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ABSTRACT 

Chalcone is one of secondary metabolites from flavonoids group that have been 

reported to posses many biological activities such as antimicrobial, antitumor, 

antioxidant, anti-inflammatory, antimalari and anticancer. Chalcone generally can be 

synthesized by Claisen-Schmidt condensation from aldehide and ketone aromatic using 

acid or base catalyst. Three  hydroxy analogues chalcone  i.e., (E)-3-(2-hidroksifenil)-1-

(2’-metoksifenil)prop-2-en-1-on, (E)-3-(3-hidroksifenil)-1-(2’-metoksifenil)prop-2-en-

1-on and (E)-3-(4-hidroksifenil)-1-(2’-metoksifenil)prop-2-en-1-on have been 

synthesized under microwave irradiation by using pottasium hydroxide as catalyst. The 

structure of those compounds were characterized based on the interpretation of 

spectroscopic data included UV, FTIR, 1H-NMR and HRMS. Their toxicity activity 

were determined by using the Brine Shrimp Lethality Test method againts larvae of 

Artemia salina Leach and showed high activity with LC50 value was 66,59 µg/mL, 

107,45 µg/mL and 449,44 µg/mL, respectivel. It indicated that chalcone analogues were 

potential as anticancer. 

 

Keywords : Brine Shrimp Lethality Test, microwave, chalcone. 

 

ABSTRAK 

Kalkon merupakan salah satu metabolit sekunder golongan flavonoid yang telah 

dilaporkan memiliki aktivitas biologis seperti antimikroba, antitumor, antioksidan, 

antiinflamasi, antimalaria dan antikanker. Secara umum senyawa turunan kalkon dapat 

disintesis melalui kondensasi aldol kondensasi Claisen-Schmidt dari suatu keton 

aromatik dengan aldehid aromatik dengan katalis asam atau basa. Tiga analog kalkon 

tersubstitusi hidroksi yaitu (E)-3-(2-hidroksifenil)-1-(2’-metoksifenil)prop-2-en-1-on, 

(E)-3-(3-hidroksifenil)-1-(2’-metoksifenil)prop-2-en-1-on dan (E)-3-(4-hidroksifenil)-1-

(2’-metoksifenil)prop-2-en-1-on telah disintesis iradiasi microwave menggunakan 

kalium hidroksida sebagai katalis. Struktur senyawa kalkon dikarakterisasi berdasarkan 

interpretasi data spektroskopi UV, FTIR, 1H-NMR, dan HRMS. Aktivitas toksisitas 

senyawa kalkon ditentukan dengan metoda Brine Shrimp Lethality Test terhadap larva 

Artemia salina Leach dan menunjukkan aktivitas yang baik dengan nilai LC50 = 66,59 
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µg/mL dan 107,45 µg/mL pada senyawa CR1 dan CR2. Hasil uji aktivitas toksisitas 

mengindikasikan bahwa senyawa analog kalkon memiliki potensi sebagai antikanker. 

 

Kata kunci : Brine Shrimp Lethality Test, microwave, kalkon 

 

PENDAHULUAN 

 

Kalkon merupakan salah satu hasil 

metabolit sekunder golongan flavonoid 

yang dapat ditemukan pada tumbuh-

tumbuhan. Senyawa ini memiliki 

struktur kerangka dasar 1,3-

diarilpropanoid (Albogani et al., 2012). 

Senyawa ini  menarik, karena memiliki 

potensi bioaktivitas yang luar biasa 

sebagai antikanker (Bandgar et al., 

2009), anti-inflamasi (Rivera et al., 

2013), antioksidan, antijamur, 

antibakteri (Khan dan Asiri, 2013), dan 

antitumor (Wu et al., 2011). Selain itu, 

senyawa kalkon juga dikenal sebagai 

senyawa intermediet untuk mensintesis 

senyawa-senyawa heterosiklik, seperti 

flavon, flavanol, flavanon dan lain 

sebagainya yang juga mempunyai 

aktivitas biologis (Tiwari et al., 2010). 

