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ABSTRACT 

Pyrazoline is a 5-heterocyclic compound with two nitrogen atoms known as an azole group 

which has various bioactivities, such as antidiabetic, antimicrobial, antioxidant and anticancer. 

For further development, pyrazoline (E)-7-(2-chlorobenzyliden)-3-(2-chlorophenyl)-3,3a,4,5,6,7-

hexahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-2-carbotioamide was synthesized through Claisent-

Schmidt condensation reaction between chloro-substituted curcumin with thiosemicarbazide and 

tested for antidiabetic bioactivity. The structure of the synthesized compound was confirmed by 

characterization using UV, FTIR, 
1
H-NMR and HRMS spectroscopy. Pyrazoline was tested for 

their antidiabetic activity through molecular docking and in vitro studies. Molecular docking 

studies was performed 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 PZL-2Cl-KT 

compound was good activity in inhibiting the α-glucosidase enzyme, with an IC50 value of 83,93 

µg/mL. However, it was confirmed by molecular docking studies was less good activity because 

that it only has one hydrogen bond interaction in common with acarbose, that is with the amino 

acid Asp518 and the bond free energy is -14.1723 kcal/mol compared to acarbose which is -

16.4969 kcal/mol.  

Keywords: Antidiabetic, curcumin, docking, in vitro, pyrazoline 

ABSTRAK 

Pirazolin  merupakan senyawa heterosiklik cincin lima yang mengandung dua atom nitrogen dan 

dikenal sebagai golongan azol yang memiliki berbagai bioaktivitas, seperti antidiabetes, 

antimikroba, antioksidan dan antikanker. Untuk pengembangan lebih lanjut dilakukan sintesis 

pirazolin (E)-7-(2-klorobenziliden)-3-(2-klorofenil)-3,3a,4,5,6,7-heksahidro-2H-pirazolo[4,3-c] 

piridin-2-karbotioamida melalui reaksi kondensasi Claisent-Schmidt antara kurkumin tersubtitusi 

kloro dengan tiosemikarbazid dan dilakukan uji bioaktivitas antidiabetes. Senyawa hasil sintesis 

dikonfirmasi strukturnya melalui karakterisasi dengan spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-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 PZL-2Cl-KT baik dalam menghambat enzim α-glukosidase 

dengan nilai IC50 sebesar 83,93 µg/mL. Akan tetapi, dikonfirmasi melalui studi molecular 

docking memiliki aktivitas yang kurang baik karena hanya memiliki satu interaksi ikatan 

hidrogen yang sama dengan kontrol positif akarbosa yaitu asam amino Asp518 dan energi bebas 

ikatan sebesar -14,1723 kkal/mol dibandingkan dengan akarbosa yakni -16,4969 kkal/mol. 

Kata kunci: Antidiabetes, docking, in vitro, kurkumin, pirazolin
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PENDAHULUAN  

 Kunyit (Curcuma longa) merupakan 

salah satu tanaman obat yang banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan baku jamu dan 

obat herbal lainnya. Senyawa aktif yang 

dilaporkan memberikan efek farmakologis 

pada kunyit ialah senyawa kurkuminoid. 

Kurkuminoid merupakan senyawa 

diarilheptanoid yang terdiri atas 75% 

kurkumin, 20% demetoksikurkumin, dan 5% 

bisdemetoksikurkumin. Struktur kurkumin 

mengandung gugus fenolik dan memiliki 

banyak ikatan rangkap. Keberadaan gugus 

fenolik pada senyawa kurkuminoid tersebut 

dilaporkan dapat memberikan aktivitas 

antioksidan yang kuat, selain itu telah 

dilaporkan bahwa senyawa kurkuminoid 

juga memiliki efek antiinflamasi, 

antidiabetes, antikanker, antibakteri, dan 

berkhasiat mengobati Alzheimer (Wahyuni 

et al., 2018).  

 Pirazolin ialah senyawa yang 

mengandung dua atom nitrogen yang 

dikenal sebagai golongan azol dan 

merupakan hasil reduksi parsial pirazol, 

sedangkan reduksi totalnya akan diperoleh 

pirazolidin. Turunan keton dari pirazolin, 

yaitu 5-ketopirazolin yang dikenal sebagai 

5-pirazolon. Pirazolin merupakan senyawa 

golongan azol dengan struktur lingkar lima 

yang mengandung dua atom nitrogen pada 

posisi 1, 2 dan turunan dihidronya adalah 

pirazolin (Windarti et al., 2015). Setiap 

senyawa turunan pirazolin memiliki 

aktivitas biologis tertentu sesuai jenis 

substituen yang terdapat di dalamnya. 

