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ABSTRACT 

Curcumin is one of secondary metabolites included into the class of fenolic’s group, 

which was known to have biological activity such as anticancer, antioxidant, 

antidiabetic and anti-inflammatory. In this research, curcumin analog compounds of 

cyclohexanone and methoxybenzaldehide derivative were synthesized under microwave 

irradiation with NaOH. The yield obtained from curcumin analog of (2E,6E)-2,6-bis-(2-

methoxybenzilidyn)-cyclohexanone (A1) was 43.97%. The purity of the compound has 

been tested using TLC, melting point and analytical HPLC. 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 to Artemia salina Leach 

larva showed LC50 higher than 200 ppm for the compound A1 with value of 995.40 ppm. 

The result of toxicity test showed that the compound A1 was not toxic. 
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ABSTRAK 

Kurkumin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder golongan fenolik, yang 

diketahui memiliki aktivitas biologis seperti antikanker, antioksidan, antidiabetes dan 

anti-inflamasi. Senyawa analog kurkumin dari sikloheksanon dengan turunan metoksi 

benzaldehid dalam penelitian ini, telah disintesis menggunakan metode iradiasi 

gelombang mikro dengan NaOH. Rendemen senyawa yang diperoleh untuk analog 

kurkumin yaitu senyawa (2E,6E)-2,6-bis-(2-metoksibenzilidin)-sikloheksanon (A1) 

sebesar 43,97%. Kemurnian senyawa telah di uji menggunakan KLT, titik leleh dan 

analisis HPLC. 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 dengan nilai 995,40 ppm. Hasil uji toksisitas ini 

menunjukkan bahwa senyawa A1 merupakan senyawa yang tidak toksik.  

Kata kunci : kurkumin, toksisitas, irradiasi microwave 
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PENDAHULUAN 

Kurkumin merupakan senyawa 

berwarna kuning yang diisolasi dari 

tanaman Curcuma longa. Kurkumin 

banyak digunakan sebagai pewarna 

makanan, tekstil dan rempah-rempah 

(Shishodia et al., 2005). Kurkumin 

biasa disebut dengan metana diferuloil, 

yaitu sebuah hidrofobik polifenol yang 

berasal dari kunyit. Kurkumin juga 

merupakan senyawa metabolit sekunder 

dari golongan fenolik yang mempunyai 

efek farmakologi seperti anti-inflamasi, 

antialergi, antioksidan dan antikanker 

(Aggarwal et al., 2007). 

Meskipun kurkumin memiliki 

sifat biologis yang menguntungkan, 

namun beberapa keterbatasan untuk 

pengembangan kurkumin sebagai terapi 

yang berpotensi sebagai obat, seperti 

stabilitas terhadap pH lingkungan dan 

rendahnya bioavailabilitas in vivo 

(Zhang et al., 2014). 

Kurkumin terdapat pada genus 

Curcuma dalam jumlah yang relatif 

kecil dan variasi struktur yang terbatas. 

Hal ini akan menimbulkan kendala bagi 

pengguna kurkumin dalam bidang 

pengobatan, oleh karena itu sintesis 

merupakan cara yang tepat untuk 

menghasilkan berbagai senyawa analog 

kurkumin dalam jumlah yang cukup 

dengan variasi struktur yang beragam 

dan  untuk mengatasi kelemahan dalam 

perkembangan bioaktivitasnya.  

Kondensasi aldol merupakan 

salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk sintesis kurkumin. Modifikasi 

struktur kurkumin pada cincin aromatis, 

dapat menghasilkan senyawa analog 

kurkumin dengan aktivitas biologis 

yang lebih baik. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya modifikasi pada gugus      

β-diketon menjadi analog monoketon 

siklopentanon pada pentagamavunon-0 

yang biasa dikenal dengan PGV-0 

menunjukkan aktifitas yang lebih baik 

dari kurkumin (Da’I et al., 2010). 

 Berdasarkan uraian di atas, pada 

penelitian ini dilakukan proses sintesis 

senyawa analog kurkumin dari senyawa 

awal sikloheksanon dengan senyawa 

metoksibenzaldehid pada posisi orto 

dan para. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi tentang 

pengaruh letak subtituen gugus metoksi 

terhadap aktivitas toksisitas turunan 

senyawa kurkumin. 

 

METODE PENELITIAN 

a. Alat dan Bahan 
Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah satu set alat 

destilasi, microwave Samsung ME109F, 

pompa vakum, pipet mikro, corong 

buchner, plat KLT GF254, vial, alat 

penentu titik leleh Fisher Johns (SMP 

11-Stuart), timbangan analitik, lampu 

UV 254 nm dan 366 nm (Camag), 

spektrofotometer UV (Genesys 10SUV-

VIS v4.002 2L9N175013), spektro 

fotometer inframerah (FTIR Shimadzu, 

IR Prestige-21), HPLC (Shimadzu LC 

Solution jenis kolom Shim-pack VP-

ODS dengan panjang dan diameternya 

yaitu 150x4,6 mm), spektroskopi 
1
HNMR (Agilent 500 mHz), spektro-

meter massa (MS) (water LCT Premier 

XE Mode Positif), dan alat-alat untuk 

sintesis, uji toksisitas yang umum 

digunakan di laboratorium kimia. 

