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ABSTRACT 

Chalcone is one of the secondary metabolites of the flavonoid group that has two aromatic 

rings connected by three carbon α, β unsaturated, the distribution of chalcone compounds in 

nature is very limited but has many important biological activities. In this research, symmetric 

chalcone (2E, 2'E) -3.3'- (1,4-phenylene) bis (1- (3-methoxyphenyl) prop-2-en-1-on chalcone 

was carried out and toxicity testing of these compounds. Chalcone compound was synthesized 

from the aldol condensation reaction between 3-methoxyacetophenone and terepthaldialdeid 

which was catalyzed by the NaOH base using stirring at 0-5 
0
C. The purity of the coumpounds 

was determined using by KLT test, melting point and HPLC analysis. Compounds structure 

was analyzed using UV spectroscopy, FTIR, 
1
H-NMR, and HRMS. The yield obtained from 

the synthesis is 31,25 %. Compounds toxicity test K1-3OMe determined by the BSLT method 

using shrimp larvae (Arthemia Salina Leach). LC50 value of compounds K1-3OMe is 

216,27μg/mL. Concluded that the compound K1-3OMe are not toxic. 
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ABSTRAK 

Kalkon merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid yang memiliki 

dua cincin aromatik dihubungkan oleh tiga karbon α, β tak jenuh, penyebarannya senyawa 

kalkon di alam sangatlah terbatas, namun memiliki banyak aktivitas biologis yang penting. 

Pada penelitian ini dilakukan sintesis kalkon simetris (2E,2'E)-3,3'- (1,4-fenilen)bis (1-(3-

metoksifenil) prop-2-en-1-on serta uji toksisitas senyawa tersebut. Senyawa kalkon disintesis 

dari reaksi kondensasi aldol antara 3-metoksiasetofenon dan terepthaldialdeid yang dikatalis 

oleh basa NaOH dengan menggunakan pengadukan pada suhu 0-5 
0
C. Kemurnian senyawa 

ditentukan dengan menggunakan uji KLT, titik leleh dan analisis HPLC. Struktur senyawa 

dianalisis menggunakan spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-NMR, dan HRMS. Rendemen yang 

didapatkan dari hasil sintesis adalah 31,25%. Uji toksisitas senyawa K1-3OMe ditentukan 

dengan metode BSLT menggunakan larva udang (Artemia Salina Leach). Nilai LC50 senyawa 

K1-3OMe adalah 216,27μg/mL. Maka dapat disimpulkan bahwa senyawa K1-3OMe bersifat 

tidak toksik. 
Kata kunci: kalkon, flavonoid, toksisitas. 
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PENDAHULUAN 

Sintesis senyawa organik telah 

banyak dikembangkan oleh para peneliti, 

untuk menemukan senyawa baru yang 

mempunyai kemiripan dengan senyawa 

bahan alam yang keberadaannya terbatas. 

Salah satu senyawa bahan alam yang 

menarik perhatian para peneliti adalah 

kalkon karena banyaknya potensi 

bioaktivitas farmakologi yang beragam 

(Mariana et al., 2013). Perubahan 

struktur pada kalkon dan turunannya 

telah menunjukkan keragaman yang 

tinggi dan berguna untuk pengembangan 

obat-obatan baru yang memiliki 

peningkatan aktivitas biologis dan 

toksisitas yang lebih rendah (Shenvi et 

al., 2013). 

Secara alami, senyawa kalkon 

menjadi senyawa prekursor untuk 

biosintesis flavonoid dan senyawa 

heterosiklik lainnya. Senyawa kalkon 

merupakan senyawa flavonoid yang 

paling sederhana yang dapat ditemukan 

pada berbagai jenis sayuran, teh, kedelai, 

buahbuahan dan pigmen bunga berwarna 

kuning pada tumbuhan Heliantheaetribe, 

Coreopsidinae, Subtribe dan famili 

Compositae (Dyrager, 2012). 

Kalkon merupakan salah satu 

senyawa metabolit sekunder golongan 

flavonoid secara alami tersebar di 

berbagai famili tumbuhan, namun 

jumlahnya terbatas dibanding dengan 

senyawa flavonoid lain karena senyawa 

ini termasuk dalam kategori minor 

flavonoid serta variasi strukturnya relatif 

sedikit. Berdasarkan hal tersebut, untuk 

mengetahui potensi aktivitas senyawa 

kalkon, dibutuhkan senyawa kalkon 

dalam jumlah yang cukup dengan variasi 

struktur yang beragam. Oleh karena itu, 

sintesis di laboratorium merupakan solusi 

terbaik untuk mendapatkan dan 

mengetahui potensi aktivitas senyawa 

kalkon (Eryanti., 2009). 

