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ABSTRACT 

Curcumin is one of secondary metabolites of fenolic group which could be produced by 

isolation or synthesis method. Curcumin analog coumpond of chlorobenzaldehid 

derivative was synthesized using microwave irradiation with a base catalyst (NaOH) and 

an acid catalyst (NaOH). The purity of all compound has been tested using TLC, melting 

point analysis, and HPLC analysis. The identification of curcumin analog coumpond was 

analysed using UV-VIS, IR, 1H NMR and MS. The toxicity test was done by Brine 

Shrimps Lethality Test (BSLT) method against Artemia salina Leach larva and showed 

that LC50 was higher than 200 ppm.  
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ABSTRAK 

 

Kurkumin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder golongan fenolik yang 

dapat diperoleh dengan cara isolasi maupun sintesis. Senyawa kurkumin turunan 

klorobenzaldehid disintesis menggunakan metode iradiasi microwave dengan katalis basa 

natrium hidroksida. Hasil yang diperoleh berupa padatan kristal berwarna kuning. 

Rendemen senyawa (3E,5E)-3,5-bis(2’-klorobenzilidin)siklopentanon sebesar 70,04%. 

Kemurnian senyawa telah diuji menggunakan KLT, uji titik leleh, dan analisis HPLC dan 

identifikasi senyawa menggunakan spektroskopi UV-VIS, IR, 1H NMR dan MS. Uji 

toksisitas senyawa kurkumin menggunakan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). 

Hasil uji toksisitas senyawa analog kurkumin tidak toksik, karena toksisitas senyawa 

ditunjukkan dengan nilai LC50> 200 ppm. 

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

Senyawa metabolit sekunder 

merupakan senyawa yang terdapat pada 

jenis spesies tertentu dan mempunyai 

fungsi fisiologis atau pertahanan diri dari 

lingkungan dan berinteraksi dengan 

lingkungannya. Kurkumin termasuk 

metabolit sekunder golongan fenolik yang 

dapat ditemukan pada berbagai jenis 

genus Curcuma (Zhang et al, 2014). 

Kurkumin merupakan pigmen warna 

kuning pada tumbuhan kunyit (Curcuma 

longa). Kunyit mengandung tiga senyawa 

utama, yaitu kurkumin sebesar 77%, 

demethoxycurcumin (DMC) 17%, dan 

bisdemethoxycurcumin (BDMC) 3%, 

ketiga senyawa tersebut memiliki 

perbedaan dalam substitusi metoksi pada 

cincin aromatik. Kurkumin memiliki dua 

o-metoksi fenol simetris yang terikat 

melalui α,β tak jenuh pada bagian β-

diketon. BDMC, juga memiliki struktur 

simetris seperti kurkumin tetapi, dalam 

struktur BDMC tidak memiliki o-metoksi, 

dan DMC memiliki struktur asimetris 

dengan salah satu cincin fenil memiliki 

substitusi o-metoksi (Anand et al., 2008). 

Modifikasi terhadap senyawa 

kurkumin terus dilakukan untuk 

memperoleh senyawa yang lebih stabil, 

aman, dan memiliki aktivitas yang lebih 

spesifik. Pentagamavunon-0 (PGV-0) 

merupakan salah satu hasil modifikasi 

kurkumin dengan struktur monoketon. 

Senyawa ini telah diteliti aktivitasnya 

sebagai antiinflamasi, antikanker, dan 

antioksidan. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, PGV-0 mempunyai aktivitas 

antioksidan yang lebih baik dibandingkan 

dengan kurkumin (Ritmaleni et al., 2010). 

Senyawa kurkumin dapat disintesis 

melalui kondesasi Claisen-Schmidt, yang 

merupakan kondensasi aldol silang dari 

suatu aldehid dan keton aromatik 

menggunakan katalis basa atau asam yang 

diikuti oleh reaksi dehidrasi (Achmad et 

al., 2007). Melalui analisis retrosintesis, 

suatu keton dan aldehid aromatik 

merupakan senyawa yang cocok 

digunakan sebagai starting material. 