Bahan yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

sikloheksanon (Aldrich), 2-metoksi 

benzaldehid (Aldrich), NaOH (Merck), 

HCl (Merck), etanol absolut, metanol, 

indikator universal, kertas saring, plat 

KLT GF254, n-heksana, etilasetat, 

kloroform, dikloro metan dan akuades. 

Bahan yang digunakan untuk uji 

toksisitas adalah air laut, dimetil- 

sulfoksida (DMSO), telur Artemia 
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salina Leach serta bahan-bahan yang 

digunakan untuk uji toksisitas. 

b. Sintesis Analog Kurkumin 

Sikloheksanon (5 mmol; 0,49 g),   

2-metoksibenzaldehid (10 mmol;1,37 g) 

dan 5 mL etanol absolut dimasukkan ke 

dalam erlemeyer 100 mL, lalu 

tambahkan tetes demi tetes NaOH 8% 

(5 mL). Campuran diiradiasi dengan 

microwave selama 14 menit, dengan 

daya 180 W. Tahapan reaksi dikontrol 

dengan KLT. Campuran kemudian 

dinetralkan dengan HCl 10%. Endapan 

yang terbentuk berupa bubuk berwarna 

kuning. Bubuk yang terbentuk disaring 

menggunakan corong buchner, dicuci 

dengan n-heksana dingin dan akuades 

dingin dan divakum hingga kering, lalu 

diuji kemurniannya melalui uji KLT. 

Setelah dilakukan uji KLT, bubuk yang 

diperoleh telah murni, kemudian 

ditentukan titik lelehnya dan dianalisis 

kemurniannya dengan HPLC. 

c. Uji Toksisitas dengan Metode 

Brine Shrimp Lethality Test 

(BSLT) 

Sampel sebanyak 20 mg dilarutkan 

dalam 2 mL kloroform (larutan induk, 

konsentrasi 10000 ppm), kemudian dari 

larutan induk dibuat konsentrasi 

berbeda yaitu 1000 ppm, 100 ppm dan 

10 ppm dengan cara pengenceran 

bertingkat. 

Kemudian disiapkan vial 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 menentukan nilai LC50 

dengan metode kurva menggunakan 

table analisis probit.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Senyawa analog kurkumin 

disintesis melalui reaksi kondensasi 

aldol dari senyawa awal sikloheksanon 

dengan metoksibenzaldehid. Reaksi 

dilakukan menggunakan iradiasi 

gelombang mikro dan penambahan 

NaOH 8% sebagai katalis. Reaksi 

sintesis senyawa analog kurkumin dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Sintesis analog kurkumin 
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Tabel 1. Hasil sintesis senyawa analog kurkumin 

Senyawa  
Rumus  

Molekul  

Berat  

Molekul 

(g/mol)  

Berat 

Senyawa  

(g)  

Rendemen  

(%)  Warna  
Titik Leleh  

(
o

C)  

A
2
  C

22
H

22
O

3
  334,396  0,7351 43,97  Kuning  140-141  

 

Hasil senyawa analog kurkumin 

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

sikloheksanon (A1) berupa kristal 

berwarna kuning dengan berat sebesar 

0,7351 g dan rendemen sebesar 43,97%. 

Analisis kemurnian dilakukan meng-

gunakan uji KLT dan titik leleh. Noda 

hasil uji KLT diamati dengan bantuan 

lampu UV (λ 254 nm dan 366 nm) dan 

hasilnya menunjukkan satu noda. Titik 

leleh senyawa A1 dicapai pada suhu 

140-141
o
C. Adanya satu noda dari hasil 

KLT dan titik leleh ≤2 membuktikan 

bahwa senyawa A1 telah murni.  

Kemurniaan senyawa A1 

didukung juga oleh hasil analisis 

menggunakan HPLC yang menun-

jukkan satu puncak pada hasil 

kromatogramnya. Analisis senyawa A1 

menggunakan HPLC dilakukan pada 

panjang gelombang 207 nm dan 348 nm 

menunjukkan satu puncak dominan 

pada tR = 24,601 menit untuk panjang 

gelombang 207 nm dan tR= 24,603 

menit untuk panjang gelombang 348 nm 

menggunakan eluen asetonitril.  

Spektrum IR menunjukkan 

adanya serapan bilangan gelombang 

tertentu karena adanya vibrasi yang 

mengindikasikan suatu gugus fungsi. 

Spektrum IR senyawa A1 memper-

lihatkan adanya serapan pada bilangan 

gelombang 1134 cm
-1

 menunjukkan 

adanya gugus C-O eter. Serapan pada 

bilangan gelombang 1435 cm
-1 

menunjukkan adanya gugus C-C alkana. 

