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ABSTRACT 

 
The derivatives of curcumin are secondary metabolites belonging to the phenolic 
group. Some of them were reported to have biological activities such as anti-
inflammatory, anticancer and antioxidant activities. In this study, a curcumin of 
(3E,5E)-3,5-bis(2’-hidroxybenzilidin)-1-metilpiperidin-4-one from 1-methyl-4-
piperidinone with 2-hydroxy benzaldehide has been successfully synthesized using 
microwave irradiation method with NaOH (20%) as catalyst.  Reaction was carried out 
for 1 minute at 180 watt. The compound resulted was in the form of yellow crystal 
with a yield of 72%. The compound was characterized by measuring its melting point, 
identifying by TLC, and elucidated by UV-Vis, FT-IR, MS, 1H NMR, and 13C NMR. 
Our result showed that the compound had the targeted molecule structure. Antibacterial 
test was carried out using the agar diffusion method against Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Bacillus subtilis, and Salmonella enteritidis. Overall, inhibition zone 
ranged from 6.5 to 10 mm and showed a very weak activity. 

 
Keywords: 1-methyl-4-piperidinone, 2-hydroxy benzaldehide, antibacterial, curcumin. 

 
ABSTRAK 

 
Senyawa turunan kurkumin merupakan metabolit sekunder yang termasuk dalam 
golongan fenolik. Beberapa diantara turunan kurkumin dilaporkan mempunyai 
aktivitas biologis, seperti antiinflamasi, antikanker dan antioksidan. Pada penelitian ini 
telah berhasil disintesis senyawa  kurkumin (3E,5E)-3,5-bis(2’-hidroksibenzilidin)-1-
metilpiperidin-4-on dari 1-metil-4-piperidinon dengan 2-hidroksi benzaldehid 
menggunakan metode irradiasi microwave dengan NaOH (20%) sebagai katalis. 
Reaksi dilakukan 1 menit dengan daya 180 watt. Senyawa yang diperoleh berupa 
kristal kuning dengan rendemen 72%. Senyawa diukur titik lelehnya, diidentifikasi 
dengan KLT kemudian di elusidasi dengan UV-Vis, FT-IR, MS, 1H NMR dan 13C 
NMR, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa senyawa kurkumin mempunyai 
struktur sesuai dengan molekul target. Uji antibakteri menggunakan metode difusi agar 
terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis, dan 
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Salmonella enteritidis. Zona hambat keseluruhan yang diperoleh berkisar antara 6,5 -
10 mm, menunjukkan aktivitas yang sangat lemah. 

 
Kata kunci: 1-metil-4-piperidinon, 2-Hidroksi benzaldehid, antibakteri, kurkumin. 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Sintesis merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang perkembangannya cukup 
pesat. Sintesis biasanya berupa penggabungan beberapa molekul yang relatif sederhana 
dan kecil membentuk molekul yang lebih rumit dan lebih besar. Untuk membuat 
sebuah molekul yang mengandung banyak atom dari molekul yang mengandung atom 
lebih sedikit, kita harus mengetahui bagaimana mengikatkan atom-atom satu dengan 
yang lainnya, artinya bagaimana membuat dan memutuskan ikatan kimia (Hart, 1983). 
Saat ini, jumlah senyawa organik yang disintesis dalam laboratorium penelitian jauh 
lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang diisolasi dari alam (Riswiyanto, 2009).  

