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ABSTRACT

Chalcones belong to important class of flavonoid compounds. They have also been
reported to have anticancer, antimicrobial, antifungal, antioxidant, and cytotoxic
activities. In this research, an analogous chalcone of (E)-3-(4-clorophenyl)-1-(3’,4’-
dimetoxyphenyl) prop- 2-en-1-on was synthesized using microwave iradiation and
natrium hidroxide as catalyst. The compound showed a good yield, and then was
characterized by UV spectroscopy, IR, 1H-NMR, and Mass Spectroscopy. Its toxicity
has been identified using Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method on Artemia
salina Leach. The result showed that it had a good toxicity activity with
LC50 = 2.24 µg/ mL and potential as anticancer.

Keywords : 3’, 4’-dimetoxyacetophenone, BSLT, chalcones, toxicity.

ABSTRAK

Kalkon merupakan senyawa golongan flavonoid yang dilaporkan memiliki berbagai
aktivitas biologis, seperti antikanker, antimikroba, antifungi, sitotoksik dan lain-lain.
Senyawa analog kalkon (E)-3-(4-klorofenil)-1-(3’,4’-dimetoksifenil) prop- 2-en-1-on
telah disintesis dengan menggunakan metode microwave dan natrium hidroksida
sebagai katalis. Senyawa tersebut menunjukkan rendemen yang bagus dan telah
dikarakterisasi menggunakan spektroskopi UV, IR, 1H-NMR dan MS. Toksisitas
senyawa tersebut diuji dengan metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) terhadap
larva Artemia salina Leach. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa senyawa tersebut
memiliki aktivitas toksisitas yang bagus dengan nilai LC50 = 2,24 µg/ mL dan
berpotensi sebagai antikanker.

Kata kunci : 3’, 4’-dimetoksiasetofenon, BSLT, kalkon, toksisitas.
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PENDAHULUAN

Kalkon merupakan salah satu produk alam yang berlimpah yang terdapat dalam
berbagai bahan alam seperti buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, teh dan bahan
makanan lainnya. Kalkon termasuk dalam golongan flavonoid (Bhuiyan et al, 2011).
Struktur dasar kalkon yaitu berupa dua cincin aromatik yang saling terikat. Kedua
cincin tersebut dihubungkan oleh tiga atom karbon yang tergabung dalam sistem
karbonil α,β tak jenuh (Tiwari et al, 2011). Berbagai metode telah banyak dilaporkan
dalam sintesis kalkon, salah satunya adalah metode sintesis konvensional kondensasi
Claisen-Schmidt. Metode ini masih merupakan metode utama dalam sintesis kalkon.
Walaupun demikian, metode konvensional ini memiliki banyak kekurangan, seperti
reagen yang digunakan sangat beracun, permasalahan dalam proses pembuangan limbah,
penggunaan asam dan basa kuat, membutuhkan banyak waktu selama proses sintesis,
selektivitas rendah, dan produk yang dihasilkan tidak memuaskan walaupun telah
dilakukan berbagai modifikasi untuk menanggulangi hal tersebut (Tiwari et al, 2011).
Oleh karena itu, metode radiasi gelombang mikro dipilih untuk meningkatkan
selektivitas dan strategi yang lebih baik. Metode ini memiliki banyak keunggulan,
seperti waktu reaksi lebih cepat, produk lebih bersih, selektivitas lebih tinggi, dan hasil
yang lebih baik. Hal ini menjadi alternatif utama untuk memperoleh hasil sintesis dari
berbagai senyawa organik yang lebih efisien, dengan operasional yang sederhana dan
kondisi reaksi yang ringan (Bhuiyan et al, 2011). Dengan diperolehnya struktur produk
yang lebih bervariasi, diharapkan potensi dan kegunaan dari kalkon tersebut dapat
berguna dalam berbagai hal terutama dalam bidang farmakologi.