Meskipun kalkon tersebar di 

berbagai famili tanaman, namun 

jumlahnya terbatas dibanding dengan 

senyawa flavonoid lain. Kalkon 

termasuk dalam kategori minor 

flavonoid dengan variasi struktur yang 

relatif sedikit (Harborne, 1992). Selain 

itu, isolasi senyawa kalkon juga 

membutuhkan banyak pelarut yang  

dapat mencemari lingkungan dan biaya 

yang lebih besar. Oleh karena itu, 

sintesis adalah cara yang lebih baik 

untuk memperoleh senyawa kalkon 

dengan variasi struktur yang lebih luas, 

jumlah yang banyak dalam waktu yang 

lebih singkat dan lebih ramah 

lingkungan.  

Secara umum senyawa turunan 

kalkon dapat disintesis melalui 

kondensasi aldol atau kondensasi 

Claisen-Schmidt dari suatu keton 

aromatik dan aldehid aromatik, reaksi 

kondensasi ini dapat menggunakan 

katalis asam atau basa (Tiwari et al., 

2010). Kondensasi aldol merupakan 

salah satu metode untuk pembentukan 

ikatan karbon-karbon dan dikenal ramah 

lingkungan karena tidak banyak 

menggunakan bahan kimia yang 

berbahaya. Hal ini sejalan dengan 

kecenderungan industri kimia pada 

akhir-akhir ini yang diarahkan untuk 

menghindari menggunakan bahan-bahan 

yang berbahaya bagi lingkungan, metode 

yang mudah, serta prosesnya juga sangat 

sederhana sehingga mendukung program 

Green Chemistry (Mohan et al., 2010).  

Bioaktivitas senyawa kalkon 

selain disebabkan oleh adanya gugus α, 

β tak jenuh, juga dipengaruhi oleh 

substituen yang terikat pada kedua cincin 

aromatiknya (Kamble et al., 2011). 

Senyawa kalkon yang mengandung 

substituen hidroksi dan metoksi pada 

cincin aromatiknya memiliki aktivitas 

sebagai antikanker yang sangat baik 

(Syam dkk., 2012). Pada penelian ini, 

bahan baku keton dan aldehid aromatik 

yang digunakan merupakan bahan-bahan 

yang tersedia dipasaran, yaitu 2’-

metoksiasetofenon, 2-hidroksi 

benzaldehid, 3-hidroksi benzaldehid  dan 

4-hidroksi benzaldehid untuk 

menghasilkan tiga analog kalkon yang 

mengandung subtituen metoksi dan 

hidroksi. Dengan bantuan iradiasi 

microwave. Metode iradiasi microwave 

saat ini telah menjadi metode alternatif 

yang sering dipilih oleh para peneliti 

karena waktu reaksi yang lebih cepat dan 

hasil yang lebih memuaskan 
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dibandingkan dengan metode-metode 

lainnya. Sintesis menggunakan metode 

ramah lingkungan yang di bantu dengan 

iradiasi microwave ini dilakukan untuk 

meningkatkan efisiensi dalam negative 

terhadap lingkungan dan manusia, dalam 

mencari senyawa-senyawa yang 

berpotensi sebagai antikanker melalui uji 

Brine Shhrimp Lethality Test (BSLT). 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Microwave 

(Samsung ME 109F), alat pengukur titik 

leleh Fisher Johns, lampu UV (254 nm 

dan 366 nm, CAMAG), 

spektrofotometer UV (Genesys 10S UV-

Vis v4.002 2L9N175013), HPLC 

(Shimadzu LC solution jenis kolom 

shim-pack VP-ODS dengan panjang 

diameter 150 x 4,6 mm), 

spektrofotometer IR (FTIR Shimadzu, 

IR Prestige-21), spektroskopi 1H-NMR 

(NMR Agilent 500 mHz), spektroskopi 

Massa (MS water LCT premier XE 

mode positif), alat-alat untuk sintesis dan 

uji toksisitas yang umum digunakan di 

laboratorium. 

