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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

 

 

 1. Antibiotik β Laktam Turunan 

Penisilin (Turunan Penisilin, 

Sefalosporin, β Laktam Nonsiklik) 

2. Turunan Amfenikol 

3. Turunan Tetrasiklin  

4. Turunan Aminoglikosida  

5. Turunan Makrolida  

6. Turunan Polipeptida 

7. Turunan Linkosamida  

 

8. Turunan Polien  

9. Turunan Ansamisin  

10. Turunan Antrasiklin 

11. Fosfomisin 

12. Quinolones  

13. Golongan Pirimidin  

14. Golongan Sulfonamida  

15. Golongan Lain-lain  

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Senyawa Antibiotik 

Uji Toksisitas 

Karsinogenik dan Mutagenik 
Uji Efektivitas 

Uji In Silico 

(Perangkat Lunak) 

Uji  In Vitro 

(Sel atau Jaringan) 
 

Uji  In Vivo 

(Hewan Uji) 
 

TOXTREE 

(Uji Toksisitas) 

Gugus Fungsi Penyebab 

Karsinogen dan Mutagen  

Sifat Karsinogenik dan 

Mutagenik Senyawa Antibiotik 

DOCKING 

(Interaksi Obat-Reseptor) 

 Gugus Farmakofor  

 Jenis Ikatan 

 Asam Amino pada Reseptor 

Diperoleh Gugus Farmakofor yang 

Bersifat Karsinogenik dan Mutagenik 

Senyawa yang Karsinogenik dan 

atau Mutagen Berdasarkan Toxtree 
 

= tidak diteliti 

= diteliti 

Gambar 1 
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Keterangan Bagan : 

Pada penelitian ini akan dilakukan uji toksisitas pada senyawa antibiotik. Uji 

toksisitas terdiri dari 3 jenis yaitu secara in silico, in vitro dan in vivo. Ketiga 

metode tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, namun 

ketiganya bisa saling mendukung. Pada uji toksisitas karsinogenik dan mutagenik 

secara in vitro menggunakan metode Cell Transformation Assays (CTA) dan Gap 

Junction Intercellular Communication (GJIC) (Eisenbrand, 2002). Sedangkan uji 

toksisitas karsinogenik dan mutagenik secara in vivo menggunakan metode long-

term rodent carcinogenicity bioassay yang biasanya berlangsung selama dua 

tahun (Fielden and Kolaja, 2008). Pada uji toksisitas karsinogenik dan mutagenik 

menggunakan 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 dan 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 

memungkinan dilakukan secara langsung uji dengan menggunakan metode in 

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

Uji toksisitas penelitian kali ini digunakan perangkat lunak toxtree untuk 

mendapatkan sifat karsinogenik dan mutagenik obat golongan antibiotik. 

Perangkat toxtree merupakan perangkat lunak dengan penerapan metode estimasi 

berbasis komputer dalam penilaian toksisitas kimia. Setelah diketahui gugus 

fungsi penyebab sifat karsinogenik dan mutagenik, selanjutnya dilakukan metode 

docking dengan perangkat lunak Molegro Virtual Docker untuk mengetahui 

pengaruh interaksi reseptor dengan gugus fungsi obat antibiotik penyebab 

karsinogenik dan mutagenik yang parameternya yaitu jenis ikatan, gugus 

farmakofor dan asam amino.  Luaran dari penelitian ini yaitu dapat memberikan 

rekomendasi untuk dilakukan modifikasi gugus karsinogenik dan mutagenik dari 

senyawa antibiotik serta dapat menjadi acuan data toksisitas karsinogenik dan 

mutagenik obat antibiotik kedepannya, sehingga dapat meminimalisir efek yang 

tidak diinginkan. 

 


