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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

Tanaman nampu dengan nama ilmiah Homalomena occulta merupakan 

salah saatu tanaman di Indonesia yang digunakan secara empiris sebagai obat 

tradisional dengan cara meminum rebusan air rimpang nampu sebagai peluruh batu 

ginjal, hingga saat ini belum ada penelitian mengenai Homalomena occulta yang 

diduga memiliki aktivitas sebagai peluruh batu ginjal. Sehingga dilakukan uji 

pendahuluan untuk memprediksi potensi aktivitas dari rimpang Homalomena 

occulta. Penelitian ini dilakukan dengan melihat akivitas kerja obat secara spesifik. 

Obat kimia yang digunakan untuk penelitian kali ini yakni golongan alpha-1 

adrenoceptor antagonist dengan obat Terazosin, dimana obat ini merupakan salah 

satu treatment untuk pengobatan batu ginjal. 

Penelitian ini dilakukan secara in silico dengan metode molecular docking 

antara reseptor obat golongan obat alpha-1 adrenoceptor antagonist terhadap 

senyawa yang terkandung dalam rimpang Homalomena occulta. Uji in silico  

adalah suatu istilah untuk percobaan atau uji yang dilakukan dengan metode 

molecular docking menggunakan perangkat keras komputer/laptop dengan 

berbagai perangkat lunak berupa aplikasi docking. Uji in silico digunakan untuk 

mengawali penemuan senyawa obat baru dengan permodelan 3 dimensi dan untuk 

meningkatkan efisisensi dalam optimasi aktivitas senyawa induk. Metode in silico 

secara global memiliki manfaat untuk pengembangan teknik untuk menangkap, 

menganalisis, dan mengintegrasikan data biologis (Ekins et al, 2007). Sedangkan 

docking merupakan interaksi penambatan antara ligan dan protein yang digunakan 

untuk prediksi posisi dan orientasi ligan ketika terikat pada reseptor protein (Girija 

et al. 2010).  

Beberapa tujuan dari penelitian yang pertama yakni untuk  mengetahui 

aktivitas farmakodinamik dan metabolit sekunder dari Homalomena occulta  

sebagai alpha-1 adrenoceptor antagonist dengan penentuan mengunakan metode 

in silico yang dilihat dari hasil akhir nilai energi ikatan dan prediksi aktivitas 

senyawa dengan reseptornya yang mana dapat dilihat jenis ikatan kimia dan residu 

asam amino yang terikat. Tujuan berikutnya untuk mengetahui profil 
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farmakokinetika metabolit sekunder dari Homalomena occulta  sebagai alpha-1 

adrenoceptor antagonist dengan penentuan metode Boiled-egg dan Druglikeness 

pada webtool swissADME. 

Dari tujuan diatas, penelitian ini dilakukan secara 2 tahap yakni uji 

farmakodinamik dan uji farmakokinetik. Uji farmakodinamik dilakukan untuk 

memprediksi aktivitas senyawa metabolit sekunder dari rimpang Homalomena 

occulta secara molecular menggunakan software Autodock 4.2 dengan hasil berupa 

energi ikatan senyawa serta interaksi senyawa dengan reseptor berupa ikatan 

reseptor dan residu asam amino. Selanjutnya, senyawa yang diprediksi aktif secara 

farmakodinamik, akan dilihat profil farmakokinetiknya menggunakan webtool 

SwissADME dengan hasil berupa gambar Boiled-Egg dan Druglikeness. 

Sebelum melakukan docking molekul bahan penelitian yang meliputi 

reseptor obat dan senyawa yang kita uji harus memenuhi syarat inklusi dan eksklusi 

dalam penelitihan yang telah ditetapkan. Kriteria reseptor obat yang digunakan 

yakni  protein yang digunakan masuk dalam golongan homo sapiens, hal ini 

dikarenakan reseptor yang akan diteliti adalah interaksi obat yang terjadi pada 

manusia, reseptor obat memiliki ligand, dikarenakan molecular docking hanya bias 

dilakukan dengan obat yang memiliki ligand.  

Sebelum melakukan penelitian maka diperukan penyediaan alat dan 

bahan. Alat- alat yang digunakan untuk penelitian dapat berupa perangkat keras 

yakni laptop ASUS dan perangkat lunak yang digunakan untuk uji farmakodinamik 

yakni berupa aplikasi AutoDock untuk docking senyawa atau obat ataupun yang 

disebut sebagai ligand bersama reseptor, Discovery Studio yang digunakan untuk 

pemisahan isi dari file PDB dan juga visualisasi hasil akhir dari docking ligan dan 

