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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Reseptor 

2.1.1 Definisi Reseptor 

Reseptor adalah molekul protein yang secara normal diaktivasi oleh 

transmitor atau hormon. Saat ini banyak reseptor yang telah banyak diklon dan 

diketahui urutan asam aminonya.Reseptor obat adalah suatu makromolekul dapat 

berupa lipoprotein, asam nukleat yang jelas dan spesifik terdapat dalam jaringan 

sel hidup, mengandung gugus-gugus fungsional atau atom-atom terorganisasi 

(Cartika, 2016).  Terdapat empat jenis reseptor utama yaitu: (Neal, 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 

membran. Reseptor ini berkaitan dengan respon fisiologis oleh second 

messenger. 

3. Reseptor inti untuk membentuk hormon steroid dan hormon tiroid terdapat 

dalam inti sel yang mengatur transktipsi dan selanjutnya sintesis protein. 

4. Kinase-linked receptor adalah reseptor pada permukaan yang mempunyai 

aktivitas tirosin kinase intrinsik (misal: reseptor insulin, sitokin dan faktor 

pertumbuhan). 

2.1.2 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 sentral yang 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
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 fungsi biologis. Gugus R yang berbeda-beda pada tiap jenis asam 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, 2014). 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 2. 1 Struktur Asam Amino 

Pengelompokkan asam amino berdasarkan: 

1. Sifat kelarutan di dalam air 

Tabel II. 1 Pengelompokan Asam Amino Berdasarkan Sifat Kelarutan 

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 

Gugus R Asam Amino Lambang  

Bermuatan - 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 Fenilalanin Phe atau F 

Triosin  Tyr atau Y 

Triptofan  Trp atau W 

 

 

Gambar 2. 2 Jenis Asam Amino pada Protein (Fowler and Roush, 2013) 
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2.2 Farmakodinamika Obat 

2.2.1 Mekanisme Kerja Obat 

Mekanisme kerja obat terjadi baik secara agonis maupun antagonis, dimana 

obat yang bekerja melalui ikatan reseptor akan menghasilkan atau menghambat 

respon. Mekanisme kerja obat secara agonis menganut sistem lock and key yang 

artinya reseptor sebagai komplemen atau gembok (lock) tepat dari struktur ruang 

yang akan ditempati oleh zat obat yang bersangkutan yang disebut anak kunci 

(key). Sedangkan, mekanisme kerja obat secara antagonis mampu menduki 

reseptor bersangkutan kemudian memblokir aktivitas hormon tersebut (Tjay dan 

Raharja, 2010). 

Jenis-jenis kerja obat adalah sebagai berikut: 

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. Obat Berstruktur Spesifik 

Obat berstruktur spesifik yaitu obat-obat yang memberikan aktifitas biologis 

akibat adanya ikatanobat dengan reseptor atau akseptor spesifik. Aktivitas 

biologisnya dihasilkan dari struktur kimia yang beradaptasi ke dalam struktur 
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respetor dalam bentuk tiga dimensi dalam organisme dan membentuk kompleks 

(Siswandonodan Soekardjo, 2000). 

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. 

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 

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. 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 

kationprotein berupa gugus amino yang terdapat pada asam-asam amino 
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sepertilisin, glutamin, asparain, arginin, glisin, dan histidin. Gugus-gugus 

anionprotein berupa gugus-gugus karboksilat, misal pada asam aspartat 

danglutamat, gugus sulfihidril, misal pada metionin dan gugus fosforil, misal pada 

asam nukleat. 

Obat yang mengandung gugus kation potensial, seperti R3NH+, R4N
+, dan 

R2C=NH2+, maupun anion potensial, seperti RCOO-, RSO3-, dan RCOS- dapat 

membentuk ikatan ion dengan gugus reseptor atau protein yang bermuatan 

berlawanan (Siswandono dan Soekardjo., 2000). 

3. Interaksi Ion 

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 dipol lain, baik yang mempunyai 

daerah kerapatan elektron tinggi maupun rendah (Siswandono dan Soekardjo, 

2000). 

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, dan F. 

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

OH—N,OH—F, NH—O, NH—H, dan NH—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). 

5. Ikatan Van Der Waals 

Ikatan Van Der Waals merupakan kekuatan tarik menarik antaramolekul 

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

Ikatan ini terjadi karena sifat kepolarisasian molekul atauatom. Meskipun secara 

individu lemah tetapi hasil penjumlahan ikatan Van Der Waals merupakan faktor 

pengikat yang cukup bermakna, terutamauntuk senyawa-senyawa yan mempunyai 

berat molekul tinggi. Ikatan Van Der Waals terlibat pada interaksi cincin benzen 
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dengan daerah bidang datar reseptor dan pada interaksi rantai hidrokarbon dengan 

makromolekul atau reseptor (Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

6. Ikatan Hidrofob 

Ikatan hidrofob merupakan salah satu kekuatan penting padaproses 

penggabungan daerah non polar molekul obat dengan daerah nonpolar 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 

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). 

