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ABSTRACT 

 

Curcumin is one of secondary metabolites classified into the class of fenolic that are 

known to have biological activities such as anti-oxidant, anti-diabetic, anti-

inflammatory and anti-cancer. Therefore, many curcumins become model of target 

compounds with variation structure. Curcumins of 1-benzyl-piperidin-4-on derivative 

were synthesized using the microwave irradiation with a base catalyst (NaOH) and an 

acid catalyst metanasulfonat. The rendement result of curcumins analog were as 

followed: (3E,5E)-3,5-bis(2’-klorobenzilidin)-1-benzil-4-piperidinone (1) about 

93,03%, (3E,5E)-3,5-bis(4’-klorobenzilidin)-1-benzil-4-piperidinone (2) about 14,40% 

and (3E,5E)-3,5-bis(3’-bromobenzilidin)-1-benzil-4-piperidinone (3) about 33%. The 

purity of all compounds has been tested using TLC, melting point test and analytical 

HPLC. Then, they were identified using UV, IR, 
1
NMR and MS spectroscopy. The 

toxicity test of curcumins was done by Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method 

which was indicated by LC50 <200 µg/mL. Between the three analog curcumins only (1) 

has potensial as anti-cancer by LC50= 22,44 µg/mL. 

Keywords : Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), curcumin, toxicity test 

ABSTRAK 

 

Kurkumin merupakan salah satu metabolit sekunder yang termasuk kedalam 

golongan fenolik yang diketahui memiliki aktivitas biologi seperti anti-oksidan, anti-

diabetes, anti-inflamasi dan anti-kanker. Oleh sebab itu, banyak kurkumin menjadi 

model senyawa target dengan struktur bervariasi. Senyawa kurkumin turunan 1-benzil-

4-piperidinon disintesis menggunakan metode microwave dengan katalis basa natrium 

hidroksida dan katalis asam metanasulfonat. Rendemen senyawa yang diperoleh untuk 

masing-masing kurkumin yaitu senyawa (3E,5E)-3,5-bis(2’-klorobenzilidin)-1-benzil-4-

piperidinon (1) sebesar 93,03%, senyawa    (3E,5E)-3,5-bis(4’-klorobenzilidin)-1-

benzil-4-piperidinon (2)  sebesar 14,40% dan senyawa (3E,5E)-3,5-bis(3’-
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bromobenzilidin)-1-benzil-4-piperidinon (3) sebesar 33%. Kemurnian senyawa tersebut 

diuji menggunakan KLT, uji titik leleh, dan analisis HPLC. Kemudian diidentifikasi 

senyawa  menggunakan spektroskopi UV, IR, 
1
H NMR dan MS. Uji toksisitas senyawa 

kurkumin menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Toksisitas 

senyawa ditunjukkan dengan nilai LC50 < 200 µg/mL. Diantara ketiga senyawa analog 

kurkumin hanya (1) yang berpotensi sebagai antikanker dengan nilai LC50= 22,44 

µg/mL. 

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

PENDAHULUAN 

 

Kurkumin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder, dan secara kimia 

termasuk golongan fenolik. Kurkumin [1,7-bis(4-hidroksi-3’-metoksifenil)-1’,6’-

heptadien-3’,5’-dion] diisolasi oleh Vogel dan Pellettier pada tahun 1818 tetapi 

ditemukan dalam bentuk kristal oleh Daube pada tahun 1870. Sintesis kurkumin 

pertama kali dilakukan oleh Milobedzka et al pada tahun 1910. Kurkumin tidak larut 

dalam air namun larut dalam kloroform, diklorometan, methanol, etanol, etil asetat, 

dimetilsulfoksida dan aseton (pandey et al, 2010). 

Kurkumin  [1,7-bis-(4-hidroksi-3-metoksifenil)-1,6-heptadiena-3,5-dion], 

merupakan senyawa hasil isolasi dari tanaman Curcuma sp dan telah berhasil 

dikembangkan sintesisnya oleh Pabon. Kurkumin telah diketahui memiliki aktivitas 

biologis, seperti antiinflamasi (Kohli et al., 2004), antidiabetes (Konatham dkk, 2010), 

antitumor (Tangapazham et al, 2006), antikanker (Budhi et al, 2008) dan antioksidan 

yang ditentukan oleh gugus aromatik terminal, gugus β diketon dan ikatan rangkap telah 

dibuktikan berperan pada aktivitas antikanker dan antimutagenik (Supardjan dan Da’i, 

2005).  

