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ABSTRACT 

Pyrazolin is a dihydropyrazole derivative which is an azole group compound with a 5-heterocyclic 

structure containing 2 nitrogen atoms. Pyrazoline is known to have several bioactivities, one of 

which is antidiabetic. Pyrazoline (E)-7-(3-bromobenzyliden)-3-(3-bromophenyl)-3,3a,4,5,6,7-

hexahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-2- Carbotioamides are synthesized from bromo-

substituted curcumin and thiosemicarbazide through the Claisent-Schmidt condensation reaction. 

The structure of the synthesized compound was confirmed by characterization using UV, FTIR, 

1H-NMR and HRMS spectroscopy. Pyrazoline were tested for their antidiabetic activity through 

molecular docking and in vitro studies. Molecular docking studies were carried out on the crystal 

structure of human lysosomal α-glucosidase (PDB ID: 5NN5) and compared it with acarbose as a 

positive control. The activity of the pyrazoline PL-3Br-PN is classified as weak in inhibiting the 

α-glucosidase enzyme, which is 10.876% and confirmed by molecular docking studies that it only 

has one hydrogen bond interaction in common with acarbose, namely the amino acid His674 and 

a large bond free energy of -15,5423 kcal/mol compared to acarbose which is -21,3876 kcal/mol. 
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ABSTRAK 

Pirazolin adalah turunan dihidropirazol yang merupakan senyawa golongan azol dengan struktur 

heterosiklik-5 yang mengandung 2 atom nitrogen. Pirazolin diketahui mempunyai beberapa 

bioaktivitas, salah satunya adalah antidiabetes. Senyawa pirazolin (E)-7-(3-bromobenziliden)-3-

(3-bromofenil)-3,3a,4,5,6,7-heksahidro-2H-pirazolo[4,3-c]piridin-2-karbotioamida disintesis dari 

kurkumin yang tersubtitusi bromo dan tiosemikarbazid melalui reaksi kondensasi Claisent-

Schmidt. Senyawa hasil sintesis dikonfirmasi strukturnya melalui karakterisasi dengan 

spektroskopi UV, FTIR, 1H-NMR dan HRMS. Senyawa pirazolin diuji aktivitasnya sebagai 

antidiabetes melalui studi molecular docking dan in vitro. Studi molecular docking dilakukan 

terhadap struktur kristal human lysosomal α-glukosidase (PDB ID: 5NN5) dan dibandingkan 

dengan akarbosa sebagai kontrol positifnya. Aktivitas senyawa pirazolin PL-3Br-PN tergolong 

lemah dalam menghambat enzim α-glukosidase yaitu sebesar 10,876% dan dikonfirmasi dengan 

studi molecular docking yang hanya memiliki satu interaksi ikatan hidrogen yang sama dengan 

akarbosa yaitu dengan asam amino His674 serta energi bebas ikatan yang besar yaitu -15,5423 

kkal/mol dibandingkan dengan akarbosa yaitu -21,3876 kkal/mol. 

 

Kata Kunci: antidiabetes, docking, pirazolin 
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PENDAHULUAN 

Diabetes mellitus adalah suatu 

penyakit yang ditandai dengan penurunan 

sekresi dan resistensi insulin atau keduanya 

karena kelainan metabolik yang 

menyebabkan naiknya kadar glukosa darah 

(hiperglikemia) pada kondisi normal (Weni 

et al., 2020). Menurut International Diabetes 

Federation, terdapat 10 negara dengan 

tingkat penderita diabetes mellitus paling 

tinggi yaitu China pada peringkat pertama, 

kemudian diikuti oleh India, USA, Brazil, 

Rusia, Meksiko, Indonesia, Jerman, Mesir 

dan Jepang (Puspitayanti & Muhtadi, 2017). 

Enzim α-glukosidase adalah enzim yang 

berperan dalam pemecahan karbohidrat 

menjadi glukosa, untuk mencegah naiknya 

gula darah dibutuhkan inhibitor enzim α-

glukosidase. Inhibitor enzim α-glukosidase 

standar yang telah diakui oleh WHO dan IDF 

adalah acarbose dan miglitol. Namun obat ini 

juga dilaporkan menyebabkan berbagai efek 

samping seperti kembung, mual, dan diare 

(Weni et al., 2020). 