Turunan pirazolin yang potensial sebagai 

antiamuba diantaranya adalah analog 

pirazolin dari tiosemikarbazon (Kilo et al., 

2019).  

 Diabetes merupakan penyakit kronis 

yang terjadi akibat tingginya kadar gula 

dalam darah, hal ini dapat terjadi karena 

pankreas tidak menghasilkan cukup insulin 

(hormon yang mengatur gula darah atau 

glukosa), atau ketika tubuh tidak dapat 

secara efektif menggunakan insulin yang 

dihasilkannya. Pengobatan diabetes yang 

selama ini diberikan adalah obat antidiabetes 

oral. (Istriningsih dan Solikhati, 2021). 

Antidiabetes merupakan suatu aktivitas yang 

diberikan oleh senyawa tertentu yang dapat 

mengobati penyakit diabetes. Pengujian 

potensi antidiabetes menggunakan metode 

penghambatan aktivitas enzim α-

glukosidase. Enzim α-glukosidase 

bertanggung jawab terhadap penyediaan 

glukosa di usus halus dengan cara memecah 

polisakarida menjadi monosakarida 

(glukosa). Terdapat tiga jenis obat 

antidiabetes oral yaitu akarbosa, magnitol, 

dan voglibosa. Diantara ketiga obat tersebut, 

akarbosa adalah obat yang paling umum 

digunakan di Indonesia (Margono dan 

Sumiati, 2019). Akarbosa adalah inhibitor 

enzim α-glukosidase. Hambatan terhadap 

kerja enzim α-glukosidase menyebabkan 

penurunan hidrolisis amilum di usus halus. 

Akibatnya, hanya sedikit glukosa yang 

terbentuk dan dapat diserap oleh mukosa 

usus halus. Akarbosa dapat dengan mudah 

menempati sisi aktif enzim α-glukosidase 

dan menghambat kerja enzim tersebut 

(Sinulingga et al., 2020). Pengukuran daya 

inhibisi dilakukan secara in vitro 

berdasarkan absorbansi p-nitrofenol yang 

dihasilkan dari hidrolisis substrat (p-

nitrofenil-α-D-glukopiranosida) menjadi p-

nitrofenol (berwarna kuning) dan D-glukosa 

oleh enzim α-glukosidase. Intensitas warna 
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kuning p-nitrofenol yang dihasilkan akan 

mempengaruhi nilai absorbansi yang 

diperoleh. Semakin besar aktivitas inhibisi 

maka jumlah p-nitrofenol yang dihasilkan 

semakin sedikit sehingga intensitas warna 

kuning akan berkurang. Senyawa yang dapat 

menghambat enzim tersebut menunjukkan 

indikasi bahwa senyawa tersebut berpotensi 

sebagai antidiabetes (Margono dan Sumiati, 

2019). 

 Molecular docking adalah alat utama 

dalam biologi molekular struktural dengan 

bantuan komputer untuk desain suatu obat. 

Tujuan dari docking protein dan ligan yaitu 

untuk memprediksi model yang mengikat 

ligan pada daerah yang dominan yang 

dikenal dengan protein pada struktur tiga-

dimensi (Puspaningtyas et al., 2012). 

Sebelum dilakukan simulasi docking 

terhadap senyawa uji, parameter atau 

metode docking yang dilakukan harus 

divalidasi terlebih dahulu. Validasi metode 

docking (redocking) dilakukan untuk 

menghitung nilai RMSD. Metode docking 

dikatakan reliable/valid apabila nilai RMSD 

2 Å yang berarti semakin kecil nilai RMSD 

semakin dekat posisi ligan alami hasil 

docking dengan ligan alami hasil 

kristalografi. Sistem docking yang 

digunakan dalam kondisi ligan yang 

fleksibel. Kondisi ligan fleksibel 

memungkinkan ligan untuk melakukan 

penyesuaian struktur demi mencapai 

konformasi yang stabil saat berikatan 

dengan sisi aktif reseptor (Muttaqin et al., 

2019). Docking ligan uji dilakukan untuk 

menghasilkan nilai binding energi dalam 

satuan kkal/mol. Binding affinity merupakan 

ukuran kemampuan obat untuk berikatan 

dengan reseptor. Semakin kecil nilai binding 

affinity maka, afinitas antara reseptor dengan 

ligan semakin tinggi begitu pula sebaliknya 

jika semakin besar nilai binding affinity 

maka afinitas antara reseptor semakin 

rendah (Saputri et al., 2016). 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan  