Secara umum, senyawa kurkumin dapat disintesis melalui kondensasi aldol 

silang. Hal ini sangat penting dalam sintesis jika satu senyawa karbonilnya memiliki 

hidrogen α, reaksi tersebut akan membentuk suatu produk campuran (Salomons, 1983). 

Keton dan aldehid aromatik dapat digunakan sebagai salah satu komponen dalam reaksi 

kondensasi aldol silang yang disebut reaksi  Claisen-Schmidt. Oleh karena itu, pada 

penelitian ini dilakukan sintesis tiga analog kurkumin turunan 1-benzil-4-piperidinon 

dengan aldehid aromatik 2-klorobenzaldehid, 3-bromobenzaldehid dan 4-

klorobenzaldehid. Ketiga senyawa analog kurkumin yang dihasilkan dikarakterisasi 

dengan spektroskopi UV, IR, 
1
H-NMR dan MS. Selanjutnya senyawa murni yang 

didapat akan diuji toksisitasnya. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan bahan yang Digunakan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat penentu titik leleh Fisher 

Johns, HPLC (Shimadzu LCsolution), spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S UV-Vis 

v4.002 2L9N175013), spektrofotometer FTIR (Shimadzu, IR Prestige-21), 
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spektrofotometer NMR (JEOL Tipe ECA 500 MHz) dan spektrofotometer massa(water 

LCT Premier XE Mode Positif). 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1-benzil-4-piperidinon 

(Merck), 2-kloro benzaldehid (Merck), 3-bromobenzaldehid (Merck), dan 4-

klorobenzaldehid (Merck), natrium hidroksida (Merck), asam metanasulfonat (Merck) 

dan larva A. salina. 

 

b. Sintesis Kurkumin 

Sintesis senyawa (1), (2) dan (3) sebanyak 0,945 g (5 mmol) 1-benzil-4-

piperidinon, 1,405 g (10 mmol) halogenbenzaldehid, 5 mL etanol absolute dan 1 mL 

NaOH 40% (untuk  senyawa (3) dikatalis dengan metanasulfonat) dimasukkan ke dalam 

labu leher dua yang dilengkapi dengan magnetic stirrer. Campuran diirradiasi selama 3 

menit dengan suhu 80ºC dan 400 Watt menggunakan microwave irradiation. Reaksi 

dibantu dengan pengadukan menggunakan magnetic stirrer dan reaksi dikontrol dengan 

KLT. Setelah reaksi selesai, crude product didinginkan dan dicuci dengan aquades 

dingin hingga terbentuk endapan kuning. Endapan yang terbentuk disaring 

menggunakan corong Buchner dan dicuci dengan n-heksan dingin lalu dikeringkan. 

Crude product yang diperoleh dilakukan rekristalisasi dengan pelarut etanol absolute 

dan endapan yang diperoleh diuji kemurnian dengan KLT, pengukuran titik leleh dan 

HPLC. Senyawa murni dikarakterisasi dengan IR, NMR dan MS. 

 

c. Uji Toksisitas dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) 

Sampel sebanyak 20 mg dilarutkan dalam 2 mL klorofom (larutan induk, 

konsentrasi 10000 µg/mL), kemudian dari larutan induk dibuat konsentrasi yang 

berbeda 1000 µg/mL, 100 µg/mL dan 10 µg/mL dengan cara pengenceran bertingkat. 

Sampel dipipet kedalam masing-masing vial sebanyak 0,5 mL, lalu pelarut diuapkan 

hingga mengering. Selanjutnya, ditambahkan 50 µL DMSO, 10 ekor  larva udang 

Artemia salina Leach dan air laut sampai batas kalibrasi 5 mL. Kematian larva dihitung 

dalam selang waktu 24 jam. 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 menggunakan tabel 

analisis probit (Harefa, 1997). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Hasil Sintesis 

Sintesis senyawa analog kurkumin menggunakan metode microwave dengan 

katalis NaOH 40% dan asam metanasulfonat dengan pelarut etanol pada suhu 80ºC. 