Sebagian besar kalkon memiliki aktivitas biologis, salah satunya yaitu aktivitas
sitotoksik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Desmiarti (2012), Hastiningrum dan
Herlina (2013) senyawa kalkon yang memiliki gugus metoksi baik pada cincin aromatik
A maupun cincin aromatik B senyawa memiliki nilai toksisitas yang tinggi dan
berpotensi sebagai antikanker. Pada tahun yang sama Perdana melakukan penelitian
terhadap kalkon yang mengandung gugus halogen, hasil yang diperoleh menunjukkan
bahwa senyawa kalkon yang mengandung gugus halogen berpotensi sangat baik sebagai
antikanker. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritriani
(2011). Ritriani berhasil mensintesis 12 senyawa analog kalkon yang mengandung
gugus metoksi dan halogen. Beberapa analog kalkon tersebut mengandung satu gugus
halogen pada cincin aromatik A dan dua gugus metoksi pada cincin aromatik B.
Aktivitas toksisitas yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa
senyawa analog kalkon tersebut berpotensi sebagai antikanker. Oleh karena itu penulis
tertarik melakukan penelitian tentang aktivitas toksisitas dari senyawa analog kalkon
dengan cincin aromatik A yang mengandung dua gugus metoksi dan satu gugus halogen
pada cincin aromatik B. Hal ini merupakan kebalikan dari penelitian yang dilakukan
oleh Ritriani.

Bahan baku aldehid aromatik yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu
4-klorobenzaldehid. Sedangkan material awal untuk turunan keton yang digunakan
adalah 3’, 4’-dimetoksiasetofenon.
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METODE PENELITIAN

a. Alat dan bahan
Alat-alat yang digunakan yaitu Microwave (Samsung ME 109F 500 MHz),

alat pengukur titik leleh Fisher Johns, lampu UV (254 nm dan 366 nm),
spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S UV-Vis v4.002 2L9N175013), HPLC
(Shimadzu LC 20AD), spektrofotometer FTIR (Shimadzu, IR Prestige-21),
spektrometer NMR (Agilent 500 MHz), dan spektrometer massa (Water LCT
Premier XE).

Bahan yang digunakan yaitu 3,4-dimetoksi asetofenon (Merck),
4-klorobenzaldehid (Merck), natrium hidroksida (Merck), asam klorida (Merck),
n-heksana (Merck), etil asetat (Merck), metanol (Merck), etanol absolut (Merck),
dan plat KLT GF254.

b. Sintesis senyawa kalkon
Senyawa 3’,4’-dimetoksi asetofenon sebanyak (5 mmol) dan senyawa

4-klorobenzaldehid sebanyak (5 mmol) dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL,
ditambahkan natrium hidroksida 1N sebanyak 5 mL dan etanol absolut 7 mL.
Campuran ini diiradiasi microwave selama 8 menit pada suhu 80oC. Uji KLT
dilakukan untuk setiap 2 menit selama microwave berlangsung. Setelah itu,
sebanyak 7 mL akuades dingin ditambahkan ke dalam campuran dan pH campuran
dinetralkan dengan menambahkan tetes demi tetes asam klorida 1N, pH diukur
menggunakan indikator universal. Kemudian campuran dibiarkan dalam lemari
pendingin agar terbentuk endapan yang maksimal. Endapan yang terbentuk disaring
dengan menggunakan corong buchner, dicuci dengan akuades dan n-heksan dingin,
kemudian divakum hingga kering. Produk yang diperoleh diuji kemurniannya
dengan uji KLT, titik leleh, dan analisis HPLC.

c. Uji toksisitas
Sampel sebanyak 20 µg 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, dan 10 µg/mL dengan cara pengenceran
bertingkat. Disiapkan vial yang sudah dikalibrasi 5 mL untuk masing-masing
konsentrasi. Sampel dipipet ke dalam masing-masing vial sebanyak 0,5 mL, lalu
pelarut diuapkan hingga mengering. Selanjutnya, kedalam masing-masing vial
ditambahkan 50 µL DMSO dan air laut sedikit. Sebanyak 10 ekor larva udang yang
sudah disiapkan 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 sama untuk masing-masing
konsentrasi. Data yang diperoleh dianalisis untuk menentukan nilai LC50 dengan
metode kurva menggunakan tabel analisis probit.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Senyawa analog kalkon diperoleh dengan mereaksikan 3’, 4’-dimetoksiasetofenon
dan 4-klorobenzaldehid menggunakan katalis natrium hidroksida dengan metode
microwave. Pelarut yang digunakan yaitu etanol absolut karena tingkat keracunan lebih
rendah serta mudah didapat. Skema reaksi yang terjadi yaitu :

Gambar 1. Skema reaksi sintesis analog kalkon

Senyawa analog kalkon yang diperoleh dari hasil sintesis diatas yaitu (E)-3-(4-
klorofenil)-1-(3’,4’-dimetoksifenil) prop- 2-en-1-on.

