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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurkumin atau 1,7-bis-(4 hidroksi-3-metoksi fenil) hepta-1,6-diena-3,5-

dion memiliki berat molekul 368,126. Kurkumin dikenal sebagai bahan alam berupa 

zat warna kuning yang diisolasi dari Curcuma longa, L. Pertama kali kurkumin 

ditemukan pada tahun 1815 oleh Vogel dan Pelletier (van der Goot, 1997). 

Kristalisasi kurkumin pertama kali dilakukan oleh Daube (1870) dan elusidasi 

struktur kimia dilakukan pada tahun 1910 oleh Lampe. Sintesis kurkumin dilakukan 

pada tahun 1913 oleh Lampe dan Milobedzka (Aggarwal et al., 2003). 

Stabilitas kurkumin tergantung dari pH lingkungan. Dalam larutan berair, 

kurkumin mengalami reaksi hidrolisis dan degradasi yang disebabkan oleh adanya 

gugus metilen aktif (-CH2-)   yang terdapat  diantara  kedua gugus  keton senyawa 

tersebut (Tonnesen dan Karlsen, 1985). Instabilitas kurkumin juga dipengaruhi oleh 

adanya cahaya yang menyebabkan terjadinya degradasi fotokimia  senyawa kurkumin  

(van der Goot, 1997, Supardjan et al, 1997). Robinson et al. (2003) membagi molekul 

kurkumin menjadi tiga bagian farmakofor yaitu bagian A dari cincin aromatis, bagian 

B yaitu ikatan  dien-dion dan daerah C suatu cincin aromatis pula. Dua cincin 

aromatis baik simetris atau tidak simetris menentukan potensi ikatan antara senyawa 

obat dengan reseptor sehingga salah satu upaya modifikasi molekul kurkumin 
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dilakukan pada farmakofor bagian B (Gambar 1). Farmakofor pada bagian B terdapat 

gugus metilen aktif yang menyebabkan instabilitas kurkumin.  

Dengan pertimbangan tersebut dilakukan modifikasi terhadap struktur 

kurkumin. Modifikasi gugus β diketon pada kurkumin menjadi analog gugus 

monoketon diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan aktivitas senyawa analog 

kurkumin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa modifikasi struktur kurkumin 

menjadi suatu analog kurkumin menghasilkan efek farmakologi yang lebih baik 

dibanding dengan senyawa kurkumin sendiri (Adams et al., 2004). Salah satu upaya 

modifikasi adalah dengan mengubah struktur pada farmakofor B (gugus β diketon ) 

dengan suatu gugus lain. Yaitu memodifikasi dengan gugus N-heteroalifatik (urea) 

pada farmakofor B.          

Salah satu senyawa yang dikembangkan yaitu 1,3-bis-(4-hidroksi-3-

metoksi-benzilidin)urea. Senyawa tersebut merupakan senyawa imina karena 

mengandung gugusan karbon yang berikatan rangkap dengan nitrogen (C=N) 

mekanisme pembentukan imina melalui tahap reaksi adisi dan eliminasi, dengan 

gugus tengah urea dan gugus sampingnya 4-hidroksi-3-metoksi benzaldehid yang 

merupakan starting material pada senyawa 1,3-bis-(4-hidroksi-3-metoksi-

benzilidin)urea. Reaksi tersebut umumnya dapat berlangsung pada rentang pH 3-4.  

 

B. Perumusan Masalah 

Apakah 1,3-bis-(4-hidroksi-3-metoksi-benzilidin)urea dapat disintesis 

dengan menggunakan material awal urea dan 4-hidroksi-3-metoksi benzaldehid pada 

rentang pH 3-4? 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

Menentukan kondisi reaksi yang optimum untuk melakukan sintesis 1,3-bis-

(4-hidroksi-3-metoksi-benzilidin)urea dengan material awal urea dan 4-hidroksi-3-

metoksi benzaldehid pada rentang pH 3-4. 

