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ABSTRACT 

Curcumin is a colouring agent of Curcuma longa L. Beside the use of it as natural 

colourant, curcumin has biological activities such as antibacterial. In this research, 

curcumin analog compound of (3E,5E)-3,5-bis(4-hydroxybenzylidene)piperidin-4-one 

was synthesized with an acid catalyst (SOCl2) and the rendement obtained was 53.49 %. 

The purity of the compound has been tested using TLC, melting point test, and 

analytical HPLC. The identification of curcumin analogues was done using UV, IR, 

MS, 
1
H NMR, and 

13
C NMR. Antibacterial activity of the compound was identified by 

using disc diffusion method. The result showed that this analog of curcumin is inactive 

as an antibacterial agent. 
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ABSTRAK 

Kurkumin merupakan pewarna alami pada tanaman Curcuma longa L. Selain digunakan 

sebagai pewarna alami, kurkumin juga telah diteliti memiliki aktivitas biologis sebagai 

antibakteri. Pada penelitian ini, senyawa analog kurkumin (3E,5E)-3,5-bis(4-

hidroksibenzilidin)piperidin-4-on telah disintesis dengan katalis asam (SOCl2) dan 

diperoleh rendemen sebesar 53.49 %. Kemurnian senyawa telah diuji menggunakan 

KLT, uji titik leleh dan analisis HPLC. Identifikasi analog kurkumin menggunakan 

spektroskopi UV, IR, MS, 
1
H NMR, dan 

13
C NMR. Uji aktivitas antibakteri senyawa 

kurkumin menggunakan metode difusi agar. Analog kurkumin tidak aktif sebagai 

senyawa antibakteri. 

Kata kunci : Aktivitas antibakteri, Kurkumin, Sintesis 

 

PENDAHULUAN 

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

merupakan metabolit sekunder dan senyawa kuning utama dari rimpang Cucuma longa 

yang merupakan komponen utama dari bubuk kunyit yang banyak digunakan sebagai 

obat tradisional di Asia (Anand dkk., 2007). Kurkumin memiliki beberapa aktivitas 

biologis penting seperti antibakteri, antikanker, antioksidan, anti koagulan, dan anti 
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virus. Sedangkan senyawa demetoksi dan bis-demetoksi kurkumin memiliki aktivitas 

antioksidan (Chattopadhyay dkk., 2004).  Banyak penelitian menunjukkan bahwa 

kurkumin memiliki sifat farmakologi multifungsi termasuk merangsang apoptosis 

dalam berbagai sel tumor. Beberapa uji klinis kurkumin saat ini dilakukan pada pasien 

dengan kanker pankreas, rematik, penyakit radang usus dan gangguan lainnya (Liang 

dkk., 2009). Kurkumin merupakan salah satu senyawa kimia yang sangat berpotensi 

sebagai antibakteri seperti pemberian ekstrak air rimpang kunyit juga memiliki efek 

antibakteri (Kumar dkk., 2001). 
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Gambar 1. Struktur Kurkumin  

 

Sintetis kimia untuk modifikasi kurkumin telah dipelajari secara intensif dalam 

upaya untuk menemukan molekul dengan sifat yang mirip namun lebih baik dari 

kurkumin (Ohori dkk., 2006). Modifikasi gugus β diketon menjadi  analog gugus 

monoketon dapat menghilangkan gugus metilen aktif sehingga diharapkan analog 

kurkumin menjadi lebih stabil. Gugus β diketon merupakan gugus yang bertanggung 

jawab atas ketidakstabilan kurkumin, karena reaktifitas yang tinggi dari gugus β diketon 

kurkumin tidak stabil diatas pH 6,5. Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa 

beberapa analog kurkumin mengandung enon jarak lima karbon tanpa β diketon 

menekan peningkatan akitivitas pertumbuhan terhadap beberapa sel kanker, aktivitas 

antibakteri dan antiinflamasi lebih baik dibanding kurkumin. Hal ini menunjukkan 

bahwa stabilitas dan profil metabolik kurkumin dapat ditingkatkan dengan menghapus 

bagian β diketon (Liang dkk., 2009).  

