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ABSTRACT 

Pyrazoline is a secondary metabolic compound with five circular heterocyclic structures that has 

three carbon atoms and two nitrogen atoms position close to each other. Pyrazoline has high 

toxicity and possess various bioactivities such as antitumor and anticancer agent. Pyrazoline (5-

(4-bromophenyl)-3-(1-hydroxynaphthalene-2-yl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole compound 

has successfully synthesized with two phases of reaction. The reaction begins formation of 

chalcone 3-(4-bromophenyl)-1-(1-hydroxynaphthalene-2-yl)-2-propen-1-on by reacting 1-

hydroxy-2-acetylnaphthalene compound with 4-bromobenzaldehide. Chalcone synthesis through 

claisen-schmidt condensation reactions with yield 85,86%. The next step was reacted chalcone 

with phenilhydrazine to produce target compound used sodium hydoxide catalyst. The target 

compound synthesis method was sealed-vessel reactor used monowave then produce yield 

41,07%. Pyrazoline compound ware purified by recrystallization then tested for purity with TLC 

test, melting point and HPLC analysis and confirming its structure based on spectroscopic data 

of UV and FTIR. The synthesized product was screened for toxicity capability by brine shrimp 

lethality test (BSLT) using Artemia salina Leach larvae. Pyrazoline compounds have LC50 value 

for pyrazoline are 8,38 µg/mL which can be interpreted as the synthesized compounds are very 

toxic. 
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ABSTRAK 

Pirazolin merupakan senyawa metabolit sekunder dengan struktur heterosiklik lingkar lima yang 

memiliki tiga atom karbon dan dua atom nitrogen yang saling berdekatan. Senyawa pirazolin 

diketahui memiliki sifat toksik dan berbagai bioaktivitas diantaranya sebagai agen antitumor dan 

antikanker. Senyawa pirazolin (5-(4-bromofenil)-3-(1-hidroksinaftalen-2-il)-1-fenil-4,5-dihidro-

1H-pirazol telah berhasil disintesis dengan dua tahapan reaksi. Reaksi diawali pembentukan 

senyawa kalkon 3-(4-bromofenil)-1-(1-hidroksinaftalen-2-il)-2-propen-1-on dengan mereaksikan 

1-hidroksi-2-asetonaftalen dan 4-bromobenzaldehid. Sintesis kalkon melalui reaksi kondensasi 

Claisen-Schmidt dengan hasil rendemen yang terbentuk sebanyak 85,86%. Kalkon selanjutnya 

direaksikan dengan fenilhidrazin untuk menghasilkan senyawa target menggunakan katalis 

natrium hidroksida. Metode sintesis senyawa target yang dipakai yaitu reaktor tabung bertutup 

menggunakan monowave menghasilkan rendemen sebesar 41,07%. Senyawa pirazolin target 

dimurnikan dengan cara rekristalisasi kemudian diuji kemurniannya dengan menggunakan uji 

KLT, titik leleh dan analisis HPLC. Kemudian dikonfirmasikan strukturnya berdasarkan data 

spektroskopi UV dan FTIR. Produk yang dihasilkan dievaluasi kemampuan toksisitasnya dengan 

metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) terhadap larva Artemia salina Leach. Senyawa 

pirazolin memiliki nilai LC50 sebesar 8,38 µg/mL dimana dapat diinterpretasikan bahwa senyawa 

hasil sintesis bersifat sangat toksik. 

 

Kata Kunci : BSLT, pirazolin, sintesis, toksisitas 
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PENDAHULUAN 

Senyawa organik merupakan 

senyawa yang menjadi dasar perkembangan 

industri kimia dan farmasi untuk mensintesis 

molekul target dari beberapa senyawa 

menggunakan bermacam metode. Sintesis 

cincin heterosiklik adalah salah satu metode 

sintesis yang masih terus dikembangkan 

karena kebanyakan molekul di alam 

memiliki cincin heterosiklik yang kurang 

bervariasi. Hampir sebagian besar bagian 

cincin heterosiklik tersebut memiliki 

aktivitas biologis yang beragam baik dari 

senyawa bahan alam maupun hasil sintesis 

dan berguna sebagai obat (Haq, 2016).  

