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ABSTRACT

Flavanone is one of secondary metabolities  included into flavonoid group that has
biological activities such as anticancer, antitumor, antiproliferative, and antimicrobe.
Moreover, flavanone is the biosynthesis main precursor for other types of flavonoids. In
this research, 4’-methoxyflavanone has been synthesized from cyclization of 2’-
hydroxychalcones derivatives by microwave irradiation using sodium acetate in ethanol
and water as a catalyst. The yield obtained was 68,5 %. The purity of compound has
been tested using TLC, melting point test, and HPLC. The compound was characterized
by UV, IR, 1H-NMR, and MS. Toxicity activity was determined using Brine Shrimp
Lethality Test (BSLT) against larvae of Arthemia salina Leach and with value LC50 =
3,29 µg/mL. Accordings to the primary test, the flavanone compound is potentially as
anticancer which was proven by LC50 values <200 μg/mL.

Keywords : 2’-hydroxychalcone, Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), flavanone,
microwave irradiation, toxicity.

ABSTRAK

Flavanon merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder golongan flavonoid yang
memiliki aktifitas biologis seperti antikanker, antitumor, antiproliferatif, dan
antimikroba. Selain itu, flavanon merupakan prekursor biosintesis utama untuk jenis
flavonoid lainnya. Dalam penelitian ini, senyawa 4’-metoksiflavanon telah disintesis
melalui reaksi siklisasi turunan 2’-hidroksikalkon dengan metode microwave
irradiation menggunakan natrium asetat di dalam etanol dan air sebagai katalis.
Rendemen yang diperoleh sebesar 68,5 %. Kemurnian senyawa diuji menggunakan
KLT, uji titik leleh, dan HPLC. Senyawa tersebut dikarakterisasi menggunakan UV, IR,
1H-NMR dan MS. Uji toksisitas senyawa flavanon ditentukan dengan menggunakan
metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) terhadap larva Arthemia salina Leach dan
dengan nilai LC50 = 3,29 µg/mL. Berdasarkan hasil uji, senyawa flavanon tersebut
berpotensi sebagai antikanker yang terbukti dengan nilai LC50 < 200 µg/mL.

Kata kunci : 2’-hidroksikalkon, Brine Shrimp Lethality Test (BSLT), flavanon,
irradiasi microwave, toksisitas.
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PENDAHULUAN

Flavonoid merupakan metabolit
sekunder yang paling beragam dan
tersebar luas. Sekitar 5-10% metabolit
sekunder tumbuhan adalah flavonoid,
dengan struktur kimia dan peran biologi
yang sangat beragam (Macheix et al.,
1990).

Flavanon adalah prekursor
biosintesis utama untuk flavonoid seperti
flavon atau isoflavon dan dua
intermediet flavonoid penting: flavan-4-
ol (prekursor biosintesis untuk
pembentukan 3-deoksiantosianin) dan
dihidroflavonol (intermediet biosintesis
dalam pembentukan katekin, flavonol,
antosianin dan proantosianidin) (Heller
& Forkmann, 1988; Haslam, 1993 dan
Mann, 1994). Flavanon tersebar luas di
alam, terus menarik perhatian karena
cakupan aktivitas biologisnya (seperti
hipotensi, antijamur, antibakteri,
antitumor) (Middleton et al.; 1994,
Harborne et al., 2001; Nijveldt et al.,
2001; Wang et al., 2001 dan Heim et al.,
2002).

Isolasi flavanon dari tumbuhan
memiliki banyak kelemahan diantaranya
lamanya waktu isolasi dan menggunakan
banyak pelarut, selain itu jumLahnya
yang terbatas dan persentasenya dalam
tumbuhan juga kecil serta variasi
strukturnya relatif sedikit. Dengan
sintesis memungkinkan para peneliti
untuk memvariasi struktur flavanon yang
diinginkan, memperoleh hasil sintesis
yang banyak dan bisa dengan cepat
menguji aktivitasnya.

