuinon. Enzim yang 

berperan dalam reaksi tersebut adalah 

tirosinase. Sehingga pencegahan 

hiperpigmentasi dapat dilakukan melalui 

penggunaan krim yang mengandung inhibitor 

tirosinase. Salah satu inhibitor tirosinase 

yang terdapat pada krim pemutih adalah 

hidroquinon. Hidroquinon mempunyai peran 

sitotoksik (cell killing atau kerusakan sel) 

pada melanosit yang disebabkan oleh 

mekanisme oksidasi radikal bebas apabila 

digunakan dalam jangka panjang. Oleh sebab 

itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang 

inhibitor tirosinase (Putri et al., 2018). 

Salah satu senyawa organik aktif yang 

menarik untuk diamati adalah pirazolin dan 

pirazol. Pirazolin dan pirazol merupakan 

merupakan senyawa heterosiklik lingkar lima 

yang mengandung atom nitrogen yang 

termasuk kedalam salah satu senyawa 

metabolit sekunder golongan alkaloid yang 

memiliki bioaktivitas yang bervariasi 

(Oktavia et al., 1970) seperti antimikroba, 

antikanker, antidiabetes, antiinflamasi, 

antiviral, antijamur, antidepresi, antitumor 

(Chauhan et al., 2011) dan lain sebagainya.  

Suwunwong et al., (2012) 

sebelumnya telah mensintesis senyawa 

turunan pirazolin tersubsitusi gugus metoksi 

dan amida yang memiliki aktivitas sebagai 

inhibitor tirosinase dengan nilai  

IC50 = 0,259±0,005 µM. Zhou et al., (2013) 

juga telah mensintesis senyawa turunan 

pirazolin yang tersubsitusi gugus hidroksi 

yang juga memiliki potensi sebagai inhibitor 

tirosinase dengan nilai IC50 = 0,301±0,090 

µM. Qin et al., (2015), juga telah mensintesis 

turunan pirazolin tersubsitusi kloro dan 

gugus amida yang memiliki potensi sebagai 

inhibitor tirosinase dangan nilai IC50 = 

4,72±0,65 µM. (Bandgar et al., 2010) juga 

telah mensintesis senyawa turunan pirazol 



  4 

 

yang tersubsitusi gugus hidroksi dan metoksi 

dengan nilai IC50 = 1,75±0,84 µM (substrat 

L-tirosin) dan IC50 = 2,84 ± 0,96 µM (substrat 

L-DOPA). Berdasarkan uraian diatas, maka 

perlu dilakukan penelitian sintesis senyawa 

turunan pirazolin dan pirazol lain dengan 

subtituen yang berbeda seperti hidroksi dan 

halogen yang diketahui dapat meningkatkan 

aktivitas biologi salah satunya sebagai 

inhibitor tirosinase melalui pendekatan in 

silico. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Monowave 50 

(Anton Paar), tabung reaksi bertutup, satu set 

alat destilasi, satu set alat refluks, neraca 

analitik (NEWTECH), pompa vakum 

(GAST), corong buchner,  bejana KLT, 

hotplate (BOECO Germany), satu set alat 

refluks, oven, microwave (Samsung 

ME109F), ultrasonik (Ney),  alat penentu 

titik leleh Fisher John (SMP 11-Stuart®), 

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), 

spektrometer NMR (Agilent 500 MHz 

dengan sistem konsol DD2), spektrometer 

massa (Water LCT premier XE mode 

positif), serta alat gelas yang umum 

digunakan di Laboratorium Kimia FMIPA 

Universitas Riau. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 2-hidroksiasetofenon 

(Sigma Aldrich), 2-klorobenzaldehid (Sigma 

Aldrich), fenilhidrazin (Merck), polietilen 

glikol 400 (Merck), asam asetat glasial 

(Merck), kalium hiroksida (Merck), etanol 

(Merck), asam klorida (Merck), plat 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) GF254 

(Merck), diklorometan, n-heksana, metanol, 

etil asetat, kloroform dan akua DM. 