Bahan-bahan yang digunakan 

yaitu 2’-metoksi asetofenon (Merck, 

8413490025), 2-hidroksi benzaldehid 

(Merck, 8006400025), 3-hidroksi 

benzaldehid (Merck, 8045350025), 4-

hidroksi benzaldehid (Merck, 

8045360025 ), kalium hidroksida 

(Merck, 1050331000), asam klorida 

(Merck, 1003192511), indikator 

universal, n-heksana, etil asetat, metanol, 

etanol absolut (Merck, 1009832500), 

plat KLT GF254, akuades, telur udang 

(Artemia salina Leach), kloroform, 

diklorometan, air laut, dan 

dimetilsulfoksida. 

b. Sintesis senyawa kalkon 

 

Campuran dari 2’-

metoksiasetofenon (5 mmol) dan turunan 

benzaldehid tersubstitusi (5 mmol) 

dilarutkan dalam 7,5 mL etanol absolut, 

kemudian ditambahkan 12,5 mL kalium 

hidroksida (6N) dan diiradiasi 

menggunakan microwave dengan daya 

180 watt selama 12 menit. Tahapan 

reaksi diamati dengan uji KLT setiap 1 

menit. Campuran dibiarkan di dalam 

lemari pendingin untuk memaksimalkan 

hasil reaksi yang diperoleh. Setelah itu 

campuran dinetralkan dengan 

menambahkan 15 mL akuades dingin 

serta menambahkan tetes demi tetes 

asam klorida 3N, pH diukur 

menggunakan indikator universal. 

Kemudian campuran dibiarkan dalam 

lemari pendingin agar terbentuk endapan 

yang maksimal. Endapan yang terbentuk 

kemudian disaring dengan menggunakan 

corong buchner sambil dicuci dengan 

akuades dan n-heksana dingin kemudian 

divakum hingga kering. Rekristalisasi 

dilakukan dengan menggunakan etil 

asetat panas. Kemurnian senyawa 

ditentukan dengan uji KLT, titik leleh 

dan analisis HPLC. 

 

c. Uji toksisitas dengan metode 

Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) 

 

Sampel sebanyak 20 mg 

dilarutkan dalam 2 mL metanol (larutan 

induk, konsentrasi 10.000 µg/mL), 

kemudian dari larutan induk dibuat 

konsentrasi yang berbeda 1.000 µg/mL, 

100 µg/mL, dan 10 µg/mL, 1 µg/mL, 

dan 0,1 µg/mL dengan cara pengenceran 

bertingkat. Kemudian disiapkan vial 5 

mL yang sudah dikalibrasi untuk 

masing-masing konsentrasi. Sampel 

dipipet kedalam masing-masing vial, lalu 
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pelarut diuapkan hingga mengering. 

Selanjutnya, ke dalam masing-masing 

vial ditambahkan 50 µL DMSO dan 

sedikit air laut. Sebanyak 10 ekor larva 

udang yang sudah disiapkan dimasukkan 

ke dalam vial tersebut dan ditambahkan 

air laut hingga batas kalibrasi. Tingkat 

toksisitas diukur dengan cara 

menghitung jumlah larva udang yang 

masih hidup dalam selang waktu 24 jam. 

Lakukan pengulangan sebanyak tiga kali 

dengan perlakuan yang sama untuk 

masing-masing konsentrasi. Data yang 

diperoleh dianalisis untuk menentukan 

nilai LC50 dengan metode kurva 

menggunakan tabel analisis probit. 

Untuk kontrol, 50 µL DMSO dipipet 

dengan menggunakan pipet mikro 

kemudian dimasukkan ke dalam vial uji 

dan ditambahkan air laut hingga hampir 

mencapai batas kalibrasi. Kemudian 10 

ekor larva A. salina dimasukkan 

kedalam vial uji dan ditambahkan lagi 

air laut hingga batas kalibrasi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Sintesis senyawa kalkon 

 

 

 

 

Gambar 1. Sintesis senyawa analog kalkon secara umum 

Sintesis senyawa analog kalkon 

(CR1, CR2 dan CR3) menggunakan 

metode iradiasi gelombang mikro 

dengan katalis KOH dan pelarut etanol 

absolut. Berikut adalah tiga senyawa 

analog kalkon yang dihasilkan (E)-3-(2-

hidroksifenil)-1-(2’-metoksifenil)prop-2-

en-1-on, (E)-3-(3-hidroksifenil)-1-(2’-

metoksifenil)prop-2-en-1-on dan (E)-3-

(4-hidroksifenil)-1-(2’-

metoksifenil)prop-2-en-1-on. 

