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ABSTRACT 

Curcumin is one of secondary metabolites of phenolic group of  which has been known 

to have various biological activities such as antimicrobe, anticancer, antioxidant, 

antitumor, and anti-inflammatory. Curcumin becomes a model for target molecules 

because of its various structures. In this research, curcumin analog compound of 

cyclohexanones derivates were synthesized by microwave irradiation method using base 

catalyst (NaOH). The purity of all compounds have been tested using TLC, melting 

point test, and analytical HPLC. They were them characterized using UV, FTIR, 
1
H-

NMR, and MS spectroscopy. The yield of sinthesized compound  was 36.0%  for 

(2E,6E)-2,6 bis(4-methylbenzylidene)cyclohexanone (DC1) and 37.5% for (2E,6E)-2,6 

bis(4-isopropylbenzylidene)cyclohexanone (DC2). Toxicity test of these novel 

compounds was determined by Brine shrimp Lethality Test (BSLT) method against 

Artemia salina Leach larva. The result showed that their LC50 were higher than 200 

µg/mL. Toxicity test result of   all  compounds showed that toxicity activity of DC1 and 

DC2 was low. 

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

ABSTRAK 

Senyawa kurkumin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder golongan fenolik 

yang dikenal memiliki aktivitas biologis yang penting, seperti, antibakteri, antikanker, 

antioksidan dan anti-inflamasi. Oleh karena itu kurkumin melalui variasi strukturnya 

dapat menjadi model molekul target. Pada penelitian ini dilakukan sintesis dua analog 

kurkumin dari turunan sikloheksanon dan dua aldehid aromatik yaitu 4-metil 

benzaldehid dan 4-isopropil benzaldehid dengan iradiasi gelombang mikro dan 

menggunakan katalis basa NaOH. Senyawa yang dihasilkan diuji kemurniaanya dengan 

KLT, uji titik leleh dan analisis HPLC serta dikarakterisasi dengan spektroskopi UV, 

FTIR, 
1
 H-NMR dan MS serta diuji toksisitasnya dengan metode Brine Shrimp Lethality 

Test.Senyawa yang berhasil disintesis yaitu senyawa (2E,6E) 2,6-bis(4-

metilbenzilidin)sikloheksanon (DC1) dan (2E,6E)-2,6-bis(4-isopropilbenzilidin) 

sikloheksanon (DC2) dengan rendemen berturut-turut yaitu 36,0% dan 37,5%. Senyawa 
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DC1 dan DC2 menunjukkan aktivitas toksisitas yang kurang baik dengan nilai LC50 > 

200 µg/mL yaitu 18.620 µg/mL dan 1.023 µg/mL. 

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

PENDAHULUAN  

Penelitian di Indonesia dalam 

beberapa tahun ini, khususnya di bidang 

kimia semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat 

akan berbagai senyawa kimia. Para 

peneliti memanfaatkan keanekaragaman 

yang ada di Indonesia. Salah satu 

keuntungan yang diperoleh para peneliti 

tersebut adalah banyaknya 

keanekaragaman yang dapat  

menghasilkan metabolit primer dan 

metabolit sekunder yang banyak 

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Kurkumin merupakan salah satu 

senyawa metabolit sekunder golongan 

flavonoid yang dapat diperoleh dengan 

cara isolasi dari tumbuhan. Namun untuk 

memperolehnya, terdapat beberapa 

kelemahan antara lain jumlahnya yang 

terbatas, variasi strukturnya sedikit, dan 

hasil isolasi yang diperoleh sedikit. 

Dengan demikian perlu dilakukan cara  

lain untuk mendapatkan senyawa 

tersebut dengan melakukan jalur sintesis. 

Penelitian ini dilakukan untuk 

mensintesis dua analog kurkumin 

melalui  kondensasi aldol menggunakan 

katalis basa (Babler et al., 2007). 

Turunan sikloheksanon  sebagai keton 

dan turunan benzaldehid sebagai aldehid. 