Senyawa kalkon dapat disintesis 

dengan menggunakan senyawa awal 

keton aromatik dan aldehid aromatik 

dengan menggunakan katalis asam 

ataupun basa melalui reaksi kondensasi 

aldol (Shorey et al., 2013). Reaksi ini 

dikenal ramah lingkungan karena tidak 

banyak menggunakan bahan-bahan kimia  

berbahaya dan prosesnya juga sangat 

sederhana sehingga mendukung program 

Green Chemistry (Susanti et al., 2014). 

Beberapa penelitian membuktikan 

bahwa senyawa kalkon dilaporkan 

memiliki banyak aktivitas biologis seperti 

antijamur (Illicachi et al., 2017), 

antiinflamasi, (Damodar et al., 2016), 

antibakteri (Prabawati et al., 2017), 

antioksidan (Rosa et al., 2019), 

antimalarial (Jawad et al., 2019), 

antidiabetes (Rammohan et al., 2019), 

antitumor (Pinto et al., 2019), antikanker 

(Kim et al., 2018). 

Menurut Kamble et al., (2011), 

aktivitas biologis senyawa kalkon 

dipengaruhi oleh gugus karbonil α, β-tak 

jenuh dan subituen yang terikat pada 

kedua cincin aromatik. Senyawa kalkon 

yang memiliki gugus metoksi baik pada 

cincin aromatik A maupun cincin 

aromatik B dapat meningkatkan aktivitas 

farmakologis suatu senyawa (Cahayani et 

al., 2018). Oleh karena itu pada penelitian 

ini akan dilakukan sintesis senyawa 

kalkon yang tersubstitusi gugus metoksi 

sehingga diharapkan mampu memiliki 

aktivitas biologis yang beragam dengan 

uji toksisitas menggunakan metode Brine 

Shrimp Lethality Test (BSLT).    
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METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah satu set alat 

destilasi, satu set alat stirer, timbangan 

neraca analitik, pompa vakum, bejana 

KLT, corong buchner, pengaduk magnet, 

pipet mikro, alat penentu titik leleh 

Fisher John (SMP 11-Stuart), lampu 

UV (Cole Permer 254 dan 366 nm), 

spektrofotometer UV-Visible (Agilent 

Technologies Cary 60 UV-Vis), 

spektrofotometer FTIR (FTIR Shimadzu, 

IR Prestige-21), spektrometer NMR 

(Agilent 500 MHz dengan sistem konsol 

DD2), spektrometer Massa (Water LCT 

premier XE mode positif) serta peralatan 

gelas yang umum digunakan di 

Laboratorium Kimia FMIPA Universitas 

Riau. 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

tereptaldialdehid (Merck), 3-

metoksiasetofenon (Sigma-Aldrich), 

natrium hidroksida (NaOH) (Merck), 

asam asestat glasial (Merck), dimetil 

sulfoksida (DMSO) (Merck), pelat KLT 

GF254 (Merck), metanol, n-heksana, 

etanol absolut, etilasetat, kloroform, 

asetonitril, akua DM dan kertas saring. 

 

b. Sintesis senyawa K1-3OMe 

Sebanyak 5 mmol (0,67 g) 

tereptaldialdehid ditimbang dan 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer, 

kemudian dilarutkan dengan 25 mL 

etanol absolut dan campuran diaduk 

menggunakan stirrer ± 20 menit 

didalam penangas es pada suhu 0-5 
0
C. 

Selanjutnya 10 mmol (1,5 g) 

3'metoksiasetofenon ditimbang dan 5 

mL NaOH 1 N yang dilarutkan dengan 5 

mL etanol absolut ditambahkan ke 

dalam campuran tetes demi tetes. 

Campuran diaduk dalam penangas es 

pada suhu 0-5 
o
C selama 7 jam dan 

dilakukan kontrol reaksi setiap 1 jam 

menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT). Setelah reaktan habis bereaksi, 

campuran reaksi ditambahkan akua DM 

dingin sebanyak 10 mL dan didiamkan 

selama 24 jam di dalam lemari 

pendingin untuk memaksimalkan 

terbentuknya endapan. Endapan yang 

terbentuk disaring menggunakan corong 

buchner dan dicuci dengan akua DM 

dan n-heksana dingin lalu dikeringkan 

pada suhu ruang. Padatan senyawa 

kalkon yang didapatkan belum murni, 

sehingga senyawa dimurnikan dengan 

rekristalisasi. Kemurniannya dengan uji 

KLT,  dan pengukuran titik leleh. 

 

c. Karakterisasi senyawa K1-3OMe 

Senyawa K1-3OMe murni yang 

telah diperoleh dikarakterisasi melalui 

analisis spektroskopi FTIR dan UV 

yang dilakukan di Jurusan Kimia 

FMIPA UR. 

