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ABSTRACT

Curcumin is one of secondary metabolites included into the fenolic group which was
known to have various of biological activities such as antimicroba, anticancer,
antioxidance, antitumor and anti-inflammatory. Therefore, curcumin through the
variation of the structure could became a model for target molecule. In this research,
curcumin analog coumpond of 4-piperidone derivative was synthesized using
microwave irradiation with an acid catalyst (SOCl2). The rendement resulted from
curcumin analog is (3E,5E)-3,5-bis (2-chlorobenzilidyn)-piperidyn-4-one (1) 94,35%.
The purity of ompound has been tested using TLC, melting point test, and analytical
HPLC. The compound resulted was characterized using UV, IR, 1H NMR and 13C
NMR. The toxicity test done by Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method to Artemia
salina Leach larva gave LC50 value < 200 μg/mL. The result showed that compound (1)
has potential as an anticancer with LC50 value = 55,46 µg/mL.
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ABSTRAK

Kurkumin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder golongan fenolik yang
dikenal memiliki beragam aktivitas biologis seperti antimikroba, antikanker,
antioksidan, antitumor dan anti-inflamasi. Oleh karena itu, kurkumin melalui variasi
strukturnya dapat menjadi model untuk molekul target. Dalam penelitian ini, senyawa
analog kurkumin turunan 4-piperidinon telah disintesis menggunakan metode iradiasi
microwave dengan katalis asam (SOCl2). Rendemen yang diperoleh dari analog
kurkumin yaitu (3E,5E)-3,5-bis(2-klorobenzilidin)-piperidin-4-on (1) sebesar 94,35 %.
Kemurnian senyawa telah diuji menggunakan KLT, uji titik leleh, dan analisis HPLC.
Senyawa yang dihasilkan dikarakterisasi menggunakan spektroskopi UV, IR, 1H NMR
dan 13C NMR. Uji toksisitas senyawa kurkumin yang dilakukan menggunakan metode
Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) terhadap larva Artemia salina Leach menunjukkan
nilai LC50 < 200 µg/mL. Hasil tersebut menunjukkan bahwa senyawa (1) yang
berpotensi sebagai antikanker dengan nilai LC50= 55,46 µg/mL.



2

Kata kunci: Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), kurkumin, uji toksisitas

PENDAHULUAN

Kurkumin biasa disebut metana diferuloil, adalah sebuah hidrofobik polifenol
yang berasal dari rimpang (kunyit) dari ramuan Curcuma longa. Kunyit telah banyak
digunakan secara tradisional untuk banyak penyakit karena spektrum yang luas dari
aktivitas farmakologi (Anand et al., 2008) seperti antioksidan, antimikroba, anti-
inflamasi (Kim et al., 2003), antikanker dan anti konvulsan. Aktivitas kurkumin sebagai
antikanker terus dikembangkan karena kurkumin sangat berpotensi dalam memicu
kematian sel kanker (Hidayah, 2013). Pada tahun 2004, Adams melaporkan bahwa
produk sintesis berupa analog kurkumin 3,5-Bis (2-fluorobenzilidin)-piperidin-4-on
memiliki aktivitas sebagai antikanker. Belum lama ini telah dilakukan penelitian oleh
Wahyuni (2013), menunjukkan analog kurkumin 3,5-bis(2-kloro-benzaldehid)-1-benzil-
piperidin-4-on memiliki efek penghambatan yang baik terhadap sel kanker. Berdasarkan
aktivitas biologis tersebut maka kurkumin dapat dijadikan sebagai model struktur
senyawa target yang akan disintesis.

Sintesis kurkumin dapat dilakukan dengan reaksi kondensasi aldol yang sering
dikenal dengan kondensasi Claisen-Schmidt. Sintesis dapat dilakukan dalam suasana
asam (Selvakumar et al., 2010) maupun dalam suasana basa. Penelitian ini dilakukan
sintesis dua analog kurkumin dengan metode satu tahap reaksi menggunakan iradiasi
microwave menggunakan katalis asam yaitu SOCl2. Pada. Metode iradiasi microwave
mempunyai keuntungan seperti prosesnya lebih ramah lingkungan, hemat energi, reaksi
berlangsung cepat, dan lebih ramah lingkungan (Sameer and Harshita, 2010).

