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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Reseptor 

2.1.1 Definisi Reseptor 

Reseptor merupakan molekul protein yang secara normal diaktivasi oleh 

transmitor atau hormon. Saat ini banyak reseptor yang telah di klon dan diketahui 

urutan asam aminonya. Terdapat empat jenis reseptor utama yaitu: (Neal M.J, 

2006) 

1. Agonist (ligand) gated channel terdiri dari subunit protein yang 

membentuk pori sentral (misal : reseptor nikotin, reseptor GABA). 

2. G- protein coupled receptor yaitu reseptor protein yang mengikat protein 

G membentuk suatu kelompok reseptor dengan tujuh heliks yang 

membentuk membrane. Reseptor ini berkaitan dengan respon fisiologis 

oleh second messenger. 

3. Reseptor inti untuk membentuk hormone steroid dan hormone tiroid 

terdapat dalam inti sel yang mengatur transkripsi dan selanjutnya sintesis 

protein. 

4. Kinase-linked receptor adalah reseptor permukaan yang mempunyai 

(biasanya) aktivitas tirosin kinase intrinsik (misal : reseptor insulin, sitokin 

dan faktor pertumbuhan). 

 

2.5.1 Asam Amino Penyusun Reseptor 

Sebagai building block atau unit penyusun dari protein yang memiliki 

fungsi sebagai protein transport, protein struktural, enzim, antibodi, 

neurotransmiter, dan reseptor sel. Secara umum asam amino dibagi menjadi dua 

yakni asam amino endogen yang dapat dibentuk oleh tubuh manusia atau non 

esensial dan asam amino eksogen yang diperoleh dari makanan.  Pada struktur 

asam amino terdapat satu atom C sentralyang mengikat secara kovalen gugus 

amino, gugus karboksil, satu atom H dan rantai samping atau gugus R Gugus R 

menunjukkan sifat kimiawi setiap asam amino sebagaimana ikatan protein dan 

fungsi biologis. Gugus R yang berbeda-beda pada tiap jenis asam amino 
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Gugus 

karboksil 

Gugus R 

Gugus 

amino 

menentukan struktur, ukuran, muatan elektrik, dan dan sifat kelarutan didalam air. 

Dua asam amino berikatan melalui suatu ikatan peptida dan membentuk rantai 

polipeptida yang tidak bercabang dan akhirnya membentuk suatu protein (Harti 

S.A, 2014). 

  

 

 

 

  

Gambar 2. 1 Struktur Asam Amino (Harti, 2014). 

 

Pengelompokkan asam amino berdasarkan : 

1. Sifat kelarutan didalam air 

Tabel II. 1 Pengelompokkan Asam Amino Berdasarkan Sifat Kelarutan 

(Harti, 2014). 

Asam Amino Hidrofobik Asam Amino Hidrofilik 

Ala (Alanin) Arg (Arginin) 

Ile (Isoleuisin) Asn (Asparaginin) 

Leu (Leusin) Asp (Asam aspartat) 

Met (Methionin) Cys (Sistein) 

Phe (Phenilalanin) Glu (Asam glutamat) 

Pro (Prolin) Gln (Glutamin) 

Trip (Triptophan) Gly (Glysin) 

Val (Valin) His (Histidin) 

 Lys (Lisin) 

 Ser (Serin) 

 Thr (Threonin) 

 

2. Muatan dan struktur gugus R-nya  

Tabel II. 2 Pengelompokan Asam Amino Berdasakan Gugus R (Harti, 2014). 

Gugus R Asam Amino Lambang  

Brmuatan - Asam aspartat Asp  atau D 

Asam glutamat Glu atau E 

Bermuatan + Histidin  His atau H 
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Gugus R Asam Amino Lambang  

Lisin  Lys atau K 

Arginin  Arg atau R 

Tidak Bermuatan Serin  Ser atau S 

Treonin  Thr atau T 

Asparagin  Asn atau N 

Glutamin  Gln atau Q 

Sistein  Cys atau C 

Alifatik, non polar Glisin  Gly atau G 

Alanin  Ala atau A 

Valin  Val atau v 

Leusin Leu atau L 

Isoleusin Ile atau I 

Metionin Met atau M 

Prolin  Pro atau P 

Aromatik, non polar Fenilalanin Phe atau F 

Triosin  Tyr atau Y 

Triptofan  Trp atau W 

 

 

Gambar 2. 2 Macam Asam Amino yang Terdapat pada Protein (Flower and 

Roush, 2013). 
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2.2 Farmakodinamik Obat  

2.2.1 Mekanisme Kerja Obat 

Jenis-jenis kerja obat adalah sebagai berikut : 

2.2.1.1 Obat berstruktur non-spesifik 

Obat berstruktur non-spesifik adalah obat yang bekerja secara lansung 

tidak tergantung struktur kimia, mempunyai striktur kimia bervariasi, tidak 

berinteraksi dengan struktur kimia spesifik. Aktifitas biologis dipengaruhi oleh 

sifat-sifat kimia fisika seperti :  absorbsi, kelarutan. Aktifitas termodinamika, 

tegangan permukaan, potensi oksidasi reduksi, mempengaruhi permeabilitas, 

depolarisasi membran, koagulasi protein, dan pembentukan kompleks kompleks 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Ciri-ciri obat berstruktur non-spesifik adalah : 

1. Obat tidak bereaksi dengan reseptor spesifik 

2. Kerja biologisnya berlangsung degan aktifitas termodinamika 

3. Bekerja dengan dosis yang relatif besar 

4. Menimbulkan efek yang mirip walaupun strukturnya berbeda 

5. Kerjanya hampir tidak berubah pada modifikasi struktur 

 

2.2.1.2 Obat berstruktur spesifik 

Yaitu obat - obat yang  memberikan aktifitas biologis akibat  adanya ikatan 

obat dengan reseptor atau akseptor spesifik. Aktivitas biologisnya dihasilkan dari 

struktur kimia yang beradaptasi ke dalam struktur respetor dalam bentuk tiga 

dimensi dalam organisme dan membentuk kompleks. 

 Karakteristik obat berstruktur spesifik : 

1. Efektif pada kadar rendah 

2. Modifikasi sedikit dalam struktur kimianya akan menghasilkan perubahan 

dalam aktifitas biologisnya  

3. Melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal 

4. Pada keadaan kesetimbangan, aktivitas biologisnya maksimal 

5. Melibatkan ikatan-ikatan yang lebih kuat dibandingkan pada senyawa 

yang berstruktur non-spesifik. 



 

8 

 

6. Bekerja terhadap enzim antagonis dengan cara prngaktifan, penghambatan, 

atau pengaktifan kembali enzim-enzim tubuh 

7. Penularan fungsi gen yang bekerja pada membran, yaitu dengan mengubah 

membran sel dan mempengaruhi sistem tranport membran. 

