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ABSTRACT 

Three new chalcones of 3’,4’-dimethoxy acetophenone derivative were synthesized by 
stirrer method with alkaline sodium hydroxide catalyst at room temperature. They were  
(E) -1,3-bis (3,4 dimetoksifenil) prop-2-en-1-one (CA1), (E) -3 - (2,3 -dimetoksifenil) -1 
- (3,4-dimetoksifenil) prop-2-en-1-one (CA2) and (E) -3 - (2,4,5-trimetoksifenil) -1 - 
(3,4-dimetoksifenil ) prop-2-en-1-one (CA3). Chalcone yield compounds obtained were 
98%, 84.24% and 79.13%, respectively. The compounds were identified using UV 
spectroscopy, IR, 1H NMR and MS. Toxicity of chalcones tested using Brine Shrimp 
Lethality Test (BSLT) against larvae of Artemia salina Leach. CA1, CA2 and CA3 
compounds had LC50 i.e., 17.022 mg / mL, 4.645 mg / mL and 648.634  mg / mL, 
respectively . The result showed that CA1 and CA2 were toxic as their LC50 values less 
than 200 mg / mL, while CA3 was found to be non- toxic compound. 

Keywords : 3’,4’-dimethoxy acetophenone, chalcone, toxicity. 

ABSTRAK 

Telah disintesis tiga senyawa kalkon turunan 3’4’-dimetoksi asetofenon dengan 
menggunakan metode stirer dengan katalis basa natrium hidroksida pada suhu kamar 
yaitu (E)-1,3-bis(3,4dimetoksifenil)prop-2-en-1-on (CA1), (E)-3-(2,3-dimetoksifenil)-1-
(3,4-dimetoksifenil)prop-2-en-1-on (CA2) dan (E)-3-(2,4,5-trimetoksifenil)-1-(3,4-
dimetoksifenil)prop-2-en-1-on (CA3). Rendemen senyawa kalkon yang diperoleh 
berturut-turut adalah 98%, 84,24% dan 79,13 %. Senyawa tersebut diidentifikasi 
menggunakan spektroskopi UV, IR, 1H NMR dan MS. Uji toksisitas senyawa kalkon 
menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) terhadap larva Artemia 
salina Leach. Nilai LC50 untuk senyawa CA1, CA2 dan CA3 berturut-turut adalah 17,022 
µg/mL, 4,645 µg/mL dan  648.634 µg/mL. Hasil tersebut menunjukkan bahwa senyawa  
CA1 dan CA2  toksik dengan nilai LC50 < 200 µg/mL, sedangkan senyawa CA3 tidak 
toksik karena memiliki nilai  LC50 > 200 µg/mL. 

Kata kunci: 3’,4’-dimetoksi asetofenon, kalkon, toksisitas. 
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PENDAHULUAN 

Kalkon merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid 
dapat diperoleh dengan cara isolasi dari tumbuhan dan diketahui memiliki aktivitas 
biologis yang beragam. Beberapa kalkon tersubtitusi serta turunannya telah dilaporkan 
memiliki sifat biologis yang menarik seperti antibakteri, antifungal, insektisida, 
anastetik, analgesik, ulcerogenik dan lain-lain (Desai and Mistry, 2004). Namun untuk 
memperoleh senyawa tersebut, terdapat beberapa kelemahan antara lain jumlahnya yang 
terbatas dibanding dengan senyawa flavonoid lain dan persentasenya dalam tumbuhan 
juga kecil, variasi strukturnya relatif sedikit, serta membutuhkan biaya yang cukup 
mahal. Bertolak dari hal tersebut, maka didapatkan suatu solusi yang dapat 
meminimalisir segala kekurangan dalam proses isolasi yaitu dengan cara sintesis kimia. 

Melalui analisis retrosintesis, senyawa kalkon dapat disintesis dengan 
menggunakan “starting material” berupa senyawa-senyawa yang mempunyai gugus 
karbonil aromatik. Suatu keton aromatik dan suatu aldehid aromatik adalah senyawa 
yang cocok. Reaksi pembentukan kalkon ini dikatalis oleh asam atau basa, dan biasa 
dikenal dengan kondensasi aldol atau lebih spesifik kondensasi Claisen-Schmidt. Reaksi 
tersebut dikenal ramah lingkungan karena tidak banyak menggunakan bahan-bahan 
kimia berbahaya dan prosesnya juga sangat sederhana. 