7. 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. 

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:, R3N:, dan R-S:-S-R yang juga dapat berfungsi sebagai aseptor 

proton dalam ikatan hidrogen. 
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Sebagai aseptor elektron adalah: 

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

senyawa-senyawa lain yang mempunyaigugus pendorong elektron sangat 

kuat. 

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

(Siswandono dan Soekardjo, 2000). 

Tabel II. 1 Tipe Ikatan Kimia Beserta Contoh dan Kekuatannya 

Tipe Ikatan Kekuatan Ikatan 

(kkal/mol) 

Contoh 

Kovalen  40-140 CH3........OH 

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 

 

8. Ikatan Sigma (σ) 

 

 σ bond σ bond 

 

Gambar 2. 3 Ikatan Sigma (Michael, 2013) 

 

Ikatan sigma (σ) adalah ikatan yang terbentuk melalui tumpang tindih linear 

antara dua orbital atom yang menghasilkan daerah dengan densitas elektron yang 

tinggi dan berpenampang lingkar melintang yang terkonsentrasi diantara 2 inti 

bermuatan positif, mengalahkan tolakan elektrostatik keduanya (Harwood et al., 

2008). 
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9. Ikatan Pi (π) 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Ikatan Pi (Clark, 2010) 

Ikatan pi (π) adalah ikatan yang terbentuk melalui tumpang tindih antar sisi 

dari dua atom orbital p. Berhubung bentuk orbital p seperti dambel, daerah dengan 

densitas elektron yang tinggi ditemukan berbentuk seperti pisang di atas dan di 

bawah sebuah bidang yang mengandung kedua atom, tetapi tanpa densitas 

elektron pada bidang tersebut (Harwood et al., 2008). 

Tipe-tipe interaksi ikatan π: 

1) Interaksi logam π: interaksi antara logam dan permukaan sistem π, logam 

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

and Tarr, 2010). 

2) Interaksi polar π: melibatkan interaksi dari molekul polar dan quadrupole 

pada sistem π (Battaglia, 1980). 

3) Interaksi aromatik-aromatik (π stacked): melibatkan interaksi molekul 

aromatik satu sama lain (Hunter et al., 1990). 

4) Interaksi anion π: interaksi anion dengan sistem π (Schottel, 2008). 

5) Interaksi kation π: interaksi kation dengan sistem π (Dougherty and Ma, 

1997). 

6) Interaksi CH-π: interaksi C-H dengan sistem π, interaksi ini dapat dipelajari 

dengan teknik eksperimental maupun teknik komputasi (Sundararajan et al., 

2002). 

Ikatan ini mengacu pada interaksi nonkovalen yang tarik menarik dengan 

benzen, karena mengandung ikatan π. Interaksi ini terdapat pada penumpukan 

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

sintesis langsung. 
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2.2.3 Teori Interaksi Obat – Reseptor 

1. Teori Klasik 

Teori Klasik menyebutkan bahwa respon biologis timbul bila ada interaksi 

antara tempat atau struktur dalam tubuh yang karakteristik atau sisireseptor, 

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 reseptor 

(Siswandono dan Soekardjo., 2000). 

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 

E  : efek biologis yang dihasilkan 

Lalu proses interaksi obat-reseptor menurut Ariens-Stephenson dijelaskan dengan 

bagan sebagai berikut: 

              Afinitas   efikasi  

O + R  ======== Komplek O-R    respon biologis  

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 

3. Teori Gangguan Makromolekul 

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

gangguan molekul. Interaksi mikromolekul obat dengan makromolekul protein/ 
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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 sehingga 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 Alergi 

2.3.1 Definisi 

Alergi disebut juga hipersensitivitas menggambarkan reaktivitas khusus dari 

tuan rumah (host) terhadap suatu unsur eksogen, yang timbul pada kontak kedua 

kali atau berikutnya. Reaksi hipersensitivitas ini meliputi sejumlah peristiwa auto-

imun dan alergi serta merupakan kepekaan berbeda terhadap suatu antigen 

eksogen atas dasar proses imunologi (Tjay dan Rahardja, 2010).  

Istilah hipersensitivitas digunakan untuk menggambarkan gejala atau tanda 

yang dapat direproduksi secara obyektif yang diprakarsai oleh paparan stimulus 

yang didefinisikan pada dosis yang dapat ditoleransi oleh orang normal 

(Johansson et al., 2003).  Menurut Gell dan Coombs, reaksi hipersensitivitas dapat 

dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe I, II, III dan IV. 