Senyawa heterosiklik yang telah 

banyak dieksplorasi untuk pengembangan 

molekul obat dalam farmasi adalah pirazolin. 

Pirazolin adalah turunan dihidropirazol yang 

merupakan senyawa golongan azol dengan 

struktur heterosiklik-5 yang mengandung 2 

atom nitrogen. Pada penelitian sebelumnya, 

pirazolin diketahui mempunyai bioaktivitas 

seperti antiinflamasi, antimikroba, 

antibakteri, antidiabetes dan antipiretik (Kilo 

et al., 2019). Ciri penting dari senyawa 

bioaktif heterosiklik adalah berbagai 

heteroatom penyusunnya termasuk nitrogen, 

sulfur dan oksigen. Heteroatom ini secara 

langsung mempengaruhi reaktivitas kerangka 

target, aktivitas (toksikologi) senyawa, 

interaksi antara obat target dan inhibitor 

target yang berbeda, serta mampu 

mempengaruhi metabolisme dan 

farmakokinetik (Bozorov et al., 2019). 

Sintesis senyawa pirazolin pada 

umumnya dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 

pertama adalah sintesis senyawa kalkon 

melalui reaksi kondensasi aldol 

menggunakan turunan benzaldehid dan keton 

sebagai starting material dalam suasana 

asam atau basa. Tahapan kedua, sintesis 

senyawa kalkon dengan turunan hidrazin 

membentuk senyawa pirazolin (Singh et al., 

2009). Sintesis senyawa pirazolin dapat 

dilakukan menggunakan katalis asam atau 

basa, pemanasan, pengadukan, dan radiasi 

menggunakan gelombang mikro (Azarifar & 

Shaebanzadeh, 2002). Menurut Nurlaili et 

al., (2018), beberapa tahun terakhir ini 

penggunaan energi microwave dalam reaksi 

organik sangat populer karena lebih aman, 

ramah lingkungan (green chemistry), cepat 
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dan menghasilkan produk yang lebih banyak 

dibandingkan metode konvensional. 

Salah satu upaya untuk mengetahui 

aktivitas antidiabetes dari senyawa pirazolin 

adalah melalui studi molecular docking. 

Molecular docking merupakan strategi 

structure-based drug design untuk 

menentukan interaksi yang terjadi antara 

ligan atau senyawa uji terhadap protein target 

melalui perkiraan apakah interaksi ligan-

protein berikatan dengan afinitas yang kuat 

(McInnes, 2007). Molecular docking 

merupakan metode yang menerapkan 

simulasi grafis tiga dimensi yang mengamati 

interaksi antara ligan dan reseptor (Gareth, 

2003). Molecular docking telah memegang 

peranan penting dalam kesuksesan dalam 

desain obat secara struktural dan telah 

digunakan secara luas dalam bidang industri 

dan akademis (Irwin et al., 2009). 

Pengembangan obat dengan komputasi 

molecular docking diharapkan dapat 

menghemat biaya dan waktu pencarian obat 

(Huang & Zou, 2006).  

Penelitian yang disintesis oleh (Jasril 

et al., 2019) menunjukkan bahwa senyawa 5-

(2-bromophenyl)-3-(naphthalen-1-yl)-4,5-

dihydro-1H-pyrazole dapat dikembangkan 

sebagai agen aktif antidiabetes baru. Evaluasi 

in vivo menunjukkan bahwa senyawa ini 

memiliki kemampuan yang baik untuk 

meningkatkan persentase perubahan kadar 

glukosa darah dan pencegahan penurunan 

berat badan, penurunan air minum serta 

penurunan volume urin, secara signifikan (P 

< 0,05).   