 Adapun alat-alat yang digunakan 

adalah peralatan gelas kimia yang umum 

digunakan di Laboratorium Kimia FMIPA 

Universitas Riau, microwave Samsung  

ME109F, monowave 50 (Anton Paar), 

tabung reaksi bertutup, satu set alat destilasi, 

neraca analitik (NEWTECH), bejana KLT, 

corong buchner, pompa vakum (GAST), 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), dan 

spektrometer massa (Water LCT premier XE 

mode positif).  

 Bahan-bahan yang digunakan adalah 

4-piperidon monohidrat hidroklorida 

(C5H9NO.H2O.HCl) (Merck), 2-

klorobenzaldehida (C7H5ClO) (Sigma 

Aldrich), tiosemikarbazid (CH5N3S) 

(Merck), asam klorida (HCl) (Merck), etanol 

absolut (C2H5OH), natrium hidroksida 

(NaOH) (Merck), pelat Kromatografi Lapis 

Tipis (KLT) GF254 (Merck), metanol 

(CH3OH), n-heksana (C6H14), etil asetat 

(C4H8O2), kloroform (CHCl3), 

diklorometana (CH2Cl2), indikator universal 

dan akua DM. 
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 Molecular docking dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak Molecular 

Operating Environment 2019 (MOE 

2019.0102) (Chemical Computing Group), 

Discovery Studio Visualizer v21.1.0.20298 

(Dassault Systemes BIOVIA), dan 

ChemDraw Ultra 12.0 (PerkinElmer). Enzim 

yang digunakan dalam molecular docking 

adalah struktur kristal protein human 

lysosomal α-glukosidase (Sigma Aldrich) 

(PDB ID : 5NN5) dari 

(http://www.rcsb.org/). Ligan yang 

digunakan adalah struktur senyawa (E)-7-(2-

klorobenziliden)-3-(2-klorofenil)-3,3a,4,5,6, 

7-heksahidro-2H-pirazolo[4,3c]piridin-2-

karbotioamida dan akarbosa. 

b. Sintesis senyawa kurkumin (3E,5E)-

3,5-bis(2-klorobenziliden)-4-piperidon 

 Padatan 4-piperidon monohidrat 

hidroklorida 1 eq (5 mmol ; 0,495 g) 

dilarutkan dengan etanol absolut (5 mL) 

dalam erlenmeyer, lalu ditambahkan 2-

klorobenzaldehida 2 eq (10 mmol ; 1,405 g) 

dan katalis natrium hidroksida (2,5 mL). 

Campuran senyawa diaduk hingga padatan 

larut. Kemudian di iradiasi gelombang 

mikro menggunakan alat microwave (180 

Watt) selama 10 menit. Reaksi dikontrol 

setiap 2 menit menggunakan pelat 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Kemudian, 

senyawa didiamkan selama 24 jam dalam 

lemari pendingin hingga padatan terbentuk 

maksimum. Padatan yang terbentuk disaring 

menggunakan corong buchner, dicuci 

dengan n-heksana dingin dan dikeringkan 

pada suhu ruang. Padatan yang diperoleh 

diuji kemurniannya menggunakan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan 

pengukuran titik leleh. 

c. Sintesis senyawa pirazolin (E)-7-(2-

klorobenziliden)-3-(2-klorofenil)-3,3a,4,5, 

6,7-heksahidro-2H-pirazolo[4,3-c]piridin-

2-karbotioamida (PZL-2Cl-KT) 

 Senyawa kurkumin (1 mmol ; 0,344 

g), tiosemikarbazid (2 mmol ; 0,182 g), 

etanol absolut (3 mL) dan katalis natrium 

hidroksida (1 mL) dicampurkan ke dalam 

tabung reaksi bertutup. Campuran tersebut 

direaksikan menggunakan monowave 

dengan suhu 80°C dan kecepatan 

pengadukan 1000 rpm selama 2 jam. Reaksi 

dikontrol setiap 1 jam menggunakan pelat 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Kemudian 

campuran reaksi ditambahkan akua DM 

dingin dan dinetralkan dengan penambahan 

asam klorida 3N. Campuran didiamkan 

selama 24 jam dalam lemari pendingin 

hingga padatan terbentuk maksimum. 