Flavanon selalu disintesis melalui
dua langkah, 2’-hidroksikalkon disintesis
melalui metode yang paling umum
digunakan, yaitu reaksi kondensasi
Claisen-Schmidt antara 2-
hidroksiasetofenon dan benzaldehid.
Langkah kedua meliputi siklisasi 2'-

hidroksikalkon untuk membentuk
flavanon. Namun demikian, konversi
kalkon ke flavanon tidak pernah
sempurna dan selalu menghasilkan
produk campuran.

Selain itu, dalam dua dekade
terakhir penggunaan energi microwave
untuk melakukan reaksi organik telah
menjadi sangat populer karena memiliki
beberapa keunggulan dibandingkan
reaksi organik klasik seperti
mempersingkat waktu reaksi,
meningkatkan rendemen dan ramah
lingkungan (Green chemistry).

METODE PENELITIAN

a. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: 1
set alat destilasi, labu bulat, plat KLT
GF254, bejana KLT, lampu ultraviolet,
kertas saring, kolom gravitasi, corong
buchner, pompa vakum, neraca analitik,
microwave ME109F, alat penentu titik
leleh Fisher John, HPLC (Shimadzu
Lcsolution jenis kolom Shim-Pack
dengan panjang dan diameternya
150x4,6 mm), spektrofotometer
Inframerah (Shimadzu, IR Prestige-21),
spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S
UV-Vis v4.002 2L9N175013),
spektroskopi NMR (Jeol Tipe ECA 500),
spektroskopi  Massa (MS water LCT
premier XE mode positif) dan alat-alat
gelas yang biasa digunakan di
laboratorium.

Bahan-bahan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut: 2’-hidroksiasetofenon (Merck),
4-metoksibenzaldehid (Merck), Poli
Etilen Glikol (Merck), kristal kalium
hidroksida (Merck), asam klorida
(Merck), garam natrium asetat, metanol,
etanol, etil asetat, n-heksana,
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diklorometan, kloroform, indikator
universal (Merck) , air laut dan akuades.

b. Sintesis Senyawa Kalkon

2’-hidroksiasetofenon (5mmol) dan 4-
metoksibenzaldehid (5mmol) dilarutkan
dengan Poli Etilen Glikol (PEG)
sebanyak 5 mL dalam erlenmeyer.
Tambahkan katalis KOH sebanyak 30
mmol kemudian diiradiasi microwave
selama 1-8 menit pada daya 180 W.
Selanjutnya, larutan dinetralkan dengan
HCl dingin. Endapan disaring dengan
corong Bunchner kemudian dicuci
dengan akuades dan n-heksana dingin.
Kemurnian senyawa lalu diuji dengan
KLT, jika masih terdapat lebih dari satu
noda maka dilakukan rekristalisasi
dengan pelarut yang sesuai.

c. Sintesis Senyawa Flavanon

Senyawa turunan 2’-
hidroksikalkon sebanyak 0,5 mmol
dilarutkan dengan 5 mL etanol dalam
erlenmeyer. Tambahkan 0,5 gram garam
natrium asetat dan 0,5 mL air kemudian
diiradiasi microwave selama 15-18 menit
dengan daya 300 W. Setelah itu,
tambahkan dengan air dingin untuk
membentuk padatan. Endapan disaring
dengan corong Bunchner lalu diuji
dengan KLT. Pemurnian senyawa
dilakukan dengan kromatografi kolom
menggunakan eluen 3% etil asetat dalam
n-heksana.