Berdasarkan uraian diatas, maka 

dilakukan penelitian sintesis senyawa 

turunan pirazolin. Pada penelitian ini 

digunakan pirazolin tersubstitusi bromo 

sebagai antidiabetes secara molecular 

docking dan in vitro. Metode molecular 

docking digunakan untuk mengetahui 

interaksi antara pirazolin tersubstitusi bromo 

dengan reseptor pada tubuh untuk terjadinya 

diabetes mellitus dan studi in vitro dalam 

menghambat efek α-glukosidase. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah oven microwave 

(Samsung), Monowave 50 (Anton Paar), 

tabung reaksi bertutup, satu set alat destilasi, 

neraca analitik, pompa vakum (GAST), 

corong Buchner, bejana KLT, alat penentu 

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

lampu UV (Camag® 254 dan 366 nm), 

spektrofotometer UV-Visible (Genesys 10S 

UV-VIS v4.002 2L9N175013), HPLC 

(UFLC Prominance- Shimadzu LC Solution, 

Detektor UV SPD 20AD), spektrofotometer 
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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 4-piperidon monohidrat 

hidroklorida (C5H9NO.H2O.HCl) (Merck), 3-

bromobenzaldehid (C7H5BrO) (Aldrich), 

natrium hidroksida (NaOH) (Merck), asam 

klorida (HCl) (Merck), tiosemikarbazid 

(CH5N3S) (Merck), pelat Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT) GF254 (Merck), metanol 

(CH3OH), etanol (C2H5OH), n-heksana, 

(C6H14), etil asetat (C4H8O2), diklorometana 

(CH2Cl2), indikator universal dan akua DM.  

 

b. Enzim dan perangkat lunak  

Enzim yang digunakan pada 

penelitian ini adalah α-glukosidase 

(SigmaAldrich) dan struktur kristal protein α-

glukosidase (PDB ID: 5NN5) dari 

(http://www.rscb.org). Perangkat lunak yang 

digunakan adalah Molecular Operating 

Environment 2019 (MOE 2019.0102) 

(Chemical Computing Group), Discovery 

Studio Visualizer v21.1.0.20298 (Dassault 

Systemes BIOVIA), dan ChemDraw 

Professional 15.0 (PerkinElmer). 

PROSEDUR PENELITIAN 

a. Sintesis senyawa kurkumin  3,5-bis((E)-

3- bromobenzylidene)piperidin-4-one 

Campuran senyawa 4-piperidon 

monohidrat hidroklorida (0,297 g, 3 mmol) 

dan 3-bromobenzaldehid (1,11 g, 6 mmol) 

ditambahkan pelarut etanol 3 mL dan katalis 

basa yaitu NaOH 6N (1,5 mL). Campuran 

tersebut di microwave 180 watt selama 7 

menit. Skema sintesis senyawa kurkumin 

dapat dilihat pada Gambar 1.  Reaksi 

dikontrol setiap 1 menit sekali dengan KLT. 

Setelah reaksi selesai, senyawa didiamkan 

pada lemari pendingin selama 24 jam. 

Padatan yang diperoleh disaring 

menggunakan corong Buchner dan dicuci 

dengan n-heksana dingin. Senyawa yang 

diperoleh diuji kemurniannya dengan KLT 

dan pengukuran titik leleh. Senyawa 

diidentifkasi dengan spektroskopi FTIR. 

 

b. Sintesis senyawa pirazolin PL-3Br-PN  

Campuran senyawa kurkumin (0,433 

g, 1 mmol) dan tiosemikarbazid (0,1822 g, 2 

mmol) ditambahkan pelarut etanol 5 mL dan 

NaOH 6N (1 mL) sebagai katalis. Campuran 

tersebut direaksikan menggunakan 

monowave dengan kecepatan pengadukan 

1000 rpm selama 3 jam pada suhu 80°C.  

Skema sintesis senyawa pirazolin dapat 

dilihat pada Gambar 1. Reaksi dikontrol 

setiap 1 jam dengan KLT. Setelah reaksi 
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selesai, campuran reaksi ditambahkan akua 

DM dingin dan dinetralkan dengan 

penambahan HCl 3N. Senyawa didinginkan 

dalam lemari pendingin selama 24 jam. 