Molecular docking dilakukan 

menggunakan Molecular Operating 

Environment 2019 (MOE 2019.0102) 

(Chemical Computing Group), Discovery 

Studio Visualizer v19.1.0.18287 (Dassault 

Systemes BIOVIA), dan ChemDraw Pro 12.0 

(PerkinElmer). Enzim yang digunakan pada 

penelitian ini adalah enzim tirosinase dengan 

struktur kristal protein tirosinase (PDB ID: 

2Y9X) dari (https://www.rcsb.org/). Ligan 

yang digunakan adalah struktur senyawa 

target pirazolin 2-(5-(2-klorofenil)-1-fenil-

4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)fenol, senyawa 

pirazol 2-(5-(2-klorofenil)-1-fenil-1H-

pirazol-3-il)fenol dan tropolon serta asam 

kojat sebagai pembanding kontrol positif. 

https://www.rcsb.org/
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a. Sintesis senyawa kalkon (E)-3-(2-

klorofenil)-1-(2-hidroksifenil) prop-2-

en-1-on  

Senyawa 2-klorobenzaldehid (5 

mmol) ditempatkan dalam wadah erlenmeyer 

100 mL, kemudian ditambahkan KOH 3 N (5 

mL). Setelah itu, senyawa 2-

hidroksiasetofenon (5 mmol) yang telah 

dilarutkan dalam 5 mL PEG-400 

ditambahkan ke dalam erlenmeyer. 

Campuran reaksi tersebut kemudian 

diiradiasi dengan gelombang mikro dengan 

daya 180 Watt selama 5 menit. Skema 

sintesis senyawa kalkon dapat dilihat pada 

Gambar 1. Kontrol reaksi dilakukan setiap 1 

menit menggunakan KLT. Setelah reaksi 

selesai, campuran kemudian didinginkan di 

dalam penangas es selama 15 menit. Setelah 

itu, ditambahkan 50 mL akua DM dingin dan 

HCl 3N hingga pH = 7. Endapan kuning yang 

terbentuk kemudian disaring dengan corong 

buchner, dicuci dengan akua DM dingin dan 

n-heksana dingin lalu divakum hingga 

kering. Padatan kuning tersebut kemudian 

direkristalisasi dengan metanol panas. 

Padatan yang diperoleh, diuji kemurniannya 

dengan menggunakan KLT dan pengukuran 

titik leleh. 

b. Sintesis senyawa pirazolin 2-(5-(2-

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

pirazol-3-il)fenol  

Senyawa kalkon (E)-3-(2-klorofenil)-

1-(2-hidroksifenil) prop-2-en-1-on (1 mmol) 

yang diperoleh dan 7 mL etanol masing-

masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

bertutup, kemudian kalkon dilarutkan sampai 

homogen dengan pemanasan menggunakan 

hot plate dengan suhu 70oC. Setelah kalkon 

larut, ditambahkan fenilhidrazin (3 mmol). 

Kemudian, campuran tersebut ditambahkan 5 

tetes asam asetat glasial kemudian 

direaksikan ke dalam monowave selama 

tujuh jam pada suhu 70oC. Skema sintesis 

senyawa pirazolin dapat dilihat pada 

Gambar 1. Kontrol reaksi dilakukan setiap 

dua jam menggunakan KLT. Setelah reaksi 

selesai, campuran tersebut didiamkan di 

dalam lemari pendingin selama 24 jam. 

Padatan yang terbentuk kemudian disaring 

menggunakan corong buchner dan dicuci 

dengan akua DM dan n-heksana dingin 

kemudian dikeringkan pada suhu ruang. 

Selanjutnya senyawa yang diperoleh diuji 

kemurniannya dengan uji KLT, pengukuran 

titik leleh dan analisis HPLC. 

c. Sintesis senyawa pirazol 2-(5-(2-

klorofenil)-1-fenil-1H-pirazol-3-il)fenol 

Senyawa pirazolin 2-(5-(2-klorofenil)-1-

fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il)fenol yang 

terbentuk (0,4 mmol) dimasukkan ke dalam 

labu refluks kemudian ditambahkan asam 

asetat glasial (4 mL). Campuran direfluks 
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selama 26 jam dalam penangas minyak pada 

suhu 80oC. Skema sintesis senyawa pirazolin 

dapat dilihat pada Gambar 1. Reaksi  

dikontrol setiap 6 jam menggunakan KLT. 

Setelah reaksi selesai, hasil reaksi 

dipindahkan ke dalam beaker gelas 

ditambahkan dengan akua DM (10 mL) dan 

kemudian dinetralkan menggunakan NaOH 

3N. Setelah diketahui netral dari indikator 

universal lalu didiamkan selama 24 jam di 

dalam lemari pendingin. Padatan yang 

terbentuk disaring menggunakan corong 

buchner dan dicuci dengan akua DM dingin  

dan n-heksana dingin, kemudian dikeringkan 

pada suhu ruang. Senyawa pirazol yang 

belum murni dikolom menggunakan pelarut 

(eluen) n-heksana : etil asetat secara gradien 

elusi, kemudian pelarut diuapkan sehingga 

terbentuk padatan yang diinginkan. 