reseptor, Avogadro perangkat lunak untuk meminimalkan energi pada struktur 

senyawa tumbuhan yang didapatkan pada PubChem, PubChem digunakan untuk 

mendukung penyediaan data struktur senyawa kimia tumbuhan. Data yang 

diperoleh dari PubChem harus dalam 3D agar  dapat dibaca oleh aplikasi 

AutoDock. Kemudian bahan penelitian yaitu struktur senyawa kimia tumbuhan 

yang didapatkan dari PubChem dan  reseptor berasal dari Pubchem. Kemudian 

bahan yang dibutuhkan untuk uji farmakodinamik yakni struktur senyawa kimia 

tumbuhan yang didapatkan dari PubChem dan  reseptor. Untuk pembanding 
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senyawa uji pada penelitian ini dibutuhkan obat yang memiliki aktivitas sebagai 

alpha-1 adrenoceptor antagonist. Obat tersebut memiliki mekanisme kerja 

penghambat alfa, atau sebagai antagonis alfa-1, bertindak dengan mencegah efek 

agonis dari reseptor adrenergik, dari merangsang otot-otot halus yang mengatur 

diameter pembuluh darah dan arteri yang lebih kecil dan sistem kemih (Koski & 

Zufall, 2017). Sedangkan alat yang digunakan untuk uji farmakokinetik yakni 

webtool SwissAMDE dan bahan dibutuhkan struktur SMILE dari senyawa 

metabolit sekunder rimpang Homalomena occulta, dimana SMILE merupakan 

struktur kimia dari senyawa yang dapat dibaca secara komputasi sebagai bahan uji 

untuk metode insilico (Weininger, 2006). 

 Tahap awal yakni dilakukan pemilihan reseptor obat menggunakan 

homology modeling. Buat reseptor membuat reseptor dengan cara mencari 

sequence alpha-1 adrenoceptor di Uniprot. Kemudian mencari sequence  yang 

mirip dengan alpha-1 adrenoceptor di BLAST sebagai template. Setelah itu 

lakukan perbandingan untuk mengetahui persentase kemiripan sequence dengan 

template menggunakan dengan Modeller. Dan yang terakhir mencari sisi aktif 

reseptor dengan menggunakan metapocket webtool dan dalam penelitian ini 

menggunakan ligand obat terazosin yang didapatkan dari Pubchem. Kemudian 

dilakukan energy minimization pada senyawa uji dengan menggunakan perangkat 

lunak Avogadro. Tujuan energy minimization ini adalah mengubah geometri 

molecular system menjadi lebih stabil, yakni struktur molecular yang energinya 

relatif tidak merubah dengan adana perubahan yang sangat kecil pada geometri 

(Fasman, 1989). 

 Setelah itu dilakukan proses docking ligand dan reseptor yang telah dibuat 

dimasukkan kedalam Autodock dengan mengubah reseptor dan senyawa tanaman 

yang akan di uji menjadi bentuk pdbqt terlebih dahulu. Bila sudah tersimpan dalam 

bentuk pdbqt maka dapat dilakukan proses docking, kemudian grid box diatur 

sesuai dengan koordinat. Senyawa obat yang telah didocking kemudian akan 

didapatkan output berupa nilai afinitas yang merupakan parameter kestabilan 

konformasi antara ligand dengan reseptor. Ligand-reseptor yang saling berinteraksi 

akan cenderung berada pada kondisi energi yang paling rendah, kondisi tersebut 

menyebabkan molekul akan berada pada keadaan yang stabil sehingga semakin 
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kecil energi ikatan interaksi ligand dengan reseptor akan semakin kuat (Syahputra 

dkk, 2014). Output tersebut digunakan sebagai acuan untuk senyawa yang akan 

diuji. Selanjutnya output divisualisasi interaksinya dalam bentuk 2D maupun 3D 

menggunakan pengankat lunak Discovery Studio untuk melihat jenis ikatan dan 

residu asam amino reseptor yang mengikat senyawa uji.  

 Dari hasil docking yang telah dilakukan dapat diketahui ligan pembanding 

tersebut memliliki energi ikatan sebesar -6,95 Kkal/Mol dan hasil docking yang 

tersaji pada BAB V. Jika dibandingkan dengan output docking dan analisa 

didapatkan hasil sebanyak 37 senyawa dari 85 senyawa metabolit pada rimpang 

Homalomena occulta memiliki nilai energi ikatan lebih kecil di bandingkan ligand 

obat Terazosin dan diprediksi memiliki aktivitas yang lebih potensial pada reseptor 

Alpha-1 adrenergic. Selanjutnya dari visualisasi hasil docking yang telah 

dilakukan, diketahui ligan pembanding Terazosin memiliki residu asam amino pada 

ikatan hydrogen berupa Glu180, Gln177, Tyr194 dan residu asam amino pada 

ikatan hidrofobik berupa Phe288, Phe289, Trp285, Val 291, Val209, Val210, 

Tyr208, Ala198, Leu197, dan Met292. Setelah itu dilakukan pencocokan residu 

asam amino senyawa metabolit sekunder Homalomena occulta dengan asam amino 

terazosin, didapatkan bahwa 15 senyawa memiliki ikatan hidrogen adam amino 

Gln177. Selain ikatan hidrogen terjadi pula ikatan hidofobik pada 15 senyawa 

tersebut, residu asam amino yang terikat yakni Phe288, pada 14 senyawa terdapat 

residu asam amino jenis Phe289, pada 12 senyawa memiliki residu asam amino 

jenis Val209, Tyr208. Senyawa yang memiliki ikatan hidrofobik yang hamper 

mirip dengan residu asam amino terazosin yakni senyawa pythol, pada senyawa 

tersebut memiliki ikatan hidrogen dengan residu asam amino Gln177 dan memiliki 

8 ikatan hidrofobik yakni Phe288, Phe289, Val291, Val209, Ala198 Leu197, 

Tyr194 dan Met292. 