Tabel II. 2 Klasifikasi Reaksi Imunologi (Gell and Coombs, 1968) 

Tipe Mediator Reaksi 

I IgE Langsung 

II IgG, IgM Sitotoksik 

III Kompleks Ag-Ab Kompleks imun 

IV Sel T Sel termediasi 
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2.3.2 Patofisiologi 

Reaksi alergi dibedakan dalam fase sensitisasi dan elisitasi yang terdiri atas 

tahap aktivasi dan tahap efektor (Natalia, 2015). Pertama adalah fase sensitisasi, 

di mana Antigen Presenting Cells (APCs) mengambil alergen untuk pertama 

kalinya dan bermigrasi ke kelenjar getah bening regional. Ada sel T naif utama, 

yang berkembang menjadi sel efektor dan sel memori T immunoglobulin alergen 

spesifik (misalnya IgE) kemudian diproduksi dan dapat berkontribusi pada 

peningkatan efikasi pertahanan alergen pada pemaparan ulang. Fase ini secara 

klinis diam dan memakan waktu antara 8 dan 15 hari. Fase kedua adalah fase 

elisitasi, yang berarti induksi reaksi inflamasi pada pertemuan kedua alergen. Sel 

memori T dan imunoglobulin spesifik (misalnya, IgE) yang terikat pada 

permukaan sel jaringan APCs dengan cepat merespons struktur antigenik yang 

diketahui dari alergen dan memulai sebuah kaskade, yang akhirnya menyebabkan 

reaksi peradangan kronis. Penundaan penampilan klinis dari reaksi alergi tertentu 

sangat bervariasi dan terutama bergantung pada jenis jaringan dan sel yang 

terlibat: durasi berkisar dari beberapa menit (hipersensitivitas tipe-langsung) 

sampai sekitar 48 jam (hipersensitivitas tipe tertunda) (Bubnoff et al.,  2001). 

 

Gambar 2. 5 Jalur Reaksi Alergi (Bubnoff et al.,  2001) 

Reaksi alergi akut disebabkan oleh pelepasan histamin dan mediator lipid 

yang disebabkan antigen dari sel mast. Pada kulit dan saluran pernapasan, basofil 
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(tidak ditunjukkan) juga dapat berpartisipasi dalam reaksi alergi jaringan. Reaksi 

alergi kronis, termasuk reaksi fase lambat, dapat bergantung pada kombinasi jalur, 

termasuk perekrutan eosinofil, pembebasan produk sel mast oleh faktor pelepasan 

histamin, dan peradangan neurogenik yang melibatkan neurotrofin dan 

neuropeptida. MHC menunjukkan kompleks histokompatibilitas utama (Mackay 

et al.,  2001). 

Pada kontak pertama dengan alergen, makrofag atau sel dendritik yang 

berperan sebagai Antigen Precenting Cells (APCs) akan menangkap aeroalergen 

yang menempel di permukaan mukosa hidung. Alergen yang terdeposit pada 

mukosa hidung tersebut kemudian diproses oleh makrofag atau sel dendritik yang 

berfungsi sebagai fagosit dan APCs menjadi peptida pendek yang terdiri atas 7-14 

asam amino yang berikatan dengan tempat pengenalan antigen dari komplek 

MHC (Major Histocompatibility Complex) kelas II. APC ini akan mengalami 

migrasi ke adenoid, tonsil atau limfonodi yang kemudian dipresentasikan pada sel 

Th naif (Natalia, 2015). 

2.3.3 Epidemiologi 

Alergi adalah salah satu penyebab paling umum penyakit kronis. Penyakit 

ini meningkat dalam prevalensi sehingga menambah beban biaya perawatan 

kesehatan (Mackay et al., 2001). Diperkirakan lebih dari 20% populasi di seluruh 

dunia menderita penyakit yang diperantarai oleh IgE, seperti asma, 

rinokonjungtivitis, dermatitis atopik atau eksema, dan anafilaksis (WHO, 2003). 

World Allergy Organization (WAO) melaporkan bahwa sekitar satu dari lima 

orang menderita beberapa jenis penyakit alergi seperti rhinitis alergi, asma, 

konjungtivitis, eksim, alergi makanan, alergi obat, dan reaksi alergi berat lainnya 

(Ruby, 2011). 

Di Indonesia, prevalensi alergi yang telah diteliti dengan kuisioner ISAAC 

(International Study of Asthma and Allergies in Childhood) pada anak sekolah 

dasar di Semarang didapatkan jumlah kasus alergi berturut-turut meliputi asma 

8,1%; rhinitis alergi 11,5%; dan eksema 8,2% (Nency, 2005). 

Penyakit alergi sering terjadi dan kejadiannya terus meningkat seiring 

perkembangan teknologi dan pencemaran lingkungan yang semakin parah. 
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Penyakit alergi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar yang meliputi 

biaya perawatan kesehatan, kehilangan pekerjaan dan jam sekolah, dan 

menurunkan kualitas hidup. Hal ini terjadi tidak hanya di negara-negara industri 

dan negara maju tetapi juga di daerah-daerah miskin yang luas di seluruh dunia 

(Rusconi et al, 2007). 