  

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk: 

Pengembangan senyawa analog kurkumin dengan modifikasi gugus 

farmakofor tengah yang diharapkan meningkatkan kestabilan dan memperluas 

pemanfaatan farmakologinya. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Aspek Kimia Kurkumin 

Kurkumin, atau 1,7-bis-(4 hidroksi-3-metoksi fenil) hepta-1,6-diena-3,5-

dion merupakan senyawa α,β diketon asiklik diaril yang berwujud kristal kuning 

jingga, yang terdapat dalam Curcuma longa, L. Di alam, kurkumin selalu terdapat 

bersama dengan senyawa turunan lainnya yaitu demetoksikurkumin dan bis-

demetoksikurkumin, yang dikenal dengan nama kurkuminoid (Tonnesen dan Karlsen, 

1985). Kurkumin praktis tidak larut dalam aquadest, tetapi larut dalam pelarut 

organik (Majeed et al., 1995). Kurkumin telah banyak diteliti dan dapat digunakan 



antara lain sebagai antiinflamasi, antitrombosis, antioksidan, antiparasitik, 

antimikrobial. 

Struktur kimia kurkumin (Gambar 1) berhasil dielusidasi oleh Lampe dkk 

pada tahun 1910, dan disintesis pertama kali oleh Lampe dan Milobedzka pada tahun 

1913 (Aggarwal et al., 2003). Kurkumin tergolong senyawa diarilheptanoid turunan 

metana tersubstitusi dua asam furalat (diacu sebagai diferuloid metan) dengan rumus 

molekul C2106H20 dan bobot molekul 368,126.   

   

 

Gambar 1. Struktur kimia kurkumin atau 1,7-bis (4-hidroksi-3-metoksifenil)-

1,6 heptadiena-3,5-dion (Aggarwal et al., 2003). 

Keterangan: Struktur kurkumin dibagi menjadi 3 farmakofor (A, B, C) 

(Robinson et al., 2003). 

 

Stabilitas kurkumin dipengaruhi oleh pH lingkungan dan cahaya. Dalam 

larutan beraquadest kurkumin mengalami reaksi hidrolisis degradatif yang 

bergantung pH lingkungan (Donatus, 1994). Kecepatan degradasi pada pH < 7 lebih 

lambat dibanding pH >7. Ketidakstabilan kurkumin pada pH alkali disebabkan oleh 

gugus metilen aktif. Penghilangan gugus metilen aktif dan gugus karbonil menjadi 

1,4 pentadien-3-on dapat menghasilkan bentuk yang lebih stabil dan masih memiliki 

sifat antioksidan. Sintesis seri analog kurkumin 1,5 difenil-1,4-pentadiena-3-on dan 

bentuk lingkar siklopentanon maupun sikloheksanon yang masih menunjukkan 

aktivitas antioksidan yang poten, terutama jika posisi meta pada cincin aromatik 

tersubstitusi gugus metoksi.   
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2. Analisis Diskoneksi 1,3-bis-(4-hidroksi-3-metoksi-benzilidin)urea 

Pendekatan diskoneksi untuk molekul target dapat dilakukan dengan 

pendekatan retro-iminasi. Hasil diskoneksi dihasilkan material pemula berupa 

senyawa turunan benzaldehida dan urea (Gambar 2). 
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Gambar 2.  Analisis diskoneksi senyawa 1,3-bis-(4-hidroksi-3-metoksi-

benzilidin)urea. Reaksi diawali dengan interkonversi gugus 
fungsional (retro-iminasi) menjadi senyawa  dengan gugus 
hidroksi, diikuti dengan diskoneksi lanjut menghasilkan 
material pemula turunan benzaldehid dan urea. Untuk 
molekul target senyawa material pemula yang diperlukan (R= 
-OCH3).  