Reaksi ini merupakan pembentukan ikatan 

karbon-karbon yang tidak banyak 

menggunakan bahan kimia berbahaya 

sehingga ramah terhadap lingkungan 

(Babler et al., 2007). 

Kurkumin yang telah disintesis 

sebelumnya mempunyai struktur yang 

simetris dan telah diuji aktivitas sebagai 

antioksidan, anti-inflamasi, antivirus, dan 

antibakteri, sehingga kurkumin memiliki 

potensi terapi terhadap penyakit 

kardiovaskular, kanker, diabetes, alergi, 

arthritis dan virus hepatitis (Zhang et al., 

2014). Pada penelitian ini dilakukan 

sintesis analog kurkumin menggunakan 2-

klorobenzaldehid dan 4-klorobenzaldehid 

dengan metode claisen-Schmidt.  

 

METODE PENELITIAN 

a.  Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah microwave Samsung 

ME109F, alat penentu titik leleh Fisher 

Johns, lampu UV (254 nm dan 366 nm), 

spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S 

UV-VIS v4.002 2L9N175013), 

spektroskopi IR (FTIR Shimadzu, IR 

Prestige-21, High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) Shimadzu 

LCsolution, spektroskopi Massa (MS 

water LCT premier XE mode positif), 

spektroskopi 1H NMR (JEOL Type ECA 

500 mHz), peralatan sintesis dan uji 

toksisitas yang umum digunakan di 

Laboratorium Sintesis Organik. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

siklopentanon (Merck), 2-

klorobenzaldehid (Merck), metanol, n-

heksana, etil asetat, natrium hidroksida 

(NaOH) 8%, plat KLT GF254, etanol 
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absolut, diklorometan, kloroform, , air 

laut, Dimetilsulfoksida (DMSO) dan larva 

Artemia salina Leach. 

b. Sintesis senyawa kurkumin  

Sebanyak 10 mmol siklopentanon 

dimasukkan kedalam erlemeyer , 

ditambah 5 mL etanol absolut kemudian 

dimasukkan 20 mmol 2-klorobenzaldehid 

lalu ditambah tetes demi tetes NaOH 8 %. 

Campuran diirradiasi selama 1 menit 

dengan suhu 80ºC dan 400 Watt 

menggunakan microwave irradiation  dan 

reaksi dikontrol dengan KLT. Sebanyak 

10 mL aquades dingin ditambah kedalam 

campuran dan pH campuran dinetralkan 

dengan HCl 10% sampai pH netral 

kemudian didiamkan di dalam lemari 

pendingin selama 24 jam sampai terbentuk 

endapan yang maksimal. Endapan yang 

terbentuk disaring menggunakan corong 

Buchner sambil dicuci dengan n-heksana 

dan aquades dingin lalu dikeringkan. 

Endapan yang diperoleh kemudian 

direkristalisasi dengan campuran etil 

asetat dan kloroform (1:1). Endapan yang 

diperoleh diuji kemurnian dengan KLT, 

pengukuran titik leleh dan HPLC, 

senyawa murni dikarakterisasi dengan 

sprektoskopi IR, MS dan H-NMR.  

c. Uji toksisitas dengan metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT) 

 

Sampel sebanyak 20 mg dilarutkan 

dalam 2 mL CHCl3 (larutan induk, 

konsentrasi 10000 ppm), kemudian dari 

larutan induk dilakukan pengenceran 

bertingkat dengan konsentrasi 1000 ppm, 

100 ppm, 10 ppm dengan cara 

pengenceran bertingkat. Disiapkan vial 

yang sudah dikalibrasi 5 mL 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 dan air laut sedikit. Sebanyak 10 

ekor larva udang yang sudah disiapkan 

dimasukkan kedalam vial tersebut dan 

ditambahkan 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 menentukan nilai LC50 

dengan metoda kurva menggunakan tabel 

analisis probit. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Sintesis senyawa kurkumin 

 

Sintesis yang telah dilakukan 

menghasilkan senyawa kurkumin dengan 

rumus molekul C19H14Cl2O dan berat 

molekul sebesar 328,0422. Senyawa 

kurkumin tersebut berupa kristal kapas 

berwarna kuning.  