Aktivitas biologis kalkon dipengaruhi oleh gugus karbonil α, β-tak jenuh dan 
subtituen yang terikat pada kedua cincin aromatik (Kamble et al, 2011). Oleh karena itu, 
variasi subtituen pada kedua cincin aromatik akan menghasilkan kalkon dengan struktur 
yang beragam. Kalkon dengan variasi struktur yang luas hanya dapat diperoleh melalui 
sintesis secara kombinatorial. Untuk maksud tersebut, grup riset organik sintesis telah 
mencanangkan program sintesis 100 molekul kalkon. Pada penelitian ini, akan disintesis 
tiga analog kalkon dengan menggunakan bahan baku 3,4 dimetoksi asetofenon sebagai 
keton aromatik dan sebagai  aldehid aromatiknya digunakan 3,4-dimetoksi benzaldehid, 
2,3-dimetoksi benzaldehid, 2,4,5-trimetoksi benzaldehid. Penelitian ini bertujuan agar 
dapat diperoleh suatu produk kalkon yang lebih bervariasi, sehingga lebih menarik 
untuk menggali potensi kalkon tersebut untuk berbagai kepentingan yang dapat 
meningkatkan nilai tambah produk hasil sintesis. 

METODE PENELITIAN 

Sintesis senyawa analog kalkon dilakukan dalam satu tahap reaksi melalui 
kondensasi aldol dengan menggunakan senyawa awal turunan benzaldehid  yang 
tersubstitusi metoksi (2,3-dimetoksi benzaldehid, 3,4-dimetoksi benzaldehid dan 2,4,5-
trimetoksibbenzaldehid) dan turunan asetofenon yang juga tersubstitusi metoksi (3’,4’-
dimetoksi  asetofenon) dengan menggunakan katalis basa (NaOH) seperti terlihat pada 
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Gambar 1. Skema sintesis kalkon 
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a.  Sintesis senyawa kalkon 
Dicampurkan senyawa 3’-4’-dimetoksi asetofenon (5 mmol), turunan metoksi 

benzaldehid (2,3-dimetoksi benzaldehid, 3,4-dimetoksi benzaldehid dan 2,4,5-
trimetoksi benzaldehid) (5 mmol) dan 7,5 mL etanol absolut ke dalam labu bulat yang 
telah dilengkapi magnetic stirrer. Campuran senyawa tersebut distirrer selama 5 menit 
agar campuran homogen. Kemudian ditambahkan 5 mL katalis NaOH 5% dan stirrer 
selama 4 jam hingga didapatkan produk berupa padatan. Tahapan reaksi diamati melalui 
KLT. Setelah proses stirrer, produk yang didapat dibiarkan selama 18-24 jam pada suhu 
ruangan. Produk ditambahkan aquades dingin sebanyak 15 mL dan setetes demi setetes 
larutan HCl 1,25 N hingga produk menjadi netral yang ditentukan dengan pH indikator. 
Produk disaring dengan corong buchner, dicuci dengan aquades dan heksan dingin, 
kemudian dikeringkan pada suhu ruangan. Rekristalisasi dilakukan dengan 
menggunakan etanol absolut. Uji kemurnian senyawa ditentukan dengan KLT, titik 
leleh dan uji HPLC. 

b.  Uji aktivitas toksisitas 

b.1.  Pembiakan larva Artemia salina Leach 
Telur udang (Artemia salina Leach) yang diambil dari koleksi Laboratorium 

Kimia Organik, Jurusan Kimia FMIPA Universitas Riau ditetaskan dalam wadah 
berbentuk persegi yang berisi air laut. Wadah dibagi menjadi dua bagian dengan 
pembatas yang sudah dilapisi aluminium foil. Telur diletakkan dibagian wadah yang 
tidak terkena cahaya lampu. Dibagian yang lain diberi cahaya lampu dan aerasi. 
Kemudian telur tersebut dibiarkan selama 48 jam agar telur menetas membentuk larva 
(naupli). Larva udang yang baru menetas (naupli) akan bergerak ke bagian wadah yang 
terkena cahaya lampu dan larva siap untuk digunakan sebagai hewan uji toksisitas. 

