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ABSTRACT 

Curcumin is one of the secondary metabolites that chemically belongs to the 

phenolic group. Curcumin has long been known as a yellow substance in the 

rhizomes of thefamily of plants Zingiberaceae, which are used as traditional 

medicine in Asia. Curcumin analogues may have the same or even better 

pharmacological properties. The asymmetric curcumin analogue compound 1-

benzyl-3-((e)-2-chlorobenzyliden)-5-((e)-4-methoxybenzyliden) piperidine-4-one 

was synthesized by themethod One-Pot through the Claisen Schmidt reaction 

using an alkaline catalyst. . The purity of the asymmetric curcumin analog 

compound was determined by TLC test, melting point measurement and HPLC 

analysis. The structure of the synthesized compound was obtained from UV, 

FTIR, 1H-NMR, and HRMS spectroscopic studies. In the synthesis of 

asymmetric curcumin analogue compounds, the yield was 3.47% and the toxicity 

test of this compound used the Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method. The 

LC50 value obtained was 173.78 g/ml, based on these results it can be concluded 

that the asymmetric curcumin analog compound 1-benzyl-3-((e)-2-

chlorobenzyliden)-5-((e)-4-methoxybenzyliden) piperidine-4-one is toxic. 
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ABSTRAK 

Kurkumin adalah salah satu senyawa metabolit sekunder yang secara kimia 

masuk kedalam golongan fenolik. Kurkumin telah lama dikenal sebagai zat 

berwarna kuning dalam rimpang jenis tumbuhan familia Zingiberaceae, yang 

digunakan sebagai obat tradisional di Asia . Senyawa analog kurkumin memiliki 

kemungkinan sifat farmakologis yang sama atau bahkan lebih baik. Senyawa 

analog kurkumin asimetris 1- benzil-3-((e)-2-klorobenziliden)-5-((e)-4-

metoksibenziliden) piperidin-4-on disintesis melalui metode One-Pot melalui 

reaksi Claisen Schmidt dengan menggunakan katalis basa. Kemurnian senyawa 

analog kurkumin asimetris ditentukan dengan uji KLT, pengukuran titik leleh 

dan analisa HPLC. Struktur senyawa yang telah disintesis diperoleh dari studi 

spektoskopi UV, FTIR, 1H-NMR, dan HRMS. Pada sintesis senyawa analog 

kurkumin asimetris diperoleh rendemen sebesar 3,47% dan uji toksisitas 

senyawa ini menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Nilai 

LC50 yang diperoleh yaitu 173,78 µg/ml, berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa senyawa analog kurkumin asimetris 1-benzil-3-((e)-2-klorobenziliden)-5-

((e)-4-metoksibenziliden) piperidin-4-on bersifat toksik.  

Kata kunci : Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), kurkumin asimetris, toksisitas. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia saat ini, 

banyak muncul permasalahan 

kesehatan dan semakin majunya ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu dengan 

adanya perkembangan di dalam 

kimia organik pemanfaatan obat 

dapat diperoleh dengan 

menggunakan sumber daya alam. 

Pemanfaatan sumber daya alam 

hayati menjadi salah satu bidang 

yang banyak digali potensinya. Salah 

satu potensi yang sudah lama dikenal 

adalah penggunaan tanaman sebagai 

obat-obatan. Salah satu senyawa 

alam yang telah ditemukan dan 

dilakukan pengembangan dengan 

modifikasi struktur melalui sintesis 

adalah kurkumin. Kurkumin 

merupakan salah satu senyawa 

metabolit sekunder, secara kimia 

masuk kedalam golongan fenolik. 

Kurkumin merupakan senyawa aktif 
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yang ditemukan pada temulawak, 

berupa polifenol dengan rumus kimia 

C21H20O6. Kurkumin pada umumnya 

tidak larut dalam air, tetapi larut 

dalam pelarut organik (Majeed et. 

al., 1995). Kurkumin dalam larutan 

berair mengalami reaksi hidrolisis 

dan degradasi disebabkan oleh 

adanya gugus metilen aktif (-CH2-) 

yang terdapat diantara kedua gugus 

keton senyawa tersebut (Tonnesen 

dan Karlsen,1985) 

