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ABSTRACT 

 

Chalcone of (E)-1-naphthalene-1-yl-3-(3-nitro-phenyl)-propenone has been synthesized 

by aldol condensation using NaOH as a catalyst. The synthesis of chalcone compound 

used stirring method by reacting 1-acetylnaphthalene with 3-nitrobenzaldehyde.        

(E)-1-naphthalene-1-yl-3-(3-nitro-phenyl)-propenone compound obtained has a good 

yield  88,68 %. The compound has been characterized using UV, FTIR, NMR and Mass 

spectroscopy. Data characterization showed that the compound obtained was target 

compound. 
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ABSTRAK 

 

Kalkon (E)- 1-naftalen-1-il-3-(3-nitro-fenil)-propenon (NC1) telah disintesis melalui 

kondensasi aldol menggunakan NaOH sebagai katalis. Sintesis senyawa kalkon ini 

menggunakan cara pengadukan dengan mereaksikan 1-asetilnaftalen dengan 3-

nitrobenzadehid. Senyawa (E)-1-naftalen-1-il-3-(3-nitro-fenil)-propenon diperoleh 

dengan rendemen yang cukup bagus yaitu 88,68%. Senyawa telah dikarakterisasi 

dengan spektroskopi UV, IR, NMR dan Massa. Data karakterisasi menunjukkan bahwa 

senyawa yang diperoleh adalah senyawa target. 

 

Kata kunci : 3-nitrobenzaldehid, 1-asetilnaftalen, kalkon 

 

PENDAHULUAN 

 

 Kalkon merupakan suatu metabolit sekunder yang penting dalam biosintesis 

flavonoid. Kalkon adalah keton α, β tak jenuh yang mengandung gugus etilen keto       

(-CO-CH=CH-). Adanya karbonil α, β tak jenuh membuat kalkon memiliki aktivitas 

biologis (Mistry dan Desai, 2004). Namun untuk mengisolasi kalkon terdapat berbagai 

kelemahan antara lain adalah jumlah dan variasi strukturnya relatif sedikit serta 

membutuhkan waktu yang lama untuk mengisolasinya. Kalkon dapat disintesis dengan 

kondensasi aldol (Kondensasi Claisen schmidt)  dari suatu keton aromatik dan aldehid 

aromatik dengan menggunakan katalis asam ataupun basa  (Ahmed dkk, 2011). 
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Kondensasi aldol merupakan salah satu metode pembentukan karbon-karbon (reaksi 

perpanjangan rantai karbon) (Loudon, 2010).  

 Pada penelitian sebelumnya Arora dkk (2012), telah mensintesis senyawa 

kalkon yang mengandung inti naftalen kemudian diuji aktivitas antijamurnya dan 

menunjukkan bahwa senyawa kalkon inti naftalen tersebut memiliki aktivitas antijamur 

yang baik. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan sintesis kalkon yang 

mengandung inti naftalen melalui kondensasi aldol dengan mereaksikan 1-asetilnaftalen 

dengan 3-nitrobenzaldehid menggunakan cara pengadukan dalam suasana basa (natrium 

hidroksida).  

 

METODE PENELITIAN 

 

Senyawa 1-asetilnaftalen (5 mmol, 0,8692 g) dan senyawa 3-nitrobenzaldehid  

(5 mmol, 0,7563 g) dimasukkan kedalam labu bulat yang sudah dilengkapi dengan 

pengaduk magnetik kemudian ditambahkan dengan 7,5 ml etanol. Larutan diaduk 5 

menit, kemudian ditambahkan 5 ml NaOH 1 N dan diaduk selama 2 jam. Setelah diaduk 

selama 2 jam, campuran didiamkan selama 18-20 jam. Kemudian 15 ml akuades 

ditambahkan kedalamnya dan campuran dinetralkan dengan menggunakan HCl 1N  

sampai pH nya netral. Endapan yang dihasilkan disaring dengan corong buchner dan 

dicuci dengan akuades dan heksana dingin. Kemudian senyawa yang didapatkan diuji 

kemurniannya dengan kromatografi lapis tipis (KLT). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini telah berhasil disintesis senyawa (E)-1-naftalen-1-il-3-(3-

nitro-fenil)-propenon dengan cara pengadukan menggunakan katalis NaOH 1N dan 

pelarut etanol melalui reaksi kondensasi aldol. Senyawa kalkon inti naftalen yang 

diperoleh berupa padatan kuning dengan rendemen yang cukup besar yaitu 88,68%, 

kemudian senyawa tersebut diuji kemurniannya dengan menggunakan kromatografi 

lapis tipis dan uji titik leleh, titik leleh senyawa adalah 142-143. Range titik lelehnya  

1
0
 C, hal ini menunjukkan bahwa senyawa kalkon inti naftalen ini sudah murni. 