 
b.2.  Uji toksisitas dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) 

Sampel sebanyak 20 mg dilarutkan dalam 2 mL metanol (larutan induk, 
konsentrasi 10000 µg/mL), kemudian dari larutan induk dibuat konsentrasi yang 
berbeda 1000 µg/mL, 100 µg/mL, 10 µg/mL, 1 µg/mL, 0,1 µg/mL, 0,01 µg/mL  dengan 
cara pengenceran bertingkat. Disiapkan vial yang sudah dikalibrasi 5 mL untuk masing-
masing konsentrasi. Sampel dipipet kedalam masing-masing vial sebanyak 0,5 mL, lalu 
pelarut diuapkan hingga mengering. Selanjutnya, kedalam masing-masing vial 
ditambahkan 50 µL DMSO dan air laut sedikit. Sebanyak 10 ekor larva udang yang 
sudah disiapkan dimasukkan kedalam vial tersebut dan ditambah air laut hingga batas 
kalibrasi 5 mL. Tingkat toksisitas diukur dengan cara menghitung jumlah larva udang 
yang masih hidup 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 metoda kurva menggunakan 
tabel analisis probit (Harefa, 1987). 

Sebagai kontrol, sebanyak 50 µL DMSO dipipet dengan pipet mikro 
dimasukkan ke dalam vial dan ditambahkan air laut sedikit. Kemudian dimasukkan 10 
ekor larva Artemia salina Leach dan ditambah air laut hingga batas kalibrasi 5 mL.  

 



4 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis turunan kalkon 

Tabel 1: Senyawa Target analog Kalkon 
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b. Data fisik dan uji kemurnian senyawa kalkon hasil sintesis 
 Kemurnian senyawa kalkon dilihat dari data titik leleh, hasil KLT dan juga 
HPLC. Ketiga senyawa kalkon memiliki range titik leleh ≤2, hasil KLT yang 
memberikan satu noda dan munculnya satu puncak pada kromatogram HPLC, 
membuktikan bahwa ketiga senyawa telah benar-benar murni. Kemurnian tersebut 
diperoleh tanpa dilakukan rekristalisasi. 
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Tabel 2: Data Fisik Senyawa Kalkon Hasil Sintesis 

Kode 
Senyawa 

Struktur 
Senyawa 

Rumus 
Molekul 

Rendemen 
(%) 

Titik Leleh 
(

0
C) 

Warna 
Kristal 

CA
1
  

 
 
 
 

C
19

H
21

O
5
 98,00 92-94 Serbuk 

kuning 

CA
2
  

 
 
 
 

C
19

H
21

O
5
 84,24 71-73 Serbuk 

putih 
kekuningan 

CA
3
  

 
 
 
 

C
20

H
23

O
6
 79,14 116-118 Serbuk 

kuning 
terang 

 

 

 

  Et : Hx  = 2 : 3  Hex : Et = 7,5:2,5 Et : Hx = 1 : 1 

  Rf A1 = 0,73  Rf A2 = 0,79 Rf A3 = 0,73 

  Rf K = 0,60  Rf K = 0,59 Rf K = 0,78 

  Rf CA1 = 0,48  Rf CA2 = 0,56 Rf CA3 = 0,65 

Gambar 2. Hasil KLT senyawa CA1, CA2 dan CA3 

Keterangan: 

K     = 3’,4’-dimetoksiasetofenon  CA2   = Analog kalkon 2 
A1    = 3,4-dimetoksibenzaldehid    A3     = 2,4,5-trimetoksibenzaldehid 
CA1 = analog kalkon 1      CA3   = Analog kalkon 3 
A2    = 2,3-dimetoksibenzaldehid 
 

