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Pengantar



Kimia dan Kecerdasan Buatan/AI
Pandangan Tentang Tiga Tokoh Sintesis Dunia

Corey : computers will eventually be capable of matching or even outclassing  humans; 
soon there will be machines capable of designing chemical synthesis just as well as 
chemists do

Todd and Woodward: chemical synthesis is an art more than a science, calling for 
imagination and creativity well beyond the capacity of a computer





Gambar Muka jurnal edisi khusus memperingati tokoh polifenol Prof Edwin Haslam dari
Sheffield University, UK, Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 586–621



Vertumnus adalah lukisan karya pelukis Mannerist Giuseppe Arcimboldo yang diproduksi di 
Milan skt 1590–1591. Lukisan itu adalah karya Arcimboldo yang paling terkenal dan
merupakan potret Kaisar Romawi Suci Rudolf II yang dibayangkan kembali sebagai
Vertumnus, dewa metamorfosis Romawi di alam dan kehidupan. Buah-buahan dan sayuran
melambangkan kelimpahan Zaman Keemasan yang telah kembali di bawah pemerintahan
Kaisar



Tentang Polifenol





Kelompok senyawa polifenol



Jalur hanya ada pada tanaman, jamur, bakteri, dan archaea - menghasilkan komponen 
utama / monomer (berwarna biru) pada sebagian besar polifenol - alkilasi, oksidasi, dan 
reduksi yang beragam dapat terjadi sebelum penggabungan 



Sumber polifenol dalam buah 
dan sayuran dan 
kemanfaatannya

Kandungan polifenol dalam minuman



Struktur flavon salah satu kelompok polifenol beserta buah dan sayuran



Kandungan Polifenol dalam Makanan



Manfaat Polifenol



Metode yang paling umum digunakan untuk memperkirakan asupan 
polifenol dalam makanan 



Produk quersetin yang beredar di pasar



Jenis bioaktifitas polifenol alami



Sifat biologis polifenol makanan penting dalam pencegahan penyakit 
gaya hidup 



Faktor kunci yang terlibat dalam efek menguntungkan kesehatan dari 
asam fenolat alami.



Senyawa Alami Dengan Efek Antidiabetes 



Tantangan dan Peluang Riset Polifenol



Kata kunci dan temuan dalam scopus
Kata kunci      Jumlah hasil 
1 Polifenol 37434 
2 Asam fenolik 32345 
3 Flavonoid 71815 
4 Lignan 6178

5 Stilbenes 13283  



Frekuensi senyawa polifenol yang paling banyak dipelajari per negara (2000-2016) 



Jumlah publikasi polifenol untuk 19 negara



Hasil analisis kluster untuk peringkat negara yang terlibat dalam penelitian 
polifenol.



Daftar senyawa fenol yang paling banyak diteliti (2000-2016) 



Rekaman Publikasi (2000-2016) Polifenol dalam Jurnal Sains Kehidupan



Negara dengan Dana Terbesar dalam penelitian polifenol. (Sumber: Basis data 
Web of Science)



Jalur metabolisme yang sangat disederhanakan terlibat dalam 
penyerapan dan metabolisme polifenol. 



Interaksi fenol dengan makronutrien



Desain partikel berbasis polifenol untuk diagnosis dan terapi kanker dan banyak penyakit 
lainnya. (Singkatan: PDA, polydopamine; MPN, jaringan logam-fenolik; PDT, terapi fotodinamik; 
PTT, terapi fototermal; MTT, terapi termal gelombang mikro; MR, resonansi magnetik; PA, 
pencitraan fotoakustik; PET, tomografi emisi positron; PET, tomografi emisi positron; CT, X- ray 
computed tomography.) 





Proses dua tahap untuk kompleks endapan BSA oleh galloylglucopyranosis "hidrofobik" 
mirip gallotanin. Untuk pengompleksan, lebih dari 3 unit galoil diperlukan per 
galoilglukosa, untuk presipitasi, total lebih dari 30 unit galoil per BSA diperlukan. 



Tantangan paling mendasar dengan terkait penelitian senyawa fenol



• Polifenol telah menjadi bidang studi hangat dalam 
beberapa dekade terakhir. Antioksidan, antiobesitas, 
antikanker- dan sifat terkait kesehatan lainnya-
merupakan kekuatan pendorong utama untuk aplikasi 
senyawa tersebut dalam makanan modern, obat-obatan, 
supelmen makanan, kosmetik dan industri farmasi. 

• Namun, sebagian besar polifenol memiliki bioavailabilitas 
terbatas sehingga membatasi aplikasi mereka. Dengan 
pengembangan teknologi perakitan-sendiri (self 
assembly), masalah ini dapat diselesaikan. Terlebih lagi, 
teknologi perakitan-diri telah maju untuk secara tepat 
mengontrol ketebalan, morfologi, dan fungsi material.