Alkaloid adalah senyawa metabolit 

sekunder mengandung atom nitrogen yang 

dapat ditemukan pada tumbuh-tumbuhan, 

hewan ataupun mikroorganisme dengan 

aktivitas biologis yang luas. Senyawa 

alkaloid bersifat alkali karena adanya 

sepasang elektron bebas yang dimiliki oleh 

nitrogen sehingga dapat mendonorkan 

elektron. Alkaloid dapat ditemukan dalam 

bentuk cincin heterosiklik seperti piridin, 

quinazolin, imidazol, pirazol, pirazolin dan 

lain sebagainya (Dewick, 2009). Pirazolin 

merupakan salah satu senyawa alkaloid 

dengan efek farmakologi yang menarik 

untuk dipelajari. 

Pirazolin merupakan senyawa 

organik heterosiklik lingkar lima yang 

mengandung cincin aromatik memiliki tiga 

atom karbon dan dua atom nitrogen dengan 

posisi yang saling berdekatan satu sama lain 

(Rahman et al., 2010). Berbagai senyawa 

pirazolin yang telah berhasil di sintesis 

mempunyai berbagai aktivitas biologi 

melalui beberpa uji seperti uji aktivitas 

antibakteri (Raut et al., 2020), antioksidan 

(Jasril et al., 2019), antikanker payudara 

(Jasril et al., 2020), antitumor, anti-inflamasi 

(Karabacak et al., 2015) dan aktivitas toksik 

yang tinggi (Ethiraj et al., 2012).  

Tingginya aktivitas biologis yang 

dimiliki senyawa pirazolin menjadikan 

senyawa ini penting, namun ketersediaan 

senyawa pirazolin di alam terbatas karena 

senyawa dengan ikatan N-N sulit dibentuk 

oleh organime hidup (Ahmad et al., 2016). 

Oleh karena itu perlu dilakukan proses 

sintesis turunan dari senyawa pirazolin. 

Sintesis pirazolin dalam penelitian 

ini dibuat dengan cara mereaksikan senyawa 

kalkon tersubtitusi gugus halogen dan 

hidroksi dengan fenilhidrazin dalam pelarut 

etanol melalui reaksi adisi nukleofilik 

menggunakan katalis natrium hidroksida 

sebagai agen siklisasi. Pirazolin yang 

dihasilkan memiliki struktur baru untuk 

menambah variasi senyawa dengan bantuan 
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monowave yang memiliki keunggulan 

seperti waktu reaksi yang singkat, hasil 

produk tinggi dan ramah lingkungan.  

Etiraj et al., (2012) telah berhasil 

melakukan sintesis senyawa pirazolin dari 

reaksi kalkon berinti naftalen dengan 

hidrazin hidrat menggunakan metode refluks 

menghasilkan rendemen yang besar yaitu 

81% dan memiliki sifat sitotoksik yang baik. 

Selain itu, menurut Olsen et al., (2017) hasil 

sintesis senyawa heterosiklik lingkar lima 

yang tersubstisusi gugus halogen memiliki 

aktivitas biologis yang tinggi. Oleh karena 

itu, penelitian ini menjadi menarik karena 

modifikasi struktur dengan adanya gugus 

halogen bromo serta hidroksi yang terikat 

pada senyawa target dimana secara 

biogenetika sulit ditemukan di alam. Sintesis 

ini dapat menambah variasi struktur 

senyawa kalkon dan pirazolin yang 

dihasilkan serta dapat menggali potensi 

bioaktivitasnya. Hasil sintesis diharapkan 

menghasilkan senyawa baru dengan 

aktivitas dan stabilitas yang baik, selektif, 

toksisitas yang tinggi dengan efek samping 

yang rendah. Senyawa hasil sintesis diuji 

bioaktivitasnya melalui uji toksisitas 

menggunakan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT). 

