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ABSTRACT 

Chalcone is one of secondary metabolites included into the class of flavonoids that are 

known to have biological activities. Beside that chalcone can be used as an intermediate 

for synthesizing heterocyclic compounds, such as flavones, flavanols, flavanones, and 

others that also have biological activities. In this research, the chalcone derivative of 2’-

hydroxyasetophenone was synthesized, it was (E)-3-(2-chlorophenyl)-1-(2-hydroxy 

phenyl)prop-2-en-1-on, by stirrer method using a base catalyst (KOH) at a room 

temperature. The purity of this compound has been tested using TLC, melting point test, 

and analytical HPLC. Then, the chalcone was characterized using UV-Vis, IR 

spectrophotometer,  and 
1
H NMR, 

13
C NMR and MS spectroscopy. The toxicity test 

was done by Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method. Accordings to the primary 

test, this analogue chalcone compound is potential as anticancer which was proven by 

LC50 values <200 µg/mL. 
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ABSTRAK 

Kalkon merupakan senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid yang telah 

diketahui memiliki berbagai macam aktivitas biologi. Selain itu, kalkon dapat 

digunakan sebagai senyawa intermediet untuk sintesis senyawa-senyawa heterosiklik, 

seperti flavon, flavanol, flavanon, dan lainnya yang juga dikenal memiliki berbagai 

macam aktivitas biologi. Dalam penelitian ini, telah disintesis senyawa kalkon turunan    

2’-hidroksiasetofeon, yaitu (E)-3-(2-klorofenil)-1-(2-hidroksifenil)prop-2-en-1-on 

dengan  metode stirrer menggunakan katalis basa (KOH) pada temperatur ruang. 

Karakterisasi senyawa dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis, IR dan 

spektrometer 
1
H NMR, 

13
C NMR dan MS. Uji toksisitas senyawa kalkon menggunakan 

metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Berdasarkan hasil uji toksisitas senyawa 

analog kalkon tersebut berpotensi sebagai antikanker terbukti dengan LC50 < 200 

µg/mL. 

Kata kunci: Kalkon, Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), toksisitas 
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PENDAHULUAN 

Kalkon merupakan salah satu metabolit sekunder golongan flavonoid yang dapat 

ditemukan pada tumbuh-tumbuhan (Prasad et al, 2006). Beberapa jenis senyawa kalkon 

memperlihatkan aktivitas biologi seperti antimalaria, antituberkulosis, anti-inflamasi, 

sitotoksik, antioksidan, analgesik, antiviral dan antimikroba (Sridhar et al, 2011). Selain 

itu, beberapa jenis senyawa kalkon lain digunakan sebagai inhibitor tirosin, dan 

memiliki aktivitas hypoglycemic (Patil et al., 2009). Selain itu, senyawa kalkon dapat 

digunakan sebagai senyawa prekursor untuk sintesis senyawa flavonoid dan 

isoflavonoid (Patil et al., 2009).  Tetapi keterbatasan jumlah dan keberagaman struktur 

senyawa kalkon yang dihasilkan dari isolasi bahan alam maka untuk mendapatkan 

turunan kalkon dalam jumlah besar dan struktur yang lebih beragam dilakukan dengan 

menggunakan metoda sintesis.  

Senyawa kalkon dapat disintesis dengan menggunakan starting material keton 

aromatik dan aldehid aromatik (Loudon, 2010). Reaksi tersebut dapat dikatalis oleh 

asam atau basa, yang biasa dikenal dengan kondensasi aldol (kondensasi Claisen-

Schmidt) (Patil et al, 2009). Kebanyakan peneliti menggunakan etanol sebagai pelarut 

dalam mensintesis turunan kalkon tetapi dalam penelitian ini  pelarut yang digunakan 

adalah polietilenglikol (PEG) yang memiliki beberapa keuntungan dibandingkan etanol 

diantaranya dapat digunakan kembali sebagai pelarut, tidak toksik, murah,  tidak volatil 

yang tidak dapat menimbulkan polusi udara  sehingga tidak mencemari lingkungan. 

Senyawa kalkon mengandung gugus etilen keto (-CO-CH=CH-) yang reaktif. 