Tahapan reaksi sintesis senyawa 

CR1, CR2 dan CR3 dipantau dengan 

menggunakan uji KLT setiap 30 detik 

sekali untuk melihat bahwa reaksi selesai  

di-iradiasi gelombang mikro selama 12 

menit dan reaksi disempurnakan dengan 

cara didiamkan selama lebih kurang 24 

jam. Senyawa CR1 berbentuk kristal 

berwarna kuning kemerahan dengan 

berat 0,734 g setelah di rekristalisasi 

berat kristal menjadi 0,2422 g (rendemen 

19,04 %). Senyawa CR2 berbentuk 

kristal berwarna kuning dengan berat 

1,1885 g setelah di rekristalisasi berat 

kristal menjadi 0,5193 g (rendemen 

40,84 %). Senyawa CR3 berbentuk 

serbuk kristal berwarna kuning dengan 

berat 0,5634 g setelah direkristalisasi 

berat kristal menjadi 0,2467 g (rendemen 

19,40 %). Pada senyawa analog kalkon 

(CR1, CR2 dan CR3) diperoleh 

pemurniannya dengan cara rekristalisasi. 

Adanya proses pemurnian membuat 

rendemen menjadi berkurang sehingga 

berat senyawa menjadi lebih sedikit. 

Kemurnian dari ketiga senyawa analog 

kalkon diuji dengan KLT, titik leleh dan 

HPLC. Ketiga senyawa tersebut 

kemudian dikarakterisasi menggunakan 

UV, FTIR, 1H-NMR dan MS. 

Uji kemurnian dengan KLT 

senyawa CR1, CR2 dan CR3 sebelum 

rekristalisasi  menunjukkan beberapa 
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noda, namun titik leleh ketiga senyawa 

tersebut memiliki rentang lebih besar 

dari 2ºC yang menandakan senyawa 

belum murni, oleh karena itu dilakukan 

rekristalisasi. Setelah rekristalisasi 

dilakukan, ketiga senyawa kembali diuji 

KLT dan titik lelehnya. Noda pada KLT 

diamati dengan bantuan lampu UV (λ 

254 nm dan 366 nm) uji KLT 

menunjukkan satu noda dan uji 

kemurnian dengan titik leleh setelah 

rekristalisasi menunjukkan senyawa CR1, 

CR2 dan CR3 memiliki rentang titik leleh 

sebesar 1°C. Uji KLT juga dilakukan 

dengan eluen yang bervariasi dan 

perbandingan yang berbeda dan 

menunjukkan satu noda pada plat KLT. 

Analisis kemurnian senyawa CR1 

menggunakan HPLC dilakukan pada 

panjang gelombang 296 nm dan 348 nm 

menunjukkan satu puncak dominan pada 

tR = 18,80 menit. Selanjutnya, Analisis 

kemurnian senyawa CR2 menggunakan 

HPLC dilakukan pada panjang 

gelombang 244 nm dan 303 nm 

menunjukkan satu puncak dominan pada 

tR = 18,40 menit. Pada analisis senyawa 

CR3 menggunakan HPLC dilakukan 

pada panjang gelombang 238 nm dan 

345 nm menunjukakan satu puncak 

dominan pada tR = 17,84 menit. 

Berdasarkan data-data uji kemurnian 

tersebut menunjukkan bahwa senyawa 

CR1, CR2 dan CR3 telah murni. 

 

 
Gambar 2. Spektrum UV CR1, CR2 dan CR3 

Spektrum UV senyawa CR1 

memperlihatkan adanya serapan 

maksimum pada λ 206, 296 dan 348 nm. 