 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah oven microwave 

(Samsung ME109F), Monowave 50 (Anton 

Paar), tabung reaksi bertutup, satu set alat 

destilasi, neraca analitik (NEWTECH), 

pompa vakum (GAST), corong buchner, 

chamber, alat penentu titik leleh Fisher John 

(SMP 11-Stuart®), pipet mikro, lampu UV 

254 dan 366 nm (Cole-Parmer), 

spektrofotometer UV-Visible (Genesys 10S 

UV-VIS v4.002 2L9N175013), HPLC 

(UFLC Prominance-Shimadzu LC Solution, 

Detektor UV SPD 20AD), spektrofotometer 

FTIR (FTIR Shimadzu IR Prestige-21) serta 

alat gelas yang umum digunakan di 

Laboratorium Kimia FMIPA Universitas 

Riau. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 1-hidroksi-2-

asetilnaftalen (Merck), 4-bromobenzaldehid 

(Merck), natrium hidroksida (NaOH) 

(Merck), fenilhidrazin (Merck), asam 

klorida (SmartLab), etanol absolut (Merck), 

indikator universal, pelat KLT GF254 

(Merck), kertas saring, metanol, n-heksana, 

etilasetat, dikrolometana, kloroform dan 

akua DM. 
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b. Sintesis senyawa kalkon 3-(4-

bromofenil)-1-(1-hidroksinaftalen-2-il)-

2-propen-1-on 

Senyawa 4-bromobenzaldehid 2 

mmol, 1-hidroksi-2-asetilnaftalen 2 mmol 

dan larutan NaOH 3N 4 mL dilarutkan 

dalam pelarut etanol absolut 8 mL di dalam 

erlenmeyer. Campuran kemudian diiradiasi 

gelombang mikro dengan daya 180 W 

selama 15 menit (sampai selesai bereaksi). 

Kontrol reaksi dilakukan setiap 2 menit 

menggunakan KLT. Campuran reaksi yang 

diperoleh kemudian dinetralkan dengan 

asam klorida 3N dan didiamkan semalaman 

di dalam lemari pendingin untuk 

memaksimalkan terbentuknya endapan. 

Endapan yang terbentuk disaring 

menggunakan corong buchner dan dicuci 

dengan akua DM dingin dan   n-heksana 

dingin lalu dikeringkan pada suhu ruang. 

Padatan kalkon yang tidak murni 

direkristalisasi dengan pelarut yang sesuai. 

Selanjutnya, padatan yang diperoleh diuji 

kemurniannya melalui uji KLT, pengukuran 

titik leleh dan analisis HPLC. 

c. Sintesis senyawa Pirazolin (5-(4-

bromofenil)-3-(1-hidroksinaftalen-2-il)-

1-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol 

Senyawa kalkon 3-(4-bromofenil)-1-

(1-hidroksinaftalen-2-il)-2-propen-1-on 1 

mmol dan fenilhidrazin 5 mmol dilarutkan 

dalam pelarut etanol absolut 7 mL di dalam 

tabung reaksi tertutup yang dilengkapi 

dengan stirer. Campuran ditambahkan 

dengan katalis NaOH 3N dalam metanol 

sebanyak 1 mL dan monowave selama 2 jam 

pada suhu 80°C (Gambar 1). Reaksi 

dikontrol setiap 1 jam menggunakan KLT. 

Campuran reaksi yang diperoleh kemudian 

dinetralkan dengan asam klorida 3N dan 

didiamkan semalaman di dalam lemari 

pendingin untuk memaksimalkan 

terbentuknya endapan. Kemudian padatan 

yang diperoleh disaring menggunakan 

corong Buchner. Padatan pirazolin yang 

tidak murni direkristalisasi dengan pelarut 

yang sesuai. Selanjutnya senyawa yang 

diperoleh diuji kemurniannya dengan KLT, 

pengukuran titik leleh, dan analisis HPLC.  

d. Karakterisasi Senyawa 

Senyawa murni yang diperoleh 

kemudian diidentifikasi strukturnya melalui 

analisis spektroskopi UV dan FTIR yang 

dilakukan di Jurusan Kimia FMIPA 

Universitas Riau.  

e. Uji toksisitas BSLT (Brine Shrimp 

Lethality Test) 

1. Pembiakan larva Artemia salina Leach 

Telur udang (Artemia salina Leach) 

yang diambil dari koleksi Laboratorium 

Oseanografi Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas 
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Perikanan dan Kelautan Universitas Riau 

ditetaskan kedalam wadah yang berisi air 

laut. Setelah itu wadah dibagi menjadi dua 

bagian dengan dibatasi pembatas yang sudah 

dilapisi aluminium foil. Pada wadah bagian 

pertama diberi cahaya lampu dan aerasi 

sedangkan bagian yang kedua tidak terkena 

lampu. Telur Artemia salina diletakkan 

dibagian wadah yang tidak terkena cahaya 

lampu. Kemudian telur tersebut dibiarkan 

selama 48 jam agar menetas membentuk 

larva. Larva udang yang baru menetas akan 

bergerak ke bagian wadah yang terkena 

cahaya lampu. Larva inilah yang siap untuk 

digunakan sebagai hewan uji toksisitas.  

