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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

  

1.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

Pengobatan Antidiabetes 

Golongan Obat Antidiabetes Senyawa Metabolit Skunder Tumbuhan 

1. Sulfonilurea 

2. Meglitinid 

3. Biguanid 

4. Tiazolidindion 

5. Alfa-glukosidase Inhibitor 

6. Insulin 

1. Momordica charantica fructus (Pare) 

27 senyawa kimia* 

2.  Tamarindus indica folium 

     21 senyawa kimia* 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(Uji Efektivitas) 

Efektivitas dari Antidiabetes 

Validasi Metode 

RMSD < 2 

Keterangan : 

  : Dilakukan penelitian 

  : Tidak dilakukan 

penelitian 

Tanda * : Terdapat pada 

Lampiran 2. Tabel 

Kandungan Kimia 

dalam Tanaman 

Docking 

Ligan-Reseptor Obat 

 

Analisis Uji Senyawa → Binding 

affinity,  jenis ikatan, gugus 

farmakofor, dan residu asam amino. 
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Ketarangan Bagan: 

 Pada penelitian ini akan dilakukan uji efektivitas senyawa metabolit 

sekunder dari tanaman obat tradisional yang berpotensi sebagai antidiabetes dengan 

menggunakan reseptor obat antidiabetes. Uji aktivitas terdiri atas 3 jenis yaitu 

secara in silico, in vitro dan in vivo. Ketiga metode tersebut memiliki kekurangan 

dan kelebihan masing-masing yang saling mendukung. Pada uji evektivitas dengan 

metode in silico difokuskan kepada model prediksi secara komputasi. Tujuan dari 

prediksi secara in silico diantara lain sebagai uji pendahuluan sebelum dilanjutkan 

ke uji in vitro dan in vivo, sebagai screening senyawa uji yang banyak sebelum 

dilanjukan ke uji in vitro dan in vivo, untuk uji toksisitas suatu senyawa, serta 

apabila senyawa uji yang akan diuji tidak memungkinkan dilakukan secara 

langsung menggunakan metode in vitro dan in vivo (Ekins S., Mestres J., dan Testa 

B., 2007). 

 Uji efektivitas penelitian kali ini digunakan perangkat lunak 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 O., 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).  

 Untuk mendapatkan efektifivas senyawa metabolit skunder tanaman yang 

berpotensi sebgai antidiabetes terhadap reseptor golongan obat antidiabetes dengan 

mengacu pada energi aktivitas. Setelah didapat energi aktifitas maka dilanjukan 

dengan Discovery Studio untuk mengetahui interaksi  reseptor terhadap senyawa 

metabolit sekunder tanaman yang berpotensi sebagai antidiabetes yang 

parameternya yaitu  jenis ikatan, gugus farmakofor dan asam amino. Luaran 

penelitian ini yaitu dapat menjadi salah satu sumber informasi tentang senyawa 

metabolit aktif yang terkadung dalam tanaman (pare dan asam jawa) sebagai obat 

tradisional antidiabetes. 