 

3. Vanilin (4-hidroksi-3-metoksi benzaldehida) 

Vanilin: vanilin aldehid; 4-hidroksi-3-metoksi benzaldehid. C8H8O3 

dengan bobot molekul 152,14 g/mol dengan C(68,15%), H(5,30%), O (31,55%). 



Secara alami terdapat dalam kulit vanili, kulit kentang dan sebagainya. 

Dibuat atau disintesis dari eugenol atau guaiakol, juga dari limbah (lignin) dari 

industri kayu pulp. 

Berwarna putih atau sedikit kuning, berbau khas aromatik dan berasa 

vanili, dapat teroksidasi di udara terbuka yang lembab. Berat jenis 1,056 g/cm
3
; 

melebur pada 80-81
o
C (81-83

o
C). Mendidih pada 285

o
C dan pada 170

o
C dengan 

tekanan 15 mmHg. Satu gram vanilin larut dalam 100 ml aquadest, 16 ml aquadest 

pada suhu 80
o
C, sekitar 20 ml gliserol; mudah larut dalam alkohol, kloroform, eter, 

karbon disulfide, asam asetat glasial, piridin, juga larut dalam larutan minyak dan 

larutan alkali hidroksida. Minimum Lethal Dose (MLD) oral pada tikus sebesar 3,0 

gram/kg. 

Digunakan sebagai penyedap bau dalam industri gula-gula, minuman, 

sediaan galenik, dan dalam parfum. Satu bagian vanilin setara dengan 400 bagian 

panili, dalam banyak cairan 2,5-3 bagian vanilin menggantikan 500 bagian tingtur 

panili; juga sebagai reagen dalam kimia analisis. Penggunaan medis sebagai 

penyedap bau dalam sediaan farmasi (Windholz, 1983). 

4. Pelarut 

Pengaruh pelarut pada reaksi substitusi dan eliminasi terletak pada 

kemampuan atau ketidakmampuannya melarutkan ion-ion: karbokation, nukleofil, 

atau basa, dan gugus-gugus pergi. Kemampuan melarutkan ion ditentukan oleh 



polaritas molekul pelarut itu, yang biasanya dilaporkan sebagai tetapan dielektrik. 

Pelarut yang sangat polar mempunyai tetapan dielektrik yang tinggi. 

Meskipun tetapan dielektrik dapat memberikan pedoman dalam memilih 

pelarut, tak ada aturan yang tetap mengenai bagaimana meramalkan pelarut mana 

yang terbaik untuk reaksi tertentu (kelarutan pereaksi harus pula diperhitungkan). 

Pada umumnya pelarut yang sangat polar mendorong reaksi SN 1 dengan membantu 

menstabilkan karbokation dengan jalan solvasi. Sebaliknya, pelarut yang kurang 

polar memilih reaksi SN  2 dan E 2, karena pelarut itu tidak membantu solvasi. 

Disamping solvasi karbokation, solvasi nukleofil juga sangat penting. Pemilihan 

pelarut benar-benar dapat mengubah urutan nukleofilitas dalam suatu kelompok 

nukleofil. Suatu pelarut yang dapat mensolvasi suatu anion akan mengurangi 

nukleofilitasnya (Fessenden & Fessenden, 1986).     

5. Katalis oleh Asam dan  Basa 

Keberadaan suatu katalis sangatlah diperlukan untuk melakuan sintesis 

1,3-bis-(4-hidroksi-3-metoksi-benzilidin)urea. Karena untuk menurunkan tingginya 

energi aktivasi dan mempersingkat waktu reaksi. 

Kecepatan suatu reaksi organik dapat ditingkatkan dengan adanya suatu 

katalis, Katalis pada umumnya merupakan nukleofil atau elektrofil. Peran katalis 

adalah memberikan sebuah alur alternatif  antara reagen dan produk dengan energi 

aktivasi yang lebih rendah.  