2.4 Obat Antialergi 

Sebagai tindakan pertama perlu diusahakan identifikasi dari alergen 

penyebab alergi dan menyingkirkannya. Misalnya, bulu hewan piaraan (anjing, 

kucing dan sebagainya) serta debu rumah. Selain menghindari alergen, obat-

obatan juga dapat digunakan untuk menghalau gejala alergi (Tjay dan Rahardja, 

2010). Menurut World Allergy Organization, kelas obat antialergi meliputi 

antihistamin H1, glukokortikoid, dan antileukotrien (Ruby, 2011). 

Tabel II. 3 Golongan Obat Antialergi 

Golongan Obat Nama Obat Pustaka 

Antihistamin H1 

(generasi I) 

 

Difenhidramin [1] [3] 

Carbinoksamin [1] 

Prilamin [1] 

Tripleenamine [1] 

Hidroksizin [1] [3] 

Meklizin [1] 

Klorfeniramin [1] [3] 

Bromfeniramin [1] [3] 

Prometazin [1] [3] 

Siproheptadin [1] [3] 

Feksofenadin [1] [3] 

Loratadin [1] [3] 

Cetirizin [1] [3] 

Akrivastin [3] 

Bepostatin Basilat [3] 

Desklorfeniramin Maleat [3] 

Desloratadin [3] 

Dimenhidrinat [3] 

Feniramin Maleat [3] 

Klemastin [3] 

Rupatadin [3] 

Terfenadin [3] 

Triprolidin [3] 

Kortikosteroid Deksametason [2] 

Flutikason Propionat [3] 
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Golongan Obat Nama Obat Pustaka 

Mometasonfuroat Monohidrat [3] 

Antileukotrien Zafirlukast [3] 

Montelukast [3] 

 

Keterangan Pustaka: 

[1] Ganiswarna, 1995     [3] BPOM RI, 2017 

[2] Goodman and Gilman., 2007 

2.4.1 Antihistamin H1 

Antihistamin adalah zat-zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek 

histamin terhadap tubuh dengan jalan memblok reseptor histamin (penghambatan 

saingan). Pada awalnya hanya dikenal satu tipe antihistamin, tetapi setelah 

ditemukannya jenis reseptor khusus pada tahun 1972, yang disebut reseptor H2, 

maka secara farmakologis reseptor histamin dapat dibagi dalam dua tipe, yaitu 

reseptor H1 dan reseptor H2 (Tjay dan Rahardja, 2010). 

Antihistamin H1 menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus 

dan bermacam-macam otot polos, selain itu antihistamin H1 bermanfaat untuk 

mengobati reaksi hipersensitivitas atau keadaan lain yang disertai pelepasan 

histamin endogen yang berlebihan (Ganiswarna, 1995). 

Setelah dilepaskan, histamin mempunyai efek lokal atau meluas pada otot 

polos dan kelenjar. Antihistamin bekerja dengan cara kontraksi otot polos, seperti 

pada bronkus dan usus, tetapi merelaksasi pembuluh darah atau vasodilator. 

Histamin juga merupakan stimulus kuat dari sekresi asam lambung. 

Bronkokontriksi dan kontraksi usus dimediasi oleh reseptor H1 sedangkan sekresi 

lambung berasal dari aktivasi reseptor H2 (Goodman and Gilman., 2007). 

Golongan ini dapat menanggulangi gejala alergi secara efektif, terutama 

bersin dan gatal-gatal di mata. Bila digunakan pada waktunya, obat ini berdaya 

pula menekan produksi mediator dalam mast cells dengan efek meringankan 

reaksi alergi lambat (Tjay dan Rahardja, 2010). 

Contoh obat yang bekerja pada reseptor antihistamin H1 yaitu 

difenhidramin, karbinoksamin, pyrilamin, hidroksizin, meklizin, klorfeniramin, 

bromfeniramin, cetirizin, loratadin, dan siproheptadin. Diphenhydramine telah 

umum digunakan sebagai antihistamin pilihan untuk reaksi alergi makanan akut 
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yang diberikan segera dengan onset sekitar 15-60 menit (Albert, 1975). 

Difenhidramin adalah terapi yang efektif untuk demam dan alergi sehingga 

banyak diresepkan (Geiger and Howard, 2007). 

 

Gambar 2. 6 Struktur Difenhidramin (PubChem, 2017) 

 Difenhidramin adalah antihistamin golongan etanolamin. Antagonis H1 

histamin digunakan sebagai antiemetik, antitusif, untuk dermatosis dan pruritus, 

untuk reaksi hipersensitivitas, antiparkinson, dan sebagai bahan dalam sediaan 

obat flu. Difenhidramin memiliki beberapa efek antimuskarinik dan efek samping 

mengantuk. 