d. Uji Toksisitas

20 mg sampel ditimbang dan
dilarutkan dalam 2 mL metanol (larutan
induk 10.000 µg/mL). Kemudian
diencerkan secara bertingkat sehingga
diperoleh larutan dengan konsentrasi 7
µg/mL, 5 µg/mL dan 3 µg/mL.
Disiapkan vial yang sudah dikalibrasi 5
mL untuk masing-masing konsentrasi.
Sampel dipipet ke dalam masing-masing
vial, lalu diuapkan hingga mengering.
Selanjutnya, kedalam masing-masing
vial ditambahkan 50 µL DMSO dan
sedikit air laut. Sebanyak 10 ekor larva
udang yang sudah disiapkan dimasukkan
kedalam vial tersebut dan ditambahkan
air laut hingga batas kalibrasi 5 mL.
Pengujian dilakukan dengan 3 kali
pengulangan. Kematian larva udang
diamati setelah 24 jam. Dari data yang
dihasilkan dihitung nilai LC50 dengan
metode kurva menggunakan tabel
analisis probit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Senyawa flavanon disintesis dari
senyawa awal 2-hidroksiasetofenon dan
4-metoksibenzaldehid menggunakan
katalis KOH dan pelarut PEG untuk
memperoleh senyawa 2’-hidroksikalkon.
Selanjutnya disiklisasi menggunakan
katalis garam natriun asetat dan pelarut
etanol yang ditambahkan dengan sedikit
air. Skema reaksi sintesis senyawa
flavanon dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Skema reaksi sintesis senyawa flavanon
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Sintesis senyawa flavanon 2-(4-
metoksifenil)kroman-4-on menghasilkan
padatan berwarna putih dengan berat
0,0884 g dengan rendemen sebesar 68,5
% dan titik leleh 80-81°C. Kemurnian
senyawa flavanon diuji dengan KLT
dengan menggunakan eluen yang
bervariasi dan perbandingan yang
berbeda menunjukkan satu noda pada
plat KLT. Range titik leleh senyawa
flavanon < 2°C dan terdapat satu puncak
dominan pada kromatogram HPLC.
Berdasarkan data-data uji kemurnian
tersebut senyawa flavanon 2-(4-
metoksifenil)kroman-4-on telah murni.

Spektrum UV senyawa flavanon
memperlihatkan adanya serapan
maksimum pada panjang gelombang
254, 274 dan 316 nm menunjukkan
adanya ikatan rangkap terkonjugasi pada
cincin aril dan cincin kroman. Spektrum
IR senyawa flavanon memperlihatkan
adanya serapan pada bilangan
gelombang 3030 cm-1 yang
menunjukkan adanya gugus C-H
aromatik, pada bilangan gelombang
2959 cm-1 menunjukan adanya gugus C-
H metil, pada bilangan gelombang 1690
cm-1 menunjukan adanya gugus C=O,
pada bilangan gelombang 1465 cm-1

menunjukan adanya gugus C-H metilen,
dan pada bilangan gelombang 1224 cm-1

menunjukan adanya gugus C-O metoksi.
Pada spektrum 1H-NMR senyawa

flavanon akan terlihat pola pergeseran
kimia yang khas. Pergeseran tersebut
terjadi karena adanya korelasi antara dua
proton yang terletak pada atom C-3 (H3a
dan H3b) dengan sebuah proton pada
atom C-2 (Hx) yang di sebut dengan
ABX type splitting pattern. Proton H-2
muncul pada pergeseran kimia 5,43 ppm,
proton H-3a muncul pada pergeseran
kimia 3,11 ppm dan H-3b muncul pada
pergeseran kimia 2,87 ppm dengan
puncak double of doublet (dd). Proton

H-3a dan H-3b dari cincin kroman
memiliki tetapan kopling sebesar 17 Hz
karena merupakan proton geminal. Nilai
tetapan kopling antara proton H-2 dan
H-3a sebesar 13,5 Hz yang
mengindikasikan kedua proton tersebut
memiliki posisi trans-diaxial., sehingga
dapat disimpulkan bahwa proton H-2
memiliki orientasi aksial dan gugus 2-
aril memiliki orientasi equatorial.
Strukur senyawa 4’-metoksiflavanon
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur 4’-metoksiflavanon