Senyawa turunan kurkumin merupakan metabolit sekunder yang termasuk dalam 
golongan fenolik. kurkumin merupakan antioksidan yang kuat dan sebagai antiinflasi, 
antikanker (Aggarwal et al., 2007). Kurkumin, berasal dari rimpang Curcuma longa L 
digunakan sebagai aditif pewarna dan penyedap dalam banyak makanan. Kurkumin 
tersebar diberbagai genus Curcuma dalam jumlah relatif kecil dan variasi strukturnya 
terbatas, hal ini merupakan kendala untuk mengoptimalkan fungsi kurkumin, maka 
perlu dilakukan sintesis di laboratorium untuk mendapatkan turunan kurkumin dalam 
jumlah yang diinginkan dan dengan struktur yang bervariasi, secara umum senyawa 
turunan kurkumin dapat disintesis melalui reaksi kondensasi Claisen-Schmidt dari 
suatu keton dan aldehid aromatik. Keton dalam hal ini bertindak sebagai nukleofil dan 
aldehid aromatik bertindak sebagai elektrofil. Reaksi kondensasi aldol sangat digemari 
dan banyak digunakan dalam pembentukan ikatan karbon-karbon, karena reaksinya 
sederhana dan bahan baku mudah diperoleh juga dikenal ramah lingkungan. Sintesis 
kurkumin yang akan dilakukan pada penelitian ini merupakan metoda satu tahap reaksi 
menggunakan microwave irradiasi. Metoda microwave irradiasi mempunyai 
keuntungan seperti prosesnya lebih ramah lingkungan, ekonomis dan cara baru dalam 
meningkatkan green chemistry (Jayapal and Sreedhar, 2010). 

Bakteri merupakan mikroorganisme yang paling penting dan beranekaragam 
hubungannya dengan makanan dan manusia. Ada beberapa jenis bakteri yang 
mengakibatkan terjadinya pembusukan pada makanan dan bisa menimbulkan penyakit 
pada manusia. Namun ada beberapa jenis bakteri yang menguntungkan manusia, 
misalnya bakteri yang digunakan dalam proses fermentasi makanan atau minuman 
(Buckle et al., 1985). 

Beberapa jenis bakteri yang digunakan untuk uji antimikroba adalah 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis, dan Salmonella enteritidis. 
Staphylococcus mudah tumbuh pada pembenihan bakteriologik, dalam keadaan 
aerobik atau mikroaerobik. Staphylococcus tumbuh paling cepat pada suhu kamar 
37ºC, paling baik membentuk pigmen pada suhu kamar (20ºC) dan pada media dengan 
pH 7,2-7,4. Koloni pada perbenihan padat berbentuk bulat, halus menonjol dan 
berkilau-kilauan membentuk pigmen (Jawetz et al., 1991). 
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S. aureus berbentuk sferis, bila menggerombol susunannya agak rata karena 
tertekan. Diameter kuman antara 0,8-1,0 mikron. Susunan gerombolan tidak teratur 
biasanya ditemukan pada sediaan yang dibuat dari perbenihan padat, sedangkan dari 
perbenihan kaldu biasanya ditemukan tersendiri atau tersusun sebagai rantai pendek . 
Setiap jaringan atau alat tubuh dapat diinfeksi oleh bakteri S. aureus dan menyebabkan 
timbulnya penyakit dengan tanda-tanda khas, yaitu peradangan dan pembentukan 
abses. S. aureus dapat menyebabkan pneumonia, meningitis, endokarditis, dan infeksi 
kulit (Jawetz et al., 2001). 

E. coli adalah bakteri Gram negatif, berbentuk batang pendek, berderet seperti 
rantai. E. coli dapat memfermentasi glukosa dan laktosa membentuk asam dan gas. E. 
coli dapat tumbuh baik pada media Mc. Conkey dan dapat memecah laktosa dengan 
cepat. Bakteri ini juga dapat tumbuh pada media agar darah. E. coli dapat merombak 
karbohidrat dan asam-asam lemak menjadi asam dan gas karbondioksida dan hidrogen 
(Pelczar dan Chan, 1988). 

E. coli banyak ditemukan di dalam usus besar manusia sebagai flora normal, tetapi 
bila kesehatan menurun, bakteri ini dapat bersifat patogen terutama akibat toksin yang 
dihasilkan. E. coli umumnya tidak menyebabkan penyakit bila masih berada dalam 
usus, tetapi dapat menyebabkan penyakit pada saluran kencing, paru, saluran empedu, 
dan saluran otak . E. coli dapat menyebabkan penyakit seperti diare, infeksi saluran 
kemih, pneumonia, meningitis pada bayi yang baru lahir dan infeksi luka . 

Bacillus subtilis merupakan bakteri Gram positif, bersifat aerob dan berbentuk 
basil panjang yang disebut streptobasil. Bacillus subtilis banyak ditemukan dalam 
tanah, air dan berbagai jenis makanan. Sporanya banyak berbentuk oval atau silinder 
dan lebarnya tidak melebihi dari sel induknya (Hans dan Schmidt, 1994). 

