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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Farmakodinamik  

Farmakodinamik merupakan subdisiplin ilmu farmakologi yang 

mempelajari efek biokimiawi, fisiologi obat, dan mekanisme kerjanya dengan 

tujuan meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan 

mengetahui respon yang terjadi (Anonim, 2013). 

 

2.1.1 Asam Amino 

Asam amino merupakan building block atau unit penyusun dari protein 

dimana  memiliki fungsi sebagai protein transport, protein struktural, enzim, anti 

body, neurotransmiter, dan reseptor sel. Ada 20 jenis asam amino pada ptrotein 

yang terhidrolisa (Belitz et al, 2009). 

Penggolongan asam amino berdasarkan rantai samping. Karena rantai 

samping mereka adalah faktor penentu untuk interaksi intra dan intermolekul 

dalam protein. asam dapat digolongkan sebagai berikut : (Belitz et al, 2009). 

1. Asam amino dengan rantai samping nonpolar, sisi tak bermuatan: contoh, 

glisin, alanine, valin, leusin, isoleusin, prolin, fenilalanin, triptofan, dan 

metionin. 

2. Asam amino dengan ujung rantai tidak bermuatan: contoh, serin, treonon, 

sistein, tirosin, asparagine, dan glutamin. 

3. Asam amino dengan rantai samping bemuatan: contoh, asam aspartate, asam 

glutamate, histidin, lisin, dan arginine. 

Pengelompokkan asam amino berdasarkan : 

1. Sifat kelarutan didalam air 

Tabel II.1 Asam Amino Berdasarkan Sifat Kelarutan (Harti, 2014). 

Asam Amino Hidrofobik Asam Amino Hidrofilik 

Ala (Alanin) Arg (Arginin) 

Ile (Isoleuisin) 

 

Asn (Asparaginin) 
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Asam Amino Hidrofobik Asam Amino Hidrofilik 

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 (Harti, 2014). 

Gugus R Asam Amino Lambang  

Brmuatan - Asam aspartate Asp  atau D 

Asam glutamate 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 

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 
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Gugus R Asam Amino Lambang  

Prolin  Pro atau P 

Aromatik, non polar Fenilalanin Phe atau F 

Triosin  Tyr atau Y 

Triptofan  Trp atau W 

 

2.1.2 Reseptor  

Reseptor obat adalah makromolekul protein yang terdapat pada jaringan 

sel hidup atau pada enzim,  mengandung gugus fungsional atau kumpulan atom 

yang terorganisasi, bersifat reaktif, spesifik, dan berinteraksi dengan gugus 

farmakofor yang terdapat pada molekul obat (Siswandono,2015), yang secara 

normal diaktivasi oleh transmitor atau hormon. Sudah  banyak reseptor yang telah 

di klon dan diketahui urutan asam aminonya sekarang. Terdapat empat jenis 

reseptor utama yaitu: (Neal M.J, 2006) 

1. Agonist (Ligan) 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. Enzim-linked receptor atau biasa disebut reseptor katalisator merupakan 

reseptor transmembran yang berikatan dengan ligan pada ekstraseluler sel 

dikarenakan proses enzimatis intraseluler 

 

2.1.3 Ligan 

Ligan adalah zat yang membentuk kompleks dengan biomolekul (protein) 

untuk menjalankan aktivitas biologis. Dalam pengikatan protein-ligan, ligan 

merupakan molekul yang menghasilkan sinyal dengan mengikat ke sisi aktif pada 

protein target. Pengikatan biasanya menghasilkan perubahan isomerisme 
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konformasi (konformasi) dari protein target. Dalam studi pengikatan DNA-ligan, 

ligan dapat berupa molekul kecil, ion, protein maupun senyawa dalam yang 

berikatan dengan heliks ganda DNA (Teif, 2005; Teif & Rippe, 2010).  

 

2.1.4 Interaksi Ligan dengan Reseptor 

2.1.4.1   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 fisika seperti, absorbsi dan kelarutan. Aktifitas termodinamika, 

tegangan permukaan, potensi oksidasi reduksi, mempengaruhi permeabilitas, 

depolarisasi membran, koagulasi protein, dan pembentukan kompleks kompleks 

(Siswandono & Soekardjo, 2000). 

Ciri-ciri obat berstruktur non-spesifik adalah : 

1. Obat tidak bereaksi dengan reseptor spesifik 

2. Kerja biologisnya berlangsung degan aktifitas termodinamika 

3. Bekerja dengan dosis yang relatif besar 

4. Menimbulkan efek yang mirip walaupun strukturnya berbeda 

5. Kerjanya hampir tidak berubah pada modifikasi struktur 

 

2.1.4.2 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. 