Pergeseran kimia pada δ 7,93
ppm (td, 1H, Ja= 8 Hz, Jb= 1,5 Hz)
menunjukkan proton H pada posisi C-5
cincin kroman. Pergeseran kimia pada
7,51 ppm (dt, 1H, Ja = 7 Hz, Jb = 1,5
Hz) menunjukkan proton H pada posisi
C-7 cincin kroman. Proton pada C-6 dan
C-8 memiliki pergeseran kimia yang
sama yaitu 7,05 ppm, namun memiliki
puncak yang berbeda. Puncak pada
posisi C-6 memiliki puncak triplet
dengan kopling sebesar 7 Hz sedangkan
puncak pada posisi C-8 memiliki puncak
doublet dengan nilai kopling yang sama.
Proton H pada posisi C-2’,6’ dan C-3’,5’
merupakan proton H yang saling simetris
ditunjukkan dengan pergeseran kimia
masing-masing 7,41 ppm dan 6,96 ppm
dengan puncak doublet. Pergeseran
kimia 3,84 ppm (s, 3H) menunjukkan
proton H pada gugus OCH3 pada posisi
C-4’.

Berat molekul FA4 ditunjukkan
oleh spektrum massa yang dihitung
sebagai C16H15O3 [M+H]+ dengan
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puncak ion molekul 255,1018 m/z
sedangkan puncak ion molekul yang
dihitung secara teoritis adalah  255,1021
m/z selisih massa molekul tersebut
0,0003. Selisih massa berdasarkan
spektrum massa dengan massa
perhitungan menunjukkan perbedaan
yang sangat kecil sehingga dapat
dikatakan bahwa senyawa flavanon
tersebut murni dan mempunyai struktur
sesuai dengan yang diharapkan.

Senyawa 4’-metoksiflavanon
diuji pada berbagai konsentrasi waktu 24
jam pengujian. Perbedaan konsentrasi ini
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat
aktivitas senyawa terhadap kematian
larva Artemia salina Leach. Senyawa
flavanon diuji aktivitas toksisitasnya
pada konsentrasi 7, 5 dan 3 ppm.
Berdasarkan hasil uji, senyawa 4’-
metoksiflavanon menunjukkan tingkat
potensi toksisitas sebesar 3,29 µg/mL.
Hal ini menunjukkan senyawa 4’-
metoksiflavanon memiliki aktivitas
toksisitas yang cukup baik dan
berpotensi sebagai antikanker karena
menurut Meyer et al (1982) senyawa
murni dianggap menunjukkan aktivitas
sitotoksik bila mempunyai nilai LC50

kecil dari 200 µg/mL.
Aktivitas biologis suatu senyawa

flavanon dipengaruhi oleh adanya
subtituen pada cincin kroman dan cincin
arilnya. Pada penelitian ini, senyawa
flavanon memiliki subtituen metoksi
yang terletak pada posisi meta.

Efek induksi negatif pada
metoksi tidak terlalu berpengaruh pada
sifat toksiknya, karena gugus metoksi
memiliki efek induksi negatif yang
sangat kecil. Atom O bersifat
elektronegatif (menarik elektron), namun
gugus metil (CH3) bersifat mendorong
elektron sehingga mengurangi
keelektronegatifan pada gugus metoksi.

Menurut penelitian yang
dilakukan oleh Sofiana (2014), senyawa
kalkon yang memiliki subtituen yang
sama yaitu 3-metoksi, memiliki sifat
toksik yang besar dikarenakan ikatan
α,β-tak jenuh dan efek mesomeri positif
yang dipengaruhi oleh gugus
metoksinya. Namun, pada senyawa
flavanon tidak lagi memiliki ikatan α,β-
tak jenuh dan resonansi yang disebabkan
mesomeri positif ini tidak dapat
mempengaruhi gugus karbonil sehingga
mengurangi sifat toksiknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Senyawa 4’-metoksiflavanon
atau 2-(4-metoksifenil)kroman-4-on
berhasil disintesis melalui reaksi siklisasi
analog 2’-hidroksikalkon dengan iradiasi
microwave menggunakan katalis natrium
asetat (NaOAc) dan pelarut etanol
menghasilkan rendemen sebesar 75,9 %.
Berdasarkan hasil karakterisasi
mengunakan spektometer UV, IR, 1H-
NMR, dan MS, senyawa flavanon yang
diperoleh dari hasil penelitian
merupakan senyawa dengan struktur
yang diharapkan. Senyawa 4’-
metoksiflavanon menunjukkan aktivitas
toksisitas dengan nilai LC50 sebesar 3,29
µg/mL dan berpotensi sebagai
antikanker sehingga Perlu
dilanjutkannya uji sitotoksik
menggunakan cell line terhadap senyawa
flavanon ini karena nilai LC50