Senyawa hasil sintesis ini akan diuji 

aktivitas biologisnya sebagai toksisitas. 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah satu set 

alat destilasi, neraca analitik, microwave 

(samsung ME 109F 500MHz), ace 

pressure tube, ultrasonik, pompa vakum, 

corong buchner, termometer, alat 

penentu titik leleh Fisher Johns, bejana 

KLT,  pipet mikro,  lampu UV (254 dan 

366 nm), HPLC (Shimadzu LC 20AD), 

spektrofotometer IR (Shimadzu, IR 

Prestige-21), spektrometer NMR 

(Agilent 500 MHz DD2), MS (water 

LCT Premier XE Mode Positif), 

spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S 

UV-VIS v4.002 2L9N175013) serta 

peralatan gelas yang umum digunakan di 

laboratorium kimia. 

Bahan yang digunakan adalah 

Sikloheksanon (Merck), 4-metil 

benzaldehid (Merck), 4-isopropil 

benzaldehid (Merck), NaOH 6 %, HCl 

3N, indikator universal (Merck),  plat 

KLT GF254,  metanol, n-heksana teknis, 

kloroform teknis, diklorometan (pa),  

etilasetat,  etanol absolut, 

dimetilsulfoksida (DMSO), telur udang 

(Artemia salina Leach) dan air laut 

. 

b. Sintesis Senyawa Analog 

Kurkumin 

  4-metil benzaldehid  (10 mmol; 

1,42 g) , sikloheksanon (5 mmol; 0,49 

g), dan 5 mL etanol absolut, dimasukkan 

ke dalam erlemneyer 100 mL lalu 

ditambahkan  NaOH 6% (5 mL). 

Campuran diiradiasi dengan microwave 
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selama 5 menit, dengan daya 180 W.  

Tahapan reaksi dikontrol dengan KLT. 

Campuran produk ditambahkan dengan 

50 mL akuades dingin kemudian 

dinetralkan sampai pH 7 dengan 

penambahan HCl 3N. Terbentuk 

endapan kuning. Endapan  yang 

terbentuk disaring menggunakan corong 

buchner, dicuci dengan  n-heksana 

dingin, dan divakum hingga kering, lalu 

diuji kemurniannya melalui uji KLT. 

Endapan  yang diperoleh telah murni, 

kemudian ditentukan  titik lelehnya dan 

dianalisis kemurniannya dengan HPLC. 

Senyawa murni dikarakterisasi dengan 

UV, IR, NMR dan MS. 

d. Uji Toksisitas dengan Metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT) 

20 mg sampel dilarutkan dalam 2 

mL kloroform. Maka didapat larutan 

induk dengan konsentrasi 10000 µg/mL, 

kemudian larutan induk dipipet sebanyak 

0,5 mL ke dalam tiga vial uji untuk 

konsentrasi 1000 µg/mL. Selanjutnya 

Pembuatan konsentrasi 100 dan 10 

µg/mL dengan cara pengenceran larutan 

induk 1000 µg/mL secara bertingkat. 

Kemudian disiapkan vial 3 mL yang 

sudah dikalibrasi untuk masing-masing 

konsentrasi. Sampel dipipet kedalam 

masing-masing vial sebanyak 0,5 mL. 

selanjutnya pelarutnya dibiarkan hingga 

mengering, selanjutnya ditambahkan 50 

µL DMSO, 10 ekor Artemia salina 

Leach dan air laut sampai batas kalibrasi 

5 mL. Larva yang mati dihitung setalah 

24 jam. Pengujian dilakukan sebanyak 

tiga kali pengulangan dengan perlakuan 

yang sama untuk masing-masing 

konsentrasi. Data yang diperoleh 

dihitung nilai LC50 dengan metode kurva 

menggunakan tabel analisis probit 

(Harefa,1997).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis analog kurkumin 

 

Sintesis senyawa analog kurkumin 

menggunakan metode irradiasi 

microwave dengan katalis NaOH dan 

pelarut etanol absolut. Skema reaksi 

sintesis senyawa analog kurkumin dapat 

dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

Gambar 1. Skema reaksi sintesis analog kurkumin 

 

 

Senyawa analog kurkumin 

(2E,6E)2,6-bis(4-

metilbenzilidin)sikloheksanon(1) (0,55 

g; 36,0%); kuning cerah; titik leleh 

senyawa: 165-166°C; Rf: 0,2 (n-heksana 

: kloform = 8,5 : 1,5); 0,6 (n-heksana : 
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diklorometan = 6,5 : 3,5) dan 0,7 