 Untuk memastikan hasil docking senyawa uji pada tanaman memikili 

keakuratan yang baik, dilakukan kembali validasi hasil docking dengan metode  

kurva ROC, dimana kurva tersebut menggunakan nilai afinitas hasil docking 

senyawa decoy (senyawa perancu mirip senyawa aktif yang memberikan hasil 

positif palsu dalam penelitian secara insilico) dan nilai afinitas hasil docking 

senyawa obat pembanding (Muchtaridi, 2018). Validasi berbasis struktur 3D dan 
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model fitur interaksi dilakukan dengan menyaring 6 set aktif (ligand obat) dan 215 

set decoy yang diperoleh dari Database of  Useful Decoy (DUDe). Hasil penelitian 

menunjukkan faktor pengayaan 1,00 adalah 0,85 dengan AUC100% seperti yang 

ditunjukkan pada kurva Receiver Operating Characteristic (ROC) (Gambar 5.2). 

Hasil ini menunjukkan bahwa model 3D mampu membedakan molekul aktif dari 

molekul decoy (validitas sedang). 

 Salah satu senyawa yang memiliki aktivitas diatas ialah apigenin, apigenin 

termasuk kedalam golongan senyawa flavonoid. Hal ini sejalan dengan jurnal 

penelitian Li (2011) bahwa flavonoid memiliki aktivitas sebagai alpha-1 

adrenoceptor antagonist. 

 Selanjutnya 15 senyawa yang diduga memiliki aktivitas alpha-1 

adrenoceptor antagonist dan dilakukan pencocokan residu asam amino,, 

selanjutnya dilakukan uji farmakokinetik untuk melihat profil farmakokinetik pada 

webtool SwissADME dengan cara memasukkan data SMILES senyawa, setelah itu 

akan muncul hasil Gambar 5.3 berupa gambar Boiled-Egg dengan interpretasi 

bahwa senyawa yang terdapat di area putih telur diprediksi memiliki probabilitas 

tinggi penyerapan pasif oleh saluran pencernaan (GI absorption)(Daina, 2017). 

Berdasarkan dari data yang tersaji dalam tabel V.4, dari 15 senyawa, 13 senyawa 

diprediksi memiliki GI absorption tinggi (masuk area white Boiled-Egg), 2 lainnya 

diprediksi memiliki GI absorption rendah dan dari 15 senyawa, 6 senyawa yakni 

cadinane-4β,5α,10α-triol, apigenin, 5(11)-epoxycadinane-4β,5β,10β,11-tetraol, 

oplodiol, homalomenol, dan bullatantriol diduga beraktivitas sebagai obat secara 

farmakokinetik karena berdasarkan Lipinski pelanggaran pada The Rule of Five 

tidak boleh lebih dari 1 (tercantum bab 2) dan untuk Ghose, Veber, Egan, Muegge 

tidak terdapat pelanggaran sama sekali. Dari 15 senyawa, 3 senyawa yakni 1-(3′,4′-

methylenedioxyphenyl)-12-(3″-hydroxyphenyl)-6Z-dodecylene, 1-(3′,4′-

methylenedioxy-phenyl)-12-(3″-hydroxyphenyl)-dodecane dan Phytol memiliki 1 

pelanggaran pada Lipinski (MLOGP>4,15), pelanggaran pada Ghose 

(WLOGP>5,6), pelanggaran pada Veber (rotors>10) dan pelanggaran Egan 

(WLOGP>5,88. Selanjutnya 2 senyawa dari 15 senyawa yakni carvacrol dan 

carvone, memiliki pelanggaran pada Ghose (MW<160) dan pelanggaran pada 

Muegge (MW<200 dan heteroatom<2). Sedangkan pada senyawa 1-(3′,4′-
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methylenedioxyphenyl)-12-(3″-hydroxyphenyl)-6Z-dodecylene,  dan 1-(3′,4′-

methylenedioxy-phenyl)-12-(3″-hydroxyphenyl)-dodecane memiliki pelanggaran 

Muegge (XLOGP3>5), senyawa 2 senyawa yakni Toreyol dan Ledol memiliki 

pelanggaran Muegge (Heteroatom<2) dan senyawa Phytol memiliki pelanggaran 

Muegge berupa XLOGP3>5 dan heteroatom>2. 