Pada serapan maksimum λ 204 nm (ɛ= 

22.174 L mol-1cm-1) yang menunjukkan 

adanya ikatan rangkap pada cincin 

benzen, pada λ 296 nm (ɛ= 17.314 L 

mol-1cm-1) menunjukkan adanya ikatan 

rangkap pada cincin A aromatik yang 

terkonjugasi hingga ke sistem karbonil, 

sedangkan pada λ 348 nm (ɛ= 17.387 L 

mol-1cm-1) menunjukkan adanya ikatan 

rangkap pada cincin B aromatik yang 

terkonjugasi hingga ke sistem karbonil. 
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Spektrum UV senyawa CR2 

memperlihatkan adanya serapan 

maksimum pada λ 201, 244 dan 303 nm. 

Panjang gelombang 201 nm (ɛ= 8.140 L 

mol-1cm-1) yang menunjukkan adanya 

ikatan rangkap pada cincin benzen, pada 

panjang gelombang 244 nm (ɛ= 1.080 L 

mol-1cm-1) menunjukkan adanya ikatan 

rangkap pada cincin A aromatik yang 

terkonjugasi hingga ke sistem karbonil, 

sedangkan pada panjang gelombang 303 

nm (ɛ= 1.654 L mol-1cm-1) menunjukkan 

adanya ikatan rangkap pada cincin B 

aromatik. Spektrum UV senyawa CR3 

memperlihatkan adanya serapan 

maksimum pada λ 202, 238 dan 345 nm. 

Panjang gelombang 202 nm (ɛ= 20.392 

L mol-1cm-1) menunjukkan adanya 

ikatan rangkap pada cincin benzen, pada 

panjang gelombang 238 nm (ɛ= 9.384 L 

mol-1cm-1) menunjukkan adanya ikatan 

rangkap pada cincin A aromatik yang 

terkonjugasi hingga ke sistem karbonil, 

sedangkan pada panjang gelombang 345 

nm (ɛ= 17.924 L mol-1cm-1) 

menunjukkan adanya ikatan rangkap 

pada cincin B aromatik yang 

terkonjugasi hingga ke sistem karbonil, 

sebagaimana yang dapat dilihat pada 

Gambar 2. Transisi elektronik π→π* 

terjadi pada ikatan rangkap, n→σ* pada 

gugus hidroksi dan transisi n→π* terjadi 

pada karbonil

.

 
Gambar 3. Spektrum FT-IR CR1, CR2 dan CR3 

Spektroskopi FTIR digunakan 

untuk melihat gugus fungsi apa saja 

yang terdapat pada senyawa yang 

dikarakterisasi berdasarkan getaran 
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(vibrasi) yang dihasilkan gugus fungsi 

tersebut. Spektrum IR senyawa CR1, 

CR2 dan CR3 masing-masing 

memperlihatkan adanya serapan pada 

bilangan gelombang 3288, 3203 dan 

3269 cm-1 yang menunjukkan adanya 

gugus OH ditandai dengan pita yang 

melebar. Serapan pada bilangan 

gelombang 3068, 3047 dan 3072 cm-1 

menunjukkan adanya gugus C-H 

aromatik. Serapan pada bilangan 

gelombang 2970, 2937 dan 2956 cm-1 

menunjukkan adanya gugus C-H alifatik 

pada gugus metoksi. Serapan pada 

bilangan gelombang 1641, 1645 dan 

1645 cm-1 menunjukkan adanya gugus 

C=O dengan pita runcing. Serapan pada 

bilangan gelombang 1598, 1573 dan 

1512 cm-1 menunjukkan adanya gugus 

C=C aromatik. Serapan pada bilangan 

gelombang 1022, 1026 dan 1060 cm-1 

menunjukkan adanya gugus C-O 

alkohol. Spektrum FTIR senyawa CR1, 

CR2 dan CR3 dapat dilihat pada Gambar 

3. 