 

2.2.2 Jenis Ikatan Obat dan Reseptor 

2.2.2.1 Ikatan Kovalen 

Ikatan kovalen terbentuk bila ada dua atom saling menggunakan sepasang 

elektron secara bersama-sama. Ikatan kovalen merupakan ikatan kimia yang 

paling kuat dengan rata-rata kekuatan ikatan 100 kkal/mol. Interaksi obat reseptor 

melalui ikatan kovalen menghasilkan kompleks yang cukup stabil, dan sifat ini 

dapat digunakan untuk tujuan pengobatan etertentu seperti obat antikanker. 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

2.2.2.2 Ikatan Ion 

Ikatan ion adalah ikatan yang dihasilkan oleh daya tarik menarik 

elektrostatik antara ion ion yang muatannya berlawanan. Kekuatan tarik menarik 

akan semakin berkurang bila jarak antar ion makin jauh, dan pengurangan tersebut 

berbanding terbalik dengan jaraknya. Makromolekul dalam sistem biologis yang 

berfungsi sebagai komponen reseptor mengandung gugus protein dan asam 

nukleat yang bervariasi, mempunyai gugus kation dan anion potensial tetapi hanya 

beberapa saja yang dapat terionisasi pada pH fisiologis. Gugus kation protein 

berupa gugus amino yang terdapat pada asam-asam amino seperti lisin, glutamin, 

asparain, arginin, glisin, dan histidin. Gugus-gugus anion protein berupa gugus-

gugus karboksilat, misal pada asam aspartat dan glutamat, gugus sulfihidril, misal 

pada metionin dan gugus fosforil, misal pada asam nukleat. (Siswandono dan 

Soekardjo, 2000). 

 

2.2.2.3 Interaksi Ion-Dipol dan Dipol-Dipol 

Adanya perbedaan keelektronegatifan atom C dengan atom yang lain, 

seperti O dan N, akan membentuk distribusi elektron tidak simetris atau dipol 

yang mampu membentuk ikatan dengan ion atau dipole lain, baik yang 
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mempunyai daerah kerapatan elektron tinggi maupun rendah (Siswandono dan 

Soekardjo, 2000). 

 

2.2.2.4 Ikatan Hidrogen 

Ikatan hidrogen merupakan suatu ikatan antara atom H yang mempunyai 

muatan positif parsial dengan atom lain yang bersifat elektronegatif dan 

mempunyai sepasang elektron bebas dengan oktet lengkap seperti O,N,F. Ikatan 

hidrogen terjadi pada senyawa yang memiliki gugus-gugus seperti OH...O, 

NH...O, NH...H, OH...N, NH...F, OH...F. Ada dua ikatan hidrogen yakni ikatan 

hidrogen intramolekul (terjadi dalam suatu molekul) dan ikatan hidrogen 

intermolekul (terjadi antar molekul-molekul). Kekuatan ikatan intermolekul lebih 

lemah dibandingkan dengan intramolekul (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

 

2.2.2.5 Ikatan Van Der Waals 

Ikatan van der waals merupakan kekuatan tarik menarik antara molekul 

atau atom yang tidak bermuatan, dan letaknya berdekatan atau jaraknya + 4-6 Å. 

Ikatan ini terjadi karena sifat kepolarisasian molekul atau atom. Meskipun secara 

individu lemah tetapi hasil penjumlahan ikatan van der waal‟s merupakan faktor 

pengikat yang cukup bermakna, terutama untuk senyawa-senyawa yan 

mempunyai berat molekul tinggi. Ikatan van der waal‟s terlibat pada interaksi 

cincin benzen dengan daerah bidang datar reseptor dan pada interaksi rantai 

hidrokarbon dengan makromolekul atau reseptor. (Siswandono dan Soekardjo, 

2000). 

 

2.2.2.6 Ikatan Hidrofob 

Ikatan hidrofob merupakan salah satu kekuatan penting pada proses 

penggabungan daerah non polar molekul obat dengan daerah non polar reseptor 

biologis. Daerah non polar molekul obat yang tidak larut dalam air dan molekul-

molekul air disekelilingnya akan bergabung melalui ikatan hidrogen membentuk 

struktur quasi-crystalline (icebergs). Bila dua daerah non polar, seperti gugus 

hidrokarbon molekul obat dan daerah non polar reseptor, bersama-sama berada 

dalam lingkungan air, maka akan mengalami suatu penekanan sehingga jumlah 
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molekul air yang kontak dengan daerah-daerah non polar tersebut menjadi 

berkurang. Akibatnya struktur quasi-crystalline akan pecah menghasilkan 

peningkatan entropi yang digunakan untuk isolasi struktur non polar. Peningkatan 

energi bebas ini dapat menstabilkan molekul air sehingga tidak kontak dengan 

daerah non polar. Penggabungan demikian disebut ikatan hidrofob (Siswandono 

dan Soekardjo, 2000). 

 

2.2.2.6 Transfer Muatan 

Kompleks yang terbentuk antara dua molekul melalui ikatan hidrogen 

merupakan kasus khusus dari fenomena umum kompleks donor- aseptor, yang 

distabilkan melalui daya tarik menarik elektrostatik antara molekul donor elektron 

dan molekul aseptor elektron. Baker mengelompokkan kompleks transfer muatan 

menjadi dua senyawa yaitu yang berfunsi sebagai donor elektron dan sebagai 

aseptor elektron.  

a. Sebagai donor elektron adalah : 

1. Senyawa yang kaya π-elektron, seperti alkena, alkuna, dan senyawa 

aromatik yang tersubtitusi dengan gugus elektron donor 

2. Senyawa yang mempunyai pasangan elektron sunyi seperti R-O:-H, R-O:-

R, R-S:-R, R-I:, R3 N:, dan R-S:-S-R yang juga dapat berfungsi sebagai 

aseptor proton dalam ikatan hidrogen. 

b. Sebagai asptor elektron adalah : 

1. Senyawa yang kekurangan π-elektron seperti 1,3,5- trinitrobenzena dan 

senyawa-senyawa lain yang mempunyai gugus pendorong elektron sangat 

kuat 

2. Molekul mengandung hidrogen yang bersifat asam lemah,seperti Br3C-H 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

 

Tabel II. 3 Tipe ikatan kimia beserta contoh dan kekuatannya 

Tipe Ikatan Kekuatan Ikatan 

(kkal/mol) 

Contoh 

Kovalen  40-140 CH3........OH 
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Tipe Ikatan Kekuatan Ikatan 

(kkal/mol) 

Contoh 

Ion-ion saling memperkuat  10 

 

Ion  5 R4N
+
........I

- 

Hidrogen  1-7 R-OH......O=C 

Ion-dipol 1-7 R4N
+
.......N(R)3 

Dipol-dipol 1-7 O=C........N(R)3 

Transfer muatan  1-7 R-OH...... I 

Van der waals 0,5-1 CH4..............CH4 

 

2.2.2.7 Ikatan Sigma 

Ikatan yang terbentuk melalui tumpang tindih linear antara dua orbital 

atom yang menghasilkan daeran dengan densitas electron yang tinggi dan 

berpenampang lingkar melintang yang terkonsentrasi diantara 2 inti bermuatan 

positif, mengalahkan tolakan elektrostatik keduanya (Harwood L.M.,dkk, 2008). 

 

2.2.2.8 Ikatan pi 

Ikatan yang terbentuk melalui tumpang tindih sisi-dengan-sisi dari dua 

atom orbital p. Daerah dengan densitas electron yang tinggi ditemukan berbentuk 

seperti pisang di atas dan di bawah sebuah bidang yang mengandung kedua atom 

tetapi tanpa densitas electron pada bidang tersebut (Harwood L.M.,dkk, 2008). 