Contoh Riset Terkait Analog Kurkumin
di Lab Kimia Organik FMIPA UGM



Relasi Konsumsi teh dan kopi dengan Pengurangan penyakit DM 2





Prevalence (n x 106)

Increase (%)

Geographical Region 2003 2025 (Predicted)

Africa 13.6 26.9 98

Asia 81.8 156.1 91

Australia 1.1 1.7 59

Europe 38.2 44.2 16

Middle East 18.2 35.9 97

North America 25.0 39.7 59

South America 10.4 19.7 88

Total cases worldwide 189 324 72

Worldwide prevalence of diabetes 

Om Prakash et al. Plants Explored with Anti-diabetic Properties: A Review. American Journal of 
Pharmacological Sciences, 
2015, Vol. 3, No. 3, 55-66. doi:10.12691/ajps-3-3-2



Kasus Indonesia 
• Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007, 

menunjukkan bahwa proporsi penyebab kematian akibat
DM pada kelompok umur 45-54 tahun di perkotaan berada
pada peringkat kedua-14,7%, sedangkan di daerah
pedesaan, DM berada pada peringkat ke-6 yaitu 5,8% . 

• Pada 2013, proporsi orang Indonesia berusia ≥15 tahun
dengan DM adalah 6,9 persen. Prevalensi tertinggi diabetes 
yang didiagnosis oleh dokter adalah di DI Yogyakarta (2,6%), 
DKI Jakarta (2,5%), Sulawesi Utara (2,4%) dan Kalimantan 
Timur (2,3%), Sulawesi Tengah (3, 7%), Sulawesi Utara ( 
3,6%), Sulawesi Selatan (3,4%) dan Nusa Tenggara Timur
(3,3%) 

• Obat untuk mengatasi DM saat ini masih diimpor, oleh
karena itu diperlukan upaya serius untuk menemukan
alternatif dari dalam negeri.



Figure 1. A yellow-orange powder natural product from the rhizome of Curcuma 
longa, containing mainly three compounds: curcumin 1 (77%), 
demethoxycurcumin ,DMC 2 (17%),and bisdemethoxycurcumin, BDMC 3 (3%), 



• Kurkumin (1) terbukti memiliki banyak aktivitas biologis, 
seperti antioksidan, kardio dan neuroprotektif, antidiabetik, 
antimikroba, antimalaria, anti-human immunodeficiency 
virus (HIV), trombosupresif, antitumor, dan aktivitas
kemopreventif. Salah satu masalah potensial dengan
penggunaan klinis curcumin adalah potensinya yang rendah, 
penyerapan yang buruk dan stabilitas yang terbatas.

• Beberapa strategi untuk meningkatkan sifat farmakokinetik
kurkumin telah diuji; misalnya, sintesis turunan atau analog
dan pengembangan formulasi farmasi. Penelitian terbaru
telah memberikan dasar ilmiah untuk kurkumin dan
mengkonfirmasi peran penting kurkumin dalam pencegahan
dan pengobatan diabetes dan gangguan terkaitnya.

• Kurkumin dapat mempengaruhi sebagian besar aspek
utama diabetes, termasuk resistensi insulin, hiperglikemia, 
hiperlipidemia, dan apoptosis islet dan nekrosis



acarbose

Contoh Obat Antidiabetis



The ketone could be a cyclohexanone (n=3), a cyclopentanone
(n=2), or acetone (n=0). Reaction conditions (i): KOH, EtOH, 
5oC, 10 h. 

Sintesis Monoketon Kurcumin



Figure 2. General scheme of the synthesis of Cucumin Analogs (10 curcumin A1-A4, B1-2, C1-
C4)
Curcumin A1 ( R1=R2= H R3=R4=OCH3), Curcumin A2 (R1=Br R2=H R3=R4=OCH3), Curcumin
A3 (R1=R2=H R3=OH R4=OCH3), Curcumin A4 (R1=Br R2=H R3=OH R4=OCH3), 
Curcumin B1 (R1=R2=H R3=R4=OCH3), Curcumin B2(R1=Br R2=H R3=R4=OCH3), 
Curcumin C1 (R1=R2=H R3=R4=OCH3), Curcumin C2 (R1=Br R2=H R3=R4=OCH3) ,Curcumin C3
(R1=R2=H R3=OH R4=OCH3), Curcumin C4(R1=HR2=BrR3=OH R4=OCH3)  



Analog curcumin yang berasal dari veratraldehyde dan 6-
bromoveratraldehyde (curcumin tanpa kelompok fenolik) dan keton
telah berhasil disintesis menggunakan katalis KOH 5% dalam etanol
pada 50 oC untuk menghasilkan 54,34; 69.23; 60.00; 36.84; 64,89; 
dan 34,63% produk, masing-masing. Sementara analog curcumin 
yang berasal dari vanilin dan bromovanilin dan keton di bawah katalis
asam menghasilkan produk masing-masing 53,0, 52,30, 42,70, dan
41,6%.
Respons terbaik dari keenam kurkumin tanpa kelompok fenolik
terhadap penghambatan uji α-glukosidase menunjukkan bahwa, 
kurkumin C1 memiliki penghambatan tertinggi 88,53% pada
konsentrasi 7,5 mM. Sedangkan kelompok kedua curcumin dengan
kelompok fenolik menunjukkan bahwa curcumin A3 memiliki
penghambatan 94,26% pada konsentrasi 5,0mM. Kehadiran Br tidak
menunjukkan efek positif untuk menghambat glukosidase. Belum ada
kesimpulan yang jelas hubungan antara struktur analog curcumin 
dengan respon inhibisi terhadap α-glukosidase.



