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ABSTRACT 

 

Chalcone of (E)-3-(4-hydroxyfenil)-1-(naphthalene-1-il)prop-2-en-1-on has been 

synthesized from 1-acetylnaphthalene with 4-hydroxybenzaldehyde by microwave 

irradiation method with potassium hydroxide catalyst at room temperature. The yield of 

synthesized compound was 68.26% and characterized by using UV, IR, NMR and Mass 

spectroscopy. Data of characterization showed that compound that have been obtained was 

based on target compound. 

Keywords : 4-hydroxybenzaldehyde, Chalcone, Microwave irradiation,  

 

ABSTRAK 

 

Senyawa kalkon (E)-3-(4-hidroksifenil)-1-(naftalen-1-il)prop-2-en-1-on disintesis dari 1-

asetilnaftalen dengan 4-hidroksibenzaldehid menggunakan metode gelombang mikro 

dengan katalis kalium hidroksida pada suhu kamar. Senyawa hasil sintesis memiliki 

rendemen  sebesar 68,26% dan telah dikarakterisasi menggunakan UV, IR, NMR dan MS. 

Data karakterisasi menunjukkan bahwa senyawa yang diperoleh sesuai dengan senyawa 

target yang diharapkan. 

Kata kunci : 4-hidroksibenzaldehid, Gelombang mikro, Kalkon 

 

PENDAHULUAN 

 

Senyawa kalkon merupakan salah satu metabolit sekunder kelompok flavonoid yang 

mempunyai aktivitas biologis yang sangat bermanfaat, antara lain sebagai antioksidan, anti-

inflamasi dan antibakteri (Ahmed et al., 2011). Namun untuk memperolehnya dengan 

proses isolasi, terdapat beberapa kelemahan antara lain jumlahnya yang terbatas dan 

persentasenya dalam tumbuhan juga sedikit (3-5%), variasi strukturnya terbatas serta 

membutuhkan biaya yang cukup besar. Bertolak dari hal tersebut, maka didapatkan suatu 
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solusi yang dapat meminimalisir segala kekurangan dalam proses isolasi yaitu dengan cara 

sintesis kimia, karena sintesis merupakan upaya yang terbaik untuk menyiapkan senyawa 

kalkon, termasuk salah satu nya kalkon inti naftalen dengan jumlah dan variasi struktur 

sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu cara untuk membuat senyawa  kalkon inti 

naftalen adalah melalui kondensasi aldol dari suatu keton aromatik dan aldehid aromatik 

baik dalam kondisi asam maupun basa. 

Salah satu cara untuk mensintesis kalkon adalah kondensasi Claisen-Schmidt. 

Reaksi kondensasi Claisen-Schmidt merupakan reaksi kondensasi aldol silang yang 

melibatkan penggunaan senyawa aldehid aromatik dan senyawa alkil keton atau aril keton 

sebagai reaktannya (Patil et al., 2009). Reaksi ini melibatkan ion enolat dari senyawa keton 

yang bertindak sebagai nukleofil untuk menyerang karbon karbonil senyawa aldehida 

aromatik menghasilkan senyawa β-hidroksi keton, yang selanjutnya mengalami dehidrasi 

menghasilkan senyawa α, β-keton tak jenuh.  

Baru-baru ini radiasi gelombang mikro telah mendapat perhatian dari ahli kimia 

karena keuntungan yang unik seperti waktu reaksi yang lebih singkat, produk reaksi bersih, 

hasil yang lebih tinggi dan selektivitas yang lebih baik, menjadi alternatif yang berharga 

untuk mencapai sintesis lebih efisien dari berbagai senyawa organik dengan kesederhanaan 

besar, operasi dan kondisi reaksi ringan, bila dikombinasikan dengan pendekatan pelarut 

bebas(Prashar et al., 2012). Menjaga dalam pandangan temuan ini, disini kami menjelaskan 

metode yang sederhana dan nyaman untuk sintesis kalkon bawah iradiasi microwave di 

lingkungan bebas pelarut, dengan meningkatkan hasil dan waktu reaksi singkat. 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Dicampurkan senyawa keton aromatik 1-asetilnaftalen (5 mmol) dan 7,5 mL etanol 

absolut ke dalam labu erlemenyer kemudian ditambahkan 5 mL KOH 6 N dan aldehid 

aromatik 4-hidroksibenzaldehid (5 mmol) ke dalam labu dan di mikrowave selama 10 

menit pada T= 120 ͦC dan 380 watt. Setelah itu, produk ditambahkan akuadest 15 mL dan 

dinetralkan menggunakan HCl 3 N sampai pH 7. Produk disaring menggunakan corong 

buchner kemudian dicuci dengan n-heksana dingin dan di keringkan pada suhu ruangan. 