Tipe-tipe interaksi ikatan pi 

1. Interaksi Logam-pi : interaksi antara logam dan permukaan sistem pi, 

logam dapat berupa kation (dikenal sebagai interaksi kation) atau netral 

(Miessler, G.A.dan Tarr, D.A, 2010). 

2. Interaksi Polar-pi: melibatkan interaksi dari molekul polar dan quadrupole 

pada sistem pi (Battaglia M.R., dkk, 1980). 

3. Interaksi aromatik-aromatik (pi-stacked): melibatkan interaksi molekul 

aromatik satu sama lain (Hunter C.A., dkk ,1990). 

4. Interaksi Anion-pi: interaksi anion dengan pi sistem (Schottel, B.L., 2008) 
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5. Interaksi Cation-pi: interaksi kation dengan sistem pi (Dougherty, D.A dan 

J.C. Ma.,1997) 

6. Interaksi C-H-pi: interaksi sistem C-H dengan pi, interaksi ini dapat 

dipelajari dengan teknik eksperimental maupun teknik komputasi 

(Sundararajan K., dkk,2002). 

Ikatan ini mengacu pada interaksi nonkovalen yang tarik menarik dengan 

benzene, karena mengandung ikatan pi. Interaksi ini terdapat pada penumpukan 

nukleobase dalam molekul DNA dan RNA, ikatan protein, sintesis molecular dan 

sintesa langsung. 

 

2.2.3 Teori Interaksi Obat-Reseptor  

Ada beberapa teori interaksi obat-reseptor, yakni : 

2.2.3.1 Teori Klasik 

Teori Klasik menyebutkan bahwa respon biologis timbul bila ada interaksi 

antara tempat atau struktur dalam tubuh yang karakteristik atau sisi reseptor, 

dengan molekul asing yang sesuai atau obat, dan satu sama lain merupakan 

struktur yang saling mengisi. Ehrlich (1907) memperkenalkan istilah reseptor dan 

membuat konsep sederhana tentang interaksi obat-reseptor yaitu corpora non 

agunt nisi fixata atau obat tidak dapat menimbulkan efek tanpa mengikat resptor. 

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

 

2.2.3.2  Teori Pendudukan 

Clark (1926), memperkirakan bahwa satu molekul obat akan menempati 

satu sisi reseptor dan obat harus diberikan dalam jumlah yang lebih agar tetap 

efektif selama proses pembentukkan kompleks. Obat (O) akan berinteraksi dengan 

reseptor (R) membentuk kompleks obat-reseptor (OR). Proses interaksi ini 

dijelaskan sebagai berikut : 

     k1 

(O) + (R) ==== (OR)          E 

      k2 

k1 : kecepatan pengambungan 

k2 : kecepatan disosiasi 
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E  : efek biologis yang dihasilkan 

Lalu proses interaksi obat –reseptor menurut Ariens-Stephenson dijelaskan 

dengan bagan sebagai berikut: 

O + R ======= O-R         Respon (+) : senyawa agonis Afinitas besar dan              

aktivitas intristik = 1 

O + R ========  O-R             Respon (-)  : senyawa antagonis Afinitas besar dan  

aktivitas intristik = 0 

 

2.2.3.3 Teori Gangguan Makromolekul 

   Belleau (1964) memperkenalkan teori model kerja obat yang disebut teori 

gangguan molekul. Interaksi mikromolekul obat dengan makromolekul protein/ 

reseptor dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk konformasi reseptor 

sebagai berikut : 

1. Gangguan konformasi spesifik ( Specific Conformational Pertubation  = 

SCP ) 

2. Gangguan konformasi tidak spesifik (Non Specific Conformational 

Pertubation = NSCP) 

   Obat agonis adalah obat yang mempunyai aktivitas intrinsik dan dapat 

mengubah struktur reseptor menjadi bentuk SCP shingga menimbulkan respon 

biologis. Obat antagonis adalah obat yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik dan 

dapat mengubah struktur reseptor menjadi bentuk NSCP sehingga menimbulkan  

efek pemblokan. Pada teori ini ikatan hidrofob merupakan faktor penunjang yang 

penting dalam proses pengikatan obat-reseptor ( Siswandono dan Soekardjo, 

2000). 

 

2.3      Asam Urat 

2.3.1    Definisi dan Etiologi 

Asam urat adalah penyakit yang sering ditemukan dan tersebar di seluruh 

dunia. Asam urat atau dikenal juga sebagai Artritis gout, merupakan kelompok 

penyakit heterogen sebagai akibat deposisi kristal monosodium urat pada jaringan 

atau akibat supersaturasi asam urat di dalam cairan ekstraseluler. Gangguan 

metabolisme yang mendasarkan artritis gout adalah hiperurisemia yang 
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didefinisikan sebagai peninggian kadar urat lebih dari 7,0 ml/dl untuk pria dan 6,0 

ml/dl untuk wanita (Tehupeiory, 2006). Sedangkan definisi lain, artritis gout 

merupakan penyakit metabolik yang sering menyerang pria dewasa dan wanita 

posmenopause. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya kadar asam urat dalam 

darah (hiperurisemia) dan mempunyai ciri khas berupa episode artritis gout akut 

dan kronis (Schumacher dan Chen, 2008).  

Etiologi dari penyakit asam urat meliputi usia, jenis kelamin, riwayat 

medikasi, obesitas, konsumsi purin dan alkohol. Pria memiliki tingkat serum asam 

urat lebih tinggi daripada wanita, yang meningkatkan resiko mereka terserang 

artritis gout. Perkembangan artritis gout sebelum usia 30 tahun lebih banyak 

terjadi pada pria dibandingkan wanita. Namun angka kejadian artritis gout 

menjadi sama antara kedua jenis kelamin setelah usia 60 tahun. Prevalensi artritis 

gout pada pria meningkat dengan bertambahnya usia dan mencapai puncak antara 

usia 75 dan 84 tahun (Weaver, 2008). 

Standar diagnostik untuk asam urat sendiri adalah kehadiran 

monosodium intraselulerkristal dalam cairan sinovial dari persedian. American 

College of Rheumatology (ACR) menurut pedoman ini, asam urat dapat 

didiagnosis jika monosodium urat kristal hadir dalam cairan sinovial, atau tophi 

dikonfirmasi dengan pemeriksaan kristal (Sunkureddi, 2011).  

Berdasarkan pengamatan visual, orang dahulu menandakan keadaan inflamasi 

atau peradangan pada lima tanda kardinal, yaitu kemerahan ( rubor ), 

pembengkakan ( tumor ), panas ( kalor , hanya berlaku untuk ekstremitas tubuh), 

nyeri ( dolor ) dan kehilangan fungsi (fungsi laesa ). Sensasi panas disebabkan 

oleh meningkatnya pergerakan darah melalui pembuluh melebar ke ekstremitas 

yang didinginkan lingkungan, juga mengakibatkan kemerahan meningkat (karena 

penambahan jumlah eritrosit yang melewati daerah tersebut). Pembengkakan 

(edema) adalah hasil dari peningkatan aliran cairan dari pembuluh darah yang 

melebar dan permeabel ke jaringan sekitarnya, infiltrasi sel ke area yang rusak, 

dan pada tanggapan inflamasi yang berkepanjangan pengendapan jaringan 

ikat. Nyeri disebabkan oleh efek langsung mediator, baik dari kerusakan awal atau 

akibat respons inflamasi itu sendiri, dan peregangan saraf sensorik akibat 

edema. Hilangnya fungsi mengacu pada kehilangan mobilitas sederhana dalam 
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sendi, karena edema dan rasa sakit, atau penggantian sel fungsional dengan 

jaringan parut. (Punchard et al, 2004). 