Serapan pada bilangan gelombang   

1485 cm
-1

 menunjukkan adanya gugus 

C=C aromatik. Gugus C=O karbonil 

pada senyawa A1 terdapat pada serapan 

bilangan gelombang   1666 cm
-1

. Gugus 

C=C alkena diperlihatkan pada serapan 

bilangan gelombang 1598 cm
-1

, 

sedangkan gugus C-H aromatis 

diperlihatkan pada serapan bilangan 

gelombang 3059 cm
-1

. Untuk gugus    

C-H alifatik diperlihatkan pada serapan 

bilangan gelombang 2929 cm
-1

. 

Pada Tabel 2. Menunjukkan 

pergeseran kimia (δ) 3,87 ppm (6H) 

dengan puncak singlet menunjukkan 

proton pada atom C-2’/C-2’’-OCH3. 

Pergeseran kimia pada 7,32 ppm (2H) 

dan diperoleh nilai J = 10 Hz menun-

jukkan proton pada atom C-3’/C-3” 

dengan puncak doublet. Pergeseran 

kimia pada 7,33 ppm (2H) dan 

diperoleh nilai J = 5 Hz dengan puncak 

triplet menunjukkan proton pada atom    

C-4’/C-4’’. Pergeseran kimia pada 6,97 

ppm (2H) dan diperoleh nilai J = 5 Hz 

dengan puncak triplet menunjukkan 

sinyal proton pada atom C-5’/C-5’’. 

Pergeseran 6,93 ppm (2H) dan 

diperoleh nilai J = 10 Hz dengan 

puncak doublet menunjukkan sinyal 

proton pada atom C-6’/C-6’’. 

Pergeseran kimia pada 7,99 ppm (2Hβ) 

menunjukkan proton beta dengan 

puncak singlet pada atom C-7’/7’’. 

Pergeseran 2,85 ppm (4H) dan 

diperoleh nilai J = 5 Hz dengan puncak 

triplet menunjukkan sinyal proton pada 

atom C-a/C-a’. Pergeseran 1,76 ppm 

(2H) dengan puncak multiplet 

menunjukkan sinyal proton pada atom 

C-b. Data analisis struktur ataupun 

karakterisasi struktur yang telah 
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dilakukan melalui spektroskopi          
1
H-NMR, didukung dengan data 

analisis stuktur melalui spektroskopi 

massa (MS) untuk konfirmasi berat 

molekul dan rumus molekul senyawa 

analog kurkumin menggunakan High 

Resolution MS. Berat molekul senyawa 

A1 ditunjukkan oleh spektrum massa 

yang dihitung sebagai C22H23O3 dengan 

puncak molekul m/z 335,1644 [M+H]
+ 

dan berat molekul A1 yang dihitung 

secara teoritis  adalah 335,1647, selisih 

massa molekul tersebut 0,0003. Selisih 

massa senyawa analog kurkumin dari 

spektrum massa dengan perhitungan 

menunjukkan perbedaan yang kecil dan 

dapat dikatakan bahwa senyawa analog  

kurkumin tersebut murni.

 

Tabel 2. Interpretasi data 
1
H-NMR senyawa A1 

No Atom C 
Senyawa (A1) 

H (ppm) 

a/a’ 2,85 (t, 4H, J= 5 Hz) 

b 

1’/1’’ 

1,76 (m, 2H) 

- 

2’/2’’ 3,87 (s, 6H, Ar- OCH3) 

3’/3’’ 7,32 (d, 2H, J= 10 Hz) 

4’/4’’ 7,33 (t, 2H, J= 5 Hz) 

5’/5’’ 6,97 (t, 2H, J= 5 Hz) 

6’/6’’ 6,93 (d, 2H, J= 10 Hz) 

7’/7’’ 7,99 (s, 2Hβ) 

 

Uji aktivitas toksisitas senyawa 

kurkumin dilakukan dengan meng-

gunakan metode Brine Shrimp Lethality 

Test (BSLT). Hasil uji toksisitas dari 

senyawa kurkumin pada konsentrasi 

1000 ppm, 100 ppm dan 10 ppm 

terhadap larva Artemia salina yang 

dianalisis dengan metode analisis 

probit, tingkat potensi toksisitas 

senyawa kurkumin dengan nilai LC50 

sebesar 995,40 ppm. Pada metode Brine 

Shrimp Lethality Test (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 (Meyer, 1982). 

Berdasarkan hasil uji aktivitas 

toksisitas, senyawa analog kurkumin 

bersifat tidak toksik karena memiliki 

nilai LC50 > 200 ppm. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa senyawa 

kurkumin dapat diperoleh melalui 

reaksi kondensasi aldol menggunakan 

katalis basa (NaOH) dengan teknik 

iradiasi gelombang mikro. Rendemen 

yang dihasilkan yaitu sebesar 43,97%. 

Hasil identifikasi senyawa A1 meng-

gunakan spektroskopi UV, IR,  
1
H-

NMR dan MS menunjukkan bahwa 

senyawa yang diperoleh dari hasil 

penelitian adalah murni dan merupakan 

senyawa analog kurkumin dengan 

rumus molekul C22H22O3. Senyawa 

analog kurkumin memiliki toksisitas 

dengan nilai LC50 sebesar 995,40 ppm, 

hasil yang diperoleh tersebut 
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menunjukkan bahwa senyawa analog 

kurkumin bersifat tidak toksik. 
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