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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, 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). 

2.1.2 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 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
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suatu ikatan peptida dan membentuk rantai polipeptida yang tidak bercabang dan 

akhirnya membentuk suatu protein (Harti, 2014). 

  

 

 

 

 

 

   

 

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  

Brmuatan - Asam aspartat Asp  atau D 

Asam glutamat Glu atau E 

Bermuatan + Histidin  His atau H 

Lisin  Lys atau K 

Arginin  Arg atau R 

Tidak Bermuatan Serin  Ser atau S 

Treonin  Thr atau T 

Gambar 2. 1 Struktur Asam Amino 
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Gugus R Asam Amino Lambang  

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 Macam Asam Amino Yang Terdapat Pada Protein (Fowler and 

Roush, 2013) 

2.2 Farmakodinamik Obat  

2.2.1 Mekanisme Kerja Obat 

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 
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fisika seperti :  absorbsi, kelarutan. Aktifitas termodinamika, tegangan permukaan, 

potensi oksidasi reduksi, mempengaruhi permeabilitas, depolarisasi membran, 

koagulasi protein, dan pembentukan kompleks kompleks (Fajarina, 2016). 

Ciri-ciri obat berstruktur non-spesifik adalah : 

a. Obat tidak bereaksi dengan reseptor spesifik 

b. Kerja biologisnya berlangsung degan aktifitas termodinamika 

c. Bekerja dengan dosis yang relatif besar 

d. Menimbulkan efek yang mirip walaupun strukturnya berbeda 

e. Kerjanya hampir tidak berubah pada modifikasi struktur 

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 (Fajarina, 2016). 

Karakteristik obat berstruktur spesifik : 

a. Efektif pada kadar rendah 

b. Modifikasi sedikit dalam struktur kimianya akan menghasilkan perubahan 

dalam aktifitas biologisnya  

c. Melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal 

d. Pada keadaan kesetimbangan, aktivitas biologisnya maksimal 

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

berstruktur non-spesifik 

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

atau pengaktifan kembali enzim-enzim tubuh 

g. 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 
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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 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. 

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-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 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,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). 
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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). 

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 

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.  

a. Sebagai donor elektron adalah : 
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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 

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 bond        σ bond 

 

 

Gambar 2. 3 Ikatan Sigma (Michael, 2013) 
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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 dkk, 2008). 

9. 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 dkk, 2008). 

Tipe-tipe interaksi ikatan pi 

a. 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). 

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

pada sistem pi (Battaglia dkk, 1980). 

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

aromatik satu sama lain (Hunter dkk, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 5 Interaksi anion-pi (Lucas, 2015) 

Gambar 2. 4 Ikatan pi (Clark, 2010) 
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d. Interaksi Anion-pi: interaksi anion dengan pi sistem (Schottel., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

e. Interaksi Cation-pi: interaksi kation dengan sistem pi (Dougherty dan Ma 

1997) 

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

dengan teknik eksperimental maupun teknik komputasi (Sundararajan 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 : 

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. 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 

Gambar 2. 6 Interaksi kation pi: (kiri). Interaksi dasar yang 

menunjukkan kation generik 
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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/ 

reseptor dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk konformasi reseptor 

sebagai berikut : 

a. Gangguan konformasi spesifik ( Specific Conformational Pertubation = 

SCP) 

b. 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) 
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2.3 Lipid 

2.3.1 Definisi lipid 

Lipid ialah senyawa organik yang memiliki sifat tidak larut dalam air, dan 

dapat diekstraksi oleh larutan organik nonpolar. Lipid merupakan salah satu zat 

makromolekul yang digunakan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Lipid 

mempunyai fungsi melindungi organ tubuh, membentuk sel, penghasil panas dalam 

tubuh, sebagai sumber asam lemak esensial, pelarut vitamin yang larut dalam 

lemak, pemberi rasa kenyang dan kelezatan. Lipid juga merupakan struktur penting 

dari membran sel, saraf dan merupakan komponen getah empedu. Lipid diperlukan 

oleh tubuh berasal dari dua sumber yaitu dari luar dan dalam tubuh, dari makanan 

dan dari produksi hati.(Almatsier, 2004). Awalnya lemak/lipid yang diserap dari 

makanan dan lemak yang disintesis oleh hati dan jaringan adiposa harus diangkut 

ke berbagai jaringan dan organ untuk digunakan dalam metabolisme dan disimpan 

sebagai cadangan. Lipid bersifat non polar dan tidak larut dalam air, maka timbullah 

masalah bagaimana mengangkut lipid dalam lingkungan aqueous, yaitu dalam 

plasma darah. Di dalam plasma sendiri ditemukan 4 (empat) macam lipid yaitu: 

triasilgliserol (45% dari total lipid), fosfolipid (35%), kolesterol dan kolesterol ester 

(15%) serta asam lemak bebas (kurang dari 5%) (Mayes, 1990). 

Masalah pengangkutan lipid dalam plasma darah yang bersifat aqueous 

tersebut dapat terselesaikan dengan adanya pengangkut yang larut dalam air yaitu 

lipoprotein (Mayes, 1990). 

Lipoprotein memiliki dua bagian yaitu inti yang terdiri dari trigliserida dan 

ester kolesterol yang tidak larut air dan bagian luarnya terdiri dari kolesterol bebas, 

fosfolipid, dan apo-protein yang lebih larut air. HDL, LDL, dan Lp (a) dominan 

intinya mengandung ester kolesterol, pada VLDL dan kilomikron, TG merupakan 

komponen yang dominan (Kane and Malloy 2000). 