 

2.3.2    Patofisiologi Asam Urat dan Inflamasi 

Asam urat disebabkan olel adanya penumpukan asam urat dalam sendi  

sehingga menyebabkan nyeri (Neal, 2006).  Metabolisme purin Pada manusia, 

akan menghasilkan produk akhir berupa asam urat. Asam adenylic dan asam 

guanylic yang diproduksi dari pemecahan asam nukleat dan selanjutnya akan 

dimetabolisme xanthine untuk pembentukan asam urat. Langkah terakhir ini 

dikatalisis oleh enzim xantin oksidase. Asam urat selanjutnya dimetabolisme oleh 

enzim uricase menjadi allantoin, yang mana sangat larut dan dengan demikian 

tidak membentuk deposit kristal pada persendian. Bila hadir pada konsentrasi 

tinggi, tidak seperti asam urat. (Schlesinger, 2011). 

 

Gambar 2. 3 Diagram Metabolisme Purin Pada Manusia (Schlesinger, 2011). 

 

Kemudia akan timbul respon inflamasi yang terkait dengan artritis gout 

dirintis oleh formasi dan pengendapan kristal monosodium urat Bila ambang 

kelarutan monosodium Urate dalam plasma terlampaui, monosodium urate kristal 

diendapkan dalam jaringan, menyebabkan pelepasan mediator inflamasi 

berikutnya (yaitu, tumor necrosis factor-alpha, interleukin [IL] -1, IL-6), yang 
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menciptakan efek samping dan sistemik terkait (yaitu, demam, leukositosis) dari 

serangan artritis gout. Diketahui bahwa peradangan pada asam urat dimediasi oleh 

proinflammatory sitokin IL-1b. Selain itu, ada bukti yang menyarankan bahwa IL-

1b dapat menyebabkan kerusakan sendi artritis gout, memberikan alasan lebih 

lanjut untuk menargetkan IL-1b. ( S c h l e s i n g e r ,  2 0 1 1 ) .  

Peradangan yang diinduksi kristal monosodium urat pada awalnya bersifat 

episodik, sinovitis kronis juga dapat terjadi dari waktu ke waktu, mengakibatkan 

sakit kronis, dan juga kerusakan tulang dan tulang rawan. 

 

Gambar 2. 4 Patofisiologi Terjadinya Inflamsi Akibat Gout (Schlesinger 2011). 

 

Peran interleukin (IL) -1b pada radang dan erosi tulang yang 

berhubungan dengan asam urat. Kristal Monosodium urate (MSU) masuk monosit 

dan makrofag akan mengaktifkan peradangan NLRP3 (1). Tahap inflamasi aktif 

membelah procaspase-1 untuk menghasilkan enzim aktif, capsase-1 (2), yang 

kemudian membelah pro-IL-1b untuk menghasilkan sitokin aktif, IL-1b (3). IL-1b 

dilepaskan dari sel (4) dan memunculkan efek pada resorpsi tulang dan respon 

inflamasi, termasuk mengatur ekspresi aktivator reseptor faktor-kB (RANK) pada 

osteoklas yang mengarah pada promosi resorpsi tulang dan kerusakan kartilago 

(5); mempromosikan infiltrasi neutrofil ke sendi yang mengarah ke sendi 

peradangan (6); dan merangsang produksi dan pelepasan protein fase akut, protein 

C-reaktif dan protein amyloid serum A, dari hati, baik dengan efek langsung pada 

hati atau melalui stimulasi produksi IL-6 dari sel endotel (7). (Schlesinger 2011). 
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2.4  Terapi Penangan Penyakit Asam Urat Secara Modern 

2.4.1  Terapi Anti-Inflamasi 

 Menghilangkan rasa nyeri merupakan hal yang sangat tidak diinginkan 

oleh pasien. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi nyeri ini 

adalah dengan pemberian obat analgetika.Analgetika yang akan dibahas pada 

materi ini adalah obatabat yang termasuk golongan anti inflamasi non-sterid yang 

dikenal dengan AINS yang memiliki efek analgetika, anti piretika dan 

antiinflamasi. 

 

2.4.1.1   NSAID 

Terapi antiinflamasi utama saat ini digunakan untuk pengobatan radang 

gout akut adalah NSAID, colchicine dan kortikosteroid. Colchicine dan NSAID 

adalah yang paling umum Obat yang digunakan dalam pengobatan artritis gout 

akut. (Schlesinger 2011). 

NSAID mengerahkan tindakan anti-inflamasi dengan menghambat  

siklooksigenase COX, yaitu suatu enzim yang mengubah arachidonic yang 

diturunkan dari fosfolipid asam menjadi prostaglandin atau bekerja dengan 

menghambat sintesis prostaglandin derivat asam lemak tidak jenuh yang 

mengandung 20 karbon yang mencukup struktur cincin siklik. Kemungkin 

NSAID tidak selektif, menghambat COX-1 dan COX-2 misalnya ibuprofen dan 

naproxen, atau mungkin secara khusus menghambat COX-1 misalnya aspirin atau 

COX-2 misalnya celecoxib. Sayangnya, penggunaan NSAID terbatas dengan efek 

buruk NSAID dikaitkan dengan toksisitas yang signifikan, termasuk 

gastrointestinal, toksisitas kardiovaskular dan ginjal (Schlesinger 2011). Adapaun 

beberapa obata yang memiliki efek simpang seriusnya ebih sedikit yakni 

ibuprofen, naproksen, dan paracetamol. Namun paracetamol tidak mempunyai 

efek antiinflamasi yang bermakna, tetapi digunakan sebagai analgesik ringan 

(Neal, 2006). 

 Golongan asetat yakni Indometasin banyak diresepkan untuk serangan 

akut artritis gout. Obat-obat ini bekerja dengan menghambat COX secara 

reversibel (Harvey and  Champe, 2002). 
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Gambar 2. 5 Struktur Kimia Senyawa Indometasin (PubChem, 2017). 

 

2.4.1.2   Colchicine  

Colchicine adalah alkaloid yang berasal dari Crocus autoimmale. 

Colchicine  mengurangi intens nyeri artritis gout. Mekanisme Colchicine akan 

mengganggu diapedesis (ameboid gerakan), mobilisasi, degranulasi lisosomal dan 

yang paling penting adalah chemotoksis leukosit. Selanjutnya, colchicine dapat 

menekan produksi dari sitokin pro-inflamasi IL-1b, sehingga menahan peradangan 

pada pasien dengan artritis gout (Schlesinger 2011). 