Sintesis dan pengujian potensi analog kurkumin monoketon sebagai antibakteri 

telah dilakukan oleh Liang dkk., (2009) menunjukkan aktivitas yang lebih baik dari 

kurkumin. Oleh karena itu, analog kurkumin yang dikembangkan kali ini dengan 

modifikasi gugus β diketon menjadi suatu N-heterosiklik monoketon diharapkan 

mempunyai aktivitas lebih bagus dibanding kurkumin. Sintesis dilakukan melalui reaksi 

kondensasi aldol dengan katalis tionil klorida dan pelarut etanol absolut dengan 

microwave. Karakterisasi terhadap senyawa-senyawa hasil sintesis yang diperoleh 

dilakukan melalui spektroskopi UV-Vis, FTIR, 
1
H-NMR, dan  MS, dan selanjutnya 

dilakukan uji  anti bakteri  menggunakan metode difusi agar. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Sintesis senyawa (3E,5E)-3,5-bis(4-hidroksibenzilidin)piperidin-4-on (EN3) 

Ke dalam tabung reaksi tertutup dimasukkan 4-piperidinon (5 mmol; 0,495 g), 4-

hidroksibenzaldehid (10 mmol; 1,2212 g) dan 5 ml etanol absolut, lalu tambahkan tetes 

demi tetes tionil klorida (1 ml) dalam suasana dingin. Campuran diiradiasi dengan 

microwave selama 1 menit, dengan daya 300 W. Campuran produk ditambahkan 

dengan 50 ml aquades dingin dan pH campuran dinetralkan dengan NaOH tetes demi 

tetes. Endapan yang terbentuk disaring menggunakan corong buchner, dicuci dengan n-

heksana dingin dan divakum hingga kering. Tahapan reaksi dikontrol dengan KLT.  
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Setelah dilakukan uji KLT, kristal yang diperoleh belum murni, sehingga 

dilakukan rekristalisasi lagi terhadap senyawa EN3. Pelarut etil asetat dipanaskan. 

Kemudian endapan dilarutkan dalam keadaan panas dan ditambahkan n-heksana tetes 

demi tetes. Setelah itu, larutan didinginkan sampai terbentuk endapan. Endapan yang 

terbentuk kemudian disaring dengan menggunakan corong buchner, dicuci dengan n-

heksana dingin dan divakum hingga kering, lalu diuji kemurniannya melalui uji  KLT, 

uji titik leleh dan analisis HPLC. 

b. Karakterisasi 

Penentuan struktur EN3 hasil sintesis dilakukan dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Visible (Genesys 10S UV-VIS), spektrofotometer inframerah 

(FTIR Shimadzu, IR Prestige-21), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

(Shimadzu LCsolution), spektrometer NMR proton (agilent 500 MHz DD2) dan 

spektrometer massa (MS) (water LCT Premier XE Mode Positif). 

c. Uji aktivitas antibakteri 

Bakteri-bakteri yang digunakan untuk uji aktivitas  adalah bakteri Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus,  Salmonella enteritidis, Bacilus subtililis.   

Sebelum dipakai dalam uji antibakteri, isolat bakteri yang akan dipakai 

diremajakan dengan cara mengambil satu ose stok isolat secara aseptis dan kemudian 

diinokulasikan ke Nutrient Broth (NB) yang telah disterilisasi. Selanjutnya, diinkubasi 

pada suhu 37
0
C selama 24 jam. Biakan bakteri siap dipakai untuk uji bioaktivitas. 

Ke dalam cawan petri yang sudah distrerilisasi, dimasukkan 20 mL Nutrient 

Agar (NA) yang berisi 1 mL isolat bakteri. Media NA dibiarkan memadat, kemudian 

diletakkan kertas cakram (diameter 6 mm) yang telah ditetesi larutan sampel yang akan 

diuji dengan variasi konsentrasi sampel 20, 30, 40, 50, 60 µg/disk dalam metanol. 