Lipoprotein dibagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan berat jenisnya, yaitu, 

kilomikron, Very Low Density Lipoprotein (VLDL), Intermediate Densi 

Lipoprotein (IDL), Low Density Lipoprotein (LDL), dan High Density Lipoprotein 

(HDL) (Kusmiyati, 2000). Kilomikron adalah lipoprotein yang terbesar, dibentuk 

di dalam usus halus dan mengadung trigliserida yang berasal dari makanan.  
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VLDL merupakan lipoprotein yang berdensitas sangat rendah, VLDL 

disekresi oleh hati dan mengangkut trigliserida yang disintesis di sana. Setelah 

meninggalkan hati, trigliserida dihidrolisis oleh lipoprotein lipase yang 

menghasilkan asam lemak bebas untuk disimpan dalam jaringan lemak untuk 

oksidasi di dalam jaringan seperti jantung dan otot rangka. Hasil penipisan dari 

trigliserida menghasilkan partikel lebih kecil atau sisa yang dinamakan lipoprotein 

berdensitas rendah (IDL), sejumlah IDL diendositosis secara langsung oleh hati. 

Sisanya diubah menjadi LDL oleh perubahan trigliserida lebih lanjut. Melalui 

proses ini dapat dilihat, peningkatan kadar LDL dalam plasma dapat dihasilkan dari 

peningkatan sekresi prekursor VLDL-nya maupun dari penurunan katabolisme 

LDL. 

LDL merupakan Lipoprotein berdensitas rendah yang jalur utama 

katabolismenya di dalam hepatosit. LDL pada manusia yang berguna sebagai 

pengangkut kolesterol ke jaringan perifer dan berguna untuk sintesis membran dan 

hormon steroid. LDL mengandung 10% trigliserida serta  50% kolesterol, 

dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya kadar kolesterol  dalam makanan, 

kandungan lemak jenuh, dan tingkat kecepatan sintesis  dan pembuangan LDL dan 

VLDL dalam tubuh.  

HDL adalah Lipoprotein berdensitas tinggi, HDL disebut juga α-lipoprotein 

adalah lipoprotein terkecil yang berdiameter 8-11 nm, namun mempunyai berat 

jenis terbesar dengan inti lipid terkecil.  Unsur lipid yang paling dominan dalam 

HDL ialah kolesterol dan fosfolipid. Komponen HDL adalah 20% kolesterol, <5% 

trigliserida, 30% fosfolipid dan 50% protein. HDL ialah protein lipid yang memiliki 

inti dominan ester kolesterol dan terdiri atas Apo – I, Apo-II, Apo C, Apo E, dan 

Apo D. HDL berfungsi sebagai pengangkut kolesterol dalam jalur cholesterol 

transport dari ekstra hepar ke dalam hepar.( Sormin dkk, 2010 dan Marie 2005) 

Dari total serum kolesterol, K-LDL berkontribusi 60-70%, mempunyai  

apolipoprotein yang dinamakan apo B-100 (apo B). Kolesterol LDL merupakan 

lipoprotein aterogenik utama, dan dijadikan target utama untuk penatalaksanaan 

dislipidemia. Kolesterol HDL berkontribusi pada 20-30% dari total kolesterol 

serum. Apolipoprotein utamanya adalah apo A-1 dan apo A-II. Bukti bukti 

menyebutkan bahwa HDL menghambat proses aterosklerosis. 
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Tabel II. 4 Lipoprotein, Apoprotein dan Kandungan Lipid Menurut PERKENI 

Jenis 

Lipoprotein 
Jenis Apoprotein 

Kandungan Lipid (%) 

Trigliserida Kolesterol Fosfolipid 

Kilomikron 
Apo-B48 80-95 2-7 3-9 

VLDL 
Apo-B100 55-80 5-15 10-20 

IDL 
Apo-B100 20-50 20-40 15-25 

LDL 
Apo-B100 5-15 40-50 20-25 

HDL 
Apo-Al dan Apo-All 5-10 15-25 20-30 

2.4 Dislipidemia 

2.4.1 Definisi Dislipidemia 

Dislipidemia didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid yang ditandai 

dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi 

lipid yang utama adalah kenaikan kadar kolesterol total (Ktotal), kolesterol LDL 

(K-LDL), trigliserida (TG), serta penurunan kolesterol HDL (K-HDL) (Arsana, 

2015). Dalam proses terjadinya aterosklerosis semuanya mempunyai peran yang 

penting, dan erat kaitannya satu dengan yang lain, sehingga tidak mungkin 

dibicarakan tersendiri. 

Dislipidemia dapat dibagi dalam bentuk dislipidemia primer dan dislipidemia 

sekunder. Pembagian ini penting dalam menentukan pola pengobatan yang akan 

diterapkan (Grundy, 2004). 

Tabel II. 5 ATP III Classification of LDL, Total, and HDL Cholesterol (mg/dL) 

LDL Cholesterol – Terapi Target Primer 

< 100 Optimal 

100-129 Near optimal/above optimal 

130-159 Borderline high 

160-189 High 
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LDL Cholesterol – Terapi Target Primer 

≥190 Very high 

Total Cholesterol 

<200 Desirable 

200-239 Borderline high 

≥240 High 

HDL Cholesterol 

<40 Low 

≥60 High 

2.4.2 Epidemiologi 

Menurut WHO Kenaikan kolesterol meningkatkan risiko penyakit jantung 

dan stroke. Secara global, penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh 

kolesterol yang tinggi merupakan penyebab ke tiga. Secara keseluruhan, 

peningkatan kolesterol diperkirakan menyebabkan 2,6 juta kematian (4,5% dari 

total) dan 29,7 juta Disability Adjusted Life Years (DALYS), atau 2,0% dari total 

DALYS. Penurunan serum kolesterol sebesar 10% pada pria berusia 40, telah 

dilaporkan menyebabkan penurunan 50% penyakit jantung dalam waktu 5 tahun. 