 Reaksi pembentukan senyawa (E)-1-naftalen-1-il-3-(3-nitro-fenil)-propenon 

adalah sebagai berikut: 

H

O
O

+

-H2O

NO2
NO2

O

NaOH

 
Gambar 1. Reaksi pembentukan senyawa kalkon inti naftalen 

Senyawa kalkon (E)-1-naftalen-1-il-3-(3-nitro-fenil)-propenon dikarakterisasi 

strukturnya dengan spektrofotometer  UV, IR, NMR dan MS. Spektrum UV senyawa 

(E)-1-naftalen-1-il-3-(3-nitro-fenil)-propenon menunjukkan serapan maksimum pada 

panjang gelombang 325 nm dan 292 nm. Serapan maksimum ini menunjukkan adanya 

ikatan rangkap terkonjugasi. Spektrum IR senyawa (E)-1-naftalen-1-il-3-(3-nitro-fenil)-
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propenon menunjukkan vibrasi ikatan pada bilangan gelombang 1604 cm
-1

 yang 

mengindikasikan adanya gugus C=O , 1350 cm
-1

 mengindikasikan adanya gugus C-

NO2, 1522 cm
-1

 mengindikasikan adanya C=C alkena, 1472 cm
-1

 mengindikasikan 

adanya C=C aromatik dan 3050 cm
-1

 mengindikasikan adanya C-H aromatik. Spektrum         
1
H-NMR senyawa (E)-1-naftalen-1-il-3-(3-nitro-fenil)-propenon menunjukkan adanya 

pergeseran kimia pada δ 7,434 ppm (d, 1H, Hα, J=16 Hz) dan δ  7,659 ppm (d, 1H, Hβ, 

J=16 Hz) berturut-turut memperlihatkan adanya proton H pada Cα dan Cβ. Berdasarkan 

perhitungan harga tetapan kopling diperkirakan bahwa proton pada ikatan rangkap ini 

memiliki konfigurasi trans (E). Spektrum 
13

C-NMR senyawa (E)-1-naftalen-1-il-3-(3-

nitro-fenil)-propenon menunjukkan adanya pergeseran kimia pada δ 125,5 ppm dan δ 

142,3 ppm berturut-turut merupakan karbon Cα dan Cβ. Pada pergeseran kimia δ  148,7 

menunjukkan adanya C-NO2 dan pada pergeseran kimia δ 194,4 ppm menunjukkan 

adanya C=O. Interpretasi data 
1
H-NMR dan 

13
C-NMR senyawa kalkon inti naftalen 

dapat dilihat pada Tabel 1:. 
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Gambar 2. Struktur senyawa kalkon inti naftalen 

Tabel 1: Interprestasi data 
1
H-NMR dan 

13
C-NMR senyawa kalkon inti naftalen 

Nomor 

atom 

1
H-NMR 

13
C-NMR  

H (ppm)  Carbon (ppm)  

1 - 136,4  

2 8,418 124,5  

3 - 148,7  

4 8,232 124,7  

5 7,569 127,8  

6 7,828 130,0  

Cα  7,434 (Hα,J= 16 Hz) 125,5  

Cβ 7,659(Hβ, J= 16 Hz) 142,3  

C=O - 194,4  

1’ - 136,2  

2’ 7,912 128,6  

3’ 7,569 127,7  

4’ 8,029 132,4  

5’ 7,873 139,3  

6’ 7,569 126,7  

7’ 7,569 134,0  

8’ 8,386 122,6  

9’ - 130,4  

10’ - 133,9  
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Spektrum massa senyawa (E)-1-naftalen-1-il-3-(3-nitro-fenil)-propenon 

menunjukkan puncak ion molekul m/z 304,0982 (100 %) (M
+
+H) sesuai dengan rumus 

molekul C19H14NO3. Selisih massa senyawa (E)-1-naftalen-1-il-3-(3-nitro-fenil)-

propenon yang ditemukan dengan massa perhitungan adalah 0,0008 menunjukkan 

perbedaan yang kecil dan dapat dinyatakan bahwa senyawa kalkon inti naftalen ini 

sudah murni. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada penelitian ini telah berhasil disintesis senyawa kalkon yang mengandung 

inti naftalen (E)-1-naftalen-1-il-3-(3-nitro-fenil)-propenon dengan rendemen 88,68%. 

Hasil karakterisasi UV, IR, MS dan NMR menunjukkan bahwa senyawa hasil sintesis 

sesuai molekul target yaitu senyawa (E)-1-naftalen-1-il-3-(3-nitro-fenil)-propenon. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan perlu dilakukan sintesis dengan 

menggunakan metode lain seperti dengan irradiation microwave. 
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