Uji kemurnian dilakukan melalui kromatografi lapis tipis, uji dan titik leleh. Karakterisasi 

senyawa dengan spektroskopi UV, IR, MS, dan NMR. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Sintesis senyawa analog kalkon menggunakan metode gelombang mikro dengan 

katalis KOH 6N dan pelarut etanol absolut pada suhu ruangan. Skema reaksi sintesis  

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

Senyawa 3-(4-hidroksifenil)-1-(naftalen-1-il)prop-2-en-1-on (CR1) diperoleh 

dengan mensintesis senyawa 1-asetilnaftalen dan 4-hidroksibenzaldehid. Senyawa analog 

kalkon menghasilkan rendemen yang cukup baik (68,26%). Uji kemurnian senyawa analog 

kalkon dilakukan dengan uji KLT  menggunakan eluen heksan:etil asetat, dikloro metan: 

etil asetat dan kloroform: aseton yang menunjukkan satu noda, Uji titik leleh dengan range 

135-137
0
C. 

Spektrum UV senyawa CR1 memperlihatkan adanya serapan maksimum pada λ 298 

dan 335 nm yang merupakan ikatan rangkap pada cincin aromatik A yang terkonjugasi 

dengan gugus karbonil. Spektrum IR senyawa CR1 memperlihatkan adanya serapan pada 

panjang gelombang 3064 cm
-1

 yang menunjukkan adanya gugus C-H aromatik; 1650 cm
-1 

menjukkan adanya gugus C=O; 1576 cm
-1

 menunjukkan adanya gugus C=C aromatik dan  

3372 cm
-1

 menunjukkan adanya gugus kloro C-OH. 

 Spektrum 
1
H NMR senyawa analog kalkon hasil sintesis menunjukkan pergeseran 

kimia yang khas pada � 7,139 ppm (d, 1H, Hα, J=16 Hz) dan δ 7,521 ppm (d, 1H, Hβ, J= 16 

Hz) untuk senyawa CR1 memperlihatkan proton H pada C-β dan C-α. Berdasarkan harga 

tetapan kopling (J) pada C-β dan C-α dapat diperkirakan bahwa proton pada ikatan rangkap 

ini mempunyai konfigurasi trans (E). Dan untuk spektrum 
13

C-NMR menunjukkan bahwa 

pada senyawa ini terdapat C=O yang terlihat pada δ  191,6 ppm,  pada δ 124,5 ppm dan 

pada  δ 147,5 ppm berturut-turut merupakan C-α dan C-β, sedangkan C-OH terlihat  pada δ 

159,0 ppm. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. 

Spektrum massa menunjukkan puncak ion molekul pada m/z: 275,1067 (100%); 

(M
+
+H)  sesuai dengan rumus molekul yaitu C19H15O2. . Berdasarkan perhitungan massa 

yang dilakukan spektral massa (M
+
+H) didapatkan berat molekul sebesar 275,1072. Selisih 

massa senyawa CR1 yang ditemukan dengan massa perhitungan adalah 0,0005 

menunjukkan perbedaan yang kecil dan dapat dinyatakan bahwa senyawa CR1 murni. 

 

Tabel 1: Interpretasi data 
1
H dan 

13 
C NMR untuk senyawa CR1 
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Nomor atom  δ karbon  

(ppm) 

δ proton  

(ppm) 

1 126,7 - 

2 126,9 7,41 

3 116,2 6,84 

4 159,0 - 

5 116,2 6,94 

6 127,4 7,41 

Cα 124,5 7,13 (Hα, J= 16 Hz) 

Cβ 147,5 7,51 (Hβ, J= 16 Hz) 

C=O 191,6 - 

1’ 137,1 - 

2’ 125,5 7,75 

3’ 128,5 7,52 

4’ 130,7 7,97 

5’ 131,5 7,71 

6’ 126,5 7,52 

7’ 133,8 7,89 

8’ 116,1 8,23 

9’ 130,4 - 

10’ 132,6 - 

 

              KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Senyawa (E)-3-(4-hidroksifenil)-1-(naftalen-1-il)prop-2-en-1-on (CR1) yang 

berhasil diperoleh pada penelitian ini melalui reaksi kondensasi Claisen-Schimdt 

menggunakan katalis basa (KOH) 6N dengan metode gelombang mikro memberikan 

rendemen yang cukup baik yaitu 68,26 %  dan waktu reaksi juga lebih singkat. Berdasarkan 

hasil penelitian ini, maka disarankan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

menentukan bioaktivitas lain nya seperti antiinflamasi, sitotoksik dan antioksidan agar 

senyawa yang telah disintesis dapat diketahui kegunaannya secara lebih luas. 

 

                                       



5 

 

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Prof.Dr.Jasril, MS yang telah 

sabar membimbing dan membiayai penelitian ini.penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada bapak Prof.Dr.Adel Zamri,MS,DEA yang banyak memberikan saran dan masukan 

demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. 

 

                                                       DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmed, R.M., Sastry, G.V., Bano, N., Ravichandra, S., and Raghavendra, M. 2011. 

Synthesis and Cytotoxic, Antioxidant Activities of New Chalcone Derivatives. 

Rasayan Journal Chem. 4(2): 289-294. 

Patil, C.B., Mahajan, S.K., dan Katti, S.A. 2009. Chalcone: A Versatile Molecule.      

Journal of Pharmaceutical Science and Research. 1(3): 11-12. 

Prashar, H., Chawla, A., Sharma, A. K., Kharb, R. 2012. Chalcone as a versatile moiety for 

diverse pharmacological activities. International Journal of Pharmaceutical 

Sciences And Research, CT Institute of Pharmaceutical Sciences, Jalandhar, 

Punjab, India. 

 