 

d. Uji toksisitas dengan metode 

BSLT 

Masing-masing vial uji dikalibrasi 

sebanyak 5 mL. Sampel K1-3OMe 

sebanyak 5 mg dilarutkan dalam 5 mL etil 

asetat (larutan induk, konsentrasi 1000 

µg/mL), kemudian dari larutan induk 

dibuat konsentrasi yang berbeda melalui 

pengenceran bertingkat yaitu 100, 10, 1 

dan 0,1 µg/mL. Larutan sampel dipipet 

kedalam masing-masing vial sebanyak 

0,5 mL, lalu pelarut diuapkan hingga 

kering. Selanjutnya, kedalam masing-

masing vial ditambahkan 50 µL DMSO 
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dan ditambahkan sedikit air laut, 

selanjutnya masing-masing ditambahkan 

larva udang Artemia salina Leach 

sebanyak 10 ekor dan ditambahkan air 

laut sampai batas kalibrasi. Vial lain yang 

telah dikalibrasi sebanyak 5 mL disiapkan 

sebagai kontrol, vial tersebut diisi dengan 

50 µL DMSO menggunakan pipet mikro 

tanpa senyawa uji dan ditambahkan 

sedikit air laut sebelum batas kalibrasi, 

kemudian ditambahkan larva udang 

Artemia salina Leach sebanyak 10 ekor 

dan ditambahkan air laut sampai batas 

kalibrasi. Selanjutnya vial uji dan kontrol 

dibiarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, 

larva udang yang masih mati dihitung dan 

dicatat. Tingkat toksisitas diukur dengan 

melihat persentase larva yang mati. 

Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali 

pengulangan dengan perlakuan sama 

untuk masing-masing konsentrasi. Data 

yang diperoleh dianalisis untuk 

menentukan nilai LC50 dengan metode 

kurva menggunakan tabel analisis probit. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sintesis senyawa K1-3OMe 

(2E,2'E)-3,3'- (1,4-fenilen) bis (1-(3-

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

melalui reaksi kondensasi antara 3-

metoksiasetofenon dan terepthaldialdehid 

dengan menggunakan pelarut etanol. 

Senyawa kalkon dapat disintesis dengan 

menggunakan katalis asam maupun basa. 

Katalis yang digunakan pada sintesis ini 

adalah katalis basa yaitu NaOH 1 N.  

Sintesis senyawa K1-3OMe 

menggunakan metode konvensional yaitu 

pengadukan dengan  magnetic stirrer. 

Pembentukan senyawa kalkon melalui 

reaksi kondensasi aldol Clasein Schmidt. 

Pada mekanisme reaksi terjadi reaksi adisi 

nukleofilik yaitu diawali dengan ion –OH 

dari katalis basa kuat NaOH yang 

bertindak sebagai nukleofilik mengikat 

Hα yang bersifat asam pada 3-

metoksiasetofenon sehingga membentuk 

ion enolat. Pada penelitian ini sintesis 

senyawa kalkon menggunakan pelarut 

etanol agar dapat meningkatkan karakter 

ionisasi, dalam bentuk terionisasi reaksi 

akan lebih cepat terjadi (Suirta, 2016). Ion 

enolat yang terbentuk bertindak sebagai 

nukleofilik akan menyerang pada kedua 

atom C gugus karbonil teraptaldialdehid 

yang bertindak sebagai elektrofil. 

Kemudian terjadi protonasi pada O- 

menggambil H
+
 dari molekul H2O dan 

akan membentuk β-hidroksi keton, -OH 

tersebut akan menggambil Hα yang 

kemudian mengalami reaksi dehidrasi, 

menghasilkan senyawa kalkon. Pada 

reaksi sintesis senyawa kalkon ini 

berlangsung pada temperatur dingin 0-5 
o
C dan penambahan 3-metoksiasetofenon  

sebanyak 2eq, hal ini bertujuan untuk 

mengaktifkan kedua gugus aldehid dari 

terepthaldialdehid sehingga terbentuk 

kalkon yang simetris. 

Sintesis senyawa  K1-3OMe 

dilakukan didalam erlenmeyer. Kontrol 

reaksi dikontrol setiap 1 jam  

menggunakan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT). KLT yang digunakan adalah KLT 

GF254. Kontrol reaksi senyawa kalkon 

terlihat pada KLT noda dengan 

menggunakan eluen n-heksana dan DCM 

dengan perbandingan 6:4. Reaksi telah 

habis bereaksi jika pada plat KLT yang 

ditandai dengan noda produk yang 

diinginkan tidak sejajar dengan starting 

material. Setelah reaksi selesai maka 

campuran reaksi diencerkan dengan 

akuades dan didiamkan selama 24 jam 
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dalam lemari pendingin yang bertujuan 

untuk memaksimalkan terbentuknya 

endapan. Endapan selanjutnya disaring 

dan dilakukan pencucian dengan aqua DM 

dingin untuk menghilangkan pengotor 

yang bersifat polar. 