 

2.4.1.3   Kortikosteroid 

Kortikosteroid tetap satu-satunya yang tersedia saat ini untuk pilihan 

pada pasien yang tidak responsif terhadap atau intoleran NSAID dan colchicine. 

Kortikosteroid menghambat pro-inflamasi sitokin seperti IL-1, IL-6, IL-8 dan 

tumor nekrosis faktor (TNF) -a, dan mengatur ekspresi lipokortin dan vasokortin. 

Yang terakhir mengerahkan pada efek antiinflamasi dengan menghambat 

fosfolipase A2, sehingga menghalangi produksi eikosanoid, dan menghambat 

berbagai leukosit-dimediasi proses inflamasi (misalnya adhesi epitel, emigrasi, 

chemotaxis dan fagositosis). Demikian, kortikosteroid tidak hanya menekan 

respon imun, tetapi juga menghambat dua mediator utama peradangan: 

prostaglandin dan leukotrien (Schlesinger 2011). 

Contoh obat pada golongan kortikosteroid ini yang memiliki nilai t1/2 

paling lama yakni dexametason. Sehingga memiliki waktu kerja yang lama pula 

(BPOM, 2015). 
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Gambar 2. 6 Struktur Kimia Senyawa Obat Kortikosteroid  Dexametason 

(PubChem, 2017). 

 

2.4.2    Terapi Penurunan Kadar Asam Urat / Urate-Lowering Therapy (ULT)    

Tujuan ULT adalah untuk mencapai penghilangan total dari kristal MSU,   

dengan mengurangi serum kadar urat di bawah batas saturasi untuk waktu yang-

cukup lama dan memungkinkan untuk menghilangkan secara  spontan deposisi 

urat di jaringan. Kadar asam urat diserum merekomendasikan dan harus dijaga 

pada ukuran 5-6mg / dL.  

 

2.4.2.1   Inhibitor Xanthin oksidase 

Obat hipourisemik pilihan untuk gout kronik adalah Allopurinol. Selain 

mengontrol gejala, obat ini juga melindungi fungsi ginjal. Allopurinol 

menurunkan produksi asam urat dengan cara menghambat enzim xantin oksidase. 

Allopurinol tidak aktif tetapi 60‐70% obat ini mengalami konversi di hati menjadi 

metabolit aktif oksipurinol. Oksipurinol diekskresikan melalui ginjal bersama 

dengan allopurinol dan ribosida allopurinol, metabolit utama ke dua (Johnstone, 

2005). Alopurinol atau 1Hpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(2H)-one, adalah andalan di 

seluruh dunia untuk pengobatan modern gout. ALO, suatu isomer dari 

hipoksantin, dan metabolit aktifnya aloxanthin bekerja dengan menghambat 

xantin oksidase, suatu enzim yang membentuk asam urat dari xanthin dan 

hipoksantin (Pacher, 2006). ALO adalah senyawa polar dengan ikatan hidrogen 



 

20 

 

intramolekul yang kuat dan kelarutan yang terbatas dalam media polar dan non 

polar (Samy, 2000). 

 

Gambar 2. 7 Struktur Kimia Alopurinol (Ratih,2014). 

 

  Febuxostat merupakan inhibitor xanthine oxidase yang baru disetujui. 

Febuxostat menunjukkan bioavailabilitas tinggi dan <5% diekskresikan sebagai  

dalam urin (Schlesinger 2011). 

 

2.4.2.2   Obat-obatan Uricosurik 

Obat uricosurik adalah asam organik lemah yang memicu bersihan uric 

acid melalui ginjal dengan menghambat penukaran urate-anion pada tubulus 

proksimal yang memperantai reabsorbsi urate (Harvey and  Champe, 2002) 

 Ada beberapa contoh misalnya probenesid, sulfinpyrazone, dan 

benzbromarone yang bertindak untuk meningkatkan ekskresi urin ginjal 

merupakan pilihan alternatif untuk mengurangi kadar urat serum pada pasien 

refrakter untuk atau intoleran allopurinol, tapi jarang terjadi. Hal ini 

mencerminkan kekhawatiran terkait keamanan sulfinpyrazone dan 

benzbromarone, dan terbatasnya ketersediaan benzbromon. Secara khusus, obat 

ini harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan riwayat kalkuli ginjal. 

Selain itu, pasien dengan ekskresi ginjal normal Asam urat (overproducer) 

memiliki risiko lebih tinggi mengembangkan lithiasis ginjal (Schlesinger 2011). 

 

2.5 Pengobatan Tradisional 

Tanaman obat telah menjadi sumber utama terapeutik sejak jaman purba 

untuk penyembuhan penyakit. Kebangkitan kembali minat terhadap obat-obatan 

alami dimulai pada akhirnya dekade terutama karena kepercayaan luas Obat 

herbal lebih sehat dari pada produk sintetis. Ada banyak manifold dalam 

pengobatan industri berbasis tanaman karena peningkatan minat penggunaan 
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tanaman obat di seluruh dunia yang tumbuh pada tingkat 7-15% per tahun. 

Meskipun kemajuan besar dalam pengobatan modern, pengembangan obat baru 

dari produk alami masih dianggap penting hal tampaknya bahkan lebih relevan 

untuk negara berkembang, dimana Biaya untuk mengembangkan obat sangat 

mahal. Sejak tahun 1980, Organisasi Kesehatan Dunia telah memberikan  

semangat negara untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan obat tradisional dan 

phytotherapy. Sesuai WHO, sekitar 80% populasi di duniamenggunakan obat 

tradisional untuk perawatan  berbagai penyakit (Paarkah, 2010). 

 

2.5.1   Nigella sativa 

Nigella sativa dengan family Ranunculaceae  umumnya dikenal sebagai 

Black Cumin atau dalam Indonesia biasa disebut jintan hitam adalah tumbuhan 

ramuan yang memiliki berbagai macam penggunaan obat namun komersialnya 

juga sebagai bumbu masakan . Biji jinten hitam paling dihormati ramuan suci dari 

Timur Tengah .Salah satu jenis olahan  tumbuhan  ini yang terdapat di Indonesia 

adalah jamu  Habbatussauda dengan sediaan kapsul.  

 

2.5.1.1  Deskripsi Nigela sativa 

Spesies ini memiliki tinggi 30,0 cm sampai 67,6 cm rata-rata 52,18 cm. 

Jumlah cabang primer per tanaman berkisar antara 4 sampai 10 rata-rata 7,0 ± 

0,71, daun susunan alternatif, bunga hermaprodit ukuran bunga 2,74 cm × 2,78 

cm, warna  french blue. Biji berbentuk oval  tetrangular, sudut tajam, akut, lebih 

meruncing pada akhir, warna hitam ukuran biji 2,33 mm . Data kuantitatif spesies 

diberikan dari tanaman yang ditanam di kebun percobaan Departemen Botani, 

Universitas Kalyani Jawa Barat (Mandal et al, 2011). 

 

Gambar 2. 8 Biji jinten hitam (Katzer, 2004). 
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2.5.1.2 Kandungan Nigela sativa 

Analisis minyak dengan GC dan GC/MS menunjukkan 46 senyawa yang 

diidentifikasi dalam sampel minyak biji Nigella sativa. Ada beberapa senyawa 

yang  diidentifikasi dalam minyak dan didominasi terutama oleh longifolene, α-

longipinene dan Z-γ-bisabolene (Benkaci , 2010). Sebagai  senyawa utama 

minyak atsiri yang memiliki efek kimia yang menguntungkan pada dasarnya 

adalah thymoquinone, pcymene, carvacrol, dan 4-terpineol (Masteli et al, 2008). 