METODE PENELITIAN
a. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu set alat Microwave
Mass II (Sineo Microwave), alat pengukur titik leleh Fisher John, lampu UV (254 dan
366 nm), HPLC (Shimadzu LCsolution jenis kolom Shim-pack VP-ODS dengan
panjang dan diameternya 150x4,6 mm), spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S UV-
VIS v4.002 2L9N175013), IR (FTIR Shimadzu, IR Prestige-21), 1H NMR dan 13C-
NMR (Agilent 500 MHz DD2) di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah senyawa 4-piperidinon
(Merck), 2-klorobenzaldehid (Merck), natrium hidroksida (NaOH), tionil klorida
(SOCl2), etanol absolut, methanol, diklorometan (DCM), dimetilsulfoksida (DMSO),
telur udang (Artemia salina Leach), air laut dan pelarut-pelarut organik yang umum
digunakan.

b. Sintesis Senyawa (1)
Sebanyak (5 mmol) 4-piperidinon dan sebanyak (10 mmol) 2-klorobenzaldehid

dimasukkan ke dalam labu leher dua yang dilengkapi dengan magnetic stirrer kemudian
ditambahkan 5 mL  etanol absolut dan 1 mL (SOCl2), reaksi berlangsung dalam kondisi
dingin. Campuran diiradiasi selama 3 menit dengan suhu 700C dan 300 Watt
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menggunakan microwave. Reaksi dibantu dengan pengadukan menggunakan magnetik
stirrer dan reaksi dikontrol dengan KLT. Setelah reaksi selesai, Crude product
didinginkan dan ditambahkan natrium hidroksida (NaOH 40%) hingga terbentuk
endapan kuning. Endapan yang terbentuk disaring menggunakan corong buchner dan
dicuci dengan n-heksan dingin lalu dikeringkan. Uji kemurnian dengan KLT,
pengukuran titik leleh dan HPLC. Senyawa murni dikarakterisasi dengan IR, dan NMR.

c. Uji toksisitas dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)
Sampel sebanyak 20 mg dilarutkan dalam 2 mL metanol (larutan induk,

konsentrasi 10000 µg/mL), kemudian dari larutan induk dibuat konsentrasi yang
berbeda 1000 µg/mL, 100 µg/mL, 10 µg/mL dengan cara pengenceran bertingkat.
Sampel dipipet kedalam masing-masing vial sebanyak 0,5 mL, lalu pelarut diuapkan
hingga mengering. Selanjutnya, ditambahkan 50 µL DMSO, 10 ekor larva Artemia
salina Leach dan air laut sampai batas kalibrasi 5 mL. Larva yang mati dihitung setelah
24 jam. Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali pengulangan dengan perlakuan yang
sama untuk masing-masing konsentrasi. Data yang diperoleh dihitung nilai LC50 dengan
metode kurva menggunakan tabel analisis probit (Harefa, 1987).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sintesis analog kurkumin
Sintesis senyawa analog kurkumin menggunakan metode iradiasi microwave

dengan katalis SOCl2 dan pelarut etanol absolut. Skema reaksi sintesis senyawa analog
kurkumin dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Skema reaksi sintesis analog kurkumin

Tabel 1: Sifat fisik senyawa analog kurkumin

Senyawa
Rumus

Molekul
Berat

Molekul
Rendemen

(%)
Bentuk Warna

Titik Leleh
(0C)

(1) C19H15Cl2NO 343,05 94,35 Serbuk Kuning 128-130
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Senyawa analog kurkumin yang dihasilkan yaitu (3E,5E)-3,5-bis(2-
klorobenzaldehid)-piperidin-4-on (1). Senyawa analog kurkumin menghasilkan
rendemen yang besar (94%). Uji kemurnian senyawa analog kurkumin dilakukan
dengan uji KLT menggunakan eluen yang berbeda yang menunjukkan satu noda, uji
titik leleh dengan range ≤ 20C dan analisis HPLC yang menunjukkan satu puncak
dengan tR= 14,4 menit. Spektrum UV senyawa (1) memperlihatkan adanya serapan
maksimum pada λ 252 dan 307 nm. Hal ini menunjukkan adanya ikatan rangkap
terkonjugasi.

Spektrum IR senyawa analog kurkumin memperlihatkan adanya serapan pada
bilangan gelombang 3464 cm-1 yang menunjukkan adanya gugus N-H, 3064 cm-1 yang
menunjukkan adanya gugus C-H aromatik, pada bilangan gelombang 1619 cm-1

menunjukkan adanya gugus C=O, pada bilangan gelombang 1675 cm-1 menunjukkan
adanya gugus C=C aromatik, pada bilangan gelombang 1192 cm-1 menunjukkan adanya
gugus C-N dan pada bilangan gelombang 791 cm-1 menunjukkan adanya gugus C-X.