2. Uji toksisitas dengan metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT) 

Masing-masing vial uji dikalibrasi sebanyak 

5 mL lalu sampel pirazolin sebanyak 5 mg 

dilarutkan dalam 5 mL etil asetat (larutan 

induk,  konsentrasi 1000 µg/mL). Larutan 

induk dibuat dengan konsentrasi yang 

berbeda melalui pengenceran bertingkat 

yaitu 100 ; 10 ; 1 dan 0,1µg/mL. Larutan 

sampel dipipet kedalam masing-masing vial 

sebanyak 0,5 mL, lalu pelarut diuapkan 

hingga kering. Konsentrasi yang digunakan 

untuk uji senyawa pirazolin berturut-turut 

1000 ; 100 ; 10 ; 1 dan 0,1 µg/mL. 

Selanjutnya kedalam masing-masing vial 

ditambah 50 µL DMSO dan sedikit air laut. 

Kemudian, dari masing-masing vial 

dimasukkan larva udang Artemia salina 

Leach sebanyak 10 ekor dan ditambahkan 

air laut sampai batas kalibrasi. Vial lain 

yang telah dikalibrasi sebanyak 5 mL 

disiapkan sebagai kontrol, vial itu diisi 

dengan 50 µL DMSO menggunakan pipet 

mikro tanpa senyawa uji dan ditambahkan 

sedikit air laut sebelum batas kalibrasi, 

kemudian ditambahkan larva udang Artemia 

salina Leach sebanyak 10 ekor dan 

ditambahkan air laut sampai batas kalibrasi. 

Selanjutnya vial uji dan kontrol dibiarkan 

selama 24 jam lalu larva udang yang masih 

hidup dihitung dan dicatat. Pengujian 

dilakukan tiga kali pengulangan dengan 

perlakuan sama untuk setiap konsentrasi. 

Tingkat toksisitas diukur dengan melihat 

persentase larva yang mati. Data yang 

diperoleh dianalisis untuk menentukan nilai 

LC50 dengan metode kurva menggunakan 

tabel analisis probit. 

3. Analisis data toksisitas 

Pengaruh penambahan senyawa 

pirazolin terhadap larva Artemia salina 

Leach diamati dengan melakukan 

perhitungan dan pengolahan data statistik 

analisis probit. Perhitungan ini dilakukan 

dengan membandingkan antara larva yang 

mati terhadap jumlah larva keseluruhan 

sehingga diperoleh persen kematian. 
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Kemudian dilihat dalam tabel nilai probit, 

dari tabel inilah akan diketahui nilai probit 

dan dimasukkan kedalam persamaan regresi, 

sehingga diperoleh nilai LC50. Persamaan 

regresi : 

y       = ax + b 

LC50 = anti log x 

Keterangan : 

x : Log Konsentrasi  

y : Nilai Probit 

a : Slope (kemiringan)  

b : Intercept (garis potong) 

Hasil uji toksisitas baik apabila 

senyawa bahan alam mempunyai nilai 

LC50 kecil dari 1.000 ppm, sedangkan 

untuk senyawa sintesis murni dianggap 

menunjukkan aktivitas toksisitas yang 

baik apabila mempunyai nilai LC50 kecil 

dari 200 ppm (Meyer et al., 1982). 