Curcumin C1 (2E, 6E)-2, 6-bis (3,4-dimethoxybenzylidene) cyclohexanone
Yield: 54,34%, m.p : 142-144 oC, IR (KBr) : 1658 (C=C alkena); 1450 (C=C aromatis); 
1141 dan 1249 (C-O), 1H-NMR (CDCl3) : 3,91 (s, 6-OCH3), 6,91 (d, J=8,45, 1-Ar-H), 
7,02 (d, J=1,95, 1-Ar-H), 7,11 (s, 1-Ar-H), 7,75 (s, 1-Ar-H), 2,94 (d, J=5,85, 1-Ar-H), 
1,83 (m, 1-Ar-H), 13C-NMR (CDCl3) : 56,07 (-OCH3), 149,7 (-Ar-C), 148,7 (-OCH3), 
113,8 (Ar-C), 124,0 (Ar-C), 129,0 (Ar-C), 111,0 (Ar-C), 134,6 (Ar-C), 136,9 (Ar-C), 
190,1 (C=O), 28,6 (Ar-C), dan 23,1 (Ar-C). M=394

Curcumin C1 (R1=R2=H R3=R4=OCH3)



Curcumin A3 (2,E,5E)-2,5-bis(4-hydroxy-3-methoxybenzylidene)cyclopentanone, 
yield 52.27%,m.p 209-211oC, IR (KBr, cm-1): 1620(C=C), 1681 (C=O), 1165 (C-O), 1H 
NMR 1H NMR(CDCl3):6.99(d,J=7.75),7.10 (d,J=7.75 1-Ar-H), 7.25(d, 1.95, 1 Ar-H), 
7.53(s,C=H); 13C (CDCl3): 55.88(CH3O), 113-128( 4 Ar-C),137.4 (Ar-C),1343 
(C=C),147.80 (CAr-O 196.87 (C=O) 
M= 352

A3 (R1=R2=H R3=OH R4=OCH3) 





Kesimpulan Analog Kurkumin
Analog curcumin yang berasal dari veratraldehyde dan 6-bromoveratraldehyde 
(curcumin tanpa kelompok fenolik) dan keton telah berhasil disintesis menggunakan
katalis KOH 5% dalam etanol pada 50 oC untuk menghasilkan 54,34; 69.23; 60.00; 
36.84; 64,89; dan 34,63% produk, masing-masing. Sementara analog curcumin yang 
berasal dari vanilin dan bromovanilin dan keton di bawah katalis asam
menghasilkan produk masing-masing 53,0, 52,30, 42,70, dan 41,6%.
Respons terbaik dari keenam kurkumin tanpa kelompok fenolik terhadap
penghambatan uji α-glukosidase menunjukkan bahwa, kurkumin C1 memiliki
penghambatan tertinggi 88,53% pada konsentrasi 7,5 mM. Sedangkan kelompok
kedua curcumin dengan kelompok fenolik menunjukkan bahwa curcumin A3 
memiliki penghambatan 94,26% pada konsentrasi 5,0mM. Kehadiran Br tidak
menunjukkan efek positif untuk menghambat glukosidase. Belum ada kesimpulan
yang jelas hubungan antara struktur analog curcumin dengan respon inhibisi
terhadap α-glukosidase.



Kata Akhir

• Tren saat ini menunjukkan bahwa studi dan penelitian dalam polifenol akan 
terus menjadi bagian utama dari penelitian akademis dan industri global 
selama beberapa tahun mendatang karena manfaat gizi polifenol yang telah 
ditetapkan bagi kesehatan manusia. 

• Proyeksi ini didukung oleh banyaknya sayuran dan kontribusinya bagi 
kelestarian lingkungan. Pasar global untuk polifenol tumbuh dengan cepat 
dengan kemungkinan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
pembangunan ekonomi dan pendapatan valuta asing untuk banyak negara. 

• Bahkan pada tingkat kemajuan saat ini tentang manfaat kesehatan, masih ada 
bidang di mana penelitian perlu memusatkan upaya. Sebagai contoh, kita 
harus dapat melanjutkan penyaringan tanaman yang dapat dimakan secara 
tradisional yang memiliki potensi kadar polifenol tinggi. 

• Mengatasi masalah ketersediaan hayati polifenol dalam sistem tubuh 
manusia, dosis dan keamanan, optimalisasi ekstraksi dari jaringan tanaman, 
dan dorongan untuk pengaturan yang tepat dalam penggunaan polifenol 
untuk fortifikasi makanan, minuman, dan kosmetik.



Wassalam

Terima Kasih 

Perhatiannya
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