Tabel 2: Interprestasi data 1H NMR dan 13C NMR senyawa (1)

Nomor atom
Senyawa (1) Senyawa (1)

H (ppm), J (Hz) C (ppm)
C1’/C1’’ - 133,0

C2’/C2’’ - 128,9

C3’/C3’’ 7,68 (2H, td, 8.5,1.5) 131,6

C4’/C4’’ 7,57 (2H, t, 8.5) 132,7

C5’/C5’’ 7,59 (2H, t, 9) 129,5

C6’/C6’’ 7,93 (2H, td, 8.5, 2) 129,8

C7’/C7’’ 7,85 (2H, s) 138,4

H-N- 10,00 (1H, s) -
C2/C6 4,46 (4H, s) 44,2

C3/C5 - 135,3

C=O - 192,6

Tabel 2 diatas memperlihatkan interpretasi data spektrum 1H-NMR senyawa (1)
pada pergeseran kimia δ 7,85 ppm (2Hβ) menunjukkan proton beta pada atom C-7’/C-
7”dengan puncak singlet. Pergeseran kimia pada 7,93 ppm (2H) menunjukkan proton
pada atom C-6’/C-6’’ dengan puncak triplet of doublet. Pergeseran kimia pada 7,59
ppm (2H) menunjukkan adanya proton pada C-5’/C-5’’dengan puncak triplet.
Pergeseran kimia pada 7,68 ppm (2H) menunjukkan proton pada atom C-3’/C-3’’
dengan puncak triplet of doublet. Pergeseran kimia pada 7,68 ppm (2H) menunjukkan
proton pada atom C-4’/C-4’’ dengan puncak triplet. Pergeseran kimia pada 4,46 ppm
(4H) menunjukkan sinyal proton pada atom C2/C6 yaitu cincin heterosiklik (–CH2-N-
CH2-) dengan puncak singlet dan pergeseran kimia pada 10,00 ppm (1H) menunjukkan
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adanya proton yang terikat pada N heterosiklik (H-N-) dengan puncak singlet. Data ini
telah mengkonfirmasi struktur yang diperoleh sesuai dengan struktur senyawa target.

Spektrum 13C NMR senyawa (3E,5E)-3,5-bis(2-klorobenzilidin)-piperidin-4-on
menunjukkan adanya pergeseran kimia pada 192,6 ppm mengindikasikan adanya
gugus C=O karbonil, pada 135,3 ppm dan 138,4 ppm mengindikasikan adanya Cα dan
Cβ. Pada 128,9- 132,7 ppm merupakan pergeseran kimia untuk atom C=C aromatik.
Pada 44,2 ppm merupakan pergeseran kimia (C-N). Berdasarkan data diatas
menunjukkan bahwa senyawa (1) diidentifikasi sebagai senyawa  (3E,5E)-3,5-bis(2-
klorobenzilidin)-piperidin-4-on.

b. Uji toksisitas
Hasil uji toksisitas senyawa (1) diperoleh nilai LC50< 200 μg/mL. Hal ini

menunjukkan bahwa adanya efek toksik terhadap kematian larva dan menunjukkan
tingkat toksisitas yang berbeda. Senyawa (1) menunjukkan tingkat toksik yang besar.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adams et al., (2004) melaporkan
bahwa senyawa 3,5-Bis-(2-florobenzilidin)piperidine-4-on yang memiliki subtituen
halogen pada posisi orto aktif terhadap antikanker. Aktivitas biologis senyawa analog
kurkumin pada penelitian ini, kemungkinan dipengaruhi adanya gugus  α, β-tak jenuh
oleh substituen pada cincin aromatik dan dipengaruhi oleh substituen yang terikat pada
atom N heterosiklik yang terdapat pada senyawa tersebut. Pada senyawa (1) substituen
halogen pada cincin aromatik terletak pada posisi orto. Efek mesomeri positif dari
substituen halogen pada posisi orto dapat mempengaruhi ikatan rangkap α, β pada
gugus karbonil α, β tak jenuh sehingga menyebabkan atom C pada senyawa (1) lebih
bermuatan positif sehingga lebih reaktif dan kemungkinan akan memudahkan senyawa
(1) untuk berinteraksi dengan larva Artemia salina Leach.

Tabel 3: Hasil uji toksisitas senyawa analog kurkumin

No
Kode

Senyawa
Nama

Senyawa
Struktur
Senyawa

Nilai
LC50

(µg/mL)

1. (1)
(3E,5E)-3,5-bis(2-
klorobenzilidin)-
piperidin-4-on NCl Cl

H

O

55,46

KESIMPULAN DAN SARAN

Kedua senyawa analog kurkumin dapat disintesis menggunakan katalis asam SOCl2

dengan metode iradiasi microwave dengan rendemen masing-masing senyawa 1 dan 2
adalah 94,35 % dan 69,92 %. Hasil uji toksisitas menunjukkan senyawa (1) memiliki
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toksisitas yang besar dengan LC50= 55,44 μg/mL sehingga berpotensi sebagai senyawa
antikanker, sedangkan senyawa (2) memiliki toksisitas yang kecil dengan LC50 = 190,54
μg/mL.
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