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ABSTRACT 

Chalcone (E)-3-(3-chlorophenyl)-1-(naphthalen-1-yl)prop-2-en-1-one was synthesized 

by aldol condensation reaction from 1-acetylnaphthalen with 3-chlorobenzaldehyde 

using NaOH catalyst by stirring method. (E)-3-(3-chlorophenyl)-1-(naphthalen-1-

yl)prop-2-en-1-one compound obtained in yield 87,81 %. The structures of synthesized 

compounds were well characterized by UV, IR, NMR, and Mass spectroscopy showed 

that the compound obtained was correlated to our target compound. 

Keywords : 1-acetylnaphthalene, 3-chlorobenzaldehyde, chalcone. 

ABSTRAK 

Senyawa kalkon (E)-3-(3-klorofenil)-1(naftalen-1-il)prop-2-en-1-on telah berhasil 

disintesis dari 1-asetilnaftalen dengan 3-klorobenzaldehid melalui reaksi kondensasi 

aldol menggunakan katalis NaOH dengan cara penngadukan. Senyawa (E)-3-(3-

klorofenil)-1(naftalen-1-il)prop-2-en-1-on diperoleh dengan rendemen sebesar 87,81 %. 

Struktur senyawa hasil sintesis dikarakterisasi dengan spektroskopi UV, IR, NMR, dan 

MS menunjukkan bahwa senyawa yang diperoleh sesuai dengan senyawa target. 

Kata kunci : 1-asetilnaftalen, 3-klorobenzaldehid, kalkon. 

PENDAHULUAN 

Senyawa kalkon merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang berasal 

dari golongan flavonoid yang dapat diperoleh dengan cara isolasi dari tumbuhan 

(Rahman, 2011), namun di alam senyawa kalkon ditemukan dalam jumlah terbatas dan 

variasi strukturnya sangat sedikit sehingga sulit untuk memperolehnya. Selain itu 

kalkon naftalen tidak pernah diisolasi dari sumber alami, senyawa kalkon yang 

tersubstitusi gugus halogen juga tidak ditemukan di alam. 

Secara umum senyawa kalkon dapat disintesis melalui kondensasi aldol dari 

suatu keton aromatik dan aldehid aromatik baik dalam kondisi asam maupun basa (Patil 

dkk, 2009). Kondensasi aldol merupakan salah satu metode pembentukan karbon-

karbon (reaksi perpanjangan rantai karbon) yaitu dengan penggabungan dua atau lebih 

molekul menjadi suatu molekul yang lebih besar (Riawan, 1990). Bahan baku keton 
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aromatik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1-asetilnaftalen. Sedangkan 

aldehid aromatiknya adalah 3-klorobenzaldehid. 

METODE PENELITIAN 

Sintesis senyawa kalkon  

1-asetilnaftalen (5 mmol; 0,8519 g) dan etanol absolut (7 mL), dimasukkan  ke 

dalam labu bulat yang telah dilengkapi pengaduk magnetik, kemudian diaduk dan 

ditambahkan NaOH 1N (5 mL) dan 3-klorobenzaldehid (5 mmol; 0,7096 g). Campuran 

tersebut diaduk selama 6 jam pada suhu kamar. Setelah itu, campuran dibiarkan selama 

beberapa  jam untuk memaksimalkan hasil reaksi (endapan) yang diperoleh. Selanjutnya 

ke dalam campuran ditambahkan 15 mL akuades dingin dan pH campuran dinetralkan 

dengan HCl. Endapan yang terbentuk kemudian disaring dengan corong buchner, dicuci 

dengan heksana dingin, dan divakum hingga kering. Produk yang diperoleh diuji 

kemurniannya dengan uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan titik leleh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sintesis senyawa kalkon 

Senyawa kalkon disintesis menggunakan metode pengadukan dengan katalis NaOH 

1N dan pelarut etanol absolut pada suhu ruangan. Skema reaksi sintesis  senyawa 

kalkon dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Skema reaksi sintesis senyawa kalkon. 