Padatan yang terbentuk disaring 

menggunakan corong buchner, dicuci 

dengan akua DM dan dikeringkan pada suhu 

ruang. Padatan yang diperoleh diuji 

kemurniannya menggunakan Kromatografi 

Lapis Tipis (KLT), pengukuran titik leleh 

dan uji HPLC. 

d. Uji in vitro 

 Pada microplate reader 96 well, 

sebanyak 10 µL sampel5 µg/mL 

ditambahkan dengan 40 µL buffer fosfat (pH 

6,8), 25 µL p-NPG 3 mM, lalu diinkubasi 

selama 5 menit pada suhu 37
o
C. Kemudian, 

ditambah α-glukosidase (0,2 U/mL) 

sebanyak 25 µL lalu diinkubasi selama 30 

menit pada suhu 37
o
C. Setelah 30 menit, 

reaksi dihentikan dengan ditambahkan 

larutan Na2CO3 0,1 M sebanyak 100 µL. 

Lalu absorbansi dari p-PNG diukur pada 

panjang gelombang 405 nm dengan 

spektrofotometer microplate-reader. 

http://www.rcsb.org/
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

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

3,5-bis(2-klorobenziliden)-4-piperidon 

 Sintesis senyawa organik 

menggunakan alat microwave ini mudah 

digunakan dan waktu sintesis relatif singkat. 

Kurkumin yang digunakan sudah pernah 

disintesis sebelumnya oleh Eryanti (2014) 

dengan prosedur sintesis yang kurang lebih 

sama dengan yang pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya.  Senyawa kurkumin 

terbentuk melalui reaksi kondensasi aldol 

atau kondensasi Claisen-Schmidt. Reaksi 

(Gambar 2) diawali dengan pembentukan 

ion enolat dari penyerangan ion 
-
OH dari 

katalis basa NaOH yang menyerang Hα pada 

senyawa keton yang bersifat asam. Ion 

enolat bertindak sebagai nukleofilik  yang 

menyerang atom karbon karbonil dari 

senyawa aldehida aromatis yaitu 2-

klorobenzaldehida yang bertindak sebagai 

elektrofil membentuk  senyawa β-hidroksi 

kurkumin yang selanjutnya akan mengalami 

reaksi dehidrasi atau pelepasan molekul air 

sehingga dihasilkan senyawa kurkumin 

(3E,5E)-3,5-bis(2-klorobenziliden)-4-

piperidon (Theresih dan Budimarwanti, 

2016). 

 
Gambar 1. Padatan kurkumin 

 Senyawa kurkumin yang dihasilkan 

berupa padatan berwarna kuning (Gambar 

1). Produk yang diperoleh menghasilkan 

rendemen sebesar 63,55% sedangkan 

kurkumin yang sudah pernah disintesis 

sebelumnya oleh Eryanti (2014) diperoleh 

rendemen sebesar 90,00%. Uji titik leleh 

juga dilakukan dengan menggunakan 

Fisher-Johns, titik leleh diperoleh sebesar 

122-124°C. Senyawa dapat dikatakan murni 

jika selisih suhu kristal mulai meleleh 

hingga meleleh seluruhnya ialah ≤ 2°C. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh 

Eryanti (2014), diketahui bahwa titik leleh 

yang diperoleh yaitu 128-130°C. 

 
Gambar 2. Mekanisme reaksi pembentukan kurkumin (3E,5E)-3,5-bis(2-klorobenziliden)-4-

piperidon 
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b. Sintesis senyawa pirazolin (E)-7-(2-

klorobenziliden)-3-(2-klorofenil)-3,3a,4,5, 

6,7-heksahidro-2H-pirazolo[4,3-c]piridin-

2-karbotioamida (PZL-2Cl-KT)  