Senyawa K1-3OMe yang 

diperoleh berupa padatan bewarna kuning 

dengan berat 0,622 g dan rendemen yang 

dihasilkan sebesar 31,25 %. Rekristalisasi 

dilakukan karena padatan hasil sintesis 

yang diperoleh telah menghasilkan dua 

noda pada plat KLT sehingga 

menunjukkan endapan tersebut telah 

murni. Namun untuk memastikannya 

perlu dilakukan uji kemurnian lebih lanjut 

yaitu uji kemurnian dengan KLT dengan 

tiga sistem perbandingan eluen yang 

berbeda, dan pengukuran titik leleh. 

Rendemen senyawa yang dihasilkan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor salah 

satunya adalah kesalahan pada peneliti 

(Human Error), pengotor yang terdapat 

pada senyawa, sifat kestabilan senyawa, 

dan pengambilan senyawa pada saat 

kontrol.  

  
Gambar 1. Senyawa K1-3OMe 

 

Analisis kemurnian senyawa K1-

3OMe dilakukan dengan menggunakan uji 

KLT, dan pengukuran titik leleh. Hasil uji 

KLT senyawa K1-3OMe menunjukkan 

satu noda pada plat dalam tiga sistem 

perbandingan eluen yang menunjukkan 

senyawa telah murni. Adapun titik leleh 

senyawa K1-3OMe adalah 166-167 
o
C 

yang menunjukkan range titik leleh dari 

mulai meleleh hingga meleleh seluruhnya 

≤ 1
 o

C yang juga nenunjukkan senyawa 

telah murni.  

Senyawa K1-3OMe yang telah 

disintesis dikarakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV dan FTIR. Hasil analisis 

spektroskopi UV senyawa K1-3OMe 

menunjukkan satu puncak serapan 

maksimum pada panjang gelombang (λ) 

358 nm. Serapan maksimum pada λ 358 

nm menunjukkan menunjukkan adanya 

transisi elektron dari orbital ikatan π

π* ikatan rangkap terkonjugasi. Spektrum 

UV senyawa K1-3OMe dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 
Gambar 2. Spektrum UV senyawa K1-

3OMe 

Hasil analisis spektroskopi FTIR 

menunjukkan munculnya beberapa 

vibrasi ikatan yang khas untuk senyawa 

K1-3OMe. Spektrum IR senyawa kalkon 

memperlihatkan adanya serapan bilangan 

gelombang 1170 cm
-1 

menunjukkan 

adanya ikatan C-O, dan pada bilangan 

gelombang 1450 cm
-1

 menujukkan 

adanya ikatan C=C aromatik. Serapan 

pada bilangan gelombang 1584 cm
-1

 

menunjukkan adanya ikatan C=C alkena, 

adanya serapan bilangan gelombang 1658 

cm
-1

 menunjukkan adanya ikatan C=O. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

250 300 350 400

A
b

so
rb

a
n

si
 

λ (nm) 



6 

 

Pada serapan bilangan gelombang  2838 

cm
-1

 menunjukkan adanyaikatan C-H 

alifatik. Ikatan C-H aromatik pada 

senyawa kalkon memperlhatkan adaya 

serapan bilangan gelombang 3072 cm
-1

. 

Spektrum IR senyawa K1-3OMe dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Spektrum IR senyawa K1-

3OMe 

Hasil uji toksisitas BSLT pada 

senyawa hasil sintesis menunjukkan 

bahwa senyawa ini bersifat tidak toksik 

dengan harga LC50 = 216,27 µg/ml. 

Perhitungan nilai LC50 dengan analisa 

menggunakan tabel probit. Hal ini 

didasarkan pada metode BSLT yaitu suatu 

tanaman atau hasil isolasi dianggap 

menunjukkan aktivitas toksisitas bila 

memiliki nilai LC50 ≤  1000 μg/mL, 

sedangkan untuk senyawa murni bersifat 

toksik jika mempunyai nilai LC50 ≤ 200 

μg/mL (Meyer et al., 1982). 

 

KESIMPULAN 

Senyawa K1-3OMe berhasil 

disintesis dari senyawa 3-

metoksiasetofenon dan terepthaldialdehid 

dengan metode pengadukan menghasilkan 

rendemen sebesar 35,25%. Senyawa K1-

3OMe yang disintesis sesuai dengan 

molekul target yang diharapkan 

berdasarkan hasil analisis data 

spektroskopi UV, FTIR, 
1
H-NMR, dan 

HRMS. Hasil uji toksisitas senyawa K1-

3OMe menunjukkan senyawa ini bersifat 

tidak toksik dengan nilai   LC50 = 216,27 

µg/ml. 
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