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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Jenis Penelitian 

Rencana penelitian yang akan digunakan adalah penelitian secara in silico. 

 

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan di Laboratorium Kimia Terpadu Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

4.3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

4.3.1 Kriteria Inklusi 

1. Kriteria Inklusi Reseptor  

a. Protein yang digunakan masuk dalam golongan homo sapiens 

b. Reseptor obat memiliki ligan 

 

2. Kriteria di Inklusi Senyawa Tanaman 

a. Nama senyawa kandungan tercantum dalam daftar pustaka (jurnal penelitian) 

b. Nama senyawa dapat ditemukan strukturnya di PUBCHEM 

 

4.3.2 Kriteria Eksklusi  

1. Kriteria Eksklusi Reseptor 

a. Protein yang digunakan tidak masuk dalam golongan homo sapiens 

b. Reseptor obat tidak memiliki ligan 

 

2. Kriteria Eksklusi Senyawa Tanaman 

a. Nama senyawa kandungan tidak tercantum dalam daftar pustaka 

b. Nama senyawa tidak dapat ditemukan strukturnya di PUBCHEM  

 

 



31 

 

 
 

4.4. Alat dan Bahan Penelitian 

4.4.1 Alat Penelitian 

4.4.1.1 Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan pada penelitian kali ini berupa PC dengan 

processor Intel Core i3-4030U 1,9 GHz (A455LD), Intel Core i5-4210U 2,7 GHz 

(A455LN); Operating system : Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 17134); BIOS 

: X455LF.205; Memory : 2048 MB RAM  

 

4.4.1.2 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini berupa: 

1. Autodock Tools  

2. Biovia Discovery Studio 

3. PubChem   

4. Avogadro 

5. SwissADME 

6. SPSS 

7. Uniprot 

8. Blast 

9. Modeller 

10. MetaPocket 

 

4.4.2 Bahan Penelitian 

4.4.2.1 Reseptor Obat Golongan alpha 1-blocker 

  Reseptor obat yang digunakan diperoleh dari hasil pencarian sequence 

alpha-1 adrenergic di Uniprot dan di Blast dan ligand yang digunakan diperoleh 

dari Pubchem merupakan obat golongan alpha 1-adrenoceptor antagonist yakni 

ligand obat terazosin. 

 

4.4.2.2 Kandungan Senyawa dalam Tanaman 

  Digunakan dua tanaman yang terdapat kandungan senyawa-senyawa 

kimia dari tanaman yakni Homalomena occulta. Struktur kimia kandungan 

senyawa tumbuhan diperoleh dari Jurnal Pustaka dan PubChem.  
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4.5. Kerangaka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pubchem :  

Mencari ligand Terazosin 

Modeller : 

Membuat reseptor menggunakan 

sequence yang telah di cari 

Pustaka Jurnal :  

Mencari senyawa metabolit 

sekunder yang terkandung 

didalam Rimpang Homalomena 

occulta (Homalomena occulta) 

Pubchem :  

Mencari gambar struktur senyawa 

metabolit sekunder (2 dimensi dan 

3 dimensi) dan data SMILE dari 

masing-masing senyawa yang 

telah ditemukan dari pencarian 

pada pustaka (jurnal) 

Pustaka Jurnal : 

Mencari golongan obat yang akan 

digunakan (Alpha-1 adrenoceptor 

antagonist) 

Uniprot dan Blast :  

Mencari sequence alpha-1 adrenergic 

dan mencari sequence yang mirip 

dengan obat golongan tersebut 

SPSS :  

Validasi ROC (Reciever Operating Characteristic) 

Diperoleh senyawa dan mekanisme rekasi 

kimia yang terjadi secara struktural 

Avogadro : 

Minimize energi, mencari bentuk 

paling stabil 

Autodock : 

Docking Ligand-Reseptor Obat 

Discovery Studio : 

Visualisasi hasil Docking Ligand-

Reseptor Obat 

Database of Decoy : 

Pencarian senyawa decoy 

Gambar 4 1 Kerangka Operasional Penelitian 

SwisADME : 