 

2.5.1.3 Manfaat Nigela sativa 

Penggunaan tradisional atau empiris dalam sistem pengobatan tradisional 

jinten hitam efektif melawan batuk,bronkitis, asma, sakit kepala kronis, 

migrain,pusing, sesak dada, dismenore, obesitas, diabetes, kelumpuhan, 

hemiplegia, sakit punggung, infeksi,peradangan, rematik, hipertensi, dan masalah 

gastrointestinal seperti dispepsia, perut kembung, disentri, dan diare. Kemudian  

juga dapat digunakan sebagai stimulan, diuretik, anthelmintic dan carminative 

serta Hal ini diterapkan pada abses, bisul hidung, dan sendi bengka. Minyak biji 

dianggap menjadi anestesi lokal. 

Signifikansi Farmakologis spesies ini memiliki ekstrak antimikroba pada 

senyawa dietil eter. Begitu juga minyak yang diperoleh dari biji terbukti 

menghambat Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli 

dan Candida albicans  (Hanafy dan Hatem, 1991). Sebagai antiinflamasi pada 

senyawa thymoquinone . Thymoquinone memiliki kemampuan untuk menipiskan 

alergi peradangan saluran napas dengan menghambat sitokin Th2 dan infiltrasi 

eosinofil ke saluran udara dan efek eksplorasi (Isik et Al, 2005). hitam jintan ini 

Sangat berguna dalam rematik dan penyakit inflamasi terkait. Pada senyawa 

timookuinon telah ditemukan untuk menghambat generasi eicosanoid dan 

membran peroksidasi lipid, melalui penghambatan cyclooxygenase dan 5-

lipoxygenase (5-LO) dari metabolisme arakidonat, sehingga bertanggung jawab 

atas aktivitas antiinflamasi (Houghton et al, 1995). Efek antiinflamasi ditunjukkan 

oleh  penghambatan pada edema edema dan efek analgesik dengan kenaikan 

waktu reaksi pelat panas yang signifikan pada tikus (Khan et al, 1999). 
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2.5.2    Orthosiphon stamineus 

Kumis kucing (Orthosiphon stamineus) tersebar secara luas di Asia 

Selatan, Tenggara, dan Tiongkok serta termasuk ke dalam famili Lamiaceae. 

Daun merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan umumnya 

dikonsumsi sebagai teh herbal sehingga kumis kucing dikenal pula dengan nama 

java tea Secara tradisional kumis kucing telah banyak digunakan sebagai diuretik, 

menyembuhkan beragam penyakit seperti diabetes, hepatitis, epilepsi, batu 

empedu, tonsillitis, kencing nanah, rematik, sakit perut, pembengkakan ginjal dan 

kandung kemih, edema, influensa, dan gout ( Ketut, 2013). Sedian jamu dengan 

komposisi Orthosiphon stamineus telah beredar di Indonesia yakni Kumis 

Kucing. 

 

2.5.2.1 Deskripsi Orthosiphon stamineus 

Habitus berupa terna berkayu, pada pangkal sering bercabang, disana 

berakar kuat; tinggi 0,4-1,5 m; Batang berambut pendek. Tangkai daun 0,4-3 cm; 

helaian daun bulat telur, ellips atau memanjang, dengan pangkal berbentuk baji, di 

atas pangkal yang bertepi rata bergigi kasar, dapat dikatakan gundul, 2-10 x 1-5 

cm. Karangan semu banyak, terpisah, berbunga 6, terkumpul menjadi tandan 

ujung. Daun pelindung kecil. Tangkai bunga pendek. Kelopak berambut pendek, 

panjang 5,5-7,5 mm; taju atau hampirsampai pangkaltabung berakhir dengan 2 

rusuk, bulat telur terbalik dan lebih lebar daripada taju lainnya; taju samping 

dengan ujung runcing, ungu; kedua taju bawah terpanjang, runcing, pada pangkal 

berlekatan pendek. Mahkota berbibir 2; tabung lurus dan sempit; bibir atas bertaju 

3, lebar dengan taju tengah yang bergigi 2, berbalik ke belakang; bibir bawah 

lurus menjulang ke depan. Kepala sari ungu. Bakal buah gundul. Kelopak buah 

lebih kurang 1 cm panjangnya; buah keras memanjang, berkerut halus. (BPOM, 

2011). 

 

2.5.2.2 Kandungan Orthosiphon stamineus 

Studi fitokimia kumis kucing yang tumbuh di Asia telah dilakukan secara 

ekstensif sejak tahun 1930an. Lebih dari ratusan senyawa kimia dilaporkan dan 

diklasifikasikan sebagai monoterpen, diterpenes, triterpen, saponin, flavonoid, 
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asam organik, dan lain – lain Selain itu, penelitian sebelumnya telah mendeteksi 

69 senyawa kimia di Indonesia minyak esensial daun Orthosiphon stamineus 

yakni, β-Carryophyllene, α-Humulene, β-Elemene, 1-Okten-3-ol, β-Bourbene, β-

Pinene, Phenylacetaldehyde, Caryophyllene oxide, Camphene, cis-2-Octenal, 3-

Octanol, Limonene, 2-Pentenyl furane, Hexanal, Naphtalene, Benzaldehida, trans 

2-Hexanal, Heptenal, trans cis-Octa-3-5-dien-2-satu, Decanal, δ-Elemene, 1,8-

Cineol, 4-Heptenal, Isomenthone, Methylchavicol, α-Pinene, Tridecan, ρ-

Cymene, Camphor, 1-Methylnaphtalene, α-Muniolene, trans trans-Okta-3-5-dien-

2-satu, 2-Amylfurane, Menthone, Carvone, Cittonellol, α-Copaene, Borneol, 

Dodecane, Eugenol, Linalool, trans-Linalooloxide, δ-Kadipen, trans-2-(cis) -6- 

Nonadienale, Methyleugenol, α-Gubebene, Geranylacetane, δ-Terpineol, 

Acetophenone, trans-Anethol, Germacrene D, β-Cyclocitral, Damascenone, 

Dehydroionone, cis-Linalooloxide, Undecan, Bornyl Asetat, 2-Methylnapthalene, 

β-Ionon, Perillen, Safranal,Hexahydrofamesylacetone, Hexan-1-ol, 2,6,6-

Trimethyl-2-sikloheksi-1,4-dione, Isobornacetat, trans, trans-Deca-2,4-dienal, cis-

Caryophylene, Germacrene, dan cis-3-Hexen-1-ol (Hossain, 2008). 