Penurunan serum kolesterol yang sama untuk pria berusia 70 tahun dapat 

menyebabkan penurunan sebanyak 20% dari kejadian rata-rata penyakit jantung 

dalam 5 tahun ke depan. Pada tahun 2008, prevalensi global peningkatan kolesterol 

total pada orang dewasa (≥ 5,0 mmol / l) adalah 39% (37% untuk laki-laki dan 40% 

untuk wanita). Secara global, rata-rata kolesterol total sedikit berubah antara tahun 

1980 dan 2008, turun kurang dari 0,1 mmol / L per dekade pada pria dan wanita. 

Prevalensi kenaikan kolesterol total meningkat secara nyata sesuai dengan tingkat 

pendapatan negara. Di negara berpenghasilan rendah sekitar seperempat orang 
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dewasa telah meningkatkan kolesterol total, di negara-negara berpenghasilan 

menengah ke bawah, populasi ini naik menjadi sepertiga dari populasi untuk kedua 

jenis kelamin. Di negara-negara berpenghasilan tinggi, lebih dari 50% orang 

dewasa mengalami peningkatan kolesterol total yang mana lebih dari dua kali lipat 

dibandingan dengan negara berpenghasilan rendah. 

Data di Indonesia yang diambil dari Riset Kesehatan Dasar Nasional 

(RISKESDAS) tahun 2013 menunjukkan 35,9 persen dari penduduk Indonesia 

yang berusia lebih dari 15 tahun memiliki kadar kolesterol total di atas normal, hal 

ini berdasarkan National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel 

III (NCEP ATP III), dimana merupakan gabungan dari nilai kolesterol total border 

line yaitu 200-239 mg/dl, dengan nilai kolesterol total tinggi yaitu lebih dari 240 

mg/dl. Lalu, kadar HDL dibawah nilai normal pada penduduk Indonesia dengan 

usia lebih dari 15 tahun sebanyak 22,9 persen, kadar LDL tinggi dan sangat tinggi 

sebanyak lebih dari 15,9 persen, dan kadar tigliserida tinggi dan sangat tinggi 

sebanyak 11,9 persen (RISKESDAS, 2013) 

2.4.3 Faktor resiko 

1. Faktor Genetik 

Hasil penelitian dari para ahli, faktor genetika yang merupakan faktor yang 

dapat diturunkan, biasanya berpengaruh terhadap konsentrasi HDL kolesterol dan 

LDL kolesterol di dalam darah seseorang. Keluarga besar memiliki kadar kolesterol 

tinggi, kemungkinan keturunannya memiliki kadar LDL kolesterol tinggi pun bisa 

terjadi (Graha, 2010). 

2. Faktor Usia 

Semakin bertambahnya usia, aktivitas fisik seseorang cenderung berkurang 

dan laju metabolisme secara alami akan berjalan semakin lambat. Hal ini berkaitan 

dengan semakin melemahnya organ-organ tubuh. Beberapa ahli berpendapat bahwa 

kenaikan kadar LDL kolesterol seiring bertambahnya usia berhubungan dengan 

makin berkurangnya kemampuan atau aktivitas LDL reseptor (Tisnadjaja, 2006). 

3. Kegemukan 

Kelebihan kalori pada tubuh, mengakibatnya kalori yang ada akan tertimbun 

di tubuh dan menjadi lemak. Timbunan lemak ini dapat menimbulkan risiko 
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tekanan darah tinggi, jantung, strok karena saluran darah tertutup oleh kolesterol 

yang mengendap (Sitopoe, 1992). 

4. Kurang berolahraga 

Kurang olahraga akan meningkatkan kadar LDL kolesterol. Kadar kolesterol 

yang tinggi akan menyebabkan kolesterol lebih banyak melekat pada dinding-

dinding pembuluh darah dan menyebabkan rongga pembuluh darah menyempit 

(Graha, 2010). 

5. Tekanan darah tinggi 

Tekanan darah tinggi yang terjadi pada tubuh akan memompa jantung untuk 

bekerja lebih keras, aliran darah akan lebih cepat dari tingkat yang normal. 

Akibatnya saluran darah semakin kuat menekan pembuluh darah yang ada. Tekanan 

yang kuat itu dapat merusak jaringan pembuluh darah itu sendiri. Pembuluh darah 

yang rusak sangat mudah sebagai tempat melekatnya kolesterol, sehingga 

kolesterol dalam saluran darah pun melekat dengan kuat dan mudah menumpuk 

(Graha, 2010). 

6. Penderita diabetes 

Tingginya tingkat gula darah pada seseorang akan meningkatkan kadar LDL 

kolesterol dalam darah, dan menurunkan kadar HDL. Penderita diabetes yang 

memiliki kadar gula yang tinggi dapat memicu tubuhnya untuk memiliki kadar LDL 

kolesterol yang tinggi. Akibatnya penumpukan kolesterol di dalam darah pun akan 

semakin banyak dan meningkatkan risiko memiliki kadar kolesterol di dalam tubuh 

dan penyakit jantung (Saktyowati, 2008). 

7. Kebiasaan merokok 

Kebiasaan merokok memberikan pengaruh yang jelek pada profil lemak, 

diantaranya konsentrasi yang tinggi pada LDL kolesterol. Nikotin di dalam rokok 

merupakan salah satu zat yang mengganggu metabolisme kolesterol di dalam tubuh 

(Soeharto, 2004 dan Graha 2010). 

8. Patologi dislipidemia 

Dislipidemia berdasarkan patologinya yaitu, dislipidemia primer dan 

sekunder. 

Dislipidemia primer adalah dislipidemia akibat kelainan genetik. 

Dislipidemia primer berhubungan dengan gen yang mengatur enzim dan apoprotein 
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yang berkaitan dengan metabolisme lipoprotein maupun reseptor. Pasien 

dislipidemia sedang disebabkan oleh hiperkolesterolemia poligenik dan 

dislipidemia kombinasi familial. Dislipidemia berat umumnya karena 

hiperkolesterolemia familial, dislipidemia remnan, dan hipertrigliseridemia primer 

(Grundy, 2004). 