Senyawa kurkumin disintesis 

melalui reaksi kondensasi aldol dari 

senyawa awal siklopentanon dan 2-

klorobenzaldehid. Reaksi dilakukan 

menggunakan irradiasi gelombang 

microwave dan penambahan NaOH 

sebagai katalis. 
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Tabel 1. Sifat fisika senyawa kurkumin (IMC2) 

Senyawa  Rumus 

molekul 

Berat 

molekul 

Warna Rendemen (%) Titik leleh 

(oC) 

kurkumin C19H14Cl2O 328,0422 Kuning 70,04 152-153 

 

Senyawa kurkumin yang diperoleh 

dimurnikan dengan rekristalisasi. 

Senyawa kurkumin berupa kristal kapas 

berwarna kuning dengan berat sebesar 

1,1469 g dan rendemen yang dihasilkan 

sebesar 70,04%. Analisis kemurnian 

senyawa kurkumin dilakukan dengan 

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 KLT. Noda 

pada KLT diamati dengan bantuan 

lampu UV pada panjang gelombang 245 

nm dan 366 nm.  

Analisis kemurnian dengan titik 

leleh menunjukkan bahwa senyawa 

kurkumin memliki range titik leleh 1oC. 

Analisis kemurnian senyawa kurkumin 

menggunakan HPLC pada panjang 

gelombang 208 nm dan 345 nm 

menunjukkan satu puncak dominan pada 

tR19,1 menit. Berdasarkan data analisis 

kemurnian tersebut menunjukkan bahwa 

senyawa kurkumin tersebut telah murni. 

Struktur senyawa kukumin yang telah 

murni kemudian dikarakterisasi  

menggunakan spektroskopi UV. FTIR, 

MS dan 1H-NMR  

Spektrum UV senyawa IMC2 

memperlihatkan adanya serapan 

maksimum pada panjang gelombang  

208 nm (ɛ = 11.735), 239 nm (ɛ = 3.752) 

dan 345 nm (ɛ = 10.743) serapan 

maksimum pada panjang gelombang 208 

menunjukkan adanya resonansi dari  

cincin benzen. Resonansi dari cincin A 

hingga ke sistem karbonil ditunjukkan 

pada panjang gelombang 239 nm dan 

340 nm. Serapan maksimum untuk 

resonansi dari cincin B hingga ke sistem 

karbonil terjadi pada panjang gelombang 

345 nm. Serapan maksimum ini terjadi 

karena  adanya  eksitasi  elektron  dari  π          

          π*   untuk  ikatan  rangkap  dan  n        

       π* untuk karbonil. 

Spektrum IR dari hasil sintesis 

senyawa kurkumin menunjukkan adanya 

serapan yang khas pad bilangan 

gelombang 3061 cm-1 yang 

menunjukkan adanya gugus C-H 

aromatik, pada bilangan gelombang 

2920 cm-1 yang menunjukkan vibrasi 

dari ikatan C-H alifatis; bilangan 

gelombang 1685 cm-1 menunjukkan 

vibrasi dari ikatan C=O terkonjugasi 

dengan ikatan rangkap ,; bilangan 

gelombang 1608 cm-1 menunjukkan 

vibrasi ikatan C=C alkena; bilangan 

gelombang 1460 cm-1 menunjukkan 

adanya vibrasi ikatan C-C alkana; dan 

pada bilangan gelomabang 682 cm-1 

menunjukkan vibrasi ikatan C-Cl.  

Spektrum MS hasil sintesis 

kurkumin menunjukkan puncak ion 

molekul yang sesuai dengan 

perhitungan. Spektrum massa yang 

dihitung sebagai C19H15Cl2O, dengan 

puncak molekul 328,0422 m/z karena 

dihitung sebagai [M+H]+ yang 

menangkap 1 elektron dan berat molekul  

yang dihitung secara teoritis adalah 

328,0495 m/z, maka selisih massa 

molekul tersebut 0,0073. Hal ini 
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menunjukkan bahwa senyawa hasil 

sintesis telah murni dan mempunyai 

struktur sesuai yang diharapkan. 