 

2.5.2.3 Manfaat Orthosiphon stamineus 

Secara tradisional kumis kucing telah banyak digunakan sebagai diuretik, 

menyembuhkan beragam penyakit seperti diabetes, hepatitis, epilepsi, batu 

empedu, tonsillitis, kencing nanah, rematik, sakit perut, pembengkakan ginjal dan 

kandung kemih, edema, influensa, dan gout. Kajian aktivitas farmakologi kumis 

kucing juga telah banyak dilakukan dan diketahui kumis kucing memiliki aktivitas 

antioksidan, antiinflammasi, atibakteri, antihipertensif, antihiperglikemik, 

antiproliferatif, antipiretik, antitumor, kardioprotektif, diuretik, dan hiperurisemik 

(BPOM, 2011 ; Ketut dan Finna, 2013). 

 

2.6 Senyawa Metabolit Sekunder Tanaman 

Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang dihasilkan tumbuhan 

yang tidak memiliki fungsi langsung pada fotosintesis, pertumbuhan atau 

respirasi, transport solut, translokasi, sintesis protein, asimilasi nutrien, 

diferensiasi, pembentukan karbohidrat, protein dan lipid. Metabolit sekunder yang 
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seringkali hanya dijumpai pada satu spesies atau sekelompok spesies berbeda dari 

metabolit primer (asam amino, nukelotida, gula, lipid) yang dijumpai hampir di 

semua kingdom tumbuhan. Metabolit sekunder yang merupakan hasil samping 

atau intermediet metabolisme primer (Mastuti, 2016). Metabolit sekunder 

digolongkan menjadi beberapa kelompok yakni : 

1. Golongan asetat (C2): poliketida dan asam lemak.  

2. Golongan mevalonat dan deoksisilulosa (C5): terpenoid  

3. Golongan sikimat: fenil matanoid (C7) dan fenil propanoid (C9)  

4. Golongan alkaloid  

5. Golongan campuran: kombinasi antar metabolit sekunder atau metabolit 

sekunder dengan metabolit primer (Saifudin, 2014). 

 

2.7 Tinjauan Tentang Metode In Silico 

2.7.1 Definisi Metode in Silico 

 Uji in silico  adalah suatu istilah untuk percobaan atau uji yang dilakukan 

dengan metode simulasi komputer. Uji in silico telah menjadi metode yang 

digunakan untuk mengawali penemuan senyawa obt baru dan untuk meningkatkan 

efisisensi dalam optimasi aktivitas senyawa induk. Kegunaan uji in silico adalah 

memprediksi, memberi hipotesis, memberi penemuan baru atau kemajuan dalam 

pengobatan dan terapi (Hardjono S., 2013).Metode in silico merupakan metode 

yang sekarang sering digunakan sebagai penemuan dan pengembangan suatu obat, 

metode ini dapat memberikan konstribusi penghematan rata-rata 140 juta dolar 

dan 0,9 tahun per obat (Markus et al., 2003). Informasi kimia pada metode insilico 

tampaknya sangat bermanfaat baik dari segi biaya maupun waktu (Manly et al., 

2001).Salah satu uji in silico yang digunakan adalah docking molekulkandidat 

senyawa obat dengan reseptor yang dipilih. (Hardjono S., 2013, Jensen F., 2007). 

 Perangkat lunak yang digunakan dalam pemodelan molekul untuk studi in 

silico pada umumnya berbasis linux, seperti : GOLD, DRAGON, GROMACS, 

DOCK, FLEXX, FRED, CDOCKER, SDOCKER, GEMDOCK, SURFLEX, dll., 

tetapi sekarang sudah banyak program yang berbasis windows, seperti : 

Autodock, ArgusLab, LeadIt, Molegro Virtual Docker, ChemOffice Ultra, 
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Hypercem, Accelrys Discovery Studio, Molecular Operating Environment 

(MOE), Mestro Schordinger, SYBYL, dll. (O’Donoghue et al., 2005). 

 

2.7.2 Perangkat Lunak Dalam Uji in Silico 

2.7.2.1 Autodock Vina 

AutoDock Vina adalah generasi baru perangkat lunak docking dari 

Molecular Graphics Lab. Vina mencapai peningkatan yang signifikan dalam 

akurasi rata-rata prediksi mode pengikatan, sementara juga naik dua lipat lebih 

cepat dari Autodock 4.1. 

Karena fungsi penilaian yang digunakan oleh AutoDock 4 dan AutoDock 

Vina berbeda dan tidak tepat, pada masalah tertentu, salah satu program dapat 

memberikan hasil yang lebih baik (Morris, 2013). Autodock Vina merupakan 

sebuah program baru untuk pendeteksian molekuler dan penyaringan virtual. Vina 

menggunakan metode optimasi gradien yang canggih dalam pengoptimalan 

prosedur lokal. Perhitungan gradien secara efektif memberikan algoritma optimasi 

“sense of direction” dari sebuah evaluasi tunggal. Dengan menggunakan 

multithreading, Vina dapat jauh lebih cepat dengan memanfaatkan CPU atau core 

CPU (Trott O. and Olson A.J., 2010). 

Docking molekul menggunakan Vina biasanya dilakukan menggunakan 

ukuran kotak default, yang dihitung berdasarkan koordinat ligan asli berinteraksi 

dengan protein yang menarik dalam struktur eksperimen. Namun, koordinat ligan 

terikat tidak selalu tersedia, berbeda dengan struktur kimianya itu diketahui. Juga, 

ukuran molekul bisa efektif dijelaskan oleh Radius of Gyration (Rg) yang secara 

luas indikator yang digunakan untuk dimensi dan distribusi massa dari sebuah 

molekul. Misalnya, analisis statistik menunjukkan hubungan langsung antara Rg 

dan kekompakan struktur protein (Jacques D. A. and Trewhella J., 2010 ; 

Lobanov M. et all., 2008). 

 

2.7.2.2  Discovery Studio 

  Discovery Studio adalah rangkaian perangkat lunak untuk mensimulasikan 

molekul kecil dan sistem makromolekul. Ini dikembangkan dan didistribusikan 

oleh Accelrys. Yang berfungsi  menghasilkan model struktur 3D menggunakan 
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MODELER Menentukan struktur tiga dimensi dan sifat makromolekul, seperti 

enzim, antibodi, DNA atau RNA adalah komponen fundamental untuk berbagai 

aktivitas penelitian. Discovery Studio memberikan portofolio komprehensif alat 

ilmiah terdepan dan tervalidasi di pasar, yang dapat membantu dalam setiap aspek 

penelitian berbasis makromolekul (Accelrys., 2017). 

 

2.7.2.3  Avogadro 

Avogadro dirancang untuk digunakan dalam kimia komputasi, molekuler 

pemodelan, bioinformatika, ilmu material, dan lain sebagainya. Menggambar 

struktur kimia dengan perangkat lunak Avogadro sanyat mudah dilakukan. Hanya 

dengan memilih Draw Tool lalu mulai untuk membuat rancangan molekul dari 

atom dan fragmen. Setelah struktur molekul selesai dibuat kemudian dapat dengan 

mudah dengan memilih ikon optimalkan geometri untuk merapikan gambar 

(Rayan B., and Rayan A., 2017). 