Dislipidemia sekunder adalah dislipidemia yang terjadi akibat suatu penyakit 

lain misalnya hipotiroidisme, sindroma nefrotik, diabetes melitus, dan sindroma 

metabolik. Pengelolaan penyakit primer akan memperbaiki dislipidemia yang ada. 

Dalam hal ini pengobatan penyakit primer yang diutamakan. Akan tetapi pada 

pasien diabetes mellitus pemakaian obat hipolipidemik sangat dianjurkan, sebab 

risiko koroner pasien tersebut sangat tinggi.  

Pasien diabetes melitus dianggap mempunyai risiko yang sama (ekivalen) 

dengan pasien penyakit jantung koroner. Pankreatitis akut merupakan menifestasi 

umum hipertrigliseridemia yang berat. Penyebab Dislipidemia Sekunder : Diabetes 

melitus, Hipotiroidisme, Penyakit hati obstruktif, Sindroma nefrotik, Obat-obat 

yang dapat meningkatkan kolesterol LDL dan menurunkan kolesterol HDL 

(progestin, steroid anabolik, kortikosteroid, beta-blocker) (Grundy, 2004). 

9. Penatalaksanaan Dislipidemia 

Dalam pengelolaan dislipidemia diperlukan strategi yang komprehensif untuk 

mengendalikan kadar lipid dan faktor-faktor metabolik lainnya, seperti hipertensi, 

diabetes dan obesitas. Selain itu faktor resiko penyakit kardiovaskuler lainnya 

seperti merokok juga harus dikendalikan. Pengelolaan dislipidemia meliputi 

pencegahan primer, yang ditujukan untuk mencegah timbulnya komplikasi 

penyakit-penyakit kardiovaskuler pada pasien dislipidemia seperti penyakit jantung 

koroner, stroke dan penyakit aterosklerosis vaskular lainnya dan pencegahan 

sekunder yang ditujukan untuk mencegah komplikasi kardiovaskuler lanjutan pada 

semua pasien yang telah menderita ateroksklerosis dan kardiovaskular yang jelas. 

Pengelolaan dislipidemia dilakukan dengan terapi non farmakologis dan 

farmakologis, terapi non farmakologis meliputi perubahan gaya hidup, yang 

termauk aktivitas fisik, terapi nutrisi medis, penurunan berat badan dan pengentian 

merokok. Sedangkan pada terapi farmakologis dengan memberikan obat anti lipid 

(Arsana, 2015).  



22 
 

 
 

2.5 Obat Antidislipidemia 

Tabel II. 6 Golongan Obat Antidislipidemia 

Golongan obat (PIONAS) Senyawa obat 

Statin 

Lovastatin 

Simvastatin 

Fluvastatin 

Atorvastatin 

Rosuvastatin 

Pravastatin 

Pitavastatin 

Fibrat 

Gemfibrozil 

Bezafibrat 

Klofibrat 

Fenofibrat 

Siprofibrat 

Asam Nikotinik Asam nikotinik 

Ezetimibe Ezetimibe 

Resin Penukar Ion 

Kolestipol 

Kolestiramin 
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2.5.1 Statin 

Statin digunakan sebagai obat utama pencegahan primer dan sekunder. Obat 

lain hanya dipakai bila didapat kontraindikasi atau keterbatasan dalam pemakaian 

statin. Mekanisme kerja statin bekerja dengan mengurangi pembentukan kolesterol 

di liver dengan menghambat secara kompetitif kerja dari enzim HMG-CoA 

reduktase. Pengurangan konsentrasi kolesterol intraseluler meningkatkan ekspresi 

reseptor LDL pada permukaan hepatosit yang berakibat  meningkatnya pengeluaran 

LDL-C dari darah dan penurunan konsentrasi dari LDL-C dan lipoprotein apo-B 

lainnya termasuk trigliserida. Pemakaian statin harus didahului dengan pemberian 

informasi yang jelas kepada pasien tentang risiko dan manfaat dari statin, dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti komorbiditas, harapan hidup 

dan aspek ekonomi (Arsana, 2015). 

1. Lovastatin 

 

2. 3 Struktur Kimia Senyawa Lovastatin (PubChem, 2017) 

Lovastatin adalah penurun kolesterol yang termasuk dalam golongan obat 

yang disebut statin. Lovastatin merupakan oItu adalah agen kedua dari kelas ini 

yang ditemukan. Lovastatin diketahui 2 kali lebih berkhasiat dibandingkan 

pendahulunya, mevastatin, statin yang pertama kali ditemukan. Seperti mevastatin, 

lovastatin secara struktural mirip dengan hydroxymethylglutarate (HMG), 

substituen dari HMG-Coenzyme A (HMG-CoA), substrat pada jalur biosintesis 

kolesterol yang melalui jalur asam mevalonic. Lovastatin adalah inhibitor 

kompetitif HMG-CoA reduktase dengan afinitas pengikatan 20.000 kali lebih besar 

dari HMG-CoA. Lovastatin merupakan prodrug yang diaktifkan oleh hidrolisis in 
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vivo dari cincin lakton. Lovastatin bersama dengan mevastatin, berfungsi sebagai 

salah satu senyawa utama untuk pengembangan senyawa sintetis yang digunakan 

saat ini (Drug Bank, 2017). 

2. Simvastatin 

Simvastatin adalah penurun lipid yang diturunkan secara sintetis dari 

fermentasi Aspergillus terreus. Simvastatin adalah penghambat kompetitif yang 

ampuh dari koenzim A-reduktase 3-hidroksi-3-methylglutaryl reduktase 

(hidroksimetilgluteril COA reduktase), yang merupakan enzim pembatas laju pada 

biosintesis kolesterol. Simvastatin juga dapat mengganggu produksi hormon 

steroid, karena induksi reseptor LDL hati, hal itu meningkatkan kerusakan 

kolesterol LDL [PubChem] (Drug Bank, 2017). 