Spektrum 1H-NMR senyawa CR1 

menunjukkan bahwa jumlah proton dari 

senyawa tersebut adalah 14 proton yang 

ditemukan, dapat dilihat pada Tabel 1. 

dan integritasnya, Pergeseran kimia pada 

δ 6,92 ppm menunjukkan proton H pada 

posisi C-3 dengan puncak doublet. 

Pergeseran kimia pada δ 7,25 ppm 

menunjukkan proton H pada posisi C-4 

dengan puncak doublet. Proton H pada 

posisi C-5 ditunjukkan pada pergeseran 

kimia δ 6,93 ppm dengan puncak triplet. 

Selanjutnya, Pergeseran kimia pada δ 

7,53 ppm menunjukkan proton H pada 

posisi C-6 dengan puncak doublet of 

doublet ini disebabkan adanya 

konektiviti jarak jauh sehingga terbaca 

pada puncak doublet of doublet.  

Pergeseran kimia pada δ 7,36 ppm (d, 

1H, J=16 Hz) dan δ 7,96 ppm (d, 1H, 

J=16 Hz) berturut-turut memperlihatkan 

proton H pada Cα dan Cβ. Pergeseran 

kimia pada δ 7,02 ppm menunjukkan 

proton H pada posisi C-3’ dengan 

puncak doublet. Pergeseran kimia pada δ 

7,49 ppm dengan puncak triplet 

menunjukkan proton H pada posisi C-4’. 

Pergeseran kimia pada δ 7,06 ppm 

dengan puncak triplet menunjukkan 

proton H pada posisi C-5’.  Pergeseran 

kimia pada δ 7,64 ppm proton H pada 

posisi C-6’ dengan bentuk puncak 

doublet of doublet. Proton H pada gugus 

metoksi (s, 3H) terdapat pada pergeseran 

kimia δ 3,91 ppm pada posisi C-2’. 

Pergeseran kimia pada δ 6,76 ppm (s, 

1H) menunjukkan proton H pada gugus 

hidroksi pada posisi C-2. 

Spektrum 1H-NMR senyawa CR2 

menunjukkan bahwa jumlah proton dari 

senyawa tersebut adalah 14 proton yang 

ditemukan, dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

dan integritasnya, Pergeseran kimia pada 

δ 7,14 ppm menunjukkan proton H pada 

posisi C-3 dengan puncak singlet, ini 

disebabkan pengaruh dari resonansi pada 

senyawa dan pengaruh gugus OH pada 

posisi meta. Pergeseran kimia pada δ 

6,91 ppm menunjukkan proton H pada 

posisi C-4 dengan puncak doublet of 

doublet. Proton H pada posisi C-5 

ditunjukkan pada pergeseran kimia δ 

7,26 ppm dengan puncak triplet. 

Selanjutnya, Pergeseran kimia pada δ 

7,26 ppm menunjukkan proton H pada 

posisi C-6 dengan puncak doublet.  

Pergeseran kimia pada δ 7,36 ppm (d, 

1H, J=16 Hz) dan δ 7,60 ppm (d, 1H, 

J=15,5 Hz) berturut-turut 

memperlihatkan proton H pada Cα dan 

Cβ. Pergeseran kimia pada δ 7,00 ppm 

menunjukkan proton H pada posisi C-3’ 

dengan puncak doublet. Pergeseran 

kimia pada δ 7,49 ppm dengan puncak 

triplet  menunjukkan proton H pada 

posisi C-4’. Pergeseran kimia pada δ 

7,04 ppm dengan puncak triplet 
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menunjukkan proton H pada posisi C-5’. 

Pergeseran kimia pada δ 7,63 ppm 

proton H pada posisi C-6’ dengan bentuk 

puncak doublet. Proton H pada gugus 

metoksi (s, 3H) terdapat pada pergeseran 

kimia δ 3,89 ppm pada posisi C-2’. 

Pergeseran kimia pada δ 6,20 ppm (s, 

1H) menunjukkan proton H pada gugus 

hidroksi pada posisi C-3.  