Kurkumin memiliki aktivitas 

farmakologis yang besar terutama 

antimikroba, antiinflamasi, 

antioksidan, penyembuhan luka dan 

aktivitas sitotoksik terhadap garis sel 

kanker dan yang berhubungan 

dengan gugus fungsionalnya seperti 

ikatan rangkap pada rantai tengah, 

gugus diketon dan gugus hidroksi 

fenoliknya. Gugus fungsional aktif 

tersebut memiliki peran dalam 

aktivitas farmakologi nya (Pandey et 

al.,2010). Kurkumin dalam 

konfigurasi cis-trans memiliki 

stabilitas yang lebih rendah dari pada 

konfigurasi trans-trans (Supardjan, 

1999). Senyawa asimetris telah 

menunjukkan potensi yang sangat 

besar terhadap kanker dan 

peradangan. Senyawa ini juga baik 

sebagai probe molekuler atau 

adjuvan. Semakin majunya ilmu 

pengetahuan, senyawa asimetris ini 

dikembangkan sebagai pengobatan 

dengan obat tunggal untuk 

menggantikan obat yang dipasarkan 

(Khor et al., 2019).  

Berdasarkan uraian diatas 

,sangatlah perlu dilakukan 

penelitian sintesis senyawa turunan 

kurkumin asimetris. Material awal 

untuk turunan keton yang 

digunakan adalah 1-benzil-4-

piperidinon dan sebagai subsituen 

aldehid aromatik yaitu 

menggunakan 4-metoksibenzalded 

serta senyawa 2-klorobenzaldehid. 

Pada Senyawa hasil sintesis 

diidentifikasi melalui analisis 

spektroskopi UV, FTIR, HRMS 

dan 1HNMR. Senyawa hasil 

sintesis pada penelitian ini 

dilakukan uji toksisitas dengan 

metode Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) . 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah satu set alat 

destilasi, timbangan neraca analitik, 

kromatografi kolom, pompa vakum, 

chamber, corong buchner, pipet 
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mikro, ultrasonik (Ney ), alat 

penentu titik leleh Fisher John 

(SMP 11-Stuart ), lampu UV (Cole 

Permer 254 dan 366 nm), 

spektrofotometer UV- Visible 

(Genesys 10S UV-VIS v4.002 

2L9N175013), Mikowave 

electrolux, 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 

peralatan gelas laboratorium 

lainnya yang disesuaikan dengan 

prosedur kerja. 

Bahan- bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 1-Benyl-

4- Piperidinon (Sigma Aldrich), 4-

Metoksi Benzaldehid (Sigma 

Aldrich), 2-Kloro Benzaldehid 

(Sigma Aldrich), NaOH 3N, plat 

KLT, silika gel GF254 (Merck), silika 

gel 60 (70-230 mesh) (Merck), 

alumunium foil dan beberapa pelarut 

organik seperti Etanol teknis 70%, 

Metanol, n-Heksan, Etil Asetat, dan 

larva udang Artemia salina L. 

b. Sintesis senyawa analog 

kurkumin asimetris 

1-benzil-4-piperidon (2 

mmol), 4- Metoksi Benzaldehid (2 

mmol) , 2-Kloro Benzaldehid (2 

mmol) dan dilarutkan dalam pelarut 

etanol teknis 70% (5 mL)  didalam 

erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan 

katalis basa Natrium Hidroksida 

(NaOH 3N) sebanyak 3 mL. 

Campuran tersebut diiradiasi 

gelombang mikro dengan daya 180 

watt selama 15 menit. Kontrol reaksi 

dilakukan setiap 1 menit 

menggunakan KLT. Hasil reaksi 

yang diperoleh berupa padatan 

kemudian disaring menggunkan 

corong buchner dan dicuci 

menggunakan n- heksan dan Aqua 

DM dingin untuk menghilangkan 

pengotornya, lalu dikeringkan pada 

suhu ruang. Padatan yang dihasilkan 

kemudian dikolom dengan pelarut 

yang sesuai untuk mendapatkan 

senyawa target yaitu kurkumin 

asimetris 4-OMe-2Cl. Selanjutnya, 

kristal yang diperoleh dari hasil 

kolom diuji kemurniannya melalui 

uji KLT, pengukuran titik leleh, 

HPLC. 

c. Karakterisasi senyawa analog 

kurkumin asimetris 

Senyawa murni kurkumin asimetris 
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yang diperoleh kemudian 

diidentifikasi strukturnya melalui 

analisis UV-Vis, FTIR, NMR, dan 

spektroskopi massa (menggunakan 

peralatan HRMS). Pengukuran 

spektrum UV dan FTIR dilakukan 

di Jurusan Kimia FMIPA UR. 