 

2. 4 Struktur Kimia Senyawa Simvastatin (PubChem, 2017)  

3. Fluvastatin 

 

2. 5 Struktur Kimia Senyawa Fluvastatin (PubChem, 2017) 

Fluvastatin adalah antilipemik yang secara kompetitif menghambat 

hidroksimetilgluteril-koenzim A (HMG-CoA) reduktase. HMG-CoA reduktase 



25 
 

 
 

mengkatalisis konversi HMG-CoA menjadi asam mevalonic, tahap pembatas laju 

pada biosintesis kolesterol. Fluvastatin termasuk dalam golongan obat yang disebut 

statin dan digunakan untuk mengurangi kadar kolesterol plasma dan mencegah 

penyakit kardiovaskular.  

4. Atorvastatin 

 

2. 6 Struktur Kimia Senyawa Atorvastatin (PubChem, 2017) 

Atorvastatin (Lipitor) digunakan untuk menurunkan kolesterol. Atorvastatin 

adalah penghambat kompetitif reduktase hydroxymethylglutaryl-coenzyme A 

(HMG-CoA), HMG-CoA reductase mengkatalisis konversi HMG-CoA menjadi 

mevalonate. Atorvastatin bekerja terutama di hati. Kadar kolesterol hati yang 

menurun meningkatkan penyerapan hati kolesterol dan mengurangi kadar 

kolesterol  plasma (Drug Bank, 2017). 

5. Rosuvastatin kalsium 

 

2. 7 Struktur Kimia Senyawa Rosuvastatin (PubChem, 2017) 

Rosuvastatin adalah antilipemik yang secara kompetitif menghambat 

hidroksimetilgluteril-koenzim A (HMG-CoA) reduktase. Rosuvastatin digunakan 
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untuk mengurangi kadar kolesterol plasma dan mencegah penyakit kardiovaskular 

(Drug Bank, 2017). 

 

6. Pravastatin 

 

2. 8 Struktur Kimia Senyawa Pravastatin (PubChem, 2017) 

Pravastatin adalah agen penurun kolesterol yang termasuk dalam golongan 

obat yang dikenal sebagai statin. Itu berasal dari transformasi mikroba mevastatin, 

statin pertama ditemukan. Ini adalah dihydroxyacid yang dibuka dengan kelompok 

6'-hydroxyl yang tidak memerlukan aktivasi invivo. Pravastatin adalah salah satu 

statin dengan potensi lebih rendah; Namun, peningkatan hidrofilisitasnya 

diperkirakan memberi keuntungan seperti penetrasi minimal melalui membran 

lipofilik sel perifer, peningkatan selektivitas untuk jaringan hati, dan pengurangan 

efek samping dibandingkan dengan lovastatin dan simvastatin (Drug Bank, 2017). 

7. Pitavastatin 

 

2. 9 Struktur Kimia Senyawa Pitavastatin (PubChem, 2107) 

Pitavastatin merupakan agen penurun lipid yang termasuk dalam golongan 

statin untuk pengobatan dislipidemia. Hal ini juga digunakan untuk pencegahan 
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penyakit kardiovaskular primer dan sekunder. FDA menyetujui pada 3 Agustus 

2009 (Drug Bank, 2017). 

2.5.2 Asam Fibrat 

Fibrat adalah agonis dari PPAR-α. Melalui reseptor ini, fibrat menurunkan 

regulasi gen apoC-III serta meningkatkan regulasi gen apoA-I dan A-II. 

Berkurangnya sintesis apoC- II menyebabkan peningkatan katabolisme TG oleh 

lipoprotein lipase, berkurangnya pembentukan kolesterol VLDL, dan 

meningkatnya pembersihan kilomikron. Peningkatan regulasi apoA-I dan apoA-II 

menyebabkan meningkatnya konsentrasi kolesterol HDL (Knopp, 1999). Sebuah 

analisis meta menunjukkan bahwa fibrat bermanfaat menurunkan kejadian 

kardiovaskular terutama jika diberikan pada pasien dengan konsentrasi TG di atas 

200 mg/dL (Jun et al., 2010). Fibrat dapat menyebabkan miopati, peningkatan 

enzim hepar, dan kolelitiasis ( Davidson et al., 2007). Resiko miopati lebih besar 

pada pasien dengan gagal ginjal kronik dan bervariasi menurut jenis fibratnya.  

Terdapat empat jenis asam fibrat yaitu, gemfibrozil, bezafibrat, siprofibrat 

dan fenofibrat. Obat ini menurunkan trigliserida plasma, selain juga menurunkan 

sintesis terigliserid di hati. Obat ini bekerja mengaktifkan enzim lipoprotein lipase 

yang kerjanya memecahkan trigliserid. Selai menurunkan kadar triliserid, obat ini 

juga meningkatkan kadar kolesterol HDL yang diduga melalui peningkatan 

apoprotein A-I dan A-II. Pada saat ini yang banyak di pasarkan di Indonesia adalah 

gemfibrozil dan fenofibrat (Arsana dkk, 2015). 

1. Gemfibrozil 

 

2. 10 Struktur Kimia Senyawa Gemfibrozil (PubChem, 2017) 
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Gemfibrozil merupakan pengatur lipid yang menurunkan lipid serum yang 

meningkat, terutama dengan menurunkan trigliserida serum dengan pengurangan 

total kolesterol total. Penurunan ini terjadi terutama pada fraksi VLDL dan jarang 

terjadi pada fraksi LDL. Gemfibrozil meningkatkan HDL2 HDL2 dan HDL3 serta 

apolipoprotein A-I dan A-II. Mekanisme kerjanya belum pasti terbentuk. 

[PubChem] (Drug Bank, 2017). 

2. Bezafibrat 

Bezafibrat adalah antilipemik yang menurunkan kolesterol dan trigliserida. 