(etilasetat : metanol = 3 : 7); UV 

(EtOH): λ maks:  238 dan 342 nm; HPLC 

Detektor : λ 238 nm, tR: 25,157 menit 

dan λ 342 nm, tR: 25,159 menit;  IR (cm
-

1
): 3045 cm

-1 
 (C-H aromatik), 2939 cm

-1 
 

(C-H alifatik), 1660 cm
-1 

 (C=O), 1600 

cm
-1 

 (C=C alkena), 1510 cm
-1 

 (C=C 

aromatik),); 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3) 

( ): 2,92 ppm (t, 4H; a/a’), 1,78 ppm (m, 

2H,b); 7,21 ppm (d; 4H; C-2/C-2’,C-

6/C-6; J= 8,05 Hz); 7,21 ppm (d, 2H, C- 

(s, 2Hβ), Massa molekul dihitung sebagai 

C20H17OCl2 [M+H]
+ 

: 303,1749 m/z dan 

massa terukur 303,1751 m/z dan LC50 

18.620 ppm.  

 

a. Sintesis Senyawa Analog 

Kurkumin 

senyawa kurkumin disintesis 

melalui reaksi kondensasi aldol dari 

senyawa awal sikloheksanon dan 4-metil 

benzaldehid. Reaksi dilakukan 

menggunakan irradiasi microwave dan 

penambahan NaOH sebagai katalis. 

Senyawa yang diperoleh dimurnikan 

dengan rekristalisasi. 

Sintesis yang dilakukan 

menghasilkan senyawa kurkumin berupa 

kristal kapas berwarna kuning dengan 

berat 0,55 g dan rendemen yang 

diperoleh sebesar 36,0%. Sifat fisik 

senyawa kurkumin dapat dilihat pada 

Tabel 1.  

  

 

Tabel 1. Sifat Fisika Senyawa Analog Kurkumin 

Senyawa 
Rumus 

Molekul 

Berat 

Molekul 
warna 

Rendemen 

(%) 

Titik leleh 

(°C) 

DC1 C22H23O 303,1751 Kuning 36,0 165-166 

 

Analisis kemurnian senyawa 

kurkumin dilakukan menggunakan KLT, 

titik leleh, dan HPLC. Analisis 

kemurnian dengan KLT dilakukan 

menggunakan eluen yang bervariasi dan 

perbandingan yang berbeda. Senyawa 

kurkumin menunjukkan satu noda pada 

plat KLT. Noda pada KLT diamati 

dengan bantuan lampu UV (λ 254 nm 

dan 366 nm). Analisis kemurnian dengan 

titik leleh menunjukkan bahwa senyawa 

tersebut memiliki range titik leleh 

sebesar 1°C. Analisis kemurnian 

senyawa kurkumin menggunakan HPLC 

dilakukan pada panjang gelombang 238 

nm dan 342 nm menunjukkan satu 

puncak dominan pada tR=25,157 menit. 

Berdasarkan data analisis kemurnian  

 

tersebut menunjukkan bahwa senyawa 

kurkumin telah murni. Struktur senyawa 

kurkumin yang telah murni 

dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV, FT-IR, 
1
H-NMR dan 

MS. Data spektrum UV memperlihatkan 

senyawa (1) pada λ 238 nm (ε= 

26.774,19), 342 nm (ε= 37.634,4) 

berdasarkan nilai Serapan maksimum ini 

terjadi karena adanya eksitasi elektron 

dari π→π* untuk ikatan rangkap dan 

n→π* untuk karbonil. 

Data spektrum IR senyawa (1) pada 

bilangan gelombang 3045 cm
-1 

menunjukkan vibrasi dari C-H aromatik, 

2939 cm
-1 

menunjukkan vibrasi dari C-H 

alifatik, 1660 cm
-1 

menunjukkan vibrasi 

dari gugus C=O yang terkonjugasi 
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dengan ikatan rangkap , 1600 cm
-1 

menunjukkan vibrasi dari ikatan C=C 

alkena, 1510 cm
-1 

menunjukkan vibrasi 

dari ikatan C=C aromatik,. Hal ini 

membuktikan bahwa senyawa yang 

diperoleh memiliki gugus fungsi yang 

sesuai dengan senyawa target. 