Katalis  basa  jenis OH
-
  mengambil  peran  pada  suatu  reaksi  hidrolisis  

yang  lebih  cepat  daripada  aquadest  sehingga  karenanya merupakan suatu 



nukleofil yang kuat (Isaac, 1995). Sifat  bentukan katalis  asam  yaitu enol  

memberikan  suatu  produk  antara  lebih  stabil  tetapi  kurang  reaktif  sebaliknya  

bentukan  katalis  basa,  ion  enolat  menghasilkan  produk  antara  yang  reaktif  

tetapi  labil (Fessenden dan Fessenden, 1986).  

6. Analisis Reaksi Hasil Sintesis 

a. Kromatografi lapis tipis 

Kromatografi  adalah  suatu  proses  migrasi  diferensial  dimana  

komponen-komponen  cuplikan  ditahan  secara  selektif  oleh  fase diam.  

Kromatografi  merupakan  cara  pemisahan  yang  mendasarkan partisi  cuplikan  

antara  fase  bergerak  dan  fase  diam.  Berdasarkan sifat-sifat  kedua  fase,  maka  

kita  dapat  membedakan  berbagai  jenis  kromatografi (Sastrohamijoyo, 1991). 

Kromatografi  lapis  tipis  adalah  pemisahan  fisika-kimia.  Lapisan yang  

memisahkan  terdiri  dari  fase  diam  ditempatkan  pada  penyangga  yang  berupa  

pelat  gelas,  logam,  atau  lapisan  yang  cocok.  Campuran  yang  akan  dipisahkan  

berupa larutan,  ditotolkan  berupa bercak  atau  pita  (awal).  Setelah  pelat  atau  

lapisan  ditaruh  dalam  bejana  yang  rapat  yang  berisi  larutan  pengembang  yang  

cocok  (fase gerak)  pemisahan  terjadi  selama  perambatan  kapiler (pengembangan) 

(Stahl, 1985). 

Identifikasi  dari  senyawa-senyawa  yang  terpisah  pada  lapisan tipis  

lebih  baik  dikerjakan  dengan  pereaksi  lokasi  kimia  dan  reaksi warna.  Tetapi  



lazimnya  untuk  identifikasi  menggunakan  harga  Rf, meskipun  harga  Rf  dalam  

lapisan  tipis  kurang  tepat  bila dibandingkan  dengan  kertas.  

Rf  merupakan  jarak  titik  pusat  bercak  dari  titik  awal penotolan/jarak  

garis  depan  pengembang  dari  titik  awal penotolan. Harga  Rf  untuk  senyawa  

murni  dapat  dibandingkan  dengan  harga standar.  Perlu  diperhatikan  bahwa  

harga-harga  Rf  yang  diperoleh  hanya  berlaku  untuk  campuran  tertentu  dari  

pelarut  dan  penyerap  yang  digunakan,  meskipun  demikian  daftar  dari  harga-

harga  Rf  untuk  berbagai  campuran  dari  pelarut  dan  penyerap  dapat  diperoleh  

(Sastrohamijoyo, 1991).  

Untuk analisis kuantitatif noda dilakukan dengan metode 

densitometri. Densitometri adalah metode analisis instrumental yang 

didasarkan pada interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit yang 

merupakan noda pada KLT. Interaksi radiasi elektomagnetik dengan noda 

pada KLT yang ditentukan adalah absorbsi, transmisi, pantulan pendar fluor 

dari radiasi semula. Densitometri lebih dititik beratkan untuk analisis 

kuantitatif analit dengan kadar sangat kecil dan perlu dilakukan pemisahan 

terlebih dahulu dengan KLT ( Mulja dan Suharman, 1995 ).    

b. Pemeriksaan Titik Lebur 

Jarak lebur merupakan ciri penting senyawa organik padat. Jarak lebur 

memiliki arti penting dalam identifikasi dan pengukuran kemurnian. Penggunaan 

untuk identifikasi didasarkan pada fakta bahwa semua senyawa murni mempunyai 



jarak lebur yang tajam, atau mempunyai jarak temperatur yang sangat kecil ketika 

berubah sempurna dari padat ke cair. Jarak temperatur maksimum untuk senyawa 

murni adalah 1-2 
0
C. Selain itu, penggunaan titik lebur untuk identifikasi juga 

didasarkan pada fakta bahwa senyawa  yang tidak murni menunjukkan  2 fenomena, 

pertama yaitu suhu lebur yang lebih rendah, dan kedua memiliki jarak lebur yang 

lebih lebar (Sharp, et al., 1989).     