Bezafibrat menurunkan lipoprotein densitas rendah (LDL) dan meningkatkan 

lipoprotein densitas tinggi (HDL) [PubChem] (Drug Bank, 2017). 

 

2. 11 Struktur Kimia Senyawa Bezafibrat (PubChem, 2017) 

3. Klofibrat 

 

2. 1 Struktur Kimia Senyawa Klofibrat (PubChem, 2017) 
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Turunan asam fibrat yang  digunakan dalam pengobatan hiperlipoproteinemia 

tipe III dan hipertrigliseridemia berat. (Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th 

ed, p986). 

4. Fenofibrat 

Fenofibrate adalah prodrug asam fenofibric, agen antilipemis yang 

mengurangi kolesterol dan trigliserida dalam darah (Drugbank, 2017). 

 

2. 23 Struktur Kimia Senyawa Fenofibrat (PubChem, 2017) 

5. Siprofibrat 

Zat yang menurunkan kadar lipd tertentu di darah. Mereka terbiasa 

memperlakukan hiperlipidemia (Pubchem). 

 

 

2. 3 Struktur Kimia Senyawa Siprofibrat (PubChem, 2017) 
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2.5.3 Asam Nikotinik 

Obat ini diduga bekerja dengan menghambat enzim hormon sensitif lipase di 

jaringan adiposa, yang mana akan mengurangi jumlah asam lemak bebas. Asam 

lemak bebas yang ada di dalam darah sebagian akan ditangkap oleh hati dan akan 

menjadi sumber pembentukan VLD. Sintesis VLD yang menurun di hati, akan 

mengakibatkan penurunan kadar trigliserid, dan juga kolesterol-LDL di plasma. 

Pemberian asam niotinik juga meningkatka nkadar kolesterol-HDL. Efek samping 

yang paling sering terjadi adalah flushing, yaitu perasaan panas pada muka bahkan 

di badan (Arsana, 2015). 

Asam nikotinat atau niacin merupakan Vitamin B kompleks yang larut dalam 

air yang terjadi di berbagai jaringan hewan dan tumbuhan. Niacin diperlukan oleh 

tubuh untuk pembentukan koenzim NAD dan NADP. niacin memiliki sifat 

pellagra-curative, vasodilating, dan antilipemic (PubChem). 

 

 

2. 4 Struktur Kimia Senyawa Asam Nikotinik (PubChem, 2017) 

2.5.4 Ezetimibe 

Obat golongan ezetimibe ini bekerja dengan menghambat absorbsi kolesterol 

oleh usus halus. Kemampuannya mderate di dalam menurunkan kolesterol LDL 

(15-25%). Pertimbangan penggunaan ezetimibe adalah untuk menurunkan kadar 

LDL, terutama pada pasien yang tidak tahan terhadap pemberian statin. 

Pertimbangan lainnya adalah penggunaannya sebagai kombiasi dengan statin utnuk 

mencaai penurunan kadar LDL yang lebih rendah (Arsana, 2015). 
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2. 5 Struktur Kimia Senyawa Ezetimibe (PubChem, 2017) 

2.5.5 Resin Penukar Ion 

Kolestiramin dan kolestipol adalah resin penukar anion yang digunakan 

dalam penanganan hiperkolesterolemia. Obat-obat tersebut bekerja dengan cara 

mengikat asam empedu dan mencegah reabsorpsinya; dengan demikian akan terjadi 

peningkatan konversi kolesterol menjadi asam empedu di dalam hati; hasilnya akan 

meningkatkan aktivitas reseptor-LDL dalam sel hati, sehingga meningkatkan 

pemecahan kolesterol LDL dari plasma. Jadi, kedua obat tersebut menurunkan 

kolesterol-LDL secara efektif, tetapi dapat memperburuk hipertrigliseridemia 

(PIONAS). 

1. Kolestipol 

Resin penukar anion dasar yang sangat berikatan silang dan tidak larut 

digunakan sebagai anticholesteremic. Hal ini juga dapat dapat mengurangi tingkat 

trigliserida (PubChem). 

 

2. 6 Struktur Kimia Senyawa Kolestipol (PubChem, 2017) 
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2. Kolestiramin 

Kolestiramin adalah sekeranjang asam empedu. Enzim asam empedu adalah 

senyawa polimer yang berfungsi sebagai resin penukar ion. Resin kolestiramin 

cukup hidrofilik, namun tidak larut dalam air (Drugbank, 2017). 

 

 

2. 7 Struktur Kimia Senyawa Kolestiramin (PubChem, 2017) 

2.6 Pemanfaatan Tanaman Obat Tradisional Dislipidemia 

2.6.1 Pare (Momordica charantia) 

1. Definisi Pare 

Pare ataupun peria (Momordica charantia) merupakan tanaman yang berupa 

semak menjalar, dengan buah tipe peppo, memanjang, berjerawat tidak beraturan, 

oranye, pecah sama sekali dengan 3 katup, 5-7 cm (liar) hingga 30 cm (ditanam). 

Daun pare berbentuk membulat, bergerigi dengan pangkal bentuk jantung, garis 

tengah 4-7 cm, tepi berbagi 5-9 lobus, berbintik-bintik tembus cahaya, taju bergigi 

kasar hingga berlekuk menyirip, memiliki sulur daun dan berwarna agak 

kekuningan dan berasa pahit. Bunga jantan dan bunga betina tumbuh pada ketiak 

daun.   