 

  

 

Gambar 1. Skema sintesis senyawa kalkon dan pirazolin target

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sintesis senyawa pirazolin 5-(4-

bromofenil)-3-(1-hidroksinaftalen-2-il)-1-

fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol (PF-NH1-4Br) 

telah dilakukan pada penelitian ini melalui 

dua tahapan reaksi (Gambar 1). Pada tahap 

pertama disintesis senyawa kalkon 3-(4-

bromofenil)-1-(1-hidroksinaftalen-2-il)-2-

propen-1-on dari senyawa 1-hidroksi-2-

asetilnaftalen dan 4-bromobenzaldehid 



  8 

 

dengan bantuan katalis NaOH 3N. Sintesis 

menggunakan iradiasi gelombang mikro 

dengan daya 180 W selama 15 menit. Energi 

iradiasi yang dihasilkan langsung 

berinteraksi dengan senyawa yang bersifat 

polar. Sehingga terjadi penyerapan iradiasi 

gelombang mikro oleh senyawa-senyawa 

polar yang mengakibatkan molekul-molekul 

berotasi dan saling bertumbukan yang 

menghasilkan energi kinetik kemudian 

diubah menjadi energi kalor secara merata. 

Selain itu juga menghasilkan rendemen 

produk yang banyak, mudah dikendalikan 

serta meminimalisir terbentuknya produk 

samping.  

Reaksi senyawa kalkon target 

melalui reaksi kondensasi aldol atau dikenal 

juga reaksi Claisen-Schmidt. Senyawa yang 

dihasilkan berwarna oranye dengan berat 

0,606 gram dan rendemen 85,86% setelah 

dilakukan rekristalisasi menggunakan 

pelarut yang sesuai. uji kemurnian dilakukan 

dengan uji KLT menggunakan sistem 3 

eluen berbeda dan hasil yang didapatkan 

menunjukkan satu noda pada pelat yang 

menunjukkan bahwa senyawa telah murni. 

Hasil pengukuran titik leleh senyawa kalkon 

adalah 164-166°C, dimana senyawa tersebut 

dapat dikatakan murni karena memiliki 

rentang titik leleh sebesar 2°C.  

Analisis spektroskopi FTIR senyawa 

kalkon hasil sintesis menunjukkan beberapa 

puncak pada bilangan gelombang yang 

sesuai dan vibrasi ikatan yang khas untuk 

gugus fungsi pada senyawa kalkon target. 

Hasil analisis  dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Analisis data spektroskopi FTIR 

senyawa kalkon hasil sintesis 

Vbrasi Ikatan Bilangan 

Gelombang (cm-1) 

C-H aromatik 

C=O 

C=C alkena  

C=C aromatik 

C-Br 

3055  

1638 

1573 

1564 

651 

Tahapan selanjutnya yaitu sintesis 

senyawa pirazolin PF-NH1-4Br dari 

senyawa kalkon hasil sintesis dengan 

fenilhidrazin melalui reaksi siklisasi dengan 

katalis basa NaOH 3N dalam metanol. 

Reaksi pembentukan senyawa pirazolin ini 

dilakukan dengan monowave selama 2 jam 

menggunakan tabung reaksi bertutup yang 

dilengkapi stirrer (kecepatan putaran 1000 

rpm), pemanasan dengan suhu 80°C dan 

adanya tekanan. monowave digunakan 

karena pengadukannya konstan dan suhu 

yang stabil serta adanya tekanan pada alat 

sehingga proses terjadinya reaksi lebih 

singkat, ramah lingkungan dan rendemen 

senyawa target yang dihasilkan banyak.  
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Reaksi dapat dianggap selesai bila 

pada hasil KLT menunjukkan noda senyawa 

pirazolin yang tidak lagi sejajar dengan noda 

senyawa prekursor. Selain itu, perbedaan 

yang menandakan senyawa pirazolin telah 

terbentuk dapat dilihat dari warna noda yang 

dihasilkan pada KLT akan terlihat warna 

yang spesifik pada lampu UV 254 nm dan 

366 nm yaitu warna pendar biru. Campuran 

reaksi dinetralkan dengan asam klorida 3N 

dan didiamkan dalam lemari pendingin 

semalaman.  Endapan yang terbentuk yaitu 

berwarna kuning pucat (Gambar 2) dengan 

berat 0,178 gram dan rendemen sebesar 

41,07% melalui proses rekristalisasi 

menggunakan pelarut yang sesuai. 