Skema reaksi sintesis senyawa analog kurkimin dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Skema reaksi sintesis analog kurkumin 

 

Tabel 1: Hasil sintesis senyawa kurkumin 

Senyawa 
Rumus 

Molekul 

Berat 

Molekul 
Rendemen Bentuk Warna Titik Leleh 

1 C26H21Cl2NO 433,10 93,03% Padatan 
kuning 

muda 
(160-162)

0
C 

2 C26H21Cl2NO 433,10 14,40% Kristal 
Kuning 

terang 
(150-152)

0
C 

3 C26H21Br2NO 521,00 33,00% Padatan Kuning  (114-116)
0
C 

 

Senyawa analog kurkumin yang diperoleh dari hasil reaksi 1-benzil-4-

piperidinon dan 2-klorobenzaldehid yaitu (3E,5E)-3,5-bis(2’-klorobenzilidin)-1-benzil-

4-piperidinon(1), 1-benzil-4-piperidinon dan 4-klorobenzaldehid yaitu (3E,5E)-3,5-

bis(4’-klorobenzilidin)-1-benzil-4-piperidinon(2) serta 1-benzil-4-piperidinon dan 3-

bromobenzaldehid yaitu (3E,5E)-3,5-bis(3’-bromobenzilidin)-1-benzil-4-piperidinon(3). 

Secara umum, Rendemen senyawa (1) lebih besar dibandingkan dengan 

senyawa (2) dan (3). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pengaruh perbedaan 

kereaktifan dari senyawa aldehid aromatik yang digunakan untuk mensintesis ketiga 

senyawa analog kurkumin tersebut. Semua senyawa yang dihasilkan telah diuji 

kemurniannya dengan KLT, uji titik leleh dan HPLC. Dari hasil KLT menggunakan 

eluen n-heksan dan etilasetat semua senyawa menghasilkan satu noda.Uji titik leleh 

menghasilkan range suhu 2
0
C dan uji kemurnian menggunakan HPLC semua senyawa 

menghasilkan satu puncak pada tR = 20,4 menit (1), tR = 22 menit (2) dan tR = 16 menit 

(3) pada λ 312, 330 dan 320 nm. Hal ini menunjukkan semua senyawa telah benar-benar 

murni. 

Spektrum UV senyawa analog kurkumin masing-masing memperlihatkan 

adanya serapan maksimum pada λ 202 nm yang merupakan ikatan rangkap pada cincin 

benzen, 240-320 nm merupakan ikatan rangkap pada cincin aromatik A yang 

terkonjugasi dengan gugus karbonil dan 312-330 nm yang merupakan ikatan rangkap 

pada cincin aromatik B. 

Spektrum IR dari senyawa analog kurkumin hasil sintesis memperlihatkan 

adanya pita pada bilangan gelombang 3030-3060 cm
-1

 yang menunjukkan adanya gugus 

C-H aromatik, pada bilangan gelombang 1613-1618 cm
-1

 yang menunjukkan adanya 

gugus C=C terkonjugasi dan pada bilangan gelombang 1670-1671 cm
-1

 menunjukkan 

adanya gugus karbonil (C=O), pada bilangan gelombang 1260-1265 cm
-1

 menunjukkan 
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adanya ikatan C-N dan pada bilangan gelombang 643-751 cm-1 menunjukkan adanya 

ikatan C-Cl dan C-Br. 

 

Tabel 2: Interpretasi data 
1
H NMR (CDCl3) untuk senyawa (1) 

No. atom C δH (ppm) 

3/3’ 7,19 (dd, 2H,J=7,5Hz) 

4/4’, 5/5’ 7,17(dt, 4H,J=5 Hz) 

6/6’ 7,43(dd, 2H,J=5 Hz) 

2”/6” 7,10(dd, 2H,J=10 Hz) 

3”/5”, 4” 

Cβ 

-CH2-N-CH2- 

-N-CH2-Ph 

7,26(dt, 3H) 

8,01(s, 2H) 

3,73(d, 4H,J=1,05 Hz) 

3,61(s, 2H) 

 

Spektrum 
1
H NMR senyawa (1) menunjukkan adanya pergeseran kimia pada δ 

8,01 ppm (2H) yang menunjukkan sinyal dari proton pada Cβ dengan puncak singlet. 