Pare merupakan buah tropis, berasal dari Afrika dan ditemukan di Senegal 

hingga Kamerun dan juga di daerah tropis lainnya, sampai ke Amerika melalui 

perdagangan budak. Pare merupakan buah tropis dan kemungkinan pertama kali 

dibudidayakan di India dan bagian selatan Cina, namun sekarang sudah menyebar 

di Asia, Afrika, Amerika Selatan (BPOM, 2012) 
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2. Klasifikasi Pare 

Kingdom : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas : Dicotyledonae  

Ordo : Cucurbitales  

Familia : Cucurbitaceae  

Genus : Momordica  

Species : Momordica charantia (Subahar, 2004) 

3. Morfologi Pare  

Pare merupakan tanaman yang berbentuk semak, tumbuhan annual-perennial, 

liana (menjalar atau memanjat), dan berbau tidak enak. Batang dari pare memiliki 

rusuk 5 dengan panjang 2-5 m, yang muda berambut cukup rapat. Daunnya tunggal, 

bertangkai, helaian dari daun pare berbentuk membulat, dengan pangkal bentuk 

jantung, memiliki garis tengah 4-7 cm, dengan tepi berbagi 5-9 lobus, berbintik-

bintik tembus cahaya, taju bergigi kasar hingga berlekuk menyirip, memiliki sulur 

daun, tunggal. Bunga dari pare tunggal, tangkai bunga 5-15 cm dekat pangkalnya 

dengan daun pelindung bentuk jantung hingga bentuk ginjal. Kelopaknya 

berjumlah 5, berbentuk lonceng, dengan banyak rusuk atau tulang membujur, yang 

berakhir pada 2-3 sisik yang melengkung ke bawah. Mahkotanya berjumlah 5, 

berdekatan, dengan penampang bentuk roda; taju bentuk memanjang hingga bulat 

telur terbalik, bertulang, 1,5-2 kali 1-1,3 cm. Buah dari pare bertipe peppo 

(ketimun) memanjang, berjerawat tidak beraturan, oranye, pecah sama sekali 

dengan 3 katup, 5-7 cm (liar) hingga 30 cm (ditanam). Bijinya berwarna coklat 

kekuningan pucat memanjang (Sudarsono dan Subagus 2002) 
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4. Kandungan kimia 

Buah: saponin, flavonoid, steroid/triterpenoid, karbohidrat, momordisin, 

alkaloid, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan karantin. Daun: vitamin A, vitamin 

B, vitamin C, saponin, flavonoid, steroid/triterpenoid, asam fenolat, alkaloid, dan 

karotenoid. Biji: asam lemak, asam butirat, asam palmitat, asam linoleat, dan asam 

stearat (Subahar, 2004). 

5. Uji yang pernah dilakukan 

a. In vivo 

Hamster diberikan perlakuan dengan pemberian diet ekstrak buah pare, 

pemberian ekstrak selama 4 minggu dengan dosis 0,5 % dan 1 %. Didapatkan 

pengurangan asupan. Pemberian perlakuan ini tidak terlihat pada hamster yang 

mengkonsumsi makanan bebas dari kolesterol, namun hipertrigliseridemia yang 

disebabkan oleh diet kolesterol diturunkan secara signifikan dengan dosis 

tergantung pemberian. Serum total kolesterol juga cenderung menurun dengan 

tergantung dosis dari pemberian ekstrak buah pare dan tidak adanya kolesterol 

dalam makanan. Efek diet ekstrak buah pare pada trigliserida hati dan kadar 

kolesterol total sangat sedikit, namun demikin hasil menunjukkan bahwa ekstrak 

buah pare memiliki beberapa komponen yang dapat memperbaiki kelainan lipid 

seperti hiperlipidemia (Senanayake et al., 2004) 

2.6.2 Bawang Putih (Allium sativum L) 

1. Definisi bawang putih 

Bawang putih (Allium sativum L) adalah tanaman terna berbentuk rumput. 

Daunnya panjang berbentuk pipih (tidak berlubang). Helai daun seperti pita dan 

melipat ke arah panjang dengan membuat sudut pada permukaan bawahnya, 

kelopak daun kuat, tipis, dan membungkus kelopak daun yang lebih muda sehingga 

membentuk batang semu yang tersembul keluar. Bunganya hanya sebagian keluar 

atau sama sekali tidak keluar karena sudah gagal tumbuh pada waktu berupa tunas 

bunga ( J.Sugito dan Murhanto 1999). 

Tanaman bawang putih diyakini berasal dari Timur Tengah yakni penduduk 

Mesir Kuno, dari Asia adalah penduduk Cina, Korea dan India serta dari Eropa 

ialah penduduk Romawi dan Yunani Kuno. Bawang putih dapat dikatakan sudah 
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dikenal oleh masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu, penduduk Mesir serta Yunani 

Kuno sudah mengembangkan bawang putih. Hal ini terbukti pada keyakinan 

mereka, bahwa bawang putih dapat digunakan untuk mempertahankan stamina dan 

ketahanan tubuh karena memberikan energi serta kekuatan. Sementara orang-orang 

Cina dan Romawi sangat percaya bahwa bawang putih berperan pada sebagian 

penyakit manusia, baik sebagai penyembuh ataupun sebagai pencegah penyakit. 

Diperkirakan bahwa Eropa Barat baru mengenal bawang putih sekitar abad 

pertengahan dan langsung menyebar ke Eropa Timur. Dari Eropa barat, bawang 

putih ini menyebar luas ke seluruh dunia sampai ke daratan Amerika, hingga Asia 

Timur, Asia Tengah dan Asia Tenggara, sampai ke Indonesia. Dengan demikian, 

bawang putih bagi bangsa Indonesia merupakan tanaman introduksi. Karena 

banyak orang diantara bangsa Indonesia senang akan bawang putih, kebutuhan akan 

bawang putih pun kemudian cenderung meningkat (Roser, 1997). 