Adanya gugus tersebut menyebabkan molekul kalkon mempunyai berbagai macam 

aktivitas biologi (Jayapal dan Sreedhar, 2010). Diantara beberapa aktivitas biologis 

kalkon, aktivitas sitotoksik mendapatkan perhatian yang lebih dari peneliti karena dapat 

dikembangkan menjadi senyawa antikanker, selain itu senyawa klakon turunan 2’-

hidroksi asetofenon belum pernah dilaporkan memiliki aktivitas sitotoksik, sehingga 

peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini. Pada penelitian ini dilakukan 

sintesis analog kalkon dari 2’-hidroksi asetofenon dengan 2-kloro benzaldehid. 

Penelitian ini bertujuan agar dapat diperoleh suatu produk kalkon yang lebih bervariasi 

dengan uji sebagai toksisitas sehingga dapat menentukan pengaruh posisi gugus halogen 

terhadap sifat toksisitasnya. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Sintesis senyawa kalkon 

2’-hidroksi asetofenon (5 mmol) dan  2-kloro benzaldehid dimasukkan ke dalam 

labu bulat yang telah dilengkapi magnet stirrer kemudian dilarutkan dengan   Poly 

Ethylen Glycol (PEG) sebanyak 5 mL, setelah itu distirrer selama 2 menit untuk 

menghomogenkan campuran. KOH sebanyak 15 mmol ditambahkan ke dalam labu dan 

distirer selama 8-12 jam. Setelah itu, campuran dibiarkan selama 12 jam untuk 

memaksimalkan hasil reaksi yang diperoleh. Larutan yang dihasilkan ditambahkan   

HCl 1N dingin hingga pH menjadi netral. Endapan yang dihasilkan selanjutnya disaring 

dan dicuci dengan n-heksana dan akuades dingin, kemudian senyawa yang didapat  diuji 

kemurniannya dengan uji KLT, karena senyawa yang didapat belum murni maka 

dilakukan rekristalisasi dengan pelarut etilasetat dan n-heksana. Setelah senyawa 
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turunan kalkon yang didapat sudah satu noda maka diuji kemurniannya dengan uji titik 

leleh dan HPLC. 

2. Uji aktivitas toksisitas 

2.1.  Pembiakan larva Artemia salina Leach 

Benur  Artemia salina yang diambil dari koleksi Laboratorium Kimia Organik, 

Jurusan Kimia FMIPA Universitas Riau ditetaskan dalam wadah pembiakan yang berisi  

air laut. Wadah tersebut telah dilengkapi dengan aerasi dan lampu, dengan pembatas 

yang sudah dilapisi dengan 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. 

 

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

 

Masing-masing vial uji dikalibrasi dengan volume 5 mL. Pengujian dilakukan 

dengan konsentrasi 100, 10, 1 µg/mL dengan pengulangan masing-masing tiga kali. 

Sampel ditimbang sebanyak 30 mg dan dilarutkan dalam 3 mL metanol. Maka didapat 

larutan induk dengan konsentrasi 10000 µg/mL, kemudian dari larutan induk dengan 

konsentrasi 10000 µg/mL tersebut dipipet sebanyak 0,5 mL kedalam vial uji dan 

ditambahkan metanol 4,5 mL sehingga didapat konsentrasi larutan intermediet 1000 

µg/mL. Dari larutan 1000 µg/mL diambil 0,5 ml dan dilarutkan dengan 4,5 mL metanol 

sehingga diperoleh larutan intermediet 100 µg/mL. Larutan intermediet 10 µg/mL 

diperoleh dengan memipet 0,5 mL larutan 100 µg/mL dan dilarutkan dengan 4,5 mL 

metanol. Dari masing-masing larutan 1000 µg/mL, 100 µg/mL dan 10 µg/mL diambil 

0,5 mL dimasukan kedalam vial uji, ketika ditambahkan denga air laut hingga 5 mL 

maka diperoleh konsentrasi 100 µg/mL, 10 µg/mL dan 1 µg/mL. 

Masing-masing vial uji dibiarkan menguap metanolnya. Kemudian senyawa uji 

dilarutkan dengan 50 µL DMSO, selanjutnya ditambahkan air laut hampir mencapai 

batas kalibrasi, masing-masing ditambahkan larva udang Arthemia salina Leach 

sebanyak 10 ekor dan ditambahkan air laut beberapa tetes sampai batas kalibrasi. 