 Senyawa pirazolin PZL-2CL-KT 

disintesis melalui reaksi kondensasi Claisen-

Schmidt menggunakan reaktor tabung 

tertutup monowave karena penggunaan 

monowave yang mudah diatur suhu dan 

tekanannya, serta sintesis pirazolin yang 

stabil. Mekanisme reaksi pada Gambar 4 

diawali dengan reaksi siklokondensasi yang 

dikatalisis oleh basa natrium hidroksida, 

dimana OH dari basa mengambil atom 

hidrogen gugus –NH2 pada senyawa 

tiosemikarbazid sehingga dapat 

meningkatkan sifat nukleofilik dari atom 

nitrogen. Atom nitrogen tersebut menyerang 

atom karbon karbonil yang diikuti dengan 

reaksi dehidrasi untuk membentuk 

intermediet dari senyawa imin. Penyerangan 

dari nitrogen nukleofilik kedua pada karbon 

alkena membentuk senyawa pirazolin.  

 
Gambar 3. Padatan pirazolin PZL-2Cl-KT 

 Senyawa PZL-2CL-KT yang 

dihasilkan berupa padatan berwarna putih 

kekuningan (Gambar 3). Produk yang 

diperoleh menghasilkan rendemen sebesar 

79,38%. Uji titik leleh juga dilakukan 

dengan menggunakan Fisher-Johns, dengan 

titik leleh yang diperoleh sebesar 165-

167°C. Selisih titik leleh ≤ 2°C 

menunjukkan bahwa senyawa yang 

diperoleh sudah murni. Hasil ini diperkuat 

oleh kromatogram HPLC senyawa PZL-

2CL-KT yang menunjukkan puncak tunggal 

dominan yang menyatakan senyawa telah 

murni. Waktu retensi (tR) 6,618 menit, 

menunjukkan bahwa senyawa termasuk 

senyawa polar, dengan detektor panjang 

gelombang 319 nm.  

 

Gambar 4. Mekanisme reaksi pembentukan pirazolin PZL-2Cl-KT
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c. Identifikasi struktur senyawa pirazolin 

ZL-2Cl-KT  

 Senyawa pirazolin PZL-2CL-KT yang 

sudah murni selanjutnya dikarakterisasi 

menggunakan spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-

NMR dan HRMS. Hasil karakterisasi 

menggunakan spektroskopi UV 

menunjukkan adanya satu puncak serapan 

maksimum pada panjang gelombang 319 nm 

dengan absorbansi 0,420. 

 Hasil analisis FTIR menunjukkan 

beberapa puncak yang muncul dan 

menunjukkan vibrasi ikatan yang khas untuk 

senyawa pirazolin PZL-2CL-KT (Gambar 

5). Bilangan gelombang 3432 cm
-1

 

menunjukkan adanya vibrasi ikatan N-H. 

Selanjutnya pada bilangan gelombang 3150 

cm
-1

 merupakan vibrasi khas dari ikatan C-H 

aromatik. Serapan pada bilangan gelombang 

2173 cm
-1

 menunjukkan adanya vibrasi 

ikatan C=S. Vibrasi ikatan C=N muncul 

pada bilangan gelombang 1595 cm
-1

. 

Kemudian pada bilangan gelombang 1541 

cm
-1

 terdapat serapan yang menunujukkan 

adanya vibrasi dari gugus C=C aromatik. 

Vibrasi ikatan C-N muncul pada bilangan 

gelombang 1281 cm
-1

 dan pada bilangan 

gelombang 748 cm
-1

 menunjukkan vibrasi 

ikatan C-Cl dari substituen halogen dalam 

cincin aromatik.  

 Hasil analisis 
1
H-NMR (Gambar 6) 

senyawa pirazolin ini tidak memiliki pola 

spin sistem ABX yang menjadi identitas 

utama senyawa pirazolin, melainkan sistem 

metilen (CH2) dengan keberadaan proton Ha 

dan Hb. Pergeseran kimia yang muncul pada 

senyawa pirazolin dimulai dari sinyal proton 

yang lebih shielding (terlindungi elektron). 

Proton pada posisi karbon 7, 3’’, 4’’, 6’’ 

dengan pergeseran kimia 7.41 – 7.32 ppm 

memiliki sinyal dengan orientasi multiplet 

karena adanya penumpukan sinyal yang 

dihasilkan sehingga terjadi tumpang tindih 

antar proton. Proton pada posisi karbon 5’’ 

dengan pergeseran kimia 7,47 ppm dengan 

konstanta kopling sebesar 8,0 Hz memiliki 

sinyal dengan orientasi doblet. Proton pada 

posisi karbon 6’ dengan pergeseran kimia 

8,10 ppm memiliki sinyal dengan orientasi 

singlet. Sinyal proton pada posisi karbon 4’ 

dan 5’ terbaca sebagai orientasi doblet dan 

muncul pada pergeseran kimia 8,28 ppm 

dengan konstanta kopling sebesar 7,5 Hz. 