Padatan yang diperoleh disaring 

menggunakan corong Buchner dan dicuci 

dengan akua DM dingin dan n-heksana 

dingin. Senyawa yang diperoleh diuji 

kemurnian dengan KLT pengukuran titik 

leleh dan HPLC. 

 

 

Gambar 1. Skema sintesis senyawa kurkumin dan pirazolin 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis senyawa kurkumin  3,5-bis((E)-

3- bromobenzylidene)piperidin-4-one 

Senyawa kurkumin diuji 

kemurniannya menggunakan plat KLT dan 

penentuan titik leleh. Hasil KLT 

menunjukkan bahwa senyawa kurkumin hasil 

sintesis sudah murni, ditandai dengan adanya 

satu noda hitam dalam plat KLT yang diamati 

menggunakan lampu UV dengan panjang 

gelombang 256 nm dan 356 nm.  Uji titik 

leleh dilakukan menggunakan Fisher-Johns, 

dengan titik leleh yang diperoleh sebesar 

145-146°C. Senyawa dapat dikatakan murni 

jika selisih suhu kristal mulai meleleh hingga 

meleleh seluruhnya ialah ≤ 2°C.   

b. Sintesis senyawa pirazolin PL-3Br-PN  

Hasil sintesis senyawa pirazolin 

dikarakterisasi menggunakan spektroskopi 

UV, FTIR, HRMS dan 1H-NMR. Spektrum 

UV senyawa pirazolin target menunjukkan 

adanya serapan maksimum pada panjang 

gelombang 313 nm. 

Spektrum FTIR senyawa pirazol hasil 

sintesis menunjukkan serapan yang sesuai 

dengan gugus fungsi pada senyawa pirazolin 

target. Vibrasi ikatan N-H secara jelas 
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muncul pada bilangan gelombang 3392 cm-1. 

Selanjutnya pada bilangan gelombang 3154 

cm-1 merupakan vibrasi khas dari ikatan C-H 

aromatik. aromatik. Serapan pada bilangan 

gelombang 2064 cm-1 menunjukkan adanya 

vibrasi ikatan C=S. Vibrasi ikatan C=N 

muncul pada bilangan gelombang 1603 cm-1. 

Kemudian pada bilangan gelombang 1531 

cm-1 terdapat serapan yang menunujukkan 

adanya vibrasi dari gugus C=C aromatik. 

Vibrasi ikatan C-N muncul pada bilangan 

gelombang 1357 cm-1 dan pada bilangan 

gelombang 681 cm-1 menunjukkan vibrasi 

ikatan C-Br pada cincin aromatik. 

Spektrum HRMS dari senyawa 

pirazolin yang telah disintesis menunjukkan 

puncak ion molekul yang teramati sebagai 

[M+H]+ dengan m/z 504,9697 dengan 

kelimpahan 100%. Hal ini menunjukkan 

bahwa massa molekul relatif dari molekul 

yang telah ditambah jumlah 1 atom hidrogen 

dengan berat massa tersebut sesuai dengan 

rumus molekul C20H19Br2N4S. Selisih 0,0017 

antara puncak ion molekul dengan massa 

terhitung menunjukkan senyawa pirazolin 

PL-3Br-PN yang disintesis sudah murni. 

Adanya atom Br dalam senyawa ditandai 

oleh adanya puncak ion molekul dengan 

perbandingan 1:1 dari isotop 79Br dan 81Br. 

Hasil analisis menggunakan 1H-NMR 

senyawa pirazol menunjukkan jumlah proton 

yang sesuai dengan jumlah yang diharapkan. 