Cefadroxil digunakan sebagai antibiotik pembanding dibuat dengan konsentrasi 10 

µg/disk. Metanol digunakan sebagai kontrol negatif. Cawan petri kemudian diinkubasi 

di dalam inkubator pada suhu 37
o
C dengan membalikkan cawan petri. Diameter daerah 

bening di sekitar kertas cakram diukur setelah cawan petri tersebut diinkubasi selama 24 

jam. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Hasil sintesis 

Sintesis senyawa (3E,5E)-3,5-bis(4-hidroksibenzilidin)piperidin-4-on (EN3) 

diperoleh dengan mereaksikan 4-piperidinon dan 4-hidroksibenzaldehid menggunakan 

katalis tionil klorida (SOCl2) direaksikan dengan etanol absolut menghasilkan HCl in 

situ yang berperan dalam reaksi pembentukan enol. Skema reaksi yang terjadi adalah: 

 

H

O

N
H

O

+

HO N
H

O

HO OH

SOCl2

-H2O
 

Gambar 2. Skema reaksi sintesis analog kurkumin 
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Menurut Jayapal, dkk., (2010) adanya substituen hidroksi dalam aldehid 

aromatik menjadi penghambat katalis dalam reaksi aldol. Alasannya adalah bahwa 

katalis menurunkan aktivitas dari komponen aldehid karena delokalisasi dari anion. Hal 

ini diperlukan untuk menggunakan kelompok pelindung untuk penyusunan gugus 

hidroksi. Menggunakan SOCl2 merupakan metode yang sederhana dan efektif sebagai 

alternatif yang nyaman untuk mendapatkan gas HCl dalam kondensasi aldol. HCl 

dihasilkan in situ oleh reaksi SOCl2 dengan etanol absolut. 

Tabel 1: Hasil sintesis senyawa analog kurkumin (EN3) 

Rumus 

molekul 

Berat molekul Rendemen Bentuk Warna Titik leleh 

C19H17NO3 307,1208 g/mol 53,49 % serbuk oranye 298
0
C 

terdekomposisi 

Senyawa yang dihasilkan berupa serbuk berwarna kuning muda. Uji kemurnian 

dilakukan dengan KLT menggunakan empat eluen dengan perbandingan yang berbeda 

yaitu etil asetat 100 %, diklorometana : metanol (1 : 9), aseton : etil asetat (2 : 8), 

kloroform : etilasetat (1 : 9). Uji KLT yang dilakukan menghasilkan satu noda. Titik 

leleh senyawa EN3 senyawa terdekomposisi pada suhu 298
0
C. Kromatogram yang 

merupakan hasil analisis menggunakan HPLC menunjukkan bahwa hanya terdapat satu 

puncak dominan yaitu pada tR = 11,0 pada panjang gelombang 206 dan 3370 nm. Hal 

ini menunjukkan bahwa senyawa EN3 telah murni. 

Spektrum UV memperlihatkan adanya serapan maksimum pada 377,0 nm. 

Serapan maksimum ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki ikatan rangkap 

terkonjugasi. Pada analisis menggunakan spektrofotometer UV ini sampel dlarutkan 

dalam metanol. 

Spektrum IR senyawa (3E,5E)-3,5-bis(4-hidroksibenzilidin)piperidin-4-on 

(EN3) menunjukkan adanya serapan pada bilangan gelombang 3015 cm
-1 

menunjukkan 

adanya C-H aromatik, pada bilangan gelombang 2941 cm
-1 

C-H alifatik. Gugus karbonil 

ditunjukkan pada bilangan gelombang 1578 cm
-1 

sedangkan C=C alkena pada bilangan 

gelombang 1661 cm
-1 

dan 1510 cm
-1 

untuk C=C aromatik. Pada bilangan gelombang 

3130 cm
-1

 menunjukkan adanya gugus OH dari 4-hidroksibenzaldehid.  

Spektrum 
1
H NMR senyawa (3E,5E)-3,5-bis(4-hidroksibenzilidin) piperidin-4-

on (EN3) menunjukkan adanya pergeseran kimia pada δ 7,60 ppm (2Hβ) menunjukkan 

proton beta dengan puncak singlet. Pergeseran kimia pada δ 7,35 ppm (4H) 

menunjukkan adanya proton pada C-2’/C-2” dan C-6’/C-6” dengan puncak doublet. 