Spektrum 
1
H-NMR senyawa 

kurkumin menunjukkan bahwa jumlah 

proton dari senyawa tersebut sesuai 

dengan yang diharapkan, dapat dilihat 

pada Tabel 2. Pada tabel 2. 

memperlihatkan interpretasi data 

spektrum 
1
H-NMR senyawa (1)  pada 

pergeseran kimia δ 7,77 ppm (2Hβ) 

menunjukkan proton beta dengan puncak 

singlet. Pergeseran kimia pada 7,38 ppm 

(4H) menunjukkan proton pada atom C-

2/C-2’ dan C-6/C-6’, J= 8,05Hz dengan 

puncak doublet. Pergeseran kimia pada 

7,21 ppm (4H) menunjukkan proton 

pada atom C-3/C-3’ dan C-5/C-5’, J= 

7,9Hz dengan puncak doublet. 

Pergeseran kimia pada 2,92 ppm 

(4H) menunjukkan sinyal proton pada 

(a/a’) dengan puncak triplet dan 

pergeseran kimia pada 1,78 ppm (2H) 

menunjukkan adanya proton pada (b) 

dengan puncak multiplet. Pergeseran 

kimia 2,38 ppm diperoleh 6H dengan 

puncak singlet mengindikasikan sinyal 

proton pada C-4/C-4’. Data ini telah 

mengkonfirmasi struktur yang diperoleh 

sesuai dengan target molekul.

 
Tabel 2. Interpretasi data 

1
H-NMR senyawa analog kurkumin 

No Atom C δH (ppm) 

2/ 2’ dan 6/ -6’ 7,38 (d, 2H, J= 8,05 Hz) 

3/ 3’ dan 5/-5’ 7,21 (d, 2H, J=7,9 Hz) 

4/4’ 2,38 (s,6H) 

7/7’ 7,77 (s, 2Hβ) 

a/a’ 2,92 (t,4H) 

b 1,78 (m, 2H) 

Berat molekul kurkumin 

ditunjukkan oleh spectrum massa yang 

dihitung sebagai C22H23O [M+H]
+ 

dengan puncak ion molekul m/z 

303,1751 sedangkan puncak ion 

molekul yang dihitung secara teoritis 

adalah 303,1749. Selisih massa molekul 

tersebut 0,0002. Selisih massa  

b. Uji toksisitas  

Uji aktivitas toksisitas senyawa 

kurkumin dilakukan dengan 

menggunakan metode Brine Shrimp 

Lethality Test (BSLT). Hasil uji 

toksisitas dari senyawa kurkumin pada 

konsentrasi 1000, 100 dan 10 ppm 

terhadap larva Artemia salina yang 

dianalisis dengan metode analisis probit 

tingkat potensi toksisitas senyawa 

kurkumin dengan nilai LC50 sebesar 

18.620 ppm. 

Pada metode Brine Shrimp Lethality 

Test (BSLT), suatu tanaman atau hasil 

isolasi dianggap menunjukkan aktivitas 

sitotoksik bila mempunyai nilai LC50 
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kecil dari 1000 µg/mL, sedangkan 

untuk senyawa murni dianggap 

menunjukkan aktivitas sitotoksik bila 

mempunyai nilai LC50 kecil dari 200 

ppm (Meyer et al.,1982). Berdasarkan 

hasil uji aktivitas toksisitas,senyawa 

kurkumin tidak berpotensi sebagai 

senyawa antikanker karena memiliki 

nilai LC50 >200 ppm. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yag 

telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa senyawa kurkumin 

diperoleh melalui reaksi kondensasi 

aldol Claisen-Schmidt menggunakan 

katalis basa (NaOH) dengan teknik 

iradiasi gelombang mikro. Rendemen 

yang dihasilkan yaitu 36,0%. Hasil 

karakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV, IR, 
1
H-NMR dan MS 

menunjukkan bahwa senyawa yang 

diperoleh dari hasil penelitian adalah 

murni dan merupakan senyawa 

kurkumin dengan struktur yang 

diharapkan. Senyawa kurkumin 

memiliki toksisitas dengan nilai LC50 

sebesar 18.620 ppm, hasil tersebut 

menunjukkan bahwa senyawa kurkumin 

tidak berpotensi sebagai toksisitas. 
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