Ketiga senyawa murni yang dihasilkan dianalisis menggunakan HPLC. 
Kromatogram yang diperoleh menunjukkan satu puncak pada tR= 11,7 menit senyawa 
CA1, tR= 12,3 menit senyawa CA2 dan tR= 10,8 menit senyawa CA3 (210 nm dan 305 
nm). Hal ini menunjukkan ketiga senyawa hasil sintesis murni. 
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Gambar 3. Hasil Kromatogram HPLC senyawa CA1, CA2 dan CA3 

c. Identifikasi Senyawa Kalkon 
Senyawa kalkon diidentifikasi dengan UV, IR, 1H-NMR dan MS Spektrum UV 

senyawa CA1, CA2 dan CA3 masing-masing memperlihatkan adanya serapan 
maksimum pada λ 203-204 nm, 248-252 nm dan 352-366 nm. Adanya serapan 
maksimum pada panjang gelombang tersebut menunjukkan bahwa senyawa kalkon 
yang disintesis memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. 

Tabel 3: Data spektrum UV senyawa kalkon 
 

 

 
 
 
 
Spektrum IR untuk senyawa CA1 memperlihatkan adanya serapan pada bilangan 

gelombang 3086 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus C-H aromatik; 1651 cm-1 

No Senyawa      λ maksimum 

1 CA1 203, 248 dan 352 nm 
2 CA2 203, 252 dan 355 nm 
3 CA3 204, 247 dan 366 nm 
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menunjukkan adanya gugus C=O; 1466 cm-1 menunjukkan adanya gugus C=C 
aromatik; dan 1258 cm-1 menunjukkan adanya gugus metoksi (Ar-OCH3). Spektrum IR 
senyawa CA2 memperlihatkan adanya serapan pada panjang gelombang 3078 cm-1 yang 
menunjukkan adanya gugus C-H aromatik; 1655 cm-1 menjukkan adanya gugus C=O; 
1479 cm-1 menunjukkan adanya gugus C=C aromatik; dan 1258 cm-1 menunjukkan 
adanya gugus metoksi (Ar-OCH3). Spektrum IR senyawa CA3 memperlihatkan adanya 
serapan pada panjang gelombang 3087 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus    C-H 
aromatik; 1641 cm-1 menunjukkan adanya gugus C=O; 1465 cm-1 menunjukkan adanya 
gugus C=C aromatik; dan 1260 cm-1 menunjukkan adanya gugus metoksi (Ar-OCH3). 
Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 4: Data spektrum IR senyawa kalkon 

No. Senyawa   
Data sepktrum IR (cm-1) 

C-H 
aromatic C=O C=C C-O 

1 CA1 3086       1651  1466 1258 

2 CA2 3078 1655 1479 1258 

3     CA3      3087       1641       1465 1260 
 
Spektrum 1H-NMR untuk senyawa CA1 menunjukkan bahwa jumlah proton  dari 

senyawa didapatkan sesuai yang diharapkan.  Berdasaran tabel dapat dilihat bahwa pada 
pergeseran kimia δ 7,76 ppm (d, 1H, J=14,9 Mhz), 7,41= (d, 1H, J=15,6)  berturut-turut 
memperlihatkan proton H pada C-α dan C-β. Dilihat dari harga tetapan kopling tersebut 
dapat diperkirakan bahwa proton pada ikatan rangkap ini mempunyai konfigurasi trans 
(E). Pergeseran kimia pada δ 6,92 menunjukkan proton H pada posisi C-5’ dan pada δ 
6,90 menunjukkan proton H pada posisi C-5 dengan puncak doublet. Pergeseran kimia 
pada δ  7,16 ppm menunjukkan proton H pada posisi C-2 dengan puncak singlet. 
Pergeseran kimia pada δ 7,68 ppm menunjukkan proton H pada posisi C-6’ dan δ 7,24 
ppm menunjukkan proton H pada posisi C-6 dengan puncak double of doublet. 
Pergeseran kimia pada δ  7,61 ppm menunjukkan proton H pada posisi C-2’ dengan 
puncak doublet, secara teoritis puncak tersebut singlet karena tidak memiliki proton 
tetangga. Namun, berdasarkan analisis 1H-NMR ternyata tidak dihasilkan puncak 
multisiplitas singlet. Hal ini dikarenakan, proton pada atom    C-2’ mempunyai 
konektivitas jarak jauh (long range connectivity) terhadap proton pada atom C-5’ dan 
proton β yang saling berhubungan dalam suatu sistem terkonjugasi, sehingga puncak 
singlet tersebut akan terpecah menjadi doublet dengan konstanta kopling (J) yaitu 1,95 
Hz.  Proton pada metoksi ditunjukkan pada pergeseran kimia δ 3,97 ppm (s, 3H), 3,96 
ppm (s, 3H), 3,95 (s, 3H) dan 3,93 (s, 3H) posisi atom 3’, 4 ’, 3 dan 4. Dari hasil 
spektrum 1H-NMR tersebut, dapat diketahui bahwa senyawa CA1 hasil sintesis memang 
sesuai dengan senyawa target yang diharapkan dan dapat diidentifikasi sebagai senyawa 
(E) 1-3-bis-(3’,4’-dimetoksifenil)-prop-2-en-1-on. 