Antihistamin golongan etanolamin ini memiliki aktivitas antimuskarinik 

yang signifikan dan menghasilkan obat penenang yang ditandai pada kebanyakan 

pasien. Selain gejala alergi yang biasa, obat ini juga mengobati batuk dan mual 

iritan, mual, dan vertigo yang terkait dengan mabuk perjalanan. Ini juga biasa 

digunakan untuk mengobati gejala ekstrapiramidal akibat obat dan juga untuk 

mengobati kasus ringan penyakit Parkinson. Difenhidramin bukan mencegah 

pelepasan histamin, seperti halnya kromolin dan nedokromil, difenhidramin 

bersaing dengan histamin bebas untuk mengikat situs reseptor HA. Difenhidramin 

secara kompetitif menentang efek histamin pada reseptor HA di saluran GI, 

rahim, pembuluh darah besar, dan otot bronkial. Turunan etanolamin memiliki 

aktivitas antikolinergik yang lebih besar daripada antihistamin lainnya, yang 

mungkin menyebabkan efek antidiskinetik. Tindakan antikolinergik ini 

tampaknya disebabkan oleh efek antimuskarinik sentral, yang juga mungkin 

bertanggung jawab atas efek antiemetiknya, walaupun mekanisme pastinya tidak 

diketahui (DrugBank, 2017). 
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2.4.2 Kortikosteroid 

Kortikosteroid adalah derivat hormon steroid yang dihasilkan oleh kelenjar 

adrenal. Hormon ini memiliki peranan penting seperti mengontrol respon 

inflamasi. Hormon steroid dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu glukokortikoid 

dan mineralokortikoid. Glukokortikoid memiliki efek penting pada metabolisme 

karbohidrat dan fungsi imun, sedangkan mineralokortikoid memiliki efek kuat 

terhadap keseimbangan cairan dan elektrolit (Katzung, 2012; Gilman, 2012; 

Johan, 2015). 

Kortikosteroid digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi alergi seperti 

rinitis alergi, poliartritis nodosa, lupus eritematosus, dan penyakit kulit 

(dermatitis), peradangan, dan insufisiensi adrenal, termasuk untuk asma. 

Kortikosteroid dalam dosis kecil sudah cukup kuat berefek sebagai antiinflamasi 

dan antialergi, serta anti peradangan (Junaidi, 2012). 

Comtoh obat kortikosteroid yaitu deksametason, flutikason propionat dan 

mometasonfuroat monohidrat.Deksametason merupakan salah satu kortikosteroid 

sintetis terampuh. Kemampuannya dalam menaggulangi peradangan dan alergi 

kurang lebih sepuluh kali lebih hebat dari pada yang dimiliki prednisone 

(Katzung, 2012). Deksametason merupakan salah satu glukokortikoid dengan efek 

terapi yang lebih kuat dari senyawa lainnya, banyak beredar di masyarakat dengan 

harga yang murah, dan masih menjadi obat antiinflamasi andalan di masyarakat 

(Samsuri dkk, 2011).  

 

Gambar 2. 7 Struktur Deksametason (PubChem, 2017) 

Deksametason adalah agonis glukokortikoid. Deksametason yang tidak 

terikat melintasi selaput sel dan berikatan dengan afinitas tinggi terhadap reseptor 

glukokortikoid sitoplasma tertentu. Kompleks ini berikatan dengan elemen DNA 
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(elemen respons glukokortikoid) yang menghasilkan modifikasi transkripsi dan, 

oleh karena itu, sintesis protein untuk mencapai penghambatan infiltrasi leukosit 

di tempat peradangan, gangguan fungsi mediator respons inflamasi, penekanan 

respon imun humoral, dan pengurangan edema. Efek antiinflamasi deksametason 

diperkirakan melibatkan protein penghambat fosfolipase A2, lipokortin, yang 

mengendalikan biosintesis mediator kuat peradangan seperti prostaglandin dan 

leukotrien (DrugBank, 2017). 

2.4.3 Antileukotrien 

Antileukotrien merupakan pilihan terapi mediator khusus untuk rinitis alergi 

dan asma. Antileukotrien dikelompokkan dalam dua kelompok cysteinyl 

leukotriene receptor antagonists (LTRAs) yang mekanisme kerjanya dengan 

menghalangi reseptor leukotrien kemudian dapat menghalangi respon organ akhir 

leukotrien dan kelompok penghambat sintesis leukotrien dengan mekanisme 

menghambat biosintesis leukotrien sisteinil (Baccioglu et al., 2013). 

Contoh obat yang memiliki mekanisme antagonis leukotrien atau 

antileukotrien yang banyak dipasaran yaitu zafirlukast dan montelukast. 

Montelukast adalah antileukotrien yang umum digunakan, dan satu-satunya agen 

tersebut disetujui untuk digunakan pada pasien anak-anak (Amlani, 2011). 

 

Gambar 2. 8 Struktur Montelukast (PubChem, 2017) 

Montelukast adalah antagonis reseptor leukotrien yang digunakan untuk 

perawatan asma dan untuk meringankan gejala alergi musiman. Biasanya 

diberikan secara oral. Montelukast memblokir aksi leukotrien D4 pada reseptor 

cysteinyl leukotrien CysLT1 di paru-paru dan tabung bronkial dengan 

mengikatnya. Hal ini mengurangi bronkokonstriksi yang disebabkan oleh 
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leukotrien, dan berakibat pada kurang peradangan. Karena mekanismenya, 

montelukast tidak berguna untuk pengobatan serangan asma akut. Sekali lagi 

karena mekanismenya yang sangat spesifik, ia tidak berinteraksi dengan obat 

alergi lainnya seperti teofilin. 