Proton pada gugus NH2 muncul pada 

pergeseran kimia paling besar yaitu 7,84 ppm 

dengan orientasi singlet disebabkan karena 

proton yang ada pada NH2 merupakan proton 

yang paling tak terlindungi (deshielding) 

dibandingkan dengan proton lainnya. Proton 

pada karbon 2’ dan 2’’ dari benzen 

tersubtitusi bromo memiliki pergeseran kimia 

7,81 ppm dengan orientasi singlet. Proton 

pada posisi karbon 5’’ dan 5’ dengan 

pergeseran kimia 7,54 ppm memiliki sinyal 

triplet dengan kopling sebesar 8 Hz. Sinyal 

proton pada posisi karbon 6’’ dan 4’ terbaca 

dengan sinyal multiplet dan muncul pada 

pergeseran kimia 7,46 – 7,40 ppm karena 

adanya penumpukan sinyal yang dihasilkan 

sehingga terjadi tumpang tindih antar proton. 

Proton pada posisi karbon 6’ dan 4’’ 

memiliki sinyal multiplet pada pergeseran 

kimia 7,29 – 7,17 ppm. Munculnya orientasi 

multiplet pada karbon 6’ dan 4’’ karena 

adanya penumpukan sinyal yang dihasilkan 

sehingga terjadi tumpang tindih antar proton 

dan adanya kopling dari satu proton orto dan 

dua proton meta.  

Sinyal singlet 4,69 ppm pada H-β 

merupakan sinyal H beta dari alkena yang 

menghubungkan antara 4-piperidon 

monohidrat hidroklorida dan cincin aromatik 

meta bromo. Sinyal singlet terbaca dari 
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proton pada posisi karbon 2’’’ dan 5 dengan 

pergeseran 3,93 ppm yang berasal dari cincin 

pirazolin. Proton Ha’ dan Hb’ dari karbon 

5’’’ terbaca sebagai sinyal triplet dengan 

pergeseran 3,13 ppm dengan kopling sebesar 

6,2 Hz. Sedangkan Proton Ha’ dan Hb’ dari 

karbon 3’’’ terbaca sebagai sinyal triplet 

dengan pergeseran 2,54 ppm dengan kopling 

sebesar 6,2 Hz. 

c. Molecular docking 

Penelitian Aktivitas senyawa PL-3Br-

PN dalam menghambat enzim α-glukosidase 

dikonfirmasi melalui studi molecular docking 

secara in silico. Studi ini dilakukan terhadap 

reseptor target yang merupakan kristal 

protein dari lisosom manusia α-glukosidase 

dengan PDB ID: 5NN5. Struktur kristal 

terikat dengan moranolin sebagai ligan alami. 

Moranolin merupakan senyawa yang 

memiliki aktivitas sebagai penghambat 

enzim α-glukosidase.  

Proses validasi docking dilihat dari 

nilai RMSD (Root Mean Square Deviation). 

RMSD merupakan parameter yang 

menggambarkan seberapa besar perubahan 

interaksi protein-ligan pada struktur kristal 

sebelum dan sesudah docking. Menurut 

Smyth dan Martin (2000), nilai error RMSD 

< 2 Å merupakan nilai yang menyatakan 

bahwa metode validasi tersebut tergolong 

baik, yang artinya parameter docking yang 

digunakan telah valid sehingga dapat 

digunakan selanjutnya untuk docking 

senyawa uji. 

Nilai energi bebas ikatan yang 

diperoleh dari akarbosa yaitu -21,3876 

kkal/mol, sehingga menunjukkan nilai yang 

lebih rendah daripada senyawa PL-3Br-PN 

yaitu -15,5423 kkal/mol dan nilai energi 

bebas ikatan moranolin -14,1137 kkal/mol. 

Energi bebas ikatan dengan nilai negatif 

menyatakan reaksi berlangsung secara 

spontan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat 

diprediksi afinitas PL-3Br-PN dalam 

membentuk kompleks kurang baik 

dibandingkan dengan akarbosa.
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Gambar 2. (a) Hasil 2D interaksi akarbosa dan (b) PL-3Br-PN  