toksisitasnya yang cukup baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima
kasih kepada Prof. Dr. Adel Zamri, MS,
DEA dan Drs. Yuharmen, M.Si yang
telah membimbing, memotivasi serta
kepada semua pihak yang telah
membantu penelitian dan penulisan
karya ilmiah ini.



JOM FMIPA Volume 1 No. 2 Oktober 2014 148

DAFTAR PUSTAKA

Harborne, J.B., & Williams, C.A. 2001.
Anthocyanins and other
flavonoids. Natural Product
Reports. 18: 310-333.

Haslam, E. 1993. In Shikimic Acid
Metabolism and Metabolites.
Chichester, John Wiley & Sons:
331.

Heim, K.E., Tagliaferro, A.R., &
Bobilya, D.J. 2002. Flavonoids
antioxidants: Chemistry
Metabolism and Structure-
activity relationship. The
Journal of Nutritional
Biochemistry. 13(10): 572-584.

Heller, W., & Forkmann, G. 1988.
Biosynthesis of flavonoids. In:
Harborne, J.B. The Flavonoids:
Advances in Research Since
1980. London, Chapman and
Hall: 399.

Macheix, J-J., A. Fleuriet, & J. Billot.
1990. Fruit Phenolics. CRC
Pres Inc., Boca Raton, p147-
237

Mann, J. 1994. In Chemical Aspects of
Biosynthesis. Oxford University
Press, Oxford, p58

Meyer, B.N., Ferrigni, N.R., Jacobsen,
J.E., Nichols, D.E. &
McLaughlin, J.L. 1982. Brine
shrimp: a convenient general
bioassay for active plants-
constituents. Journal of
Medicinal Plants Research. 45:
31-34.

Middleton Jr, E. & Kandaswami, C.,
1994. The impact of plant

flavonoids on mammalian
biology: implications for
immunity, inflamation and
cancer. In: Harborne, J.B. (Ed.),
The Flavonoids: Advances in
Research Since 1986. Chapman
& Hall, London, p619-652

Nijveldt, R.J., Nood, E., Hoom, D.,
Boelens, P.G., Norren, K., &
Leeumen, P. 2001. Flavonoids: a
review of probable mechanisms
of action and potential
applications. The American
Journal of Clinical Nutrition. 74:
418-425

Safavi, M., Esmati, N., Ardestani, S. K.,
Emami, S., Ajdari, S., Davoodi,
J., Shafiee, B., & Foroumadi, A.
2012. Halogenated flavanones
as potensial apoptosis-including
agent: Synthesis and biological
activity evaluation. European
Journal of Medicinal
Chemistry. 58:573-580.

Sofiana, A. 2014, Sintesis Dan Uji
Toksisitas Tiga Analog Kalkon
Dari 2’-Hidroksiasetofenon
Dengan Metoksi Benzaldehid.
Skripsi. FMIPA UR, Pekanbaru.

Wang, Y., Tan, W., Li, W.Z., & Li, Y.
2001. A Facile Synthetic
Approach to Prenylated
Flavanones:  First Total
Syntheses of (±)-dBonannione
A and (±)-Sophoraflavanone A.
Jurnal of Natural Products. 64:
196-199.