Proton dari karbon 3’ terbaca sebagai 

orientasi singlet dengan pergeseran kimia 

8,46 ppm. Proton pada gugus NH2 muncul 

pada pergeseran kimia paling besar yaitu 

11,61 ppm dengan orientasi singlet. Ini 

merupakan sinyal proton yang bersifat 

paling deshielding. Hal tersebut dikarenakan 

adanya pengaruh gugus penarik elektron 

yang menyebabkan proton ini bersifat paling 

deshielding (tidak terlindungi elektron) 

dibandingkan dengan proton lainnya dengan 

sinyal singlet. Akan tetapi, hasil analisis data 

karakterisasi 
1
H-NMR ini kurang sesuai 

dengan senyawa target yang diharapkan.  

 Spektrum HRMS dari senyawa PZL-

2CL-KT yang disintesis menunjukkan 

puncak ion molekul yang teramati sebagai 

[M+H]
+
 dengan m/z 417,0707 untuk isotop 

35
Cl pada kedua Cl, sedangkan massa 

terhitung dari senyawa target PZL-2Cl-KT 

dengan rumus molekul C20H19Cl2N4S 

menunjukkan nilai [M+H]
+
  dengan m/z 

417,0707 untuk isotop 
35

Cl pada kedua Cl. 

Tidak adanya nilai selisih yang dihasilkan 

(selisih 0,0), menunjukkan puncak ion 

molekul yang teramati sesuai dengan massa 

terhitung.  
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Gambar 5. Spektrum FTIR senyawa PZL-2Cl-KT 

 
*Spektrum 

1
H-NMR (500 MHz) dalam pelarut DMSO 

 

Gambar 6. Spektrum 
1
H-NMR senyawa PZL-2Cl-KT 
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d. Molecular Docking  

 Hasil validasi pada moranolin yaitu 

menunjukkan nilai RMSD 0,3290 Å 

(Gambar 7). 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 terhadap senyawa 

uji.  

 
RMSD : 0,3290 Å 

Gambar 7. Overlay konformasi redocking 

ligan alami moranolin 

Moranolin sebagai ligan alami reseptor 

memiliki interaksi ikatan hidrogen dengan 

asam amino aktif Asp616, Asp404,  Met519. 

Akarbosa sebagai kontrol positif memiliki 

interaksi ikatan hidrogen yang sama dengan 

asam amino Arg281, Asp282, Asp616, 

Arg672, Asp518, Met519. Berdasarkan jenis 

interaksi yang terbentuk, senyawa PZL-2Cl-

KT hanya memiliki satu interaksi ikatan 

hidrogen yang sama dengan kontrol positif 

akarbosa yaitu dengan asam amino Asp518. 

Energi bebas ikatan (skor S) dari akarbosa 

yaitu -16,4969 kkal/mol, menunjukkan 

energi bebas ikatan akarbosa lebih kecil 

dibandingkan dengan energi bebas ikatan 

PZL-2CL-KT sebesar -14,1723 kkal/mol 

dan nilai energi bebas ikatan moranolin 

sebesar -14,2435 kkal/mol. Nilai energi 

bebas ikatan akarbosa yang lebih kecil ini 

menyatakan bahwa interaksi antara ligan dan 

reseptor lebih stabil dibandingkan PZL-

2CL-KT dan moranolin. Nilai negatif yang 

diperoleh menunjukkan bahwa interaksi 

antara ligan dan reseptor berlangsung secara 

spontan (Adriani, 2018). Berdasarkan 

kemiripan interaksi dan nilai energi bebas 

ikatan (skor S), dapat diprediksi bahwa 

senyawa PZL-2CL-KT memiliki aktivitas 

yang kurang baik dalam menghambat enzim 

α-glukosidase. 