 

2.7.3 Jenis Metode in Silico 

2.7.3.1 Metode Untuk Visualisasi Gambar Senyawa 

   Visualisasi molekuler adalah aspek kunci dari analisis dan komunikasi 

dari studi docking molekular. Pengamatan secara visual dilakukan untuk 

mengamati perubahan posisi, konformasi, maupun interaksi intra atau antar 

molekul. Visualisasi yang baik akan memberikan manfaat yang signifikan pada 

berbagai studi seperti perancangan obat, interaksi molekul bahkan dinamika 

molekul. Visualisasi molekul dapat dilakukan pada perangkat lunak. Visualisasi 

dapat menunjukkan struktur molekul sehingga selain sebagai grafis juga dapat 

sebagai media komunikasi dan kolaborasi antara para ahli kimia komputasi serta 

publikasi (Accelerys, 2018). 

 Untuk visualisasi diperlukan format kode file sehingga dapat 

diterjemahkan komputer sebagai suatu gambaran struktur. Molekul harus 

dijabarkan dalam bentuk identifikasi jenis atom meliputi lambang atom, 

spesifikasi jenis atom, muatan dan keterangan lain bila diperlukan. Selanjutnya 

berdasarkan identifikasi jenis atom dan koordinat tersebut akan diterjemahkan 
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menjadi susunan atom – atom dan oleh komputer untuk panjang ikatan yang 

sesuai akan diterjemahkan menjadi ikatan atom. Gambaran umum ini berlaku 

untuk seluruh program visualisasi komputer, yang membedakan hanya aturan 

penulisan dan format detail yang lebih spesifik (Leach, 1996). 

 

2.7.3.2  Metode Untuk Uji Interaksi Obat-Reseptor 

 Uji interaksi obat dan reseptor dikenal juga dengan studi docking yaitu 

teknik komputasional untuk eksplorasi prediksi pengikatan dari substrat atau 

senyawa dengan reseptor, enzim atau binding site lainnya (Van de Waterbeemd, 

1997). 

Interaksi obat-reseptor sangat tergantung pada sifat geometri, konformasi, 

dan elektronik dari molekul obat dan reseptor. Perkembangan teori kimia kimia 

dan metode komputasional modern dipadukan dengan teknologi komputer 

canggih, mampu mesimulasikan proses ineraksi obat reseptor. Prinsip dasarnya 

adalah mengekspresikan sifat-sifat geometri, konformasi dan elektronik dari 

molekul obat dan reseptor menjadi fungsi energi, dan dengan meminimalkan 

fungsi energi akan didapatkan bentuk geometri yang optimal dan paling stabil 

yang mencerminkan kekuatan ikatan obat-reseptor. Kekuatan ikatan obat reseptor 

inilah yang dapat mempresentasikan aktivitas biologis obat, yang dinyatakan 

dengan docking score (Siswandono, 2011).  

Metode docking adalah prosedur komputasi yang mencoba untuk 

memprediksi non-kovalent pengikatan makromolekul atau, lebih sering, dari 

makromolekul (reseptor) dan kecil molekul (ligan) secara efisien, dimulai dengan 

struktur tak terikat, struktur yang diperoleh dari simulasi metode docking , atau 

pemodelan homologi, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memprediksi 

konformasi yang terikat dan afinitas pengikatan. Prediksi pengikatan molekul 

kecil ke protein sangat penting secara praktis karena digunakan untuk memilah 

perpustakaan virtual molekul mirip obat untuk mendapatkan petunjuk untuk 

pengembangan obat lebih lanjut. Docking juga bisa digunakan untuk mencoba 

memprediksi yang terikat konformasi pengikat yang diketahui, bila struktur holo 

eksperimental tidak tersedia (Trott and Olson, 2010).  
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2.7.4 Database Pendukung Perangkat Lunak Uji in Silico 

Perkembangan teknologi informasi saat ini, terutama internet, mampu 

menghadirkan ruang – ruang interaksi virtual dan menyediakan informasi yang 

dapat diakses secara cepat. Internet telah menjadi database terbesar setelah semua 

orang berpartisipasi memberikan informasi terbaik yang dimiliki. Database 

merupakan suatu kumpulan dara yang telah diatur sedemikian rupa sehingga 

digunakan untuk memudahkan penggunanya untuk suatu keperluan analisis. 

Informasi tentang kimia di internet tersedia dalam jumlah yang sangat memadai, 

antara lain:  

 

2.7.4.1 Protein Data Bank (PDB) 

  Protein Data Bank merupakan satu satunya penyedia dan penyimpan 

informasi berupa struktur 3D protein, asam nukleat dan struktur kompleks RSCB 

PDB daat diakses di https://www.rcsb.org/pdb Pada penelitian ini digunakan 

untuk mendukung metode docking dengan perangkat lunak AutoDock Vina dalam 

menyediakan ID reseptor senyawa obat yang akan di teliti. 

Dalam protein data bank terdapat molekul kehidupan yang ditemukan di 

semua organisme termasuk bakteri, yeast, tanaman, hewan dan manusia. Database 

dalam protein data bank tersedia tanpa biaya kepada pengguna dan diperbarui 

setiap minggu (Protein Data Bank, 2018). 

 

2.7.4.2 PubChem 

  PubChem adalah database kimia terbuka di National Instutues of Health 

(NIH). PubChem dapat digunakan untuk memasukkan data terkait dalam 

PubChem kemudian publik dapat menggunakannya. PubChem mengumpulkan 

informasi struktur kimia, sifat fisika kimia, aktivitas biologis, kesehatan, 

keamanan, data toksisitas dan lain-lain. Sejak diluncurkan pada tahun 2004, 

PubChem menjadi sumber informasi kimia untuk peneliti, pelajar dan publik.  

  PubChem berisi informasi kimia terbuka terbesar yang memiliki kurang 

lebih 94 juta senyawa yang didapatkan dari penelitian, usaha pengembangan, serta 

jurnal. Molekul yang tersedia di PubChem sebagian besar adalah molekul kecil 

https://www.rcsb.org/pdb
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dan juga molekul besar yaitu senyawa kimia obat, nukleotida, karbohidrat, lipid, 

peptida dan makromolekul modifikasi.(PubChem, 2018). 

  PubChem dirancang untuk memberikan informasi tentang aktivitas 

biologis molekul ukuran kecil, umumnya mereka yang memiliki ukuran molekul 

kurang dari 500 dalton. Penggabungan PubChem dengan Entrez sistem pencarian 

NCBI menyediakan sub atau struktur, struktur dengan kemiripan data bioaktivitas 

serta link ke informasi bersifat biologis dalam PubMed dan Sumber Protein 

Struktur 3D NCBI. Pada penelitian ini PubChem digunakan untuk mendukung 

AutoDock Vina. 

 

2.7.4.3 DrugBank 

  DrugBank adalah sebuah database online informasi obat dan reseptor obat 

yang komprehensif dan dapat diakses dengan gratis. Sebagai sumber 

bioinformatika dan keminformatika, DrugBank mengkombinasikan data obat 

seperti kimia, farmakologi dan farmasetik dengan informasi target obat seperti 

bentuk, struktur dan jalur yang komprehensif. Database DrugBank berisikan obat 

– obat yang tercantum di Wikipedia. DrugBank telah digunakan secara luas oleh 

industri obat, kimia medisinal, farmasis, dokter, pelajar dan masyarakat publik. 

Versi terakhir DrugBank mengandung 11.002 data obat yang dapat diakses 

dimanapun dengan gratis (DrugBank, 2018). 
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