Kematian larva udang diamati setelah 24 jam. Dari data yang dihasilkan dihitung nilai 

LC50 dengan metode kurva menggunakan tabel analisis probit (Meyer et al, 1982).  

Untuk kontrol, 50 µL DMSO dipipet dengan pipet mikro dimasukkan ke dalam 

vial uji, ditambahkan air laut hampir mencapai batas kalibrasi. Kemudian masukkan 

larva Artemia salina 10 ekor. Di tambahkan lagi air laut beberapa tetes hingga batas 

kalibrasi. Masing-masing  konsentrasi dibuat 3 kali pengulangan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sintesis dilakukan menggunakan metode stirrer dengan katalis KOH dan pelarut 

PEG-400 pada suhu ruangan. Skema reaksi sintesis senyawa kalkon dapat dilihat pada 

Gambar 1 berikut. 
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Gambar 1.  sintesis senyawa analog kalkon 

Data fisik dari senyawa kalkon hasil sintesis dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 1. Data Fisik Senyawa Kalkon Hasil Sintesis 
Senyawa Rumus 

Molekul 

Berat 

Molekul 

Berat 

Senyawa 

(g) 

Rendemen 

(%) 

Warna Titik 

leleh 

(
o
C) 

Rf 

(H:E = 

9:1) 

(LI1) C15H11ClO2 258,0515 0,7273 56 Kuning 84-85 0,68 

  

 Uji KLT dilakukan dengan eluen  n-Heksan : Etil asetat (9:1) menghasilkan satu 

noda setelah rekristalisasi menunjukkan bahwa senyawa yang didapat sudah murni. 

Hasil uji KLT senyawa LI1 dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

                                                                                

           

   

 

 

 

Gambar 2. Hasil KLT senyawa LI1 

Keterangan: 

K = 2’-hidroksi asetofenon 

A = 2-kloro benzaldehid  

LI1 = Analog kalkon     

Analisis kemurnian dengan HPLC menunjukkan satu puncak dominan dengan  

tR= 16 menit pada λ 210 nm dan 305 nm senyawa LI1. Hasil analisa HPLC senyawa LI1 

dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. 

 

 

 

 

Gambar 3. Kromatogram HPLC 

Hex : Et = 9 : 1 

Rf A = 0,80 

Rf K = 0,68 

Rf LI1 = 0,60 
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Rendemen yang dihasilkan cukup baik yaitu 56%. Uji titik leleh menunjukkan 

range titik leleh ≤ 2
o
C. Senyawa ini dapat dikatakan sudah murni.  

Spektrum UV senyawa LI1 memperlihatkan adanya serapan maksimum pada        

λ 308 nm dan bahu pada 344-412 nm menunjukkan adanya ikatan rangkap terkonjugasi 

yang merupakan ciri khas dari senyawa kalkon. 

Spektrum FTIR senyawa LI1 memperlihatkan adanya serapan pada bilangan 

gelombang (cm
-1

) 3067 mengindikasikan adanya gugus C-H aromatik. Serapan pada 

bilangan gelombang (cm
-1

) 2938 mengindikasikan adanya gugus C-H alifatik. pada 

bilangan gelombang (cm
-1

) 1583 mengindikasikan gugus karbonil, sedangkan gugus 

C=C alkena dan C=C aromatic berada pada bilangan gelombang (cm
-1

) 1640 dan 1486. 

Pada bilangan gelombang (cm
-1

) 1020 mengindikasikan gugus C-O alkohol dan C-Cl 

pada bilangan gelombang (cm
-1

) 751. Data spektrum IR dari senyawa LI1 dapat dilihat 

pada Table 2 berikut. 