Analisis HRMS dilakukan di 

Universitas Padjajaran dan 

spektroskopi HNMR dilakukan di 

Institut Teknologi Bandung. 

d. Uji toksisitas dengan metode 

BSLT 

Masing-masing vial uji 

dikalibrasi sebanyak 5 mL. Sampel 

senyawa kurkumin asimetris 

4OMe-2Cl masing-masing 

sebanyak 5 mg dilarutkan dalam 5 

mL pelarut (larutan induk, 

konsentrasi 1000 μg/mL), 

kemudian dari larutan induk dibuat 

konsentrasi yang berbeda melalui 

pengenceran bertingkat yaitu 100, 

10, 1 dan 0,1 μg/mL. Larutan 

sampel dipipet ke dalam masing-

masing vial sebanyak 0,5 mL, lalu 

pelarut diuapkan hingga kering. 

Konsentrasi yang digunakan dalam 

uji senyawa kurkumin asimetris 

yaitu 1000, 100 dan 10 μg/mL. 

Selanjutnya, ke dalam masing-

masing vial ditambahkan 50 μL 

DMSO dan ditambahkan sedikit air 

laut, selanjutnya disetiap vial 

ditambahkan larva udang Artemia 

salina Leach sebanyak 10 ekor dan 

ditambahkan air laut sampai batas 

kalibrasi. Vial lainnya yang telah 

dikalibrasi sebanyak 5 mL 

disiapkan sebagai kontrol, vial 

tersebut 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. Setelah 

24 jam, larva udang yang telah mati 

dihitung dan dicatat. Tingkat 

toksisitas diukur dengan melihat 

persentase larva yang mati. 

Pengujian dilakukan sebanyak tiga 

kali pengulangan dengan perlakuan 

yang sama untuk masing-masing 

konsentrasi. Data yang diperoleh 

dianalisis untuk menentukan nilai 

LC50 dengan metode kurva.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini senyawa 

analog kurkumin asimetris disintesis 

menggunkan reaksi multikomponen 
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(multicomponent reaction) atau yang 

biasa dikenal dengan metode (One-

Pot) melalui reaksi kondensasi 

claisen schimdt, dengan mereaksikan 

senyawa 1 benzil-4-piperidon 

bersamaan dengan 2-

klorobenzaldehid serta dengan 4- 

metoksi benzaldehid. Reaksi ini 

dikatalisis oleh basa Natrium 

hidroksida dan diiradiasi 

menggunakan gelombang mikro 

dengan daya 180 watt selama ± 4 

menit dan dikontol menggunakan 

KLT setiap 1 menit sekali.  

 

Gambar 1. Skema sintesis senyawa 

kurkumin simetris 

4OMe-2Cl 

Senyawa analog kurkumin 

asimetris murni didapatkan melalui 

pemisahan menggunakan 

kromatografi kolom. Senyawa 

analog kurkumin asimetris yang 

didapat berupa kristal berwana 

kekuningan Gambar 2 dengan 

rendemen sebesar 3,47% 

 

Gambar 2. Senyawa kurkumin 

simetris 4OMe-

2Cl 

a) Karakterisasi Senyawa 

Senyawa analog kurkumin 

asimetris murni yang telah 

berhasil disintesis dan yang telah 

murni diidentifikasi dengan 

menggunakan spektroskopi UV-

Vis, FTIR, HRMS, 1H-NMR. Pada 

spektroskopi UV, serapan 

optimum senyawa analog 

kurkumin asimetris diperoleh pada 

panjang gelombang 200- 400 nm. 

Serapan maksimum muncul pada 

panjang gelombang 206, 269 dan 

340 nm. Adanya serapan 

maksimum pada λ 212 nm yang 

terjadinya transisi elektronik π 

→π* pada sistem terkonjugasi 

dicincin benzena. Pada panjang 

gelombang 269 nm terjadinya 

transisi elektronik π →π* yang 

mana merupakan ikatan rangkap 

pada cincin aromatik p-metoksi 



6  

sesuai dengan panjang gelombang 

untuk senyawa 4-

metoksibenzaldehid dan pada 

panjang gelombang 340 nm 

menunjukkan adanya transisi 

elektronik dari orbital ikatan 

π→π* pada ikatan rangkap 

terkonjugasi dicincin aromatik 

yang tersubstitusi o-kloro yang 

dapat dilihat pada GAMBAR 3 

 