 Karakteristik obat berstruktur spesifik : 

1. Efektif pada kadar rendah 

2. Modifikasi sedikit dalam struktur kimianya akan menghasilkan perubahan 

dalam aktifitas biologisnya  

3. Melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal 

4. Pada keadaan kesetimbangan, aktivitas biologisnya maksimal 
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5. Melibatkan ikatan-ikatan yang lebih kuat dibandingkan pada senyawa 

yang berstruktur non-spesifik. 

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

atau pengaktifan kembali enzim-enzim tubuh 

7. Penularan fungsi gen yang bekerja pada membran, yaitu dengan mengubah 

membran sel dan mempengaruhi sistem tranport membran. 

 

2.1.5 Hubungan Struktur dan Interaksi Obat dengan Reseptor 

Ada beberapa teori interaksi obat-reseptor, yakni : 

2.1.5.1 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 & Soekardjo, 2000). 

 

2.1.5.2  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 reseptor (R) membentuk kompleks obat-reseptor (OR).  

     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: 
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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 

 

2.1.5.3 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 : 

1. Gangguan konformasi spesifik ( Specific Conformational Pertubation  = 

SCP ) 

2. 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 & Soekardjo, 2000). 

 

2.1.6 Jenis Ikatan Obat dengan Reseptor 

2.1.6.1 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 digunakan untuk tujuan pengobatan etertentu seperti obat antikanker 

(Siswandono & Soekardjo, 2000). 
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2.1.6.2 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 (Siswandono & 

Soekardjo, 2000). 

 

2.1.6.3 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 & 

Soekardjo, 2000). 

 

2.1.6.4 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, 

NH...O, NH...H, OH...N, NH...F, OH...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 & Soekardjo, 2000). 

 

  



11 
 

 

 

2.1.6.5 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 & Soekardjo, 

2000). 

 

2.1.6.6 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 

& Soekardjo, 2000). 

 

2.1.6.7 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 
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menjadi dua senyawa yaitu yang berfunsi sebagai donor elektron dan sebagai 

aseptor elektron.  

a. Sebagai donor elektron adalah : 

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 & 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 

 

2.1.6.8 Ikatan Sigma 

Ikatan yang terbentuk melalui tumpang tindih linear antara dua orbital 

atom yang menghasilkan daeran dengan densitas electron yang tinggi dan 
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berpenampang lingkar melintang yang terkonsentrasi diantara 2 inti bermuatan 

positif, mengalahkan tolakan elektrostatik keduanya (Harwood L.M.,dkk, 2008). 

 

2.1.6.9 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 L.M.,dkk, 2008). 

Tipe-tipe interaksi ikatan pi 

1. 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). 

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

pada sistem pi (Battaglia M.R., dkk, 1980). 

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

aromatik satu sama lain (Hunter C.A., dkk ,1990). 

4. Interaksi Anion-pi: interaksi anion dengan pi sistem (Schottel, B.L., 2008) 

5. Interaksi Cation-pi: interaksi kation dengan sistem pi (Dougherty, D.A dan 

J.C. Ma.,1997) 

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

dipelajari dengan teknik eksperimental maupun teknik komputasi 

(Sundararajan K., 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 Farmakokinetik  

Farmakokinetik atau kinetika obat merupakan salah satu ilmu 

farmakologi yang berkaitan dengan efek tubuh terhadap obat (nasib obat dalam 

tubuh), farmakokinetik mencakup 4 proses yakni proses absorbsi, distribusi, 

metabolisme (biotransformasi), dan ekskresi (Anonim, 2013). 
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2.2.1 Absorbsi 

Absorbsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke 

dalam darah. Suatu obat akan memberikan efek bila konsentrasi yang tersedia 

harus mencukupi pada tempat aksinya, parameter keefektifan suatu obat pada 

proses absorbsi dinamakan bioavaibilitas (Nugroho,2015), faktor yang 

mempengaruhi proses absorbsi obat yang melalui saluran cerna antara lain bentuk 

sediaan, sifat fisika-kimia obat, faktor biologis, dan faktor lain-lain (umur, 

makanan, interaksi obat dengan senyawa lain) (Siswandono, 2015). 

Prinsip teori proses absorbsi obat adalah sebagai berikut (Lemke et al, 2008). 