Tabel 1 : Data fisik senyawa
Rumus
Molekul

Berat molekul
(g/mol)

Berat
senyawa (gr)

Rendemen
(%)

Titik leleh
(oC)

Warna
kristal

C17H15O3Cl 303,0779 1,26 75,4 140-142 kuning

Senyawa analog kalkon diuji dengan KLT dan menunjukkan satu noda, range
titik leleh ≤2, serta kromatogram HPLC menunjukkan satu puncak, maka disimpulkan
senyawa tersebut murni. Selanjutnya senyawa diidentifikasi dengan spektroskopi UV,
IR, 1H-NMR dan MS. Spektrum UV memperlihat serapan maksimum pada λ 210, 232
dan 314 nm, hal ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki ikatan rangkap
terkonjugasi.

Spektrum IR senyawa menunjukkan adanya serapan maksimum pada bilangan
gelombang 3082 cm-1 dan 3009 cm-1 yang mengindikasikan adanya streching gugus C-
H aromatik simetris dan asimetris (medium-weak); bilangan gelombang 2966 cm-1 dan
2834 cm-1 mengindikasikan adanya streching C-H alifatik simetris dan asimetris
(medium-weak); bilangan gelombang 1651 cm-1 mengindikasikan adanya gugus C=O
(strong); pada bilangan gelombang 1596 cm-1 mengindikasikan adanya gugus C=C
alkena (medium-strong); selanjutnya bilangan gelombang 1579 cm-1 dan 1456 cm-1

mengindikasikan adanya gugus C=C aromatik; bilangan gelombang 1153 cm-1

mengindikasikan adanya gugus C-O (strong); dan bilangan gelombang 764 cm-1

mendikasikan adanya gugus C-Cl (strong).
Spektrum 1H-NMR senyawa memperlihatkan jumlah proton yang sesuai dengan

senyawa yang diharapkan. Pergeseran kimia (δH) pada 7,53 ppm diperoleh nilai kopling
(J) = 15,5 Hz dan pada pergeseran kimia (δH) = 7,76 ppm diperoleh nilai kopling (J) =
15,5 Hz. Berdasarkan bentuk puncak diperoleh doublet, hal ini diindikasikan berturut-
turut sebagai proton H pada Cα dan Cβ. Dilihat dari harga tetapan kopling tersebut dapat
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disimpulkan bahwa H-Cα dan H-Cβ memiliki hubungan trans (E). Hal ini sesuai dengan
literatur yang menyatakan bahwa nilai kopling trans ≤ 20, sedangkan nilai cis ≤ 8,5
(Deshpande, 2012). Pada pergeseran kimia 7,58 ppm dengan nilai kopling (J)= 8,5 Hz
dan bentuk puncak doublet mengindikasikan proton H pada posisi C-2 dan C-6 simetri.
Pada pergeseran kimia 7,40 ppm diperoleh nilai kopling (J)= 8,5 Hz dan bentuk puncak
doublet mengindikasikan proton H pada posisi C-3 dan C-5 simetri. Selanjutnya pada
pergeseran kimia 7,62 ppm diperoleh nilai kopling (J)=2 Hz dengan puncak doublet
mengindikasikan proton H pada posisi C-2’. Pada pergeseran kimia 3,98 ppm diperoleh
tiga proton H dengan bentuk puncak singlet mengindikasikan proton H metoksi (-OCH3)
pada posisi C-3’ dan C-4’. Untuk proton H pada posisi C-5’ diperkirakan pada
pergeseran kimia 6,94 ppm dengan nilai kopling (J)= 8,5 Hz dengan bentuk puncak
doublet, dan proton H pada posisi C-6’ diperkirakan berada pada pergeseran kimia 7,68
ppm dengan nilai kopling Ja=8,75 Hz dan Jb=1,5 Hz dan bentuk puncak doublet of
doublet. Dari hasil spektrum 1H-NMR tersebut, dapat disimpulkan bahwa senyawa hasil
sintesis sesuai dengan senyawa target yang diharapkan yaitu senyawa (E)-3-(4-
klorofenil)-1-(3’,4’-dimetoksifenil) prop-2-en-1-on.

