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ABSTRACT 

 

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

have biological activity such as anticancer, antioxidant, antidiabetic, and                   

anti-inflammatory. Therefore, curcumin becomes model of target compounds that have 

various structure. In this research, curcumin analog compounds of cyclohexanones and 

chloro benzaldehyde were synthesized by using NaOH as a catalyst with Claisen-

Schmidt condensation under microwave irradiation. The yield obtained for (2E,6E)-2,6-

bis(4-chlorobenzylidene)cyclohexanone was 47.4 %. The identification of curcumin 

analog compound was analysed using UV, IR, 
1
H-NMR and MS. The toxicity test 

carried out by Brine Shrimps Lethality Test (BSLT) method againts Artemia salina 

Leach larva showed that LC50 was higher 200 ppm. Toxicity test result indicated 

showed that the compound synthesized was not toxic. 

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

ABSTRAK 

Kurkumin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder golongan fenolik yang 

dikenal memiliki aktivitas biologis seperti antikanker, antioksidan, antidiabetes dan 

anti-inflamasi. Oleh karena itu, kurkumin menjadi model senyawa target dengan variasi 

struktur yang beragam. Dalam penelitian ini, senyawa analog kurkumin dari 

sikloheksanon dan kloro benzaldehid telah disintesis menggunakan basa NaOH sebagai 

katalis melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt dengan metode iradiasi gelombang 

mikro. Rendemen senyawa yang diperoleh senyawa analog kurkumin yaitu (2E,6E)-2,6-

bis(4-klorobenzaldehid)sikloheksanon dengan rendemen sebesar 47,4 % Identifikasi 

senyawa analog kurkumin dianalisis menggunakan spektroskopi UV, IR, 
1
H NMR dan 

MS. Uji toksisitas senyawa kurkumin menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) terhadap larva Artemia salina Leach menunjukkan nilai LC50> 200 ppm. Hasil 

uji toksisitas untuk semua senyawa menunjukkan bahwa senyawa tidak toksik. 

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

Kurkumin adalah senyawa 

berwarna kuning oranye yang terdapat 

dalam rhizoma Curcuma longa L. 

Kurkumin mempunyai sejumlah 

aktivitas farmakologis antara lain 

sebagai anti-inflamasi, antioksidan, 

antimutagenik, antiviral, antitrombotik, 

antimikrobial, antiparasitik, agen 

bioprotektif dan kemopreventif 

(Istyastono et al., 2003). Aktivitas 

kurkumin sebagai antikanker terus 

dikembangkan karena kurkumin sangat 

berpotensi dalam memicu kematian sel 

kanker (Hidayah, 2013). Pada tahun 

2012, Yadav melakukan penelitian 

tentang aktivitas antikanker berbagai 

analog kurkumin heterosiklik sacara in 

vitro dan in vivo terhadap kanker 

payudara. Hasil penelitian menunjukkan 

analog kurkumin heterosiklik 3,5-

bis(3,4,5-trimetoksibenzilidin)-1-

metilpiperidin-4-on dan 1-metil-3,5-

bis[(E)-(4-piridil) metilidin]-4-piperidon 

berpotensi sebagai antikanker dan anti-

angiogenik. Kuttan et al. (2007), 

menyimpulkan bahwa kurkumin 

menunjukkan kemampuan melawan sel 

tumor secara  in vitro  dan  in vivo. 

Berdasarkan aktivitas biologis tersebut 

maka kurkumin dapat dijadikan sebagai 

model struktur senyawa target yang akan 

disintesis. 

 Sintesis kurkumin dapat 

dilakukan dengan reaksi kondensasi 

aldol. Kondensasi aldol merupakan 

reaksi pembentukan ikatan karbon-

karbon antara keton dan aldehid 

aromatik. Reaksi ini dikenal ramah 

lingkungan karena tidak banyak 

menggunakan bahan-bahan kimia 

berbahaya dan prosesnya juga sangat 

sederhana. Sesuai uraian di atas, sintesis 

kurkumin simetris yang dilakukan pada 

penelitian ini menggunakan  katalis basa 

yaitu NaOH dengan metode iradiasi 

gelombang mikro melalui satu tahap 

reaksi. Metode iradiasi gelombang mikro 

mempunyai keuntungan seperti 

prosesnya lebih ramah lingkungan, 

ekonomis dan cara baru dalam 

meningkatkan green chemistry (Jayapal 

& Sreedhar, 2010) dan dapat menghemat 

waktu pengerjaan serta diharapkan dapat 

memaksimalkan rendemen dari senyawa 

kurkumin yang dihasilkan. 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah satu set alat 