Montelukast secara selektif antagonis leukotrien D4 (LTD4) pada reseptor 

cysteinyl leukotrien (CysLT1) pada jalan napas manusia. Montelukast 

menghambat efek LTD4 pada reseptor CysLT1, mencegah edema jalan nafas, 

kontraksi otot polos, dan peningkatan sekresi lendir (DrugBank, 2017). 

2.5 Pemanfaatan Tanaman Obat Tradisional sebagai Antialergi 

2.5.1 Kunyit (Curcuma longa) 

 

Gambar 2. 9 Rimpang Kunyit (Curcuma longa Rhizoma) (Litbang Departemen 

Pertanian, 2017) 

1. Klasifikasi dan Morfologi Kunyit 

Klasifikasi tanaman kunyit (Curcuma longa L.) adalah sebagai berikut: 

(Hapsoh dan Hasanah., 2011) 

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Sub-divisio  : Angiospermae  

Kelas   : Monocotyledoneae  

Bangsa  : Zingiberales  

Suku   : Zingiberaceae  

Marga   : Curcuma  

Jenis   : Curcuma longa L. 

Kunyit (Curcuma longa) termasuk salah satu tanaman rempah dan obat asli 

dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman tumbuh tegak dengan mencapai ketinggian 

1,0-1,5 m. Memiliki batang semu yang dililit oleh pelepah-pelepah daun. Daun 
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tanaman runcing dan licin dengan panjang sekitar 30 cm dan lebar 8 cm. Bunga 

muncul dari batang semu dengan panjang sekitar 10-15 cm. Warna bunga putih 

atau putih bergaris hijau dan terkadang ujung bunga berwarna merah jambu. 

Bagian utama dari tanaman adalah rimpangnya yang berada di dalam tanah. 

Rimpang ini biasanya tumbuh menjalar dan rimpang induk biasanya berbentuk 

elips (Agoes, 2010). 

2. Pemanfaatan 

Kunyit memiliki efek farmakologis seperti, melancarkan darah dan vital 

energi, menghilangkan sumbatan peluruh haid, antiradang (antiinflamasi), 

mempermudah persalinan, antibakteri, memperlancar pengeluaran empedu 

(kolagogum), peluruh kentut (karminatif) dan pelembab (astringen) (Said, 2007). 

Kunyit mempunyai khasiat sebagai jamu dan obat tradisional untuk berbagai jenis 

penyakit, senyawa yang terkandung dalam kunyit (kurkumin dan minyak atsiri) 

mempunyai peranan sebagai antioksidan, antitumor dan antikanker, anti pikun, 

menurunkan kadar lemak dan kolesterol dalam darah dan hati, antimikroba, 

antiseptik dan antiinflamasi (Hartati dan Balittro., 2013). Kemudian sebuah 

penelitian secara in vivo membuktikan bahwa kunyit (Curcuma longa) 

mempunyai aktivitas antialergi pada iritasi kulit kelinci (Acevedo et al., 2016). 

3. Kandungan Kimia 

Senyawa kimia utama yang terkandung dalam kunyit adalah kurkuminoid 

atau zat warna, yakni sebanyak 2,5-6%. Pigmen kurkumin inilah yang memberi 

warna kuning orange pada rimpang (Winarto, 2004). Salah satu fraksi yang 

terdapat dalam kurkuminoid adalah kurkumin. Komponen kimia yang terdapat 

didalam rimpang kunyit diantaranya minyak atsiri, pati, zat pahit, resin, selulosa 

dan beberapa mineral. Kandungan minyak 7 atsiri kunyit sekitar 3-5%. Disamping 

itu, kunyit juga mengandung zat warna lain, seperti desmetoksikurkumin dan 

biodesmetoksikurkumin (Winarto, 2004). Pada rimpang kunyit terdapat 

kandungan diantaranya kurkumin, sineol, limonen, kurkufenol, germacrol, dan 

lain-lain (Awasthi and Dixit., 2009)* 

*Kandungan pada rimpang kunyit dapat dilihat pada Lampiran 5. 
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4. Uji yang Pernah Dilakukan  

Sebuah penelitian secara in vivo membuktikan bahwa kunyit (Curcuma 

longa) mempunyai aktivitas antialergi pada iritasi kulit kelinci (Acevedo et al., 

2016). Dua puluh empat kelinci albino putih dibagi secara acak menjadi 2 

kelompok. Kelompok A menerima ekstrak atom yang diencerkan dalam larutan 

garam fisiologis dan kelompok B menerima pengenceran dengan Freund 

Adjuvant (FA). Kemudian, bagian belakang masing-masing kelinci dibagi 

menjadi 4 kuadran. Terjadinya eritema dan edema dicatat sesuai dengan sistem 

penilaian Draize dan indeks iritasi primer. Kesimpulannya dari tanda klinis dan 

histopatologis, bahwa pemberian ekstrak rimpang dari C. longa, bunga C. lutea, 

dan daun A. muricata tidak memiliki efek antigenik namun dapat memiliki efek 

antialergenik dalam model iritasi kulit pada hewan coba kelinci (Acevedo et al., 

2016). 