Pergeseran kimia pada δ 6,87 ppm (4H) menunjukkan adanya proton pada C-3’/C-3” 

dan C-5’/C-5” dengan puncak doublet. Pergeseran kimia pada δ 4,14 ppm (4H) 

menunjukkan sinyal proton pada cincin heterosiklik (–CH2-N-CH2-) dengan puncak 

singlet. Pergeseran kimia pada δ 10,07 ppm menunjukkan proton dari OH yang terikat 

pada C-4’/C-4” dengan puncak singlet. Data ini telah mengkonfirmasi struktur yang 

diperoleh sesuai dengan struktur senyawa target. 
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Tabel 2: Interpretasi data 
1
H-NMR senyawa analog kurkumin 

No Atom 
Senyawa EN3 

H (ppm) 

2/6 4,14 (s, 4H) 

2’/2’’ 7,35 (d, 2H, J= 8 Hz) 

3’/3’’ 6,87 (d, 2H, J= 8.5 Hz) 

5’/5’’ 6,87 (d, 2H, J= 8.5 Hz) 

6’/6’’ 7,35 (d, 2H, J= 8 Hz) 

7’/7’’ 7,60 (s, 2H) 

4’/4’’-OH 10,07 (s, 2H) 

Spektrum 
13

C NMR senyawa (3E,5E)-3,5-bis(4-hidroksibenzilidin) piperidin-4-

on (EN3) menunjukkan adanya pergeseran kimia pada δ 130,3 dan 136,3 ppm 

menunjukkan adanya Cα dan Cβ. Pergeseran kimia pada δ 46,8 ppm menunjukkan 

adanya CH2-N-CH2. Pergeseran kimia pada δ 116,2-159,4 ppm menunjukkan adanya 

karbon C pada posisi C-1’/C-1” sampai C-6’/C-6”. 

 

Tabel 3: Interpretasi data 
13

C-NMR senyawa analog kurkumin 

 

No Atom C 

Senyawa (EN3) 

c (ppm) 

2/6 46,8 

3/5 130,3 

1’/1’’ 126,0 

2’/2’’ 133,2 

3’/3’’ 116,2 

4’/4’’ 159,4 

5’/5’’ 116,2 

6’/6’’ 133,2 

7’/7’’ 136,3 

Spektrum massa senyawa (3E,5E)-3,5-bis(4-hidroksibenzilidin)piperidin-4-on 

menunjukkan puncak ion molekul pada m/z 308,1288 (100%) [M+H]
+
 sesuai dengan 

rumus C19H18NO3 dan perhitungan secara teoritis adalah 308,1287. Maka selisih massa 

molekul EN3 yang diperoleh 0,0001. Selisih perhitungan menunjukkan perbedaan yang 

kecil dan dapat dinyatakan bahwa senyawa EN3 murni. Berdasarkan data diatas 

menunjukkan bahwa senyawa EN3 diidentifikasi sebagai senyawa (3E,5E)-3,5-bis(4-

hidroksibenzilidin)piperidin-4-on. 

 

b. Hasil uji aktivitas antibakteri 

Pengujian aktivitas antibakteri terhadap senyawa analog kurkumin EN3 

dilakukan terhadap dua bakteri Gram positif (B. subtilis dan S. aureus) dan dua bakteri 

Gram negatif (E. coli dan S. enteritidis) menggunakan metode difusi agar menggunakan 

cakram, adanya zona bening di sekitar cakram menunjukkan aktivitas antibakteri. 

Diameter zona bening di sekitar cakram yang berisi senyawa murni diukur dan 
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dibandingkan dengan diameter zona bening di sekitar cakram yang berisi antibiotik 

pembanding (cefadroxil) dan kontrol negatif (metanol).  

Hasil uji antibakteri analog kurkumin menunjukkan tidak ada aktivitas terhadap 

empat bakteri uji. Karena tidak adanya zona hambatan disekitar kertas cakram.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Senyawa yang berhasil disintesis pada peneliitian ini adalah (3E,5E)-3,5-bis(4-

hidroksibenzilidin)piperidin-4-on.dengan iradiasi microwave menggunakan katalis asam 

(SOCl2) dan diperoleh rendemen sebesar 53.49 %. Hasil karakterisasi melalui 

spektroskopi UV-Vis, FTIR, 
1
H NMR, dan MS menunjukkan bahwa senyawa hasil 

sintesis memiliki struktur sesuai dengan senyawa target. Berdasarkan hasil uji 

antibakteri menggunakan metode difusi agar dapat disimpulkan bahwa senyawa hasil 

sintesis tidak berpotensi sebagai senyawa antikbakteri yang dibuktikan dengan tidak 

adanya zona hambatan disekitar cakram. 
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