Senyawa (E)-3-(3-klorofenil)-1(naftalen-1-il)prop-2-en-1-on diperoleh langsung 

dalam keadaan murni tanpa melalui proses rekristalisasi, sehingga rendemen yang 

dihasilkan cukup besar yaitu 87,81 %. Hasil uji kemurnian yang dilakukan dengan 

kromatografi lapis tipis (KLT) menghasilkan satu noda yang menunjukkan bahwa 

senyawa yang diperoleh telah murni. Untuk memastikan kemurniannya dilakukan 

pengukuran titik leleh, titik leleh yang diperoleh dari hasil pengukuran yaitu 51-51 °C, 

range titik leleh yang diperoleh adalah 1 °C . Hal ini juga menunjukkan bahwa senyawa 

yang diperoleh telah murni.  

 Spektrum UV memperlihatkan adanya serapan maksimum pada panjang 

gelombang 289 dan 301 nm. Serapan maksimum ini menunjukkan bahwa senyawa 

tersebut memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Spektrum IR menunjukkan adanya 

serapan pada bilangan gelombang  (cm
-1

) 1672 yang mengindikasikan adanya gugus 

C=O, 1558 yang mengindikasikan adanya gugus C=C, 786 yang mengindikasikan 

adanya gugus C-Cl, dan 3051 yang mengindikasikan adanya gugus C-H aromatik.  

Spektrum 
1
H-NMR menunjukkan adanya pergeseran kimia pada  7,551  ppm 

(d, 1H, Hβ, J = 16 Hz) dan δ 7,289 ppm (d, 1H, Hα, J = 16 Hz) berturut-turut 

memperlihatkan adanya proton pada Cβ dan Cα. Dari harga tetapan kopling tersebut 

dapat diperkirakan bahwa proton pada ikatan rangkap ini mempunyai konfigurasi trans 
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(E). Spektrum 
13

C-NMR senyawa kalkon (E)-3-(3-klorofenil)-1(naftalen-1-il)prop-2-en-

1-on menunjukkan adanya pergeseran kimia pada δ 125,6  ppm dan δ 143,9 ppm 

berturut-turut merupakan karbon C-α dan C-β, C=O terlihat pada δ1 95,0 ppm 

sedangkan C-Cl terlihat pada δ 135,0 ppm. 

Spektrum massa menunjukkan puncak ion molekul pada 293,0743 m/z (100 %) 

(M
+
+H) sesuai dengan rumus molekul molekul C19H14ClO. Kemudian terlihat juga 

puncak pada m/z ; 295,0724 (35%) [(M
+
+H)+2] yang mengindikasikan kehadiran isotop 
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Gambar 2. Struktur senyawa (E)-3-(3-klorofenil)-1(naftalen-1-il)prop-2-en-1-on 

Tabel 1. Interprestasi data 
1
H-NMR  dan 

13
C-NMR  

Nomor 

atom 

Senyawa 

H (ppm) δ Carbon (ppm) 

1 
- 136,7 

2 7,422 (d, 1H) 126,5 

3 - 135,0 

4 7,312 (m, 1H) 128,1 

5 7,312 (m, 1H) 128,5 

6 7,548 (m, 1H) 126,6 

Cα 7,289 (d, 1H, J= 16 Hz) 125,6 

Cβ 7,551, (d, 1H, J= 16 Hz) 143,9 

1’ - 136,5 

2’ 7,991 (d, 1H) 128,1 

3’ 7,548 (m, 1H) 127,6 

4’ 7, 899 (d, 1H) 130,4 

5’ 7,768 (d, 1H) 130,2 

6’ 7,548 (m, 1H) 126,3 

7’ 7,548 (m, 1H) 131,9 

8’ 8,342 (d, 1H) 124,5 

9’ - 133.8 

10’ - 133,8 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Senyawa (E)-3-(3-klorofenil)-1-(naftalen-1-il)prop-2-en-1-on telah berhasil 

disintesis melalui reaksi kondensasi aldol dengan cara pengadukan menggunakan katalis 

NaOH dan menghasilkan  rendemen sebesar 87,81 %. Hasil karakterisasi menggunakan 

spektroskopi UV, IR, NMR dan MS menunjukkan bahwa senyawa yang diperoleh dari 
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hasil penelitian ini meliliki struktur sesuai dengan senyawa target. Agar diperoleh hasil 

yang lebih baik pada penelitian-penelitian selanjutnya, maka penulis menyarankan 

menggunakan metode sintesis lain agar diperoleh hasil yang lebih baik dan waktu 

sintesis yang relatif cepat, misalnya dengan iradiasi microwave.  
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