Selanjutnya senyawa yang diperoleh diuji 

kemurniannya dengan uji KLT, pengukuran 

titik leleh dan analisis HPLC. 

 

Gambar 1. Skema sintesis senyawa target pirazolin dan pirazol

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis senyawa pirazolin 2-(5-(2-

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

pirazol-3-il)fenol  

Senyawa pirazolin 2-(5-(2-

klorofenil)-1-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-

il)fenol yang diindikasi murni kemudian 

diidentifikasi strukturnya menggunakan 

spektroskopi UV, FTIR, 1H-NMR dan 
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HRMS. Hasil analisis dengan spektroskopi 

UV senyawa tersebut menunjukkan adanya 

serapan maksimum pada panjang gelombang 

(λ) 306 nm.  

Spektrum FTIR senyawa pirazolin 

hasil sintesis menunjukkan serapan yang 

sesuai dengan gugus fungsi pada senyawa 

pirazolin target. Vibrasi  gugus OH muncul 

pada bilangan gelombang 3144 cm-1. 

Bilangan gelombang 3063 cm-1 dan 2928 cm-

1 yang   masing-masing menunjukkan adanya 

vibrasi ikatan C-H aromatik dan C-H alifatik. 

Serapan pada bilangan gelombang 1597 cm-1 

menunjukkan vibrasi ikatan C=N. Serapan 

pada bilangan gelombang 1500 cm-1 

menunjukkan vibrasi ikatan C=C aromatik, 

sedangkan serapan pada bilangan gelombang 

1324 cm-1, 1136 cm-1 dan 752 cm-1 masing-

masing menunjukkan vibrasi ikatan C-N, 

ikatan C-O dan ikatan C-Cl. Berdasarkan 

data yang diperoleh, vibrasi ikatan C=N dan 

C-N mengindikasikan bahwa senyawa yang 

telah disintesis adalah pirazolin.  

Hasil analisis menggunakan 1H-NMR 

senyawa pirazolin menunjukkan jumlah 

proton yang sesuai dengan jumlah yang 

diharapkan. Spektrum 1H-NMR senyawa 

pirazolin menunjukkan munculnya puncak 

dengan pola sistem ABX yang merupakan 

karakteristik khas spektrum 1H-NMR 

pirazolin. Puncak proton Ha, Hb, dan Hx pada 

senyawa pirazolin berturut-turut muncul pada 

pergeseran kimia δ 3,18; δ 4,10 dan δ 5,63. 

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 (Jab = 17,3 Hz dan Jax = 7,0 Hz). 

Proton Hb memiliki kopling geminal dengan 

proton Ha dan kopling vicinal dengan proton 

Hx (Jba = 17,3 Hz dan Jbx = 12,4 Hz), 

sedangkan proton Hx memiliki kopling 

vicinal dengan proton Ha dan Hb (Jax = 7,0 

Hz dan Jbx = 12,4 Hz). 

Proton pada karbon 4’, 5’’, 2’, dan 6’ 

muncul pada pergeseran kimia 6,94-6,85 

dengan orientasi sinyal multiplet karena 

adanya penumpukan sinyal yang dihasilkan 

sehingga terjadi tumpang tindih antar proton. 

Proton pada karbon 3’’ dan 6’’ berturut-turut 

muncul pada pergeseran kimia 7,07 dan 7,16 

dengan sinyal doublet of doublet dikarenakan 

adanya kopling dari satu proton orto dan satu 

proton meta. Proton pada karbon 3’ muncul 

pada pergeseran 7,20 dengan orientasi sinyal 

triplet of doublet dikarenakan adanya kopling 

dari dua proton orto dan satu proton meta. 

Proton pada karbon 5’, 4’’’, 4’’, 6’’’ dan 5’’’. 

Proton pada karbon 4’; 2’’’ dan 5’’’ muncul 

pada pergeseran kimia 7,31-7,23 dan terbaca 

dengan sinyal multiplet karena adanya 

penumpukan sinyal yang dihasilkan sehingga 
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terjadi tumpang tindih antar proton. Proton 

3’’’ muncul pada pergeseran kimia 7,48 

dengan sinyal doublet of doublet dikarenakan 

adanya kopling dari satu proton orto dan satu 

proton meta. Proton pada gugus OH muncul 

pada pergeseran kimia paling besar yaitu 

10,76 dikarenakan proton yang paling tak 

terlindungi (deshielding) dibandingkan 

dengan proton lainnya dengan sinyal singlet.  