Tabel 2. Data spektrum IR senyawa kalkon 

Senyawa C-H 

aromatik 

C-H 

alifatik 

C=O 

terkonjugasi 

C=C 

alkena 

C=C 

aromatik 

C-O 

alkohol 

C-Cl 

LI1 3067 2938 1583 1640 1486 1020 751 

Spektrum 
1
H NMR senyawa LI1 menunjukkan pergeseran kimia yang khas pada  

δ 7,82 dan δ 8,32 ppm (d, 1H, J = 15 Hz) berturut-turut menunjukkan adanya proton 

pada Cβ dan Cα. Berdasarkan harga tetapan kopling (J) dapat diperkirakan bahwa 

senyawa kalkon tersebut memiliki konfigurasi trans (E). Adanya proton pada δ 12,73 

ppm menunjukkan bahwa pada senyawa LI1 terdapat proton (-OH). Data 
1
H NMR 

senyawa LI1 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 
 

Tabel 3. Interpretasi data 
1
H NMR senyawa analog kalkon (LI1) 

Nomor 

Atom 

Senyawa (1) 

δH (ppm) 

1 - 

2 - 

3 7,47 (dd, 1H) 

4 7,36 (m, 1H) 

5 7,36 (m, 1H) 

6 7,78 (dd, 1H) 

Cα 7,66 (d, 1H, J = 15 Hz) 

Cβ  8,32 (d, 1H, J = 15 Hz) 

1’ - 

2’ 12,73 (s, 1H, -OH) 

3’ 7,05 (dd, 1H) 

4’ 7,52 (t, 1H) 

5’ 6,96 (t, 1H) 

6’ 7,92 (dd, 1H) 
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Interpretasi data spektrum 
1
H NMR dan 

13
C NMR senyawa (LI1) didukung oleh 

spektrum NMR 2D HMQC dan HMBC yang secara keseluruhan menunjukkan korelasi 

ikatan yang sesuai untuk struktur senyawa tersebut sebagaimana ditunjukkan pada 

Gambar 4. 
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Gambar  4. Korelasi ikatan pada senyawa (LI1): Korelasi ikatan pada spektrum  

                             HMQC (a) dan HMBC (b). 

Berat molekul senyawa-senyawa hasil sintesis dikonfirmasi melalui spektroskopi 

massa. Berat molekul senyawa (LI1) ditunjukkan oleh spektrum massa yang dihitung 

sebagai C15H12O2Cl [M+H]
+
 dengan puncak ion molekul 259,0526 m/z dan ditemukan 

pada spektrum massa dengan puncak ion molekul 259,0515 m/z, selisih massa molekul 

tersebut 0,0011.  

Uji toksisitas terhadap senyawa kalkon turunan 2’-hidroksiasetofenon dilakukan 

menggunakan metode BSLT. Hasil uji toksisitas terhadap senyawa kalkon tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Hasil uji toksisitas senyawa LI1 

Senyawa Nilai LC50 (µg/mL) 

(LI1) 2,839 

 
Uji BSLT merupakan uji pendahuluan (primary assay) yang biasa dipakai untuk 

penentuan toksisitas dari suatu senyawa. 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). Berdasarkan uji BSLT 

yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa senyawa-senyawa kalkon turunan 2’-

hidroksiasetofenon tersebut berpotensi aktif sebagai senyawa antikanker yang 

dibuktikan dengan nilai LC50<200 µg/mL. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dihasilkan senyawa kalkon turunan                     

2’-hidroksi asetofenon yaitu (E)-3-(2-klorofenil)-1(2-hidroksifenil)prop-2-en-1-on 

dengan rendemen 56%. Sintesis dilakukan melalui reaksi kondensasi aldol 

menggunakan metode stirrer dengan katalis KOH padat dan menggunakan PEG-400 

sebagai pelarut yang bersifat non volatil dan lebih ramah lingkungan, sehingga dapat 

meminimalisir polusi. Hasil karakterisasi melalui spektrofotometer UV-Vis, FTIR, dan 

spectrometer  
1
H NMR, 

13
C NMR, dan MS menunjukkan bahwa  senyawa hasil sintesis 
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memiliki struktur sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil uji pendahuluan 

menggunakan metode BSLT dapat disimpulkan bahwa senyawa hasil sintesis berpotensi 

aktif sebagai senyawa antikanker yang dibuktikan dengan nilai LC50 <200 µg/mL. 

Agar diperoleh hasil yang lebih baik maka penulis menyarankan perlu dilakukan 

sintesis dengan keton aromatik yang berbeda dengan turunan benzaldehid yang 

tersubstitusi halogen agar didapat produk yang lebih variatif dengan metode dan uji 

aktivitas yang berbeda. 
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