Spektrum 1H-NMR senyawa CR3 

menunjukkan bahwa jumlah proton dari 

senyawa tersebut adalah 14 proton yang 

ditemukan, dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

dan integritasnya, Pergeseran kimia pada 

δ 7,49 ppm menunjukkan proton H pada 

posisi C-2 dan C-6 dengan puncak 

doublet, ini disebabkan pengaruh dari 

resonansi pada senyawa dan pengaruh 

gugus OH pada posisi para yang 

membuat dua pegeseran kimianya sama. 

Pergeseran kimia pada δ 6,87 ppm 

menunjukkan proton H pada posisi C-3 

dan C-5 dengan puncak doublet, hal ini 

disebabkan letak gugus OH pada posisi 

para sehingga puncak pada proton ini 

berbentuk roofing.Proton H. Pergeseran 

kimia pada δ 7,23 ppm (d, 1H, J=16 Hz) 

dan δ 7,58 ppm (d, 1H, J=15,5 Hz) 

berturut-turut memperlihatkan proton H 

pada Cα dan Cβ. Pergeseran kimia pada δ 

7,01 ppm menunjukkan proton H pada 

posisi C-3’ dengan puncak doublet. 

Pergeseran kimia pada δ 7,48 ppm 

dengan puncak triplet  menunjukkan 

proton H pada posisi C-4’. Pergeseran 

kimia pada δ 7,04 ppm dengan puncak 

triplet menunjukkan proton H pada 

posisi C-5’. Pergeseran kimia pada δ 

7,60 ppm proton H pada posisi C-6’ 

dengan bentuk puncak doublet. Proton H 

pada gugus metoksi (s, 3H) terdapat 

pada pergeseran kimia δ 3,89 ppm pada 

posisi C-2’. Pergeseran kimia pada δ 

5,88 ppm (s, 1H) menunjukkan proton H 

pada gugus hidroksi pada posisi C-3. 

Spektrum HRMS senyawa 

kalkon hasil sintesis menunjukkan 

puncak ion molekul yang sesuai dengan 

perhitungan. Spektrum HRMS senyawa 

CR1 menunjukkan adanya puncak ion 

molekul yang dihitung sebagai C16H15O3 

(M+H)+ pada 255,1021 sedangkan yang 

terukur adalah 255,1024. Senyawa CR2 

menunjukkan adanya puncak ion 

molekul yang dihitung sebagai C16H15O3 

(M+H)+ 255,1021 sedangkan yang 

terukur adalah 255,1029. Senyawa CR3 

menunjukkan adanya puncak ion 

molekul yang dihitung sebagai C16H15O3 

(M+H)+ pada 255,1021, sedangkan yang 

terukur adalah 255,1024. Berdasarkan 

puncak ion molekul yang dihasilkan 

spektrum HRMS dan yang dihitung 

secara teoritis terlihat selisih nilai yang 

dihasilkan secara berturut-turut untuk 

CR1, CR2 dan CR3 adalah 0,0003, 

0,0008, 0,0003. Selisih yang sangat kecil 

ini menunjukkan senyawa hasil sintesis 

telah murni dan mempunyai struktur 

sesuai dengan yang diharapkan. 
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Tabel 1. Interpretasi data 1H-NMR senyawa kalkon CR1, CR2 dan CR3  

Nomor Senyawa CR1 Senyawa CR2 Senyawa CR3 

Atom H (ppm) H (ppm) H (ppm)

1 - - - 

2 - 7,14 (s, 1H) 7,49 (d, 1H, J= 8,5 Hz) 

3 6,92 (d, 1H, J= 8 Hz ) - 6,87 (d, 1H, J= 9 Hz) 

4 7,25 (d, 1H, J= 8 Hz) 
6,91 (dd, 1H, Ja= 1,5 Hz; 

Jb= 6,5 Hz) 
- 

5 6,93 (t, 1H, J= 8 Hz) 7,26 (t, 1H, J= 7,5 Hz) 6,87 (d, 1H, J= 9 Hz) 