2.5.2 Teh Hijau (Camellia sinensis) 

 

Gambar 2. 10 Daun Teh Hijau (Camellia sinensis Folium) (Litbang Departemen 

Pertanian, 2015). 

1. Klasifikasi dan Morfologi Teh Hijau 

Sistematika tumbuhan teh hijau adalah sebagai berikut: (Tuminah, 2004 dan 

Mahmood et al., 2010) 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Theales 

Suku  : Theaceae 
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Marga  : Camellia 

Jenis  : Camellia sinensis 

Tanaman teh (Camellia sinensis) adalah spesies tanaman yang daun dan 

puuk daunnya digunakan untuk membuat teh. Tanaman teh dapat tumbuh dengan 

baik di daerah yang beriklim sejuk. Keadaan geografis di Indonesia yang sebagian 

terdiri dari pegunungan merupakan daerah yang cocok untuk pertumbuhan 

tanaman teh. Teh dikelompokkan menjadi teh putih, teh hijau, teh oolong, dan teh 

hitam yang semuanya didapat dari spesies Camellia sinensis tetapi diproses secara 

berbeda untuk memperoleh tingkat oksidasi yang berbeda (Agoes, 2010). 

Tanaman teh umumnya ditanam di perkebunan, dipanen seara manual dan 

dapat tumbuh pada ketinggian 200-2.300 m dpl. Teh berasal dari kawasan India 

bagian Utara dan Cina Selatan. Pohon kecil, karena seringnya pemangkasan maka 

tampak seperti perdu. Bila tidak dipangkas, akan tumbuh kecil ramping setinggi 

5-2 m, dengan bentuk tajuk seperti kerucut. Batang tegak, berkayu, bercabang-

cabang, ujung ranting dan daun muda berambut halus. Daun tunggal, bertangkai 

pendek, letak berseling, helai daun kaku seperti kulit tipis, bentuknya elips 

memanjang, ujung dan pangkal runcing, tepi bergerigi halus, pertulangan 

menyirip, panjang 6-18 cm, lebar 2-6 cm, warnanya hijau, permukaan mengkilap. 

Bunga di ketiak daun, tunggal atau beberapa bunga bergabung menjadi satu, 

berkelamin dua, garis tengah 3-4 cm, warnanya putih cerah dengan kepala sari 

berwarna kuning, harum. Buahnya buah kotak, berdinding tebal, pecah menurut 

ruang, masih muda hijau, setelah tua cokelat kehitaman. Biji keras, 1-3 cm. Pucuk 

dan daun muda yang digunakan untuk pembuatan minuman teh. Perbanyakan 

dengan biji, setek, sambungan atau cangkokan (Dalimartha, 1999). 

2. Pemanfaatan 

Saat ini, masyarakat Asia termasuk Indonesia mempercayai bahwa teh hijau 

mengandung zat yang berguna untuk pencegahan dan penyembuhan berbagai 

jenis penyakit antara lain sebagai antikarsinogenik, antimetastatik, antioksidatif, 

antihipertensi, antihiperkolesterolemia, antikaries gigi, antibakterial, dan 

imunomodulator atau antialergi. Hasil penelitian oleh Maeda-Yamamoto et al., 

menemukan bahwa teh hijau bermanfaat sebagai antialergi. Hal ini diduga karena 
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daun teh hijau mengandung senyawa aktif yang dipercaya untuk bertanggung 

jawab dalam memberikan kontribusi positif bagi kesehatan manusia, yaitu 

polifenol (Yusni dkk, 2015). 

3. Kandungan Kimia 

Kandungan senyawa kimia dalam daun teh dapat digolongkan menjadi 4 

kelompok besar yaitu: (1) golongan fenol; (2) golongan bukan fenol; (3) golongan 

aromatis; dan (4) enzim. Kempat kelompok tersebut bersama-sama mendukung 

terjadinya sifat-sifat baik pada teh, apabila pengendaliannya selama pengolahan 

dapat dilakukan dengan tepat. Golongan fenol yang terkandung dalam teh hijau 

terdiri dari katekin dan flavonol sedangkan golongan bukan fenol yaitu 

karbohidrat, pektin dan alkaloid (Junianty, 2013).  