Moranolin sebagai ligan alami 

reseptor memiliki interaksi ikatan hidrogen 

dengan asam amino aktif His674, Asp616, 

Asp404, Met519. Akarbosa sebagai kontrol 

positif memiliki interaksi ikatan hidrogen 

yang sama dengan residu asam amino 

His674, Asp616, Asp404. Senyawa PL-3Br-

PN hanya memiliki satu interaksi ikatan 

hidrogen yang sama dengan akarbosa yaitu 

dengan residu asam amino His674 sesuai 

pada Gambar 2. Berdasarkan interaksi 

tersebut, PL-3Br-PN diprediksi memiliki 

aktivitas yang belum maksimal dalam 

menghambat α-glukosidase. Hal ini 

dikarenakan senyawa PL-3Br-PN hanya 

memiliki sedikit gugus hidrofilik dan tidak 

memiliki gugus hidroksi. 

d. Uji in vitro antidiabetes 

Senyawa PL-3Br-PN dilakukan uji 

aktivitas biologis antidiabetes secara in vitro 

terhadap enzim α-glukosidase. Substrat yang 

digunakan dalam uji sebagai pengganti 

karbohidrat adalah p-nitrofenil-α-D-

glukopiranosida (p-NPG). Enzim α-

glukosidase inilah yang akan menghidrolisis 

p-NPG menjadi glukosa dan p-nitrofenol 

(kuning). Aktivitas yang baik dapat dilihat 

melalui p-nitrofenol yang terbentuk. Apabila 

semakin banyak p-nitrofenol yang terbentuk, 

maka kerja enzim tersebut untuk 
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menghidrolisis substrat tidak terhambat oleh 

senyawa uji. 

Senyawa PL-3Br-PN sebagai 

molekul inhibitor dihasilkan nilai dengan 

IC50 sebesar > 2000 μg/mL. Berdasarkan 

hasil tersebut, senyawa PL-3Br-PN tidak 

berikatan dengan stabil pada sisi aktif dari 

enzim α-glukosidase, sehingga kompleks 

substrat-enzim tetap terjadi pada sisi aktif 

enzim dan glukosa tetap terbentuk dengan 

jumlah tertentu saat substrat tersebut 

dihidrolisis. Hasil uji in vitro antidiabetes 

menyatakan bahwa senyawa PL-3Br-PN 

tidak berikatan dengan stabil pada sisi aktif 

dari enzim α-glukosidase. 

Berdasarkan nilai hambat, senyawa 

PL-3Br-PN mampu menghambat enzim 

sebesar 10,876%, sedangkan akarbosa 

sebagai kontrol positif memiliki persentase 

hambat sebesar 12,817%. Sehingga dapat 

diketahui bahwa senyawa PL-3Br-PN 

memiliki aktivitas yang lebih rendah 

dibandingkan dengan akarbosa. Senyawa PL-

3Br-PN yang diuji secara in vitro ini 

menunjukkan bahwa senyawa tersebut 

memiliki aktivitas penghambatan yang lemah 

terhadap enzim α-glukosidase sehingga tidak 

berpotensi untuk dijadikan sebagai agen 

penghambat α-glukosidase sebagai kandidat 

antidiabetes. Hal ini sebanding dengan hasil 

studi molecular docking yang memilki energi 

bebas ikatan akarbosa yaitu -21,3876 

kkal/mol, sehingga diperoleh nilai yang lebih 

rendah dari senyawa PL-3Br-PN yaitu -

15,5423 kkal/mol. 

 

KESIMPULAN 

Senyawa pirazolin PL-3Br-PN telah 

berhasil disintesis dari senyawa kurkumin  

3,5-bis((E)-3- bromobenzylidene)piperidin-

4-one dan tiosemikarbazid menggunakan 

monowave dengan rendemen sebesar 

71,73%. Hasil karakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV, FTIR, HRMS dan 1H-

NMR menunjukkan bahwa struktur senyawa 

pirazolin yang disintesis telah sesuai dengan 

senyawa target yang diharapkan. Aktivitas 

senyawa target kurang baik dalam 

menghambat enzim α-glukosidase yang 

dikonfirmasi melalui molecular docking. 

Subtituen yang dimodifikasi menjadi gugus 

polar seperti hidroksi diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas inhibitor 

kedepannya. 
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