Gambar 3. Spektrum UV-Vis 

Analisis FTIR mununjukkan 

Puncak yang muncul pada spektrum 

FTIR menunjukkan vibrasi ikatan 

yang spesifik oleh beberapa gugus 

senyawa CAS-4OMe-2Cl . Vibrasi 

ikatan C-H aromatik secara jelas 

muncul pada bilangan gelombang 

3060,20 cm-1. Selanjutnya, pada 

bilangan gelombang 1733,12 cm-1 

merupakan vibrasi khas dari ikatan 

antara C=O sesuai dengan senyawa 

target yang sama dengan penelitian 

wahyuni et al., (2013). Ikatan C-N 

muncul pada bilangan gelombang 

1260,54 cm-1. Vibrasi C=C alkena  

muncul pada bilangan gelombang 

1614,49 cm-1. Selanjutnya, pada 

bilangan gelombang 1052,21 cm-1 

merupakan vibrasi khas dari ikatan 

antara C-O. Vibrasi C-H alifatik 

muncul pada bilangan gelombang 

2939,64 cm-1dan Senyawa target 

memiliki ikatan C-Cl yang muncul 

pada spektrum 753,23 cm-1 daapat 

dilihat pada Gambar 4 

 

Gambar 4. Spektroskopi FTIR 

Analisis 1H-NMR senyawa 

yang disintesis CAS-4OMe-2Cl 

menunjukkan pergeseran sinyal yang 

sangat spesifik dan menunjukkan 

bahwa molekul CAS-4OMe-2Cl 

sesuai dengan strukturnya. Sinyal 

singlet δ 7,97 ppm pada H-β 

merupakan sinya lH Beta dari alkena 

yang menghubungkan antara 1-

benzil-4-piperidon dan cincin 

aromatic o-kloro sedangkan Sinyal 
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singlet δ 7.83 H-β’ yang 

menghubungkan 1-benzil-4-

piperidon dengan cincin aromatik p-

metoksi. Sinyal H-β’ yang lebih dulu 

keluar dari pada H-β disebabkan 

karna kloro lebih elektonegatif 

sehingga lebih dishelding dari pada 

metoksi. Sinyal doublet pada 

pergeseran 7,35 ppm yang memiliki 

konstanta kopling sebesar 8,8 Hz 

adalah puncak-puncak proton yang 

berasal dari cincin aromatik 

subsituen o-kloro H-6’. Sinyal 

singlet pada pergeseran 7.23 ppm 

yang berasal dari cincin aromatik 

subsituen o-kloro H-3’. Cincin 

aromatik fenil H-2’’’, 3’’’, 4’’’, 5’’’. 

6’’’memiliki sinyal doublet pada 

pergeseran antara 7,19 ppm dengan 

konstanta kopling sebesar 8,1 Hz. 

Sinyal doublet pada pergeseran 7,11 

ppm pada posisi cincin subsituen 

metoksi H-2’’, 6’’ dengan konstanta 

kopling sebesar 7.6 Hz. Sinyal 

doublet pada pergeseran 6.93 ppm 

pada posisi cincin subsituen metoksi 

H-3’’ dengan konstanta kopling 

sebesar 8,9 Hz. Sinyal singlet pada 

pergeseran 3,69 ppm posisi proton 

siklik H-4, sedangkan 3,74 ppm 

posisi H-OCH3. Selanjutnya Sinyal 

singlet pergeseran 3,85 ppm posisi 

proton siklik H-2 dan yang terakhir 

pergeseran 3,62 ppm proton H-7.  

 

 

Gambar 5. Struktur senyawa CAS-

4Ome-2Cl 

Analisis spektrofotometer 

massa dlakukan dengan 

menggunakan High Resolution 

Mass Spectrophotometry. 

Spektrum massa dari hasil analisis 

HRMS senyawa kurkumin 

asimetris 4-OMe-2Cl menunjukan 

ion molekul ditemukan pada m/z 

430,1574 merupakan [M+H]+ 

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 C27H24ClNO2. Selisih 

0,0006 antara puncak ion molekul 

dengan massa terhitung 

menunjukkan senyawa CAS-
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4OMe-2Cl yang disintesis murni. 

b. Uji Toksisitas 

Senyawa kurkumin asimetris 

4Ome-2Cl hasil sintesis dilakukan uji 

toksisitas untuk mengetahui tingkat 

toksisitas dari senyawa tersebut. 

Sehingga diharapkan untuk masa 

yang akan datang dapat dijadikan 

dasar untuk mengetahui arah 

pengembangan yang lebih lanjut 

serta fungsional dari senyawa 

tersebut. Dimana telah kita ketahui 

bahwasannya senyawa dengan 

toksisitas yang tinggi makan akan 

cenderung memiliki bioaktivitas 

yang tinggi pula. Uji toksisitas pada 

penelitian ini menggunakan metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). 

Metode ini dipilih karena sederhana, 

mudah, cepat, dan memiliki korelasi 

positif terhadap aktivitas antikanker. 