Microwave Samsung 50 Hz, lampu UV 

(254 nm dan 366 nm) (Camag ), alat 

penentu titik leleh Fisher Johns(SMP 

11-Stuart ), spektroskopi IR (FTIR 
Shimadzu, IR Prestige-21), spektroskopi 

UV-Vis (Genesys 10S UV-VIS V4.002 

2L9N175013),  High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC) 

(Shimadzu LC Solution jenis kolom 

Shim-pack VP-ODS dengan panjang dan 

diameternya yaitu 150x4,6 mm), 

spektroskopi 
1
H-NMR proton (Agilent 

500 MHz DD2) dan MS (Water LCT 

Premier XE Mode Positif), alat 

pembiakan telur udang Artemia salina 

(wadah gelap, aerasi, lampu dengan 

intensitas cahaya rendah), vial, pipet 

mikro serta alat gelas yang umum 

digunakan di laboratorium kimia. 
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Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

sikloheksanon (Sigma-Aldrich),            

4-klorobenzaldehid (Merck), natrium 

hidroksida (Merck), etanol, plat KLT 

GF254. Bahan yang digunakan untuk uji 

toksisitas adalah air laut, 

dimetilsulfoksida (DMSO) dan larva uji 

Artemia salina Leach.  

b. Sintesis Senyawa  

Sebanyak 0,49 g (5 mmol) 

sikloheksanon dan 1,40 g (10 mmol)      

4-klorobenzaldehid dimasukkan ke 

dalam Erlenmeyer, kemudian 

ditambahkan 5 mL etanol absolut dan    

5 mL NaOH 8%. Campuran diiradiasi 

selama 8 menit dengan daya 180 Watt 

menggunakan microwave. Tahapan 

reaksi dikontrol dengan KLT. Setelah 

reaksi selesai, crude product 

ditambahkan akuades dingin dan 

dinetralkan sampai pH 7 menggunakan 

HCl 1N hingga terbentuk endapan 

kuning. Endapan yang terbentuk disaring 

menggunakan corong Buchner dan 

dicuci dengan n-heksana dingin lalu 

dikeringkan. Endapan yang diperoleh 

dilakukan rekristalisasi dengan pelarut 

kloroform. Uji kemurnian dengan KLT, 

pengukuran titik leleh dan HPLC. 

Senyawa murni dikarakterisasi dengan 

UV, IR, 
1
H-NMR dan MS. 

c. Uji Toksisitas dengan Metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT) 

Sampel sebanyak 20 mg 

dilarutkan dalam 2 mL kloroform 

(larutan induk, konsentrasi 10000 ppm), 

kemudiandari larutan induk dibuat 

konsentrasi berbeda yaitu 1000 ppm,   

100 ppm dan 10 ppm dengan cara 

pengenceran bertingkat. Kemudian 

disiapkan vial 5 mL yang sudah 

dikalibrasi 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. 

Sebanyak 10 ekor larva udang 

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 menetukan nilai LC50 

dengan metode kurva menggunakan 

tabel analisis probit. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Sintesis senyawa analog kurkumin 

Senyawa kurkumin disintesis melalui 

reaksi kondensasi aldol dari senyawa 

awal sikloheksanon dan                         

4-klorobenzaldehid. Reaksi dilakukan 

menggunakan iradiasi microwave dan 

penambahan NaOH sebagai katalis. 

Senyawa kurkumin yang diperoleh 

dimurnikan dengan rekristalisasi. Skema 

reaksi sintesis senyawa analog kurkumin 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Sintesis senyawa analog kurkumin 

Sintesis yang telah dilakukan 

menghasilkan senyawa kurkumin berupa 

kristal berwarna kuning cerah dengan 

berat sebesar 0,8144 g dan rendemen 

yang dihasilkan sebesar 47,4 %. Sifat 

fisik dari senyawa kurkumin yang 

dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Sifat fisika senyawa analog kurkumin 

Senyawa Rumus 

Molekul 

Berat 

Molekul 

Warna Rendemen 

(%) 

Titik Leleh 

(ºC) 

Kurkumin 343,0665 C20H17OCl2 Kuning cerah 47,4 % 143-144 

 

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 

sebesar1°C. Analisis kemurnian senyawa 

kurkumin menggunakan HPLC 

dilakukan pada panjang gelombang 236 

nm dan 332 nm menunjukkan satu 

puncak dominanpada tR=22,97 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 pada λ 203 nm (ε= 95.711), 236 

nm (ε= 65.694) dan 333 nm (ε= 

126.929). Berdasarkan nilai serapan 

maksimum senyawa tersebut 

menunjukkan adanya ikatan rangkap 

terkonjugasi. Serapan maksimum ini 

terjadi karena adanya eksitasi elektron 

dari π→π* untuk ikatan rangkap dan 

n→π* untuk karbonil. 