Ligan yang berpotensi sebagai 

kandidat suatu obat dapat diberikan secara 

oral jika tidak melanggar dari aturan 

Lipinski’s Rule of Five dengan kriteria 

berikut: berat molekul tidak lebih besar dari 

500, donor ikatan hidrogen tidak lebih dari 

5, akseptor ikatan hidrogen tidak lebih dari 

10, serta log P tidak lebih besar dari 5 

(Lipinski et al., 2001). Senyawa PZL-2Cl-

KT yang disintesis memiliki berat molekul 

399 gram/mol, tidak memiliki donor ikatan 

hidrogen, memiliki 4 akseptor ikatan 

hidrogen dan nilai log P 1,33099. 

Berdasarkan hasil tersebut, senyawa target 

PZL-2Cl-KT memenuhi aturan Lipinski dan 

diperkirakan dapat dijadikan sebagai 

kandidat obat inhibitor α-glukosidase. 

e. Uji in vitro antidiabetes 

 Substrat yang digunakan dalam uji in 

vitro enzim α-glukosidase 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). Mekanisme kerja dari enzim 

dimulai dari substrat p-NPG yang terikat 

pada sisi aktif enzim kemudian enzim akan 

menghidrolisis substrat sehingga dihasilkan 

glukosa. Senyawa PZL-2CL-KT yang diuji 

sebagai inhibitor diharapkan dapat 

kompetitif dengan subtrat yang mengikat sisi 

aktif enzim α-glukosidase sehingga 

mengurangi adanya kompleks substrat-
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enzim. Aktivitas dihitung berdasarkan 

banyaknya p-nitrofenol yang terbentuk yang 

diukur secara spektrofotometri.  

 Uji in vitro enzim α-glukosidase 

menunjukkan bahwa senyawa PZL-2CL-KT 

dapat menghambat kerja enzim α-

glukosidase dengan nilai IC50 sebesar 83,93 

µg/mL, sedangkan akarbosa dapat 

menghambat kerja enzim α-glukosidase 

dengan nilai IC50 sebesar 103,54 µg/mL. 

Berdasarkan hasil tersebut, senyawa PZL-

2CL-KT berikatan dengan stabil pada sisi 

aktif enzim α-glukosidase. Senyawa PZL-

2CL-KT secara in vitro menunjukkan bahwa 

senyawa ini memiliki aktivitas 

penghambatan yang baik terhadap enzim α-

glukosidase sehingga berpotensi sebagai 

agen penghambat enzim α-glukosidase. 

Nilai IC50 yang semakin kecil menunjukkan 

semakin tinggi aktivitas biologisnya 

(Fauziah et al., 2021), merujuk pada nilai 

IC50 PZL-2CL-KT yang lebih kecil dari nilai 

IC50 akarbosa.  

KESIMPULAN  

 Senyawa pirazolin (E)-7-(2-

klorobenziliden)-3-(2-klorofenil)-3,3a,4,5,6, 

7-heksahidro-2H-pirazolo[4,3-c]piridin-2-

karbotioamida berhasil disintesis yang 

menghasilkan padatan berwarna kuning 

pucat dengan rendemen sebesar 79,38%. 

Hasil analisis data karakterisasi 

menggunakan spektroskopi UV, FTIR, dan 

HRMS menunjukkan bahwa senyawa PZL-

2CL-KT yang telah disintesis sesuai dengan 

senyawa target yang diharapkan, akan tetapi 

analisis data karakterisasi 
1
H-NMR kurang 

sesuai dengan senyawa target yang 

diharapkan. Aktivitas senyawa PZL-2CL-

KT baik dalam menghambat enzim α- 

glukosidase dengan nilai IC50 sebesar 83,93 

µg/mL, sedangkan nilai IC50 akarbosa 

sebesar 103,54 µg/mL, akan tetapi 

dikonfirmasi melalui molecular docking 

memiliki aktivitas yang kurang baik karena 

hanya memiliki satu interaksi ikatan 

hidrogen yang sama dengan kontrol positif 

akarbosa yaitu dengan asam amino Asp518 

serta energi bebas ikatan yang kurang baik 

sebesar -14,1723 kkal/mol dibandingkan 

dengan akarbosa yakni -16,4969 kkal/mol. 

SARAN  

Adapun saran yang dapat diberikan 

penulis pada penelitian ini adalah untuk 

melakukan uji aktivitas biologis lain 

sehingga dapat diketahui pemanfaatan dan 

kegunaannya secara luas dan dapat 

dikembangkan lebih lanjut dalam 

studi/penelitian.  
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