Senyawa murni dikatakan aktif 

apabila memiliki nilai LC50 <200 

ppm (Anderson et al., 1991) 

Konsentrasi larutan senyawa uji yang 

digunakan untuk mengukur sifat 

toksisitasnya yaitu 1000 ppm, 100 

ppm, 10 ppm, 1 ppm dan 0,1 ppm 

dengan 3 kali pengulangan. Hal ini 

bertujuan untuk melihat tingkat 

aktivitas senyawa uji terhadap udang.  

Sifat toksik dari senyawa 

hasil sintesis kurkumin asimetris 

CAS-4Ome- 2Cl diukur 

berdasarkan jumlah larva udang 

yang mati dalam 24 jam. Pada 

penelitian ini, kista Artemia salina 

Leach terlebih dahulu dilakukan 

penetasan dalam wadah yang telah 

diisi dengan air laut selama ±48 

jam. Kista artemia salina Leach 

sudah dapat menetas dalam waktu 

24 jam namun dalam waktu ini 

larva artemia salina Leach belum 

memiliki saluran pencernaan 

sehingga dikhawatirkan dapat 

mempengaruhi hasil uji toksisitas, 

berbeda dengan larva artemia 

salina Leach yang sudah berumur 

48 jam dimana dalam waktu ini 

larva telah memiliki mulut dan 

saluran pencernaan sehingga 

dianggap telah siap sebagai hewan 

uji. 

Pada uji toksisitas ini dibuat 

beberapa variasi konsentrasi 

larutan uji yang digunakan yaitu 

1000; 100; 10; 1; dan 0,1 μg/mL. 

Penggunaan variasi konsentrasi ini 

berfungsi untuk mendapatkan 

persamaan regresi linear antara log 

konsentrasi dengan nilai probit. 

Konsentrasi 0,1 – 1000 ppm 

dibuat dengan cara pengenceran 
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bertingkat. Pengujian ini dilakukan 

sebanyak tiga kali pengulangan 

untuk setiap konsentasi larutan uji. 

Hal ini bertujuan supaya data yang 

diperoleh lebih akurat. Pelarut 

yang digunakan pada uji toksisitas 

ini adalah etil asetat. Pelarut 

tersebut bersifat volatil atau 

mudah menguap, sehingga pelarut 

dapat dibiarkan menguap dalam 

waktu yang cukup singkat. 

Penguapan pelarut tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan 

massa dari senyawa analog 

kurkumin asmetris 4Ome-2Cl 

yang sesuai dengan konsentrasi 

yang diinginkan. Setelah 

menguap, padatan tersebut 

ditambahkan DMSO sebanyak 50 

μL. Penambahn DMSO bertujuan 

sebagai pelarut senyawa uji agar 

senyawa uji dapat terdistribusi 

secara merata dalam air laut. 

Selain itu, DMSO juga tidak 

bersifat toksik terhadap larva 

Larva Artemia salina Leach 

sehingga tidak mempengaruhi 

hasil uji. 

Hasil uji BSLT senyawa 

CAS-4OMe-2Cl adalah 173.78 

μg/mL. Dilihat dari nilai 

LC50yang didapatkan maka dapat 

dikatakan bahwa senyawa ini 

bersifat toksik. Pada metode 

BSLT, suatu senyawa murni 

dikatakan memiliki sifat toksik 

jika memiliki haga LC50 ≤ 200 

μg/mL (Anderson et al., 1991). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

senyawa 4OMe-2Cl telah berhasil 

disintesis dengan metode one-pot 

dengan menggunakan 1-benzil-4-

piperidon, 2-klorobenzaldehid serta 

4-metoksibenzaldehid dengan 

bantuan iradiasi gelombang mikro 

yang mana  menghasilkan kristal 

berwarna kuning dengan rendemen 

sebesar 3,47%. Hasil identifikasi 

struktur senyawa kurkumin 4OMe-

2Cl berhasil dikonfirmasi melalui 

analisis spektroskopi UV, FTIR, 1H-

NMR dan HRMS sesuai dengan 

struktur senyawa target yang 

diharapkan. hal menunjukkan bahwa 

senyawa yang dihasilkan telah sesuai 

dengan molekul target. Hasil uji 

BSLT senyawa kurkumin asimetris 

CAS-4OMe-2Cl menunjukkan nilai 

LC50= 173,78 μg/mL yang berarti 

senyawa bersifat toksik. 
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Penulis menyarankan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut, 

yaitu seperti melakukan uji 

aktivitas biologis lainnya seperti uji 

antioksidan, antibakteri, 

antidiabetes, antimikroba dan 

antikanker karena potensi yang 

dimiliki oleh senyawa ini untuk 

perkembangan obat-obatan dimasa 

yang akan datang.  
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