 

2. 8  Bawang putih (Allium sativum L.) (Litbang Departemen Pertanian, 2016) 

2. Klasifikasi bawang putih 

Tanaman bawang putih diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae 

Divisio   : Spermatophyta 

Subdivisio  : Angiospermae 

Kelas  : Monicotyledonae 
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Ordo   : Liliales 

Famili   : Liliaceae 

Genus   : Allium 

Spesies   : Allium sativum L  

3. Morfologi bawang putih 

Bawang putih termasuk tanaman semusim yang memiliki ketinggian 30-60 

cm, membentuk rumpun, dan berumbi lapis. Umbi berbentuk bulat telur warna 

putih dan beraroma menyengat. Tanaman ini tumbuh baik di daerah terbuka dengan 

ketinggian 600 m dpl yang banyak sinar mataharinya dan berhawa sejuk. hawa 

sejuk. Akar bawang putih adalah Akar yang tumbuh pada batang pokok redumenter 

(tidak sempurna) berfungsi sebagai alat penghisap makanan. Daunnya panjang, 

pipih dan tidak berlubang. Banyaknya daun 7 – 10 helai per-tanaman. Pelepah 

daunnya yang memanjang merupakan batang semu. Umbi bawang putih berlapis-

lapis, maka bawang putih termasuk jenis tanaman umbi lapis. Sebuah umbi yang 

bawang putih terdiri atas 8 –20 siung ( anak bawang ). Antara siung yang satu 

dengan siung yang lain dipisahkan oleh kulit tipis dan liat, sehingga membentuk 

satu kesatuan yang rapat. Akar bawang berbentuk serabut dengan panjang 

maksimum 10cm.  

Umbi bawang putih mengandung minyak asiri 0,2-1% dengan unsur utama 

alliin. Alliin dalam proses pengeringan akan berubah menjadi allicin yang 

memberikan aroma khas dari umbi bawang putih. Kandungan lainnya allil sulfida, 

allil propel disulfide, allil divinil sulfide, allil vinil sulfoksida, diallil trisulfida, 

adenosin, allistin, garlisin, tuberkulosid, dan senyawa fosfor. Tanaman bawang 

putih memiliki pelepah yang membentuk batang semu. Tumbuhan bawang putih 

memiliki daun panjang, pipih, rata, dan tidak berlubang. Banyaknya daun 7-10 helai 

per tanaman.  

Bentuk bunga bawang putih adalah majemuk bulat dan dapat membentuk biji. 

Biji tersebut tidak biasa dipergunakan untuk pembiakan. Memang tidak semua jenis 

bawang putih dapat berbunga. Kalau siung bawang dibelah menjadi dua, di 

dalamnya terdapat lembaga, dan lembaga ini nanti akan tumbuh menerobos pucuk 

siung. Di samping lembaga, dalam siung bawang putih terdapat daging 

pembungkus lembaga. Fungsi daging pembungkus lembaga adalah melindungi 
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lembaga, sekaligus menjadi gudang persediaan makanan yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman baru. Sedangkan bagian dasar 

siung/umbi pada hakikatnya adalah batang pokok redumenter (Hieronymus, 1989). 

4. Kandungan kimia  

Bawang putih mengandung lebih dari 100 metabolit sekunder yang secara 

biologi sangat berguna (Challem, 1995). Bawang putih diusulkan sebagai satu dari 

sumber terkaya yang mengandung senyawa total fenolat dari sayuran yang biasa 

dikonsumsi (Martins et al., 2016). Beberapa senyawa volatil dengan bioaktif yang 

kuat seperti, Alliin, Allicin, (E)-ajoene, Allyl sulfide, (Z)-ajoene, dan 1,2-

vinyldithiin (Martins et al., 2016). 

5. Uji yang pernah dilakukan 

a. in Vivo 

Tikus diberi makan makanan dengan kadar kolesterol sampai 16 minggu dan 

dibagi menjadi 10 kelompok sebagai berikut: kelompok diet kontrol dan 

hiperkolesterolemia, 4 kelompok diberi fraksi bawang putih beku dan 4 kelompok 

mengonsumsi fraksi bawang putih mentah dengan dosis yang berbeda. Sampel 

darah diperoleh untuk menganalisis kadar kolesterol HDL dan LDL. Setelah 

perawatan, tikus dibunuh. Jantung, hati dan ginjal ditimbang; aorta diisolasi, 

dipasang di ruang organ dan reaktivitas vaskular diuji. Konsentrasi kolesterol 

plasma adalah 58 mg / dL (100%) pada awal penelitian dan meningkat menjadi 102 

mg / dL (153%; kelompok hiperkolesterolemia) pada akhir pengobatan. Kolesterol 

total plasma menurun pada semua kelompok yang diobati dengan bawang putih; 

Selain itu, efek ini lebih tinggi pada tikus yang diberi fraksi dan ekstrak bawang 

putih mentah. LDL menurun secara signifikan sehubungan dengan kelompok 

hiperkolesterolemia pada semua kelompok yang diobati dengan fraksi dan ekstrak 

bawang putih.  Data menunjukkan bahwa fraksi bawang putih dapat mencegah 

hiperkolesterolemia akibat diet dan perubahan vaskular pada relaksasi bergantung 

pada endotelium yang terkait dengan aterosklerosis. 

2.7 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, 
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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)  

2.8 Tinjauan Tentang Metode In Silico 

2.8.1 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 molekul kandidat 

senyawa obat dengan reseptor yang dipilih. (Hardjono, 2013 dan Jensen 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, 
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Accelrys Discovery Studio, Molecular Operating Environment (MOE), Mestro 

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

2.8.2 Perangkat Lunak Dalam Uji in Silico 

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 and Olson 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 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 
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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 optimalkan geometri untuk merapikan gambar (Rayan 

and Rayan 2017). 

2.8.3 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, 
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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 senyawa 

dengan reseptor, enzim atau binding site lainnya (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, dll. 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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2.8.4 Database Pendukung Perangkat Lunak Uji in Silico 

1. 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 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. PDB (Protein Data Bank) 

Protein Data Bank merupakan satu satunya penyedia dan penyimpan 

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

PDB daat diakses di http://sg.pdb.org. Pada penelitian inii 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). 

  

http://sg.pdb.org/
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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). 

 