 
METODE PENELITIAN 

 
Senyawa 1-metil-4-piperidinon (5 mmol) dimasukkan ke dalam erlenmeyer 

ditambahkan etanol absolut 5 mL dan NaOH 20% (10 mmol), kemudian ditambahkan 
2-hidroksi benzaldehid (10 mmol). Selanjutnya erlenmeyer dimasukkan ke dalam  
microwave. Kemudian sampel di iradiasi selama beberapa menit, dengan daya 180 
watt. Reaksi ditinjau dengan KLT. Setelah itu ke dalam campuran ditambahkan 15 mL 
akuades dingin dan pH campuran dinetralkan dengan HCl. Saring endapan yang 
terbentuk dengan corong buchner , dicuci dengan akuades dingin dan n-heksana dingin 
dan divakum hingga kering. Produk yang diperoleh diuji kemurniannya dengan KLT, 
titik leleh dan analisis HPLC. Karakterisasi senyawa dengan spektroskopi UV, IR, 
NMR dan MS. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

  
Sintesis senyawa analog kurkumin menggunakan metode irradiasi microwave 

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

 
Senyawa (3E,5E)-3,5-bis(2’-hidroksibenzilidin)-1-metilpiperidin-4-on diperoleh 

berupa kristal kuning dengan rendemen 72%. Uji kemurnian senyawa analog kurkumin 
dilakukan dengan uji KLT menggunakan eluen heksan:etil asetat (5:5) metanol:etil 
asetat (3:7); Klorofrom:etil asetat (2:8) yang menunjukkan satu noda, uji titik leleh 
dengan range 136-1370C dan analisis HPLC yang menunjukkan satu puncak dengan 
tR= 12 menit pada λ 280 nm dan 365 nm. Spektrum UV senyawa analog kalkon 
masing-masing memperlihatkan adanya serapan maksimum pada λ 309, 349 dan 365 
nm. Serapan maksimum ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki ikatan 
rangkap terkonjugasi. 

Spektrum FTIR senyawa  (3E,5E)-3,5-bis(2’-hidroksibenzilidin)-1-metilpiperidin-4-
on  memperlihatkan adanya pita pada bilangan gelombang 3065 cm-1 yang menunjukkan 
vibrasi dari ikatan C-H aromatik; 1658cm-1 menunjukkan vibrasi dari ikatan C=O 
terkonjugasi dengan ikatan rangkap ,; 1600 cm-1 menunjukkan vibrasi ikatan C=C; 
1258 cm-1 menunjukkan adanya vibrasi ikatan C-N. 

Spektrum massa menunjukkan berat molekul senyawa (3E,5E)-3,5-bis(2’-
hidroksibenzilidin)-1-metilpiperidin-4-on dihitung sebagai C20H19O3N dengan puncak 
molekul m/z 322,1443 [M+H]+ dan yang dihitung secara teoritis adalah 322,1434. 
Selisih massa molekul N1 yang diperoleh 0,0009. Nilai DBE (Double Bound Eqivalen) 
dari rumus molekul senyawa yang ditunjukkan oleh spektrum massa  dan yang dihitung 
secara teoritis yang diperoleh yaitu 12 yang menunjukkan adanya 12 jumlah ikatan 
rangkap pada senyawa N1.  

Spektrum 
1
H NMR senyawa (3E,5E)-3,5-bis(2’-hidroksibenzilidin)-1-metil 

piperidin-4-on menunjukkan adanya pergeseran kimia yang khas pada δ 7,55 ppm (d, 
1H, Hβ, J=16 Hz) dan δ 7,40 ppm (dd, 1H, Hα, J= 16 Hz) berturut-turut memperlihatkan 
adanya proton H pada Cα dan Cβ. Dari harga tetapan kopling tersebut dapat 
diperkirakan bahwa proton pada ikatan rangkap ini mempunyai konfigurasi trans (E). 
Spektrum 13C-NMR menunjukkan bahwa pada senyawa ini terdapat C=O yang terlihat 
pada δ  195,1 ppm, dan untuk Cα dan Cβ berturut-turut ditunjukkan pada δ 126,5 ppm 
dan δ  146,1 ppm. 