Prediksi bioavaibilitas senyawa dan Druglikeness 
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4.6. Prosedur Penelitian 

4.6.1 Preparasi Senyawa dan Reseptor 

Pada penelitian ini terdapat masing-masing senyawa sejumlah 85 dan 

kelompok pembanding 1 senyawa obat golongan alpha 1-blocker yang dapat di cari 

dengan mengakses Pubchem, ligan yang di unduh harus kompleks. Sedangkan 

untuk preparasi senyawa yang akan diuji dengan Autodock membutuhkan data 

yang dapat diperoleh dengan mengakses PubChem. Berikut adalah penjelasan 

langkah-langkahnya : 

a. PubChem 

1. Mencari senyawa metabolit sekunder dari tanaman yang akan diuji dan 

mencari ligand obat Terazosin dengan mengakses 

https://PubChem.ncbi.nlm.nih.gov. 

2. Klik compound pada kolom Go, kemudian tulis nama senyawa (contoh: 

quercetine) yanag akan dicari pada kolom Go. 

3. Setelah hasil pencarian muncul, klik nama senyawa. 

4. Klik download dan pilih penyimpanan bentuk 3D conformer. 

 

4.6.2 Homology Modelling 

1. Mencari Sequence alpha-1 adrenergic di Uniprot 

2. Mencari sequence yang mirip dengan alpha-1 adrenergic di Blast 

3. Homology modelling dengan menggunakan Modeller 

4. Dicari sisi aktif dengan menggunakan metapocket webtool 

 

4.6.3 Preparasi Reseptor dan Ligan 

Sebelum dilakukan docking perlu dilakukan persiapan senyawa obat dan 

reseptor yang terlibat lalu disimpan dengan format dan penyimpanan folder yang  

telah ditentukan untuk mempermudah tahap selanjutnya. File yang dibutuhkan 

dalam satu folder kerja yaitu reseptor target dan ligan dalam bentuk pdbqt dan file 

konfigurasi. Preparasi makromolekul dan ligan dilakukan dengan menggunakan  

aplikasi Autodock. Berikut adalah langkah-langkahnya:  

 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
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a. Preparasi Reseptor 

1. Membuka program AutoDock File lalu masukan file reseptor yang telah 

dipisahkan menggunakan Discovery Studio. 

2. Kemudian klik dan pilih Load Molecule dan masukkan file PDB reseptor. 

3. Lalu klik kanan pada reseptor, klik Autodock dan pilih Make Macromolecule. 

b. Preparasi Ligan 

1. Masih dalam program AutoDock,  dipilih  file ligand untuk menampilkan ligan. 

2. Kemudian klik dan pilih Load Molecule dan masukkan file PDB ligan. 

3. Lalu klik kanan pada reseptor, klik Autodock dan pilih Make Ligand. 

 

c. Membuat File Konfigurasi 

1. Dilakukan penentuan koordinat penambatan dengan dilakukan pengaturan 

Grid box untuk menjangkau radius disekitar ligan dengan cara dipilih ligan lalu 

select ligand dan grid box kemudian simpan hasil rancangan grid box agar 

dapat terbaca untuk pembuatan file konfigurasi. 

2. Kemudian dibuka file konfigurasi pada folder kerja yang sudah tersimpan 

secara otomatis dengan nama file config. 

3. Setelah itu ditambahkan exhaustiveness dalam kelipatan 8 (antara 8 – 64) untuk 

meningkatkan ketelitian dalam pencarian jika diperlukan lalu file disimpan. 

4. Disimpan rancangan ukuran grid box untuk pembuatan file konfigurasi pada 

tahap docking senyawa uji. 

 

4.6.4 Docking Ligan Senyawa Pembanding dan Senyawa Uji 

Setelah divalidasi metode docking tahap selanjutnya dilakukan docking 

senyawa metabolit sekunder tanaman yang akan diuji dengan reseptor obat alpha-

1 adrenoceptor antagonist serta docking senyawa pembanding dengan reseptor 

obat dengan langkah-lagkah sebagai berikut : 

1. Membuka program AutoDock yang telah disiapkan dengan reseptor dalam 

bentuk pdb kemudian diubah menjadi pdbqt. 