Tabel 2 : Interpretasi data 1H-NMR (CDCl3)

Nomor
Atom H (ppm)

1 -
2 7,58 (d, 1H, J = 8,5 Hz)

3 7,40 (d, 1H, J = 8,5 Hz)

4 -
5 7,40 (d, 1H, J = 8,5 Hz)

6 7,58 (d, 1H, J = 8,5 Hz)

C 7,53 (d, 1H, J = 15,5 Hz)
C 7,76 (d, 1H, J= 15,5 Hz)
1’ -
2’ 7,62 (d, 1H, J=2 Hz)
3’ 3,98 (s, 3H, -OCH3),
4’ 3,98 (s, 3H, -OCH3)
5’ 6,94 (d, 1H, J = 8,5 Hz)

6’ 7,68 (dd, 1H. Ja = 8,5 Hz, Jb = 2 Hz)

Spektrum MS senyawa memperlihatkan puncak molekul m/z 303,0779 [M+H]+
dengan berat molekul dihitung sebagai C17H16O3Cl, dan berat molekul yang dihitung
secara teoritis adalah 303,0788, selisih masa molekul tersebut yaitu 0,0009.
Berdasarkan penjelasan diatas, senyawa yang diharapkan dan senyawa yang diperoleh
memiliki selisih masa yang sangat kecil dilihat dari spektrum masa dan perhitungan
senyawa kalkon tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketiga senyawa
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kalkon tersebut murni. Selain itu, nilai DBE adalah 10 menurut perhitungan dan teori.
Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa senyawa yang diperoleh sesuai dengan
senyawa yang diharapkan yaitu (E)-3-(4-klorofenil)-1-(3’,4’-dimetoksifenil) prop-2-en-
1-on.

Uji toksisitas senyawa analog kalkon dilakukan dalam konsentrasi 1000 ppm,
100 ppm, dan 10 ppm terhadap larva Artemia salina Leach. Perbedaan konsentrasi ini
dilakukan untuk melihat perbedaan tingkat toksisitas senyawa tehadap larva Artemia
salina Leach. Hasil uji toksisitas senyawa kalkon ditentukan dengan metode analisis
probit menunjukkan tingkat potensi toksisitas dengan nilai LC50 (Lethal Concentration
50%) = 2,24 µg/mL. Berdasarkan literatur, senyawa hasil isolasi dapat dikatakan
memiliki aktivitas sitotoksik apabila memiliki nilai LC50 kecil dari 1000 ppm sedangkan
untuk senyawa murni, senyawa dianggap memiliki aktivitas sitotoksik bila nilai LC50

kecil dari 200 ppm (Anderson, 1991). Perbedaan ini disebabkan oleh senyawa hasil
isolasi mengandung berberapa campuran senyawa, sedangkan senyawa murni hanya
mengandung satu senyawa, sehingga nilai LC50 senyawa hasil isolasi lebih besar
daripada senyawa murni. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa senyawa
(E)-3-(4-klorofenil)-1-(3’,4’-dimetoksifenil) prop-2-en-1-on memiliki aktivitas sebagai
sitotoksik dan berpotensi sebagai antikanker.

Aktivitas biologis senyawa kalkon dipengaruhi oleh adanya gugus Cα dan Cβ
tak jenuh pada sistem karbonilnya. Selain itu, dapat juga dipengaruhi oleh subtituen
yang terdapat pada cincin aromatik senyawa tersebut. Pada senyawa terdapat subtituen
di-metoksi pada cincin A senyawa dan subtituen halogen pada cincin B senyawa, hal ini
sangat berpengaruh terhadap aktivitas toksisitas senyawa kalkon tersebut. Gugus
dimetoksi pada cincin A di posisi meta-para memiliki efek mesomeri positif yang besar,
sehingga dengan cepat dapat mendorong elektron ke gugus karbonil. Selain itu, gugus
halogen yang terikat pada senyawa tersebut juga mempengaruhi kereaktifan gugus
karbonil senyawa sehingga aktivitas toksisitas senyawa menjadi lebih tinggi.