Spektrum 13C NMR senyawa (3E,5E)-3,5-bis(2’-hidroksibenzilidin)-1-metil 
piperidin-4-on menunjukkan adanya pergeseran kimia pada � 133,2 ppm 
mengindikasikan adanya Cα dan Cβ. Pada � 130,5 – 130,7ppm merupakan pergeseran 
kimia untuk atom karbon R2C=CR2 aromatik. Pada � 42,2 ppm merupakan pergeseran 
kimia ( R2C-N). 
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Tabel 1: Intepretasi data 1H NMR dan 13C NMR untuk senyawa (3E,5E)-3,5-
bis(2’-hidroksibenzilidin)-1-metilpiperidin-4-on (N1) 

Nomor 
atom 

Senyawa N1 Senyawa N1 

�H (ppm), J (Hz) �C (ppm) 

C2/C6 3,72 (4H, s) 57,2 

C3/C5 - 130,3 

C4 - 185,9 

C1’/C1’’ - 122,6 

C2’/C2’’ - 156,6 

C3’/C3’’ 6,99 (2H, d, 8) 119,4 

C4’/C4’’ 
7,26 (2H, t, 7.5) 

130,7 

C5’/C5’’ 6,93 (2H, t, 7.5) 115,7 

C6’/C6’’ 7,31 (2H, d, 7.5) 130,5 

C7’/C7’’ 8,04 (2H, s) 133,2 

N-CH3 2,41 (3H, s) 45,2 

2’/2’’-
OH 

8,89 (2H, br s) - 

N-CH2-
Ph 

- 
- 

2”’/6”’ - - 

3’”/5’” - - 

4’” - - 

 
 

Tabel 2. Hasil uji aktivitas antibakteri senyawa (3E,5E)-3,5-bis(2’-hidroksibenzilidin)-
1-metilpiperidin-4-on 

 

Bakteri 

 

Senyawa 

Diameter Daya Hambat (DDH) dalam mm 

 
Konsentrasi sampel (µg/disk) 

 

Konsentrasi 
Cefadroxil 
(µg/disk) 

20 30 40 50 60 10 

E. coli N1 8 8 7,75 8,25 8,5 12,5 

S. enteritidis N1 8 8,75 9,25 9,25 10 11,25 

S. aureus N1 6,75 7,75 8,5 9,25 9,25 21 

B. subtilis N1 7 7,5 7,5  7,75 8,5 11 
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Selanjutnya senyawa dilakukan uji aktivitas antibakterinya menggunakan bakteri 
gram negatif (E. coli dan S. enteritidis) dan bakteri gram positif (S. aureus dan 
B.subtilis). Konsentrasi senyawa yang digunakan 20, 30, 40, 50, dan 60µg/disk. 
Cefadroxil digunakan sebagai pembanding kontrol positif dengan konsentrasi 
10µg/disk, dan metanol sebagai kontrol negatif. Hasil uji aktivitas antibakteri 
ditampilkan pada Tabel 2. 

Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri, senyawa N1 memiliki aktivitas yang 
lemah,baik terhadap bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif pada konsentrasi 
20, 30, 40, 50, dan 60µg/disk. Hal tersebut dapat dilihat pada zona hambat yang 
dihasilkan hanya berkisar 6,5-10 mm. 

 
 

KESIMPULAN 
 

 Senyawa (3E,5E)-3,5-bis(2’-hidroksibenzilidin)-1-metilpiperidin-4-on diperoleh 
melalui reaksi kondensasi Claisen-Schimdt menggunakan katalis basa (NaOH) dengan 
irradiasi microwave, telah berhasil disintesis dengan rendemen 72%. Hasil karakterisasi 
menggunakan spektroskopi UV, IR, NMR dan MS menunjukan bahwa senyawa yang 
diperoleh dari hasil penelitian ini merupakan senyawa analog kurkumin dengan struktur 
sesuai dengan molekul target. 
 Senyawa (3E,5E)-3,5-bis(2’-hidroksibenzilidin)-1-metilpiperidin-4-on memiliki 
aktivitas antibakteri yang sangat lemah dengan zona hambat yang dihasilkan hanya 
berkisar antara 6,5-10 mm. 
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