Spektrum HRMS dari senyawa 

pirazolin hasil sintesis diamati sebagai 

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

terhitung dari senyawa C21H17ClN2O adalah 

349,1108. Massa molekul yang ditemukan 

pada m/z adalah 349,1109 dengan 

kelimpahan 100%. Selisih diantaranya yaitu 

0,0001 menunjukkan puncak ion molekul 

yang teramati sesuai dengan massa terhitung. 

Selain puncak ion molekul, terdapat puncak 

isotop pada m/z 351,1238 yang menunjukkan 

ciri khas dari atom Cl dengan isotop 35Cl dan 

37Cl. Karakterisasi senyawa pirazolin 2-(5-

(2-klorofenil)-1-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol 

-3-il) fenol menunjukkan hasil yang sesuai 

dengan struktur senyawa target. 

b. Sintesis senyawa pirazol 2-(5-(2-

klorofenil)-1-fenil-1H-pirazol-3-il)fenol 

Hasil sintesis senyawa pirazol 3-(3-

bromofenil)-5-(3,4-dimetoksifenil)-1-fenil-

1H-pirazol dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV, FTIR, 1H-NMR, dan 

HRMS. Spektrum UV senyawa pirazol target 

menunjukkan adanya serapan maksimum 

pada pamjang gelombang 299 nm. 

Spektrum FTIR senyawa pirazol hasil 

sintesis menunjukkan serapan yang sesuai 

dengan gugus fungsi pada senyawa pirazol 

target. Vibrasi  gugus OH muncul pada 

bilangan gelombang 3178 cm-1. Bilangan 

gelombang 3129 menunjukkan adanya 

vibrasi ikatan C-H aromatik. Serapan pada 

bilangan gelombang 1583 cm-1 menunjukkan 

vibrasi ikatan C=N. Serapan pada bilangan 

gelombang 1498 cm-1 menunjukkan vibrasi 

ikatan C=C aromatik, sedangkan serapan 

pada bilangan gelombang 1363 cm-1, 1036 

cm-1 dan 768 cm-1 masing-masing 

menunjukkan vibrasi ikatan C-N, ikatan C-O 

dan ikatan C-Cl.  

Hasil analisis menggunakan 1H-NMR 

senyawa pirazol menunjukkan jumlah proton 

yang sesuai dengan jumlah yang diharapkan. 

Spektrum 1H-NMR senyawa pirazol 

menunjukkan pergeseran kimia yang sangat 

spesifik yang menyatakan hasil sintesis 

pirazol yang terbentuk tidak memiliki proton 

pada atom C-3 dan C-5. Spektrum 1H-NMR 

senyawa pirazol memiliki satu puncak proton 

khas pada atom C-4 dengan pergeseran kimia 

6,91 ppm dan memiliki orientasi sinyal 

singlet.  
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Proton pada karbon 5’’ muncul pada 

pergeseran kimia 6,96 dengan orientasi sinyal 

triplet. Proton pada karbon 3’’ muncul pada 

pergeseran kimia 7,08 dengan sinyal doublet. 

Proton pada karbon 4’, 4’’, 4’’’, 3’’’, 5’’’, 3’, 

5’, 2’ dan 6’ muncul pada pergeseran 7,41 - 

7,24 dan terbaca dengan sinyal multiplet 

karena adanya penumpukan sinyal yang 

dihasilkan sehingga terjadi tumpang tindih 

antar proton. Proton 6’’ muncul pada 

pergeseran kimia 7,44 dengan sinyal doublet. 

Proton 6’’’ muncul pada pergeseran kimia 

7,65 dengan sinyal doublet of doublet 

dikarenakan adanya kopling dari satu proton 

orto dan satu proton  meta. Proton pada gugus 

OH muncul pada pergeseran kimia paling 

besar yaitu 10,83 dikarenakan proton yang 

paling tak terlindungi (deshielding) 

dibandingkan dengan proton lainnya dengan 

sinyal singlet. 

Spektrum HRMS dari senyawa 

pirazol yang telah disintesis menunjukkan 

puncak ion molekul yang teramati sebagai 

[M+H]+ dengan m/z 347,0958 dengan 

kelimpahan 100%. Massa terhitung dari 

senyawa target dengan rumus molekul 

C21H15N2OCl menunjukkan [M+H]+ = 

347,0951. Selisih yang dihasilkan kecil yaitu 

0,0007, menunjukkan puncak ion molekul 

yang teramati sesuai dengan massa terhitung.  

