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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Pengobatan Antialergi 

Golongan Obat 

Tumbuhan Tradisional 

Nama Tumbuhan 
Kandungan 

Senyawa 

1. Antihistamin H1 

2. Kortikosteroid 

3. Antileukotrien 

Rimpang Kunyit (Curcuma 

longa Rhizoma) 

83 senyawa* 

Daun Teh Hijau (Camellia 

sinensis Folium) 

12 senyawa* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Bagan Kerangka Konseptual 

Uji Efektivitas 

Efektivitas dan Interaksi 

Molekul 

Uji Toksisitas 

Uji in Silico 

(Perangkat Lunak) 

Uji in Vitro 

(Sel atau Jaringan) 

Uji in Vivo 

(Hewan Uji) 

Autodock Vina dan 

Discovery Studio 

Efektivitas dari Antialergi 

Docking 

Ligan-Reseptor Obat 

Validasi Metode 

RMSD < 2 

 

Analisis Uji Senyawa  

Energi afinitas,  jenis ikatan, 

gugus farmakofor, dan 

residu asam amino. 

Keterangan : 

: Dilakukan penelitian 

          : Tidak dilakukan            

penelitian 

* : Tersedia pada Lampiran 5 
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Keterangan Bagan: 

Pada penelitian ini akan diuji efektivitas antialergi pada senyawa dalam 

tanaman terhadap reseptornya. Uji efektivitas dapat dilakukan dengan tiga cara 

yaitu secara in silico, in vitro dan in vivo. Ketiga metode tersebut mempunyai 

kekurangan dan kelebihan masing-masing dan saling mendukung. Namun, 

penelitian ini berfokus pada satu metode yakni in silico. Penggunaan metode in 

silico lebih kepada model prediksi secara komputasi. 

Tujuan dari prediksi secara in silico diantaranya sebagai uji pendahuluan 

sebelum dilanjutkan ke uji secara in vitro maupun in vivo, untuk screening 

senyawa uji yang banyak sebelum dilanjutkan ke tahap in vitro dan in vivo, untuk 

memprediksi toksisitas suatu senyawa, dan apabila senyawa uji yang akan diteliti 

tidak memungkinkan dilakukan secara langsung, dilakukan uji dengan 

menggunakan metode in vitro dan in vivo (Ekins et al., 2007). 

Uji aktivitas penelitian kali ini menggunakan metode docking dengan 

perangkat lunak Discovery Studio dan Autodock Vina. Sebelum dilakukan 

pengujian docking dibutuhkan validasi untuk menguji apakah protokol docking 

dapat digunakan dengan parameter nilai RMSD (Root Mean Square Deviation). 

Setelah nilai RMSD memenuhi maka dapat dilakukan docking dengan Autodock 

Vina. Aplikasi Autodock Vina digunakan untuk pendeteksian molekul dan virtual 

screening. Autodock Vina secara signifikan memperbaiki keakuratan prediksi 

jenis ikatan (Trott, 2009). Virtual screening merupakan suatu metode komputasi 

dengan performa yang tinggi untuk menganalisa suatu set database dari senyawa 

kimia untuk mengidentifikasi kandidat senyawa obat (Tang and Marshal., 2011).  

Luaran dari penelitian ini yaitu dapat memprediksi senyawa metabolit mana 

pada tanaman obat yang berpotensi serta mekanisme kerjanya sebagai antialergi. 

Penelitian ini juga dapat membuat prediksi dan memberikan penemuan atau 

kemajuan dalam dunia kedokteran dan terapi (Ekins et al., 2007).  Selain itu 

penelitian dengan metode in silico ini membutuhkan biaya yang lebih ringan serta 

waktu yang lebih efisien dibandingkan dengan screening secara farmakologi 

(Tang and Marshal., 2011). 

 