Pergeseran kimia pada δ 3,73 ppm (4H) menunjukkan sinyal dari empat proton pada 

cincin heterosiklik (–CH2-N-CH2-) dengan puncak doublet. Seharusnya puncak yang 

dihasilkan singlet dikarenakan tidak ada proton tetangga yang mempengaruhi keempat 

proton pada cincin heterosiklik tersebut. Namun, dikarenakan letaknya secara ruang 

sangat berdekatan dengan proton N-CH2-Ph  menyebabkan puncaknya terpecah sebesar 

1,05 Hz . Pergeseran kimia pada δ 3,61 ppm (2H) menunjukkan sinyal dari dua proton 

alifatik pada gugus benzil yang terikat pada N heterosiklik (-N-CH2-Ph) dengan puncak 

singlet. Data ini telah mengkonfirmasi struktur dari senyawa (1) yang diperoleh 

sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel interpretasi data 
1
H NMR untuk senyawa (1) 

(Tabel 2). 

Tabel 3: Interpretasi data 
1
H NMR (CDCl3) untuk senyawa (2) 

No. atom C δH (ppm) 

3/3’,5/5’,2”/6”, 3”/5”, 4” 7,25(d, 9H,J=5 Hz) 

2/2’,6/6’ 7,34(d, 4H,J=5 Hz) 

Cβ 7,72(s, 2H) 

-CH2-N-CH2- 

-N-CH2-Ph 

3,80(s, 4H) 

3,70(s, 2H) 

 

Spektrum 
1
H NMR senyawa (2) menunjukkan adanya pergeseran kimia pada δ 

7,72 ppm (2H) yang menunjukkan sinyal dari proton pada Cβ dengan puncak singlet. 

Pergeseran kimia pada δ 3,80 ppm (4H) menunjukkan sinyal dari empat proton pada 

cincin heterosiklik (–CH2-N-CH2-) dengan puncak singlet. Pergeseran kimia pada δ 

3,70 ppm (2H) menunjukkan sinyal dari dua proton alifatik pada gugus benzil yang 

terikat pada N heterosiklik (-N-CH2-Ph) dengan puncak singlet. Pergeseran kimia pada 

δ 7,34 ppm (4H) menunjukkan sinyal dari proton yang terletak pada lingkungan simetris 
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yaitu pada C-2/2’ dan C-6/6’ dengan puncak doublet yang menunjukkan bahwa 

substituen terletak pada posisi para. Data ini telah mengkonfirmasi struktur dari 

senyawa (2) yang diperoleh sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel interpretasi data 
1
H NMR untuk senyawa (2) (Tabel 3). 

Tabel 4: Interpretasi data 
1
H NMR (CDCl3) untuk senyawa (3) 

No. atom C δH (ppm) 

2/2’ 7,48(s, 2H) 

4/4’ 7,48(d, 2H,J=5 Hz) 

5/5’,6/6’,2”/6”,3”/5”,4” 

Cβ 

7,26(t, 9H,J=10 Hz) 

7,71(s, 2H) 

-CH2-N-CH2- 3,82(s, 4H) 

-N-CH2-Ph 3,72(s, 2H) 

 

Spektrum 
1
H NMR senyawa (3) menunjukkan adanya pergeseran kimia pada δ 

7,71 ppm (2H) yang menunjukkan sinyal dari proton pada Cβ dengan puncak singlet. 

Pergeseran kimia pada δ 3,82 ppm (4H) menunjukkan sinyal dari empat proton pada 

cincin heterosiklik (–CH2-N-CH2-) dengan puncak singlet. Pergeseran kimia pada δ 

3,61 ppm (2H) menunjukkan sinyal dari dua proton alifatik pada gugus benzil yang 

terikat pada N heterosiklik (-N-CH2-Ph) dengan puncak singlet. Pergeseran kimia pada 

δ 7,48 ppm (2H) menunjukkan sinyal dari dua proton yang terikat pada cincin aromatik 

C-2/2’ dengan puncak singlet yang menunjukkan adanya substituen pada posisi meta. 