6 7,53 (d, 1H, J = 8 Hz) 7,15 (d, J= 10,5 Hz ) 7,49 (d, 1H, J= 8,5 Hz)) 

Cα 7,55 (d, 1Hα, J= 16 Hz) 7,36 (d, 1Hα, J= 16 Hz) 7,23 (d, 1Hα, J= 16 Hz) 

Cβ 7,96 (d, 1Hβ, J= 16 Hz) 7,6 (d, 1Hβ, J= 15,5 Hz) 
7,58 (d, 1Hβ, J= 15,5 Hz) 

1’ - - - 

2’ - - - 

3’ 7,02 (d, 1H,  J= 8 Hz) 7,0 (d, 1H, J= 8,5 Hz) 7,01 (d, 1H, J= 8,5 Hz) 

4’ 7,49 (t, 1H, J= 7,5 Hz) 7,49 (t, 1H, J= 7,75 Hz) 7,48 (t, 1H, J= 8,5 Hz) 

5’ 7,06 (t, 1H,  J= 7,5 Hz) 7,04 (t, 1H, J= 7,5 Hz) 7,04 (t, 1H, J= 7,5 Hz) 

6’ 
7,64 (dd, 1H, Ja= 1,5 Hz; 

Jb= 8 Hz ) 
7,63 (d, 1H, J= 7,5 Hz) 7,6 (d, 1H, J= 6 Hz) 

-OCH3 3,91 (s, 3H) 3,89 (s, 3H) 3,89 (s, 3H) 

 

a. Uji toksisitas 

 

Hasil uji toksisitas tiga analog 

kalkon turunan 2’-Metoksiasetofenon 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Hasil uji toksisitas dari tiga senyawa 

analog kalkon pada konsentrasi 1000, 

100 dan 10 µg/mL terhadap larva 

Artemia salina Leach yang dianalisis 

dengan metode analisis probit 

menunjukkan efek positif terhadap 

kematian larva. Senyawa CR1 dan CR2 

menunjukkan tingkat potensi toksisitas 

dengan nilai LC50  adalah 66,59 dan 

107,45 µg/mL, yang apabila 

dikonversikan dalam miliMolar (mM)  
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sebesar 0,261 mM dan 0,421 mM. Pada 

senyawa CR3 tidak menunjukan tingkat 

potensi toksisitas dengan LC50 adalah 

449, 44 µg/mL, yang apabila di konversi 

dalam miliMolar (mM) sebesar 1,761 

mM. 

 

Tabel 2. Hasil uji toksisitas senyawa CR1, CR2 dan CR3

Kode 

Senyawa 

Struktur  

Senyawa 
Nilai LC50 

 

 

CR1 

 

 

 

66,59 µg/mL  

 

 

CR2 

 

 

 

107,45 µg/mL  

 

 

CR3 

 

 

 

449,44 µg/mL  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Senyawa analog kalkon CR1, 

CR2 dan CR3 diperoleh melalui 

reaksi kondensasi aldol Claisen-

Schmidt menggunakan katalis 

KOH dengan bantuan iradiasi 

gelombang mikro. Rendemen 

yang dihasilkan yaitu 19,04 % 

untuk senyawa CR1, 40,84 % 

untuk senyawa CR2 dan 19,40 % 

untuk senyawa CR3. 

2. Hasil karakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV, FTIR, 1H-

NMR dan HRMS menunjukkan 

bahwa senyawa yang diperoleh 

dari hasil penelitian adalah murni 

dan struktur senyawa kalkon 

sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Ketiga senyawa CR1, CR2 dan 

CR3 memiliki aktivitas toksisitas 

dengan nilai LC50 yaitu sebesar 

66,59 µg/ml, 107,45 µg/ml dan 

449,44 µg/ml. 

4. Berdasarkan nilai toksisitas yang 

diperoleh senyawa CR1 dan CR2 

lebih toksik dibandingkan 

senyawa CR3. Hal ini 

dikarenakan pengaruh letak 

turunan hidroksi pada cincin B 

senyawa CR1, CR2 dan CR3. 
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