 

Gambar 2. Senyawa Pirazolin PF-NH1-4Br 

hasil sintesis 

Senyawa pirazolin PF-NH1-4Br 

diindikasikan murni menggunakan uji KLT, 

pengukuran titik leleh dan HPLC. Hasil uji 

KLT dengan menggunakan sistem 3 eluen 

berbeda. Hasil pengukuran titik leleh 

senyawa pirazolin adalah 167-168°C, 

dimana senyawa tersebut dapat dikatakan 

murni karena memiliki range titik leleh 

sebesar 1°C. Kemudian, pada analisis HPLC 

yang menunjukkan satu puncak dominan 

pada waktu retensi 17,1 menit dengan 

panjang gelombang 300 nm dan pada waktu 

retensi 17,1 dengan panjang gelombang 366 

nm yang mempertegas kemurnian senyawa 

pirazolin. Kemudian  senyawa diidentifikasi 

strukturnya menggunakan spektroskopi UV 

dan FTIR.  

Hasil analisis dengan spektroskopi 

UV senyawa tersebut memperlihatkan 

adanya dua serapan maksimum pada 

panjang gelombang (λ) 300 dan 366 nm. 

Pada λ 300 nm merupakan nilai panjang 

gelombang yang menunjukkan adanya 

transisi elektron dari π→π* pada sistem 

terkonjugasi cincin fenil tersubstitusi          

p-bromo. Sedangkan pada λ 366 nm 

merupakan transisi elektron π→π* pada 

cincin naftalen. Pada cincin naftalen nilai λ 

lebih besar karena sistem terkonjugasi pada 

cincinnya lebih panjang dimana energi yang 

dibutuhkan akan lebih sedikit untuk 

terjadinya transisi elektron dibandingkan 

dengan cincin fenil tersubstitusi p-bromo. 

Analisis spektrum FTIR senyawa 

pirazolin hasil sintesis menunjukkan serapan 

yang sesuai dengan gugus fungsi pada 

senyawa pirazolin target. Hasil analisis  

dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Analisis data spektroskopi FTIR 

senyawa pirazolin PF-NH1-4Br 

Vbrasi Ikatan Bilangan 

Gelombang (cm-1) 

C-H aromatik 

C-H alifatik 

C=N 

C=C aromatik 

C-N 

C-Br 

3032  

2903 

1597 

1499 

1387  

684 

Berdasarkan data yang diperoleh, 

vibrasi ikatan C=N dan C-N merupakan ciri 

khas dari cincin pirazolin. Spektrum FTIR 

senyawa kalkon dengan senyawa pirazolin 

target terlihat perbedaan yang signifikan, 

salah satunya yaitu bilangan gelombang 

1630-1760 cm-1 muncul pada senyawa 

kalkon yang tidak terdapat pada spektrum 

FTIR senyawa pirazolin PF-NH1-4Br. Hal 

tersebut menandakan tidak ada gugus 

karbonil (C=O) pada senyawa PF-NH1-4Br.  

Senyawa pirazolin PF-NH1-4Br 

hasil sintesis dilakukan uji toksisitas untuk 

mengetahui sifat toksik (racun) dan 

keamanannya sebagai senyawa obat. Uji 

toksisitas menggunakan metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT). Metode ini 

digunakan karena proses pengerjaan yang 

mudah, sederhana, cepat, murah dan 

memiliki korelasi positif terhadap aktivitas 

antikanker. Hasil uji toksisitas senyawa 

pirazolin PF-NH1-4Br menunjukkan bahwa 

senyawa ini bersifat sangat toksik dengan 

harga LC50 = 8,38 µg/mL. 

KESIMPULAN 

Senyawa kalkon 3-(4-bromofenil)-1-

(1-hidroksinaftalen-2-il)-2-propen-1-on telah 

berhasil disintesis menggunakan metode 

iradiasi gelombang mikro dengan rendemen 

sebesar 85,86%. Senyawa pirazolin (5-(4-

bromofenil)-3-(1-hidroksinaftalen-2-il)-1-

fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol juga berhasil 

disintesis menggunakan monowave selama 2 

jam dengan rendemen sebesar 41,07 %. 

Hasil karakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV dan FTIR menunjukkan 

bahwa struktur senyawa pirazolin yang 

disintesis telah sesuai dengan senyawa target 

yang diharapkan. Uji toksisitas senyawa 

pirazolin PF-NH1-4Br hasil sintesis 

menunjukkan bahwa senyawa ini bersifat 

sangat toksik dengan nilai LC50 yaitu 8,38 

µg/mL.  
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