Selain puncak ion molekul, terdapat puncak 

isotop pada m/z 350,1230 yang menunjukkan 

ciri khas dari atom Cl dengan isotop 35Cl dan 

37Cl. Karakterisasi senyawa pirazol 2-(5- 

(4-klorofenil)-1-fenil-1H-pirazol-3-il)fenol 

sesuai dengan struktur senyawa target. 

c. Molecular docking 

Penelitian ini dilakukan secara in 

silico dengan metode molecular docking 

antara reseptor terhadap senyawa hasil 

sintesis untuk mengetahui aktivitas senyawa 

tersebut dalam menghambat enzim 

tirosinase. Metode molecular docking adalah 

metode yang bermanfaat untuk mencari 

kombinasi interaksi protein dan ligan serta 

menjadi dasar penemuan obat secara simulasi 

(Setiawan & Irawan, 2017). Studi ini 

dilakukan terhadap reseptor target yang 

digunakan merupakan kristal protein dari 

Agaricus bisporus PDB ID: 2Y9X terikat 

dengan tropolon sebagai ligan alami. 

 

RMSD = 0,5792 Å  

Gambar 2.  Overlay konformasi  redocking  

                     ligan alami tropolon 

Pada proses validasi docking, yang dilihat 

adalah nilai RMSD (Root Mean Square 
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Deviation). RMSD merupakan parameter 

yang menggambarkan seberapa besar 

perubahan interaksi protein ligan pada 

struktur kristal sebelum dan sesudah di 

docking untuk mengetahui nilai 

penyimpangannya. Metode docking 

dikatakan valid apabila nilai RMSD ≤ 2 Å, 

yang artinya parameter docking yang 

digunakan telah valid sehingga metode 

docking dapat digunakan untuk docking 

senyawa  uji.  Hasil  validasi   pada  tropolon  

(Gambar 2) yaitu menunjukkan nilai RMSD 

0,5792 Å. Hal ini menunjukan bahwa metode 

docking yang digunakan telah valid dan 

pengaturan parameter yang digunakan 

memenuhi kriteria validasi, sehingga 

parameter tersebut dapat digunakan 

selanjutnya untuk docking senyawa uji.

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Gambar 3. Hasil visualisasi reseptor dengan (a) tropolon; (b) asam kojat; (c) senyawa target 

pirazolin (d) senyawa target pirazol  
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Tropolon sebagai ligan alami reseptor 

memiliki interaksi ikatan dengan asam amino 

aktif Cu400, Cu401, His61, His263, His259, 

His85 dan Val283 (Gambar 3). Berdasarkan 

jenis interaksi yang terbentuk, senyawa 

pirazolin memiliki pola ikatan yang mirip 

dengan tropolon, diantaranya memiliki 

interaksi dengan asam amino His263, 

His259, His85 dan Val283. Senyawa pirazol 

juga memiliki interaksi dengan asam amino 

His263, His259, His85, Val283 dan Cu400. 

Sedangkan asam kojat sebagai kontrol positif 

memiliki interaksi dengan asam amino 

His263, His85, His61, Val283, Cu400 dan 

Cu401. Hasil uji menunjukkan bahwa 

senyawa target pirazolin memiliki energi 

bebas ikatan (skor S) = -10,5357 kkal/mol 

sedangkan senyawa target pirazol = -9,5256 

kkal/mol. Jika dilihat dari kontrol positifnya 

yaitu asam kojat  memiliki energi bebas 

ikatan (skor S) = -8,8671 kkal/mol. 

Berdasarkan kemiripan interaksi dan nilai 

energi bebas ikatan (skor S), dapat diketahui 

bahwa senyawa pirazolin dan pirazol 

diprediksi memiliki aktivitas yang cukup 

baik dalam penghambatan enzim tirosinase. 

 

KESIMPULAN 

Senyawa pirazolin 2-(5-(2-

klorofenil)-1-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-

il)fenol telah berhasil disintesis dengan 

rendemen sebesar 65,39 %. Senyawa pirazol 

2-(5-(2-klorofenil)-1-fenil-1H-pirazol-3-il) 

fenol telah berhasil disintesis dari senyawa 

pirazolin 2-(5-(2-klorofenil)-1-fenil-4,5-

dihidro-1H-pirazol-3-il)fenol dan asam asetat 

glasial menggunakan refluks dengan 

rendemen sebesar 26,08%. Hasil 

karakterisasi menggunakan spektroskopi 

UV, FTIR, 1H-NMR dan HRMS 

menunjukkan bahwa struktur senyawa 

pirazolin dan pirazol yang disintesis telah 

sesuai dengan senyawa target yang 

diharapkan. Aktivitas senyawa target cukup 

baik dalam menghambat enzim tirosinase 

yang dikonfirmasi melalui molecular 

docking. 
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