Tes  kemurnian  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  dengan  tes  

kemurnian  dengan  uji  titik  lebur.  Alat  yang  digunakan  untuk  menguji  titik  

lebur  suatu  senyawa  adalah  termopan.  Untuk  identifikasi  kualitatif,  titik  lebur  

merupakan  tetapan  fisika  yang  penting  terutama  untuk  suatu  senyawa  hasil  

sintesis,  isolasi,  maupun  kristalisasi (Bransttatter, 1971 cit  Lestari, 2003). 

Rentang  titik  lebur  suatu  senyawa  merupakan petunjuk kemurnian dari 

suatu senyawa. Perbedaan jarak lebur kurang dari 2
0
C menunjukkan senyawa tersebut 

murni. Sebaliknya jika rentangan lebih besar dari harga tersebut, dapat dikatakan 

bahwa senyawa tersebut kurang murni dan dapat dilakukan tahap-tahap pemurnian 

lebih lanjut, misal rekristalisasi.        

Titik lebur suatu kristal padat adalah suhu ketika padatan mulai berubah 

menjadi cairan pada tekanan udara 1 atm. Jika suhu dinaikkan, molekul senyawa akan 

menyerap energi. Makin tinggi suhu makin banyak energi yang diserap maka akan 

menaikkan gerakan vibrasi dan rotasi molekul. Jika suhu terus dinaikkan 

mengakibatkan rusaknya molekul dan berubah dari padatan menjadi cairan. Pada 

keadaan cairan molekul masih terikat satu dengan yang lainnya tetapi sudah tidak 

teratur lagi (Bransttatter, 1971 cit  Lestari, 2003). 



c. Spektroskopi UV-VIS 

Spektroskopi UV-Visible merupakan metode penyidikkan adanya serapan 

intensitas cahaya oleh kromofor pada molekul yang menghasilkan transisi electron 

atau terjadinya suatu kompleks ligan-logam transisi. 

Kromofor dijelaskan sebagai suatu sistem yang mengandung electron 

yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu serapan ketika lebih dari 2 ikatan π 

yang bertindihan, mengakibatkan pertambahan suatu sistem konjugasi sehingga suatu 

prinsip yang harus difahami adalah semakin panjang sistem konjugasi maka  akan 

semakin besar panjang gelombang yang mengabsorbsi cahaya. Dengan kata lain akan 

berwarna secara visual (Williams dan Fleming,1997). 

d. LC-MS (Liquid Chromatography- Mass Spectra) 

Spektrum massa adalah alur kelimpahan (jumlah relative fragmen 

bermuatan positif yang berlainan) vesus nisbah massa / muatan (m/z) dari fragmen-

fragmen itu. Muatan ion dari kebanyakan partikel yang dideteksi dalam suatu 

spektrometer massa adalah +, m/z untuk suatu ion semacam itu sama dengan 

massanya. 