Polifenol dalam teh hijau digolongkan sebagai cathechin yaitu cathechin, 

gallaogatechin, epicatechin, epigallocatechin, epicatechingallate, dan 

epigallocatechingallate (EGCG). EGCG adalah senyawa paling aktif. Senyawa 

lain yang ditemukan dalam teh hijau adalah alkaloid yang terdiri atas kafein, 

theobromin dan teofilin yang bersifat stimulan (Agoes, 2010).Pada golongan 

flavonoid pada teh hijau terdapat senyawa myricerin, quercetin dan kaempferol. 

Senyawa myricerin, quercetin dan kaempferol dilaporkan terkandung dalam buah 

dan sayuran untuk waktu yang lama dengan potensi antioksidan yang poten 

(Jeganathan et al., 2016)* 

*Kandungan pada daun teh hijau dapat dilihat pada Lampiran 5. 

4. Uji yang Pernah Dilakukan 

Studi terbaru secara in vitro menunjukkan efek menguntungkan teh hijau 

(Camellia sinensis)  pada alergi. Penambahan ekstrak teh hijau baik sebagai (a) 

dosis tunggal, atau (b) dosis harian yang berulang, menekan produksi IgE dengan 

penekanan meningkat dari waktu ke waktu (sampai 90%; p <0,05). Penekanannya 

bergantung pada dosis dengan konsentrasi tertinggi yang menghasilkan penekanan 

terbesar. Kesimpulannya, penekanan GTE terhadap produksi IgE in vitro tidak 

terkait dengan sel apoptosis atau nekrosis. Studi klinis tentang suplemen teh hijau 
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dijamin untuk menguji keefektifan terapeutiknya pada alergi, asma, dan dermatitis 

atopik (Hassanain et al., 2010). 

2.6 Senyawa Metabolit Sekunder Tanaman 

Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang dihasilkan tumbuhan yang 

tidak memiliki fungsi langsung pada fotosintesis, pertumbuhan atau respirasi, 

transpor solut, translokasi, sintesis protein, asimilasi nutrien, diferensiasi, 

pembentukan karbohidrat, protein dan lipid. Metabolit sekunder yang 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 obat 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, 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 in silico tampaknya sangat bermanfaat baik dari segi 
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biaya maupun waktu (Manly et al., 2001). Salah satu uji in silico yang digunakan 

adalah docking molekul kandidat 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, 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 

1. AutoDock Vina 

AutodockVina 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, 2009). 

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 yang diketahui. 

Ukuran molekul dapat 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 
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dan kekompakkan struktur protein (Jacques and Trewhella., 2010; Lobanov et al., 

2008). 

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 

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). 

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 Optimize Energy untuk merapikan gambar (Rayan 

and Rayan., 2017). 

4. Marvin Sketch 

Marvin Sketch adalah editor kimia canggih untuk menggambar struktur 

kimia, molekul, dan reaksi.MarvinSketch memiliki serangkaian fungsi yang luas 

untuk memungkinkan gambar senyawa kimia, reaksi, struktur molekul yang cepat 

dan akurat. Selain itu, MarvinSketch memiliki pengecek valensi dan struktur yang 

terintegrasi. MarvinSketch tidak hanya menerjemahkan kimia menjadi digital, 

tetapi juga mendukung pemilihan format file kimia standar yang paling dikenal 

secara industri (Chemaxon, 2018). 

5. SPSS 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) adalah sebuah program 

komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika yang dipublikasikan 
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oleh SPSS Inc. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data 

secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data 

mentahnya, maka data dalam Data Editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris 

(cases) dan kolom (variables). Case berisi informasi untuk satu unit analisis, 

sedangkan variable adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing 

kasus. Kemudian hasil analisis muncul dalam SPSS Output Navigator 

(Kemdikbud RI, 2014). 

2.7.3 Jenis Metode in Silico 

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

1997). Tujuan dari docking molekuler adalah untuk memprediksi non-kovalent 

interaksi antara ligan dan reseptornya protein (Brooijmans and Kuntz., 2003;  

Yuriev and Ramsland., 2013). 

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).  

Afinitas pengikatan atau energi ikatan merupakan aspek penting yang harus 

diperhatikan pada interaksi suatu molekul dengan makromolekul. Hasil dari 

energi ikatan yang rendah menandakan bahwa suatu senyawa tersebut 

membutuhkan energi yang sedikit untuk melakukan pengikatan atau interaksi. 

Sehingga jika nilai energi ikatan yang dihasilkan lebih rendah maka dapat 

meningkatkan potensi untuk melakukan pengikatan dengan protein target atau 

reseptor (Pujiastuti, 2017). 
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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:  

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. PubChem 

PubChem adalah database kimia terbuka di National Institutes 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. 

3. DrugBank 

DrugBank adalah sebuah database online informasi obat dan reseptor obat 

yang komprehensif dan dapat diakses dengan gratis. DrugBank 

mengkombinasikan data obat seperti kimia, farmakologi dan farmasetik dengan 

informasi target obat seperti bentuk, struktur dan jalur yang komprehensif. 

Database 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). 

 