Spektrum 1H NMR senyawa 

kurkumin menunjukkan adanya 

pergeseran kimia pada δ 7,92 ppm (2H) 

yang menunjukkan signal dari proton 

(Hβ), mempunyai pergeseran kimia 

paling besar karena secara ruang 

berdekatan dengan atom O karbonil 

dengan puncak singlet. Pergeseran kimia 

pada δ 7,55 ppm (2H), menunjukkan 

signal atom C 6’/6” dengan puncak  

triplet (t). Secara teori signal pada atom 

C 6’/6” adalah doublet (d), namun 

karena adanya pengaruh Long Range 

Connectivity dengan H pada atom C 

4’/4” sehingga signalnya menjadi 

doublet of doublet (dd), tetapi karena 

adanya tumpang tindih signal pada atom 

C 6’/6” sehingga signal yang mucul 

berbentuk triplet (t). Pergeseran kimia 

pada δ 7,41 ppm (2H), menunjukkan 

signal atom C 3’/3” dengan puncak 

triplet (t). Secara teori signal pada atom 

C 6’/6” adalah doublet (d), namun 

karena adanya pengaruh Long Range 

Connectivity dengan H pada atom C 

4’/4” sehingga signalnya menjadi 

doublet of doublet (dd), tetapi karena 

adanya tumpang tindih signal pada atom 

C 6’/6” sehingga signal yang mucul 

berbentuk triplet (t). Pergeseran kimia 

pada 7,30 ppm (4H) menunjukkan signal 

dari atom 4’/4” dan atom 5’/5” dengan 

puncak multiplet. Secara teori signal dari 

atom C 4’/4” dan 5’/5” memiliki signal 

triplet, tetapi karena terjadinya tumpang 

tindih antara signal pada atom C 4’/4” 

dan 5’/5”, sehingga signal yang muncul 

berbetuk multiplet. Pergeseran kimia 

pada δ  2,99 ppm (4H) menunjukkan 

adanya signal dari proton (H) alifatik 

dengan puncak singlet. Namun, jika 

diperhatikan sekilas bentuk signal pada 

atom a’/a” berbentuk multiplet, karena 

jumlah atom tetangga tiga, namun karena 

bentuk struktur senyawa kurkumin 

simetris maka atom a’/a” bukan sebagai 

tetangga, melainkan seperti dirinya 

sendiri sehingga signal yang muncul 

berbentuk singlet. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur dan penomoran 

senyawa analog kurkumin

Tabel 2. Interpretasi data 1H NMR (CDCl3) untuk senyawa IMC2 

No atom C δH (ppm) 

7’/7” 7,92 (s, 2H) 

 6’/6” 7,55 (t, 2H) 

3’/3” 7,46 (t, 2H) 

4’/4” dan 5’/5” 7,31 (m, 4H) 

     a’/a”   2,99 (s, 4H) 
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a. Uji toksisitas  

 

Senyawa (3E,5E)-3,5-bis(2’-

klorobenzilidin)siklopentanon memiliki 

aktivitas toksisitas yang kurang karena 

senyawa kurkumin hasil sintesis 

menunjukkan nilai LC50 > 200 ppm. Hal 

ini dipengaruhi oleh letak substituen dan 

halangan sterik pada senyawa tersebut. 

Senyawa kurkumin  mempunyai 

substituen pada posisi orto yang 

memiliki halangan sterik yang lebih 

kecil.  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa senyawa kurkumin 

diperoleh melalui reaksi kondensasi 

aldol Claisen-Schmidt menggunakan 

katalis basa NaOH dengan irradiasi 

microwave. Rendemen yang dihasilkan 

yaitu sebesar 70,04%. Hasil karakerisasi 

menggunakan spektroskopi UV, FTIR, 
1H-NMR dan MS menunjukkan bahwa 

senyawa yang diperoleh dari hasil 

penelitian merupakan senyawa 

kurkumin dengan struktur yang 

diharapkan. Melalui hasil uji toksisitas 

yang didapat menunjukkan bahwa 

senyawa kurkumin tidak toksik terhadap 

sel kanker karena memiliki nilai LC50 > 

200 ppm. 
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