Berdasarkan pola ionisasinya, ada beberapa metode spektroskopi massa 

yang sering digunakan dalam menganalisis sampel yaitu : 

a. EI-MS (Electron Impact-Mass Spectrometer): ionisasi dilakukan 

dengan electron bombardement. 

b. CI-MS  (Chemical Ionisation-Mass Spectrometer): ionisasi 

dilakukan dengan kemikalia. Kemikalia yang digunakan adalah gas 



CH4 (metana), ion Ammonium (NH4), atau isobutana. Keuntungan 

CI-MS dibandingkan EI-MS adalah energy yang dipakai tidak 

terlalu tinggi sehingga ion molekul pasti muncul. 

c. FDI-MS (Field Desorption Ionisasi-Mas Spectrometer): suatu 

ionisasi berdasarkan desorpsi medan. 

d. FAB-MS (Fast Atom Bombardement-Mass Spectrometer): Ionisasi 

dilakukan dengan bombardement atom cepat dengan prinsip bahwa 

sampel selalu dilindungi oleh suatu matrik. 

e. MALDI-MS [Matriks assited LASER (Light Amplification by 

Stimulation of Emission Radiction) Desorption Ionisation-Mass 

Spectrometer]: ionisasi dilakukan dengan desorpsi oleh LASER pada 

sampel dalam matriks. 

f. ESI-MS (Electro Spray Ionisation-Mass Spectrometer): ionisasi 

dengan semprotan elektris (Jenie, 2002). 

Liquid Chromatography-Mass Spectra (LC-MS) merupakan kombinasi 

pemisahan antara kromatografi cair menggunakan deteksi spektrofotometri massa. 

Kombinasi metode pemisahan ini memberikan teknik analisis pada beberapa jenis 

molekul termasuk senyawa yang besifat termolabil, non volatile dan senyawa yang 

memilki berat molekul yang tinggi. 

 

 

 

 

 



F. Landasan Teori 

 

Modifikasi gugus β diketon pada kurkumin menjadi analog gugus 

monoketon diharapkan dapat meningkatkan stabilitas dan aktivitas senyawa analog 

kurkumin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa modifikasi struktur kurkumin 

menjadi suatu analog kurkumin menghasilkan efek farmakologi yang lebih baik 

dibanding dengan senyawa kurkumin sendiri  (Adams et al., 2004). 

Senyawa yang dikembangkan yaitu 1,3-bis-(4-hidroksi-3-metoksi-

benzilidin)urea (Gambar 2). Senyawa tersebut merupakan senyawa imina (N-

heteroalifatik rantai lurus monoketon), karena mengandung gugusan karbon yang 

berikatan rangkap dengan nitrogen (C=N). Mekanisme pembentukan imina melalui 

tahap reaksi adisi dan eliminasi, sintesis dapat dilakukan dengan  mereaksikan 2 mol 

4-hidroksi-3-metoksibenzaldehida dan 1 mol urea. Reaksi pembentukan imina adalah 

suatu reaksi yang tergantung pada pH. Tahap pertama adisi amina tak terprotonkan 

yang bebas, pada gugus karbonil. Bila larutan terlalu asam, konsentrasi amina bebas 

ini menjadi kecil sekali. Maka tahap adisi yang cepat menjadi lambat. Tahap kedua 

eliminasi gugus OH
-
 yang terprotonkan sebagai aquadest, laju meningkat dengan 

bertambahnya konsentrasi asam.  

Pada reaksi adisi-eliminasi 1,3-bis-(4-hidroksi-3-metoksi-benzilidin)urea 

terdapat pH optimum (sekitar pH 3-4), dimana laju reaksi keseluruhan adalah paling 

tinggi. Pada pH ini sebagian amina terprotonkan tetapi sebagian lain amina bebas 

yang mengawali adisi nukleofilik. pH ini terdapat cukup asam sehingga eliminasi 

berjalan dengan pantas (Fessenden dan Fessenden, 1986).  

 



G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dapat dikemukakan 

suatu hipotesis bahwa untuk mendapatkan suatu analog kurkumin yaitu 1,3-bis-(4-

hidroksi-3-metoksi-benzilidin)urea dapat dilakukan sintesis dari suatu  turunan 

benzaldehid (4-hidroksi-3-metoksi-benzaldehid) dan urea dengan menggunakan  HCl 

1 N  pada rentang pH 3-4. 

 

 

 

 