Data spektrum IR senyawa pada 

bilangan gelombang 3057 cm
-1 

menunjukkan vibrasi dari C-H aromatik, 

2962 cm
-1 

menunjukkan vibrasi dari C-H 

alifatik, 1666 cm
-1 

menunjukkan vibrasi 

dari gugus C=O yang terkonjugasi 

dengan ikatan rangkap , 1606 cm
-1 

menunjukkan vibrasi dari ikatan C=C 

alkena, 1487cm
-1 

menunjukkan vibrasi 

dari ikatan C=C aromatik, 1402 

menunjukkan adanya vibrasi dari ikatan 

C-C alkana dan 732 cm
-1 

menunjukkan 

vibrasi dari ikatan C-Cl. Hal ini 

membuktikan bahwa senyawa yang 

diperoleh memiliki gugus fungsi yang 

sesuai dengan senyawa target. 
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Spektrum 
1
H-NMR senyawa 

kurkumin menunjukkan bahwa jumlah 

proton dari senyawa tersebut sesuai 

dengan yang diharapkan, dapat dilihat 

pada Tabel 2. Tabel 2 memperlihatkan 

interpretasi data spektrum 
1
H-NMR 

senyawa (1) pada pergeseran kimia δ 

7,73 ppm (2Hβ) menunjukkan proton 

beta dengan puncak singlet. Pergeseran 

kimia pada 7,40 ppm (4H) menunjukkan 

proton pada atom C-2/C-2’ dan C-6/C-

6’,J= 9Hz dengan puncak doublet. 

Pergeseran kimia pada 7,38 ppm (4H) 

menunjukkan proton pada atom C-3/C-

3’ dan C-5/C-5’, J= 9Hz dengan puncak 

doublet. Pergeseran kimia pada 2,90 

ppm (4H) menunjukkan sinyal proton 

pada (a/a’) dengan puncak doublet of 

triplet dan pergeseran kimia pada 1,81 

ppm (2H) menunjukkan adanya proton 

pada (b) dengan puncak multiplet. Data 

ini telah mengkonfirmasi struktur yang 

diperoleh sesuai dengan senyawa target. 

 

    Tabel 2. Interpretasi data 
1
H-NMR senyawa analog kurkumin 

No Atom C δH (ppm) 

2/ 2’ dan 6/ -6’ 7,40 (d) J=  9 Hz 

3/ 3’ dan 5/-5’ 7,38 (d) J= 9 Hz 

β 7,72 (s) 

a/a’ 2,88 (d of t) 

b 1,80 (m) 

 

Bera tmolekul kurkumin ditunjukkan 

oleh spektrum massa yang dihitung 

sebagai C20H17OCl2 [M+H]
+ 

dengan 

puncak ion molekul m/z 343,0656 

sedangkan puncak ion molekul yang 

dihitung secara teoritis adalah 343,0665. 

Selisih massa molekul tersebut 0,0009. 

Selisih massa senyawa kurkumin sangat 

kecil sehingga dapat disimpulkan bahwa 

senyawa kurkumin tersebut murni. 

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 5.495,40 ppm. Pada metode 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), 

suatu senyawa murni dianggap 

menunjukkan aktivitas sitotoksik bila 

mempunyai nilai LC50 kecil dari 200 

ppm (Meyer, 1982). Berdasarkan hasil 

uji aktivitas toksisitas, senyawa 

kurkumin tidak berpotensi sebagai 

senyawa antikanker karena   memiliki 

nilai LC50 > 200 ppm.  
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Tabel 3. Hasil uji toksisitas senyawa analog kurkumin 

Nama 

senyawa 

Struktur 

senyawa 

Nilai LC50  

ppm 

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

klorobenzaldehid) 

sikloheksanon 

O

Cl Cl  

 

5.495,40
 

 

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 47,4%. 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 5.495,40 ppm, hasil tersebut 

menunjukkan bahwa senyawa kurkumin 

tidak berpotensi sebagai senyawa 

antikanker. 
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