Spektrum 1H-NMR untuk senyawa CA2 menunjukkan bahwa jumlah proton dari 
senyawa didapatkan sesuai yang diharapkan.  Dari tabel dapat dilihat bahwa pada 
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pergeseran kimia δ 7,63 ppm (d, 1H, J=16 Mhz), 8,08 (d, 1H, J=16)  berturut-turut 
memperlihatkan proton H pada C-α dan C-β. Dilihat dari harga tetapan kopling tersebut 
dapat diperkirakan bahwa proton pada ikatan rangkap ini mempunyai konfigurasi trans 
(E). Pergeseran kimia pada δ 6,97 menunjukkan proton H pada posisi C-4 dengan 
puncak double of doublet. Pergeseran kimia pada δ 7,10 menunjukkan proton H pada 
posisi C-5 dengan puncak triplet. Pergeseran kimia pada δ  6,93 ppm menunjukkan 
proton H pada posisi C-5’ dengan puncak doublet. Pergeseran kimia pada δ 7,68 ppm 
menunjukkan proton H pada posisi C-6’ dan δ 7,27 ppm menunjukkan proton H pada 
posisi C-6 dengan puncak double of doublet. Pergeseran kimia pada δ  7,63 ppm 
menunjukkan proton H pada posisi C-2’ dengan puncak doublet.  Proton pada metoksi 
ditunjukkan pada pergeseran kimia δ 3,97 ppm (s, 3H), 3,97 ppm (s, 3H), 3,90 (s, 3H) 
dan 3,99 (s, 3H) posisi atom 3’, 4’, 2 dan 3. Dari hasil spektrum 1H-NMR tersebut, 
dapat diketahui bahwa senyawa CA2 hasil sintesis memang sesuai dengan senyawa 
target yang diharapkan dan dapat diidentifikasi sebagai senyawa (E) 1-(3’,4’-
dimetoksifenil)-3-(2,3) dimetoksifenil)-prop-2-en-1-on. 

Spektrum 1H-NMR untuk senyawa CA3 menunjukkan bahwa jumlah proton dari 
senyawa didapatkan sesuai yang diharapkan.  Berdasarkan. Tabel 5 dapat dilihat bahwa 
pada pergeseran kimia δ 7,49 ppm (d, 1H, J=16 Mhz), 8,08 (d, 1H, J=16)  berturut-turut 
memperlihatkan proton H pada C-α dan C-β. Dilihat dari harga tetapan kopling tersebut 
dapat diperkirakan bahwa proton pada ikatan rangkap ini mempunyai konfigurasi trans 
(E). Pergeseran kimia pada δ 6,93 menunjukkan proton H pada posisi C-5’ dengan 
puncak doublet. Pergeseran kimia pada δ 6,53 menunjukkan proton H pada posisi C-3 
dengan puncak singlet. Pergeseran kimia pada δ  7,67 ppm menunjukkan proton H pada 
posisi C-6’ dengan puncak double of doublet. Pergeseran kimia pada δ 7,62 ppm 
menunjukkan proton H pada posisi C-5 dengan puncak doublet.  Pergeseran kimia pada 
δ 7,13 ppm menunjukkan proton H pada posisi C-6 dengan puncak singlet. Proton pada 
metoksi ditunjukkan pada pergeseran kimia δ 3,97 ppm (s, 3H), 3,96 ppm (s, 3H), 3,98 
(s, 3H), 3,91 (s, 3H) dan 3,91 (s, 3H) posisi atom 3’, 4’, 2, 4 dan 5. Dari hasil spektrum 
1H-NMR tersebut, dapat diketahui bahwa senyawa CA3 hasil sintesis memang sesuai 
dengan senyawa target yang diharapkan dan diidentifikasi sebagai senyawa (E)1-(3’,4’-
dimetoksifenil)-3-(2,4,5-trimetoksifenil)-prop-2-en-1-on. 
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Gambar 4. Struktur Senyawa Kalkon CA1, CA2 dan CA3 