Data ini telah mengkonfirmasi struktur dari senyawa (3) yang diperoleh sebagaimana 

yang dapat dilihat pada tabel interpretasi data 
1
H NMR untuk senyawa (3) (Tabel 4). 

Spektrum MS senyawa analog kurkumin (1) dan (2) menunjukkan puncak ion 

molekul yang sesuai dengan perhitungan dan yang ditemukan. Berat molekul senyawa 

(1) ditunjukkan oleh spektrum massa yang dihitung sebagai C26H21Cl2NO dengan 

puncak molekul m/z 433,1071 [M+H]
+ 

 dan berat molekul (1) yang dihitung secara 

teoritis adalah 433,1000, selisih massa molekul tersebut 0,0071. Berat molekul (2) 

ditunjukkan oleh spektrum massa yang dihitung sebagai C26H21Cl2NO dengan puncak 

molekul m/z 433,1123[M+H]
+ 

 dan berat molekul (2) yang dihitung secara teoritis  

adalah 433,1000, selisih massa molekul tersebut 0,0123. Selisih massa kedua senyawa 

kurkumin dari spektrum massa dengan perhitungan menunjukkan perbedaan yang kecil 

dan dapat dikatakan bahwa kedua senyawa kurkumin tersebut murni dan struktur sesuai 

dengan yang diharapkan. 
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b. Uji Toksisitas 

 

Tabel 5: Hasil uji toksisitas senyawa analog kurkumin 

 
 

Senyawa 

Nama 

Senyawa 

Struktur 

Senyawa 

Nilai 

LC50 

(µg/mL) 

 1 

(3E,5E)-3,5-bis(2’-

klorobenzilidin)-1-

benzil-4-piperidinon 

 

N

O

Cl Cl

 

22,44 

 2 

(3E,5E)-3,5-bis(4’-

klorobenzilidin)-1-

benzil-4-piperidinon 
N

O

Cl Cl

 

1364,58 

 3 

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

bromobenzilidin)-1-

benzil-4-piperidinon 

 

N

O

Br Br

 

190,55 

 

Hasil uji toksisitas dari tiga senyawa analog kurkumin pada konsentrasi 1000, 

100 dan 10 µg/mL terhadap larva Artemia salina Leach yang dianalisis dengan metode 

analisis probit menunjukkan efek kurang toksik terhadap kematian larva. Akan tetapi, 

senyawa (1) pada konsentrasi 1000, 100, dan 10 µg/mL menunjukkan efek yang positif 

terhadap kematian larva Artemia salina Leach dan menunjukkan tingkat potensi 

toksisitas dengan nilai LC50= 22,44 µg/mL. Senyawa (2) dan (3) berturut-turut 

menunjukkan tingkat potensi toksisitas dengan nilai LC50 (2) = 1364, 58 µg/mL dan 

LC50 (3) = 190,55 µg/mL. Dalam hal ini, senyawa (2) dan (3) dapat dikatakan memiliki 

tingkat toksik yang rendah.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Senyawa analog kurkumin diperoleh melalui reaksi kondensasi Claisen-Schimdt 

menggunakan katalis basa natrium hidroksida untuk senyawa (1) dan (2) pada asam 

metanasulfonat pekat untuk senyawa (3) dengan metode irradiasi microwave pada suhu 

80ºC dengan waktu 3 menit. Rendemen yang dihasilkan yaitu 93,03% untuk senyawa 

(1), 14,40% untuk senyawa (2) dan 33% untuk senyawa (3). Kedua senyawa (2) dan (3) 
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memiliki aktivitas toksisitas yang kecil dengan LC50 (2)= 1364,58 µg/mL dan LC50 (3)= 

190,55 µg/mL kecuali senyawa (1) dengan nilai LC50 sebesar 22,44 µg/mL memiliki 

toksisitas yang besar. 
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