2. Dilakukan penentuan koordinat penambatan yang sama dengan koordinat 

(x,y,z) sebelumnya. 
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3. Lalu dimasukan ligan yang sudah dipreparasi dengan Avogadro dalam format 

pdb lalu diubah dalam bentuk pdbqt. 

4. Kemudian membuat file konfigurasi seperti tahap sebelumnya. 

5. Setelah itu akan dilakukan proses docking senyawa tumbuhan dengan 

reseptor yang dipilih menggunakan metode yang sama pada tahap 

sebelumnya dengan replikasi sebanyak 3 kali. 

 

4.6.5 Preparasi Senyawa Decoy 

1. Obat yang digunakan, di cari SMILES nya di 

https://PubChem.ncbi.nlm.nih.gov  

2. Copy SMILES senyawa obat yang digunakan 

3. Buka web http://dude.docking.org/generate 

4. Masukkan SMILES pada kolom kotak yang tersedia 

5. Masukkan alamat email yang akan digunakan 

6. Lalu tekan Generate Decoys 

7. Hasil pencarian senyawa Decoy akan dikirim melalui email 

8. Buka hasil pencarian menggunakan Note Pad 

9. Pisahkan masing-masing senyawa 

10. Masukkan rumus senyawa tersebut secara satu-persatu kedalam Marvin 

sketch untuk menggambar strukturnya 

11. Lakukan docking kembali menggunakan senyawa decoy 

 

4.6.6 Analisis Data  

4.6.6.1 Membuat Kurva ROC pada SPSS 

Setelah didapatkan hasil melalui uji farmakokinetik dan farmakodinamik 

senyawa metabolit sekunder dan dilakukan docking senyawa decoy, dibuatlah 

kurva ROC menggunakan aplikasi SPSS  

1. Masukkan hasil docking senyawa yang memiliki prediksi positif terhadap 

senyawa obat sebagai sumbu Y 'True Positive' & masukkan hasil docking 

senyawa decoy (senyawa perancu) sebagai sumbu X sebagai 'False Positive'. 

2. Klik Analyze pilih ROC Curve 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://dude.docking.org/generate
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4.6.6.2 Visualisasi Hasil Docking 

 Visualisasi hasil docking dilakukan menggunakan aplikasi Discovery 

Studio dengan tujuan melihat interaksi ligan uji dengan reseptor target secara 2D 

dan 3D. Adapun parameter yang dilihat yaitu residu asam amino dan jenis ikatan. 

Berikut langkah-langkahnya: 

1. Dibuka aplikasi Discovery Studio kemudian dimasukkan reseptor dalam 

bentuk pdbqt. 

2. Dimasukkan ligan dalam bentuk pdbqt di tab yang berbeda 

3. Di copy ligan tersebut ke dalam tab reseptor 

4. Dipilih iko define ligand kemudian Show 2D dan akan terlihat jenis ikatan dan 

residu asam amino yang berikatan. 

5. Ditekan ligan kemudian dipilih ikon ligand interaction untuk menampilkan 

interaksi antara ligan dan reseptor. 

 

4.6.6.3 Interaksi Senyawa Hasil Docking 

Analisis molekular docking dilakukan untuk melihat konformasi kompleks 

reseptor-ligan hasil docking dengan Autodock. Nilai yang dilihat adalah nilai energi 

ikatan (kkal/mol). Ligan yang memiliki nilai binding affinity kecil maka ligan 

tersebut memiliki afinitas yang tinggi dan sebaliknya afinitas yang rendah memiliki 

nilai binding affinity yang tinggi (Rachmania, 2015).  

Semakin negatif nilai energi ikatan menunjukkan tingkat kestabilan yang baik 

antara ligan dan reseptor, sehingga ikatan yang terbentuk akan semakin kuat 

(Syahputra, dkk, 2014). 

 