CA1 R2=R5=R6= -H, R3=R4= -OCH3 
CA2 R4=R5=R6= -H, R2=R3= -OCH3 
CA3 R3=R6= -H, R2=R4=R4= -OCH3 
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Tabel 5: Interpretasi data 1H NMR senyawa CA1, CA2 dan CA3 

Nomor 
atom 

Senyawa 
CA1 

Senyawa 
CA2 

Senyawa CA3 

 H (ppm)ࢾ H (ppm)ࢾ H (ppm)ࢾ
1 - - - 
2 7,16 3,90(OCH3) 3,95(OCH3) 
3 3,95(OCH3) 3,89(OCH3) 6,53 
4 3,93(OCH3) 6,96 3,91(OCH3) 
5 6,90 7,10 3,91(OCH3) 
6 7,24 7,28 7,13 

Cα 7,41(d, J= 15,6 Hz) 7,68(d, J= 15,5 Hz) 7,49(d, J= 16,2 Hz) 
Cβ 7,76(d, J= 14,9 Hz) 8,08(d, J= 16,2 Hz) 8,08(d, J= 15,5 Hz) 
1’ - - - 
2’ 7,61 7,63 6,93 
3’ 3,97(OCH3) 3,97(OCH3) 3,97(OCH3) 
4’ 3,96(OCH3) 3,98(OCH3) 3,96(OCH3) 
5’ 6,92 6,93 7,62 
6’ 7,68 7,68 7,67 

Berdasarkan tabel diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa ketiga senyawa 
tersebut sesuai dengan senyawa yang diharapkan . Ketiga senyawa memiliki gugus 
metoksi pada atom karbon 3’ dan 4’ dari cincin A. Adapun perbedaan ketiganya terletak 
pada posisi gugus metoksi dari cicin B. Senyawa CA1 memiliki gugus metoksi pada 
atom karbon 3 dan 4, senyawa CA2 memiliki gugus metoksi pada atom karbon 2 dan 3, 
dan senyawa CA3 memiliki gugus metoksi pada atom karbon 2, 4, dan 5 dari cincin B.  

d. Uji toksisitas senyawa CA1, CA2 dan CA3 
Hasil uji toksisitas dari tiga senyawa analog kalkon pada konsentrasi 1000, 100 

dan 10 µg/mL terhadap larva Artemia salina Leach yang dianalisis dengan metode 
analisis probit berturut-turut menunjukkan tingkat potensi toksisitas dengan nilai LC50 
CA1 = 17,022 µg/mL CA2 = 4,645 µg/mL dan LC50 CA3 = 648.634  µg/mL. LC50 
(Lethal Concentration 50%) adalah konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian 50% 
hewan percobaan selama waktu tertentu. Pada metode BSLT, suatu tanaman atau hasil 
isolasi dianggap menunjukkan aktivitas sitotoksik bila mempunyai nilai LC50 kecil dari 
1000 ppm, sedangkan untuk senyawa murni dianggap  menunjukkan aktivitas sitotoksik 
bila mempunyai nilai LC50 kecil dari 200 ppm (Anderson, 1991).  
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Tabel 6: Hasil uji toksisitas senyawa CA1, CA2 dan CA3 

 
No 

 
 

 

 
Kode 

Senyawa Nama 
senyawa 

Struktur 
Senyawa 

Nilai LC50 
(µg/mL) 

1 

 
 

CA1 
(E) 1-3-bis-(3’,4’-
dimetoksifenil)-
prop-2-en-1-on   

O

H3CO
OCH3

OCH3

OCH3

 

17,022 

2 

 
 