Senyawa kalkon yang mengandung gugus metoksi diindikasikan memiliki
aktivitas sebagai antikanker, misalnya dari penelitian Hastingrum (2013) yaitu senyawa
(E) 1-3-bis-(3’,4’-dimetoksifenil)-prop-2-en-1-on dengan nilai LC50= 17,022µg/mL
dan senyawa (E) 1-(3’,4’-dimetoksifenil)-3-(2,3) dimetoksifenil)-prop-2-en-1-on
dengan nilai LC50= 4,645µg/mL. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2013)
terhadap senyawa (E)-3-(4-metoksifenil)-1-(4’-metilfenil)-prop-2-en-1-on, (E)-3-(3,4-
dimetoksifenil)-1-(4’-metilfenil)-prop-2-en-1-on dan (E)-3-(2,5-dimetoksifenil)-1-(4’-
metilfenil)-prop-2-en-1-on memiliki nilai LC50 berturut-turut yaitu 0,039 µg/mL, 27,743
µg/mL dan 1,243 µg/mL. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zerti (2012)
terhadap senyawa (E) 1-3-bis-(4’-metoksifenil)-prop-2-en-1-on, (E) 1-(4’-metoksifenil)-
3-(2,3-dimetoksifenil)-prop-2-en-1-on dan (E) 1-(4’-metoksifenil)-3-(2,4,5-trimetoksi
fenil)-prop-2-en-1-on memiliki nilai LC50 berturut-turut yaitu 2,3 µg/mL, 11 µg/mL dan
140,9 µg/mL. Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa senyawa kalkon yang
mengandung gugus metoksi diindikasikan berpotensi sebagai senyawa antikanker. Data
tersebut menegaskan bahwa senyawa hasil sintesis dalam penelitian ini yaitu (E)
3-(4-klorofenil)-1-(3’,4’-dimetoksifenil)-prop-2-en-1-on, (E )3-(3-bromofenil)-1-(3’,4’-
dimetoksifenil)-prop-2-en-1-on, dan (E) 3-(2-klorofenil)-1-(3’,4’-imetoksifenil)-prop-2-
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en-1-on berpotensi sebagai antikanker dan dapat dilanjutkan dengan uji sitotoksik untuk
mengetahui aktivitas antikanker senyawa tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Ritriani (2011)
yang melakukan uji toksisitas terhadap dua belas senyawa kalkon turunan metoksi
benzaldehid dengan keton aromatiknya pada posisi para (4-floroasetofenon, 4-
kloroasetofenon, dan 4-bromoasetofenon) dan aldehid aromatik (2-metoksi benzaldehid,
4-metoksi benzaldehid, 2,5-dimetoksi benzaldehid dan 3,4-dimetoksi benzaldehid).
Diantara senyawa kalkon yang disintesis oleh Ritriani tersebut, diperoleh senyawa (E)
1-(4’-klorofenil)-3-(2,5-dimetoksifenil)-prop-2-en-1-on, (E) 1-(4’-bromofenil)-3-(2,5-
dimetoksifenil)-prop-2-en-1-on, (E) 1-(4’-klorofenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)-prop-2-en-
1-on, (E) 1-(4’-bromofenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)-prop-2-en-1-on dengan LC50

berturut-turut 31,33 µg/mL, 35,51 µg/mL,150,29 µg/mL dan 188,95 µg/mL. Senyawa
yang diperoleh Ritriani mengandung gugus halogen pada cincin aromatik A dan gugus
di-metoksi pada cincin aromatik B, hal ini merupakan kebalikan dari senyawa yang
mengandung gugus di-metoksi pada cincin aromatik A, sedangkan gugus halogen pada
cincin aromatik B. Nilai LC50 senyawa (E)-3-(4-klorofenil)-1-(3’,4’-dimetoksifenil)
prop-2-en-1-on lebih kecil dibandingkan nilai LC50 senyawa hasil sintesis oleh Ritriani.
Hal ini kemungkingan dipengaruhi oleh posisi gugus di-metoksi pada cincin aromatik A
lebih dekat dengan gugus karbonil senyawa kalkon sehingga efek mesomeri positif yang
dihasilkan lebih kuat dibandingkan gugus di-metoksi pada cincin B senyawa.
Berdasarkan data diatas senyawa (E)-3-(4-klorofenil)-1-(3’,4’-dimetoksifenil) prop-2-
en-1-on lebih bersifat toksik dibandingkan senyawa yang diperoleh Ritriani, namun
senyawa yang diperoleh Ritriani juga berpotensi sebagai antikanker.

KESIMPULAN DAN SARAN
Senyawa (E)-3-(4-klorofenil)-1-(3’,4’-dimetoksifenil) prop-2-en-1-on telah

disintesis dengan mereaksikan senyawa 3’, 4’-dimetoksiasetofenon dengan 4-kloro
benzaldehid menggunakan katalis natrium hidroksida dengan metode iradiasi
microwave dan diperoleh rendemen sebesar 75,4%. Dari hasil karakterisasi
menggunakan spektroskopi UV, IR dan 1H-NMR menunjukkan bahwa struktur senyawa
yang diperoleh dari hasil penelitian ini sesuai dengan struktur senyawa yang diharapkan.
Senyawa ini memiliki aktivitas toksisitas dengan nilai LC50 yaitu 2,24µg/mL. Hal ini
menunjukkan bahwa senyawa ini berpotensi sebagai antikanker. Oleh karena itu, perlu
dilakukan uji sitotoksik untuk mengetahui aktivitas senyawa sebagai antikanker.
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