CA2 

(E)1-(3’,4’-
dimetoksifenil)-3-
(2,3) 
dimetoksifenil)-
prop-2-en-1-on  

O

H3CO
OCH3

OCH3
OCH3

 

4,645 

3 
 

CA3 
(E)1-(3’,4’-
dimetoksifenil)-3-
(2,4,5-
trimetoksifenil)-
prop-2-en-1-on 

O

H3CO OCH3

OCH3

OCH3

OCH3  

648,63 

 
Aktivitas biologis suatu senyawa kalkon selain dipengaruhi adanya gugus α,β-

tak jenuh juga dipengaruhi oleh subtituen pada cincin aromatik. Senyawa CA1 memiliki 
gugus metoksi benzaldehid yang terletak pada posisi meta-para, CA2 pada posisi ortho-
meta sedangkan CA3 pada posisi ortho-meta-para. Dari ketiga senyawa tersebut, 
senyawa CA2 memberikan aktivitas toksisitas tertinggi, hal ini dipengaruhi adanya 
gugus metoksi benzaldehid pada posisi ortho, efek mesomeri positif gugus metoksi pada 
posisi ortho akan bergerak cepat ke sistem karbonil sehingga meningkatkan aktivitas 
toksisitas senyawa dibandingkan dengan efek mesomeri gugus metoksi pada posisi meta 
dan para. Sedangkan senyawa CA3 memberikan aktivitas toksisitas terendah meskipun 
senyawa ini memiliki gugus metoksi pada posisi ortho, hal ini dikarenakan struktur 
senyawa yang lebih bulky, halangan sterik ketiga gugus metoksi terlalu besar, sehingga 
sulit mencapai sistem karbonil. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa senyawa 
kalkon turunan di-metoksi benzaldehid lebih aktif dibandingkan senyawa kalkon 
turunan tri-metoksi benzaldehid. 

 Hasil uji tersebut dapat dikatakan positif berpotensi sebagai senyawa antikanker 
untuk senyawa CA1 dan CA2 terbukti dari sifat toksisitasnya dengan nilai LC50 < 200 
µg/mL. Sedangkan senyawa CA3 dapat dikatakan negatif atau tidak berpotensi sebagai 
senyawa antikanker, karena sifat toksisitasnya memiliki nilai LC50 >200 µg/mL. 
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 KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan yaitu senyawa analog kalkon CA1, CA2 dan CA3 dapat disintesis dengan 
metode stirer menggunakan katalis NaOH dengan mereaksikan aldehid aromatik dan 
keton aromatik yang tersubstitusi metoksi melalui reaksi kondensasi aldol (Claisen-
Schmidt). Senyawa CA1, CA2 dan CA3 dapat disintesis Rendemen yang dihasilkan 
cukup tinggi yaitu 98%  untuk senyawa CA1,  84,24% untuk senyawa CA2 dan 79,13 % 
untuk senyawa CA3.  

Hasil identifikasi menggunakan spektroskopi UV, IR, dan 
1
H-NMR 

menunjukkan bahwa senyawa yang diperoleh dari hasil penelitian merupakan senyawa 
kalkon dengan struktur sesuai dengan yang diharapkan. Dua senyawa memiliki aktivitas 
toksisitas yang tinggi dengan nilai LC50 sebesar 17,022 µg/mL untuk senyawa CA1, 
4,645 µg/mL untuk senyawa CA2 ini berarti keduanya berpotensi sebagai senyawa anti-
kanker, sedangkan nilai  LC50  untuk senyawa CA3 648.634 µg/mL, hasil tersebut 
menunjukkan senyawa CA3 tidak aktif sebagai antikanker.  

Agar diperoleh hasil yang lebih baik pada penelitian-penelitian selanjutnya, 
maka penulis menyarankan perlu dicari metode sintesis lain agar diperoleh rendemen 
yang lebih baik dan waktu sintesis yang relatif cepat, misalnya menggunakan metode 
irradiasi gelombang mikro dan juga perlu dilakukan pengujian aktivitas toksisitas 
dengan menggunakan metode yang berbeda serta pengujian aktivitas biologi lainnya, 
agar senyawa yang telah disintesis diketahui pemanfaatan dan kegunaannya secara lebih 
luas. 
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