1. Membran saluran cerna dan membran biologis bekerja sebagai lipid 

barrier 

2. Bentuk molekul atau tak terionkan dari obat yang bersifat asam atau basa 

memiliki absorbsi yang baik, karena mudah larut dalam lemak dan mudah 

menembus membran biologis 

3. Sebagian besar absorbsi obat dilakukan secara difusi pasif melalui 

membran sel (lipid bilayer) (Anonim,2013). 

4. Kecepatan absorbsi dan jumlah obat yang diabsorbsi berhubungan dengan 

koefisien partisi 

5. Obat yang bersifat asam lemah akan lebih banyak diabsobsi di lambung, 

sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan lebih banyak diabsorbsi di 

usus 

 

2.2.2 Distribusi 

Distribusi merupakan penyebaran obat keseluruh darah pada jaringan dan 

organ tubuh dengan mekanisme mengikat protein plasma dengan berbagai ikatan. 

Terdapat beberapa macam protein plasma yakni albumin, α-glikoprotein, CGB 

(corticosteroid-binding globulin), dan SSBG (sex steroid-binding globulin) 

(Anonim,2013). 
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2.2.3 Metabolisme 

Menurut Nugroho (2015) Metabolisme merupakan suatu proses 

perubahan senyawa menjadi metabolit yang terjadi pada sistem biologis. Tujuan 

adanya proses metabolisme yakni untuk mempersiapkan proses ekskresi obat dari 

dalam tubuh. Organ utama proses metabolisme ialah hati. 

 

2.2.4 Ekskresi 

Ekskresi merupakan perpindahan obat dari sirkulasi sistemik (darah) 

menuju organ ekskresi, proses ini diperlukan untuk proses detoksifikasi obat agar 

tidak memberikan efek buruk terhadap tubuh (toksik). Organ yang terlibat dalam 

proses ekskresi ialah hati, paru-paru, kulit, dan organ utama untuk proses ekskresi 

ialah ginjal, obat akan diekskresikan melalui urin (Nugroho,2015). 

 

2.2.5 Druglikeness 

Merupakan Cara untuk membedakan antara senyawa obat dan  non-obat. 

Dimana senyawa adalah molekul kecil yang relevan secara farmasi dan  berada di 

pasaran dengan kegunaan aktif sebagai obat, sedangkan senyawa non-obat sebagai 

contoh adalah reagen kimia. Druglikeness ini sangat berguna sebagai alat untuk 

menyeleksi dalam  tahap penemuan obat baru dan senyawa yang bisa diterima 

tubuh sebagai obat secara farmakokinetik (Ursu et al, 2011).  

Menurut Daina disebutkan bahwa Druglikesness merupakan prediksi obat 

yang berpotensi sebagai obat oral dan memiliki bioavaibilitas yang bagus. 

Biasanya molekul obat jika sulit menembus membran saluran cerna maka akan 

sulit pula untuk menembusa membran jaringan tubuh lainnya karena sifat dari 

membran dalam tubuh hampir sama (Nature, 2007). 

2.2.5.1 Boiled-egg 

Merupakan prediksi druglikeness bawaan dari webtool SwissADME yang 

mana parameter yang digunakan adalah TPSA dan LogP dan area yang diprediksi 

memiliki Absorbsi yang baik adalah pada senyawa yang sifat fisikiokimianya 

masuk kedalam area Boiled-egg (Daina, 2017). 
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2.2.5.2 Lipinski 

Menurut Lipinski et al obat yang aktif secara oral tidak memiliki lebih 

dari satu pelanggaran the rule of five dibawah ini: 

1. Tidak lebih dari 5 donor ikatan hydrogen (jumlah total ikatan nitrogen-

hidrogen-dan oksigen-hidrogen) 

2. Tidak lebih dari 10 akseptor ikatan hydrogen (semua atom nitrogen atau 

oksigen) 

3. Berat molekul kurang dari 500 dalton 

4. Koefisien partisi (logP) tidak lebih besar dari 5 

2.2.5.3 Ghose 

Sedangkan menurut Ghose et al, rentang dalam seleksi druglikeness agak 

lebih sempit dapat dilihat persyaratannya sebagai berikut : 

1. Log P antara -0,4 sampai 5,6 

2. Berat molekul kurang dari sama dengan 480 

3. MR (Molar Refractivity) antara 40 sampai 130 

4. Jumlah atom sama tidak lebih besar dari 70 dan tidak kurang dari 20 

2.2.5.4 Veber 

Teori Veber et al dalam pengembangan obat baru, jika tidak memenuhi 

syarat dibawah ini maka senyawa obat tidak dapat aktif secara farmakokinetik 

1. Rotable bonds kurang dari sama dengan 10 

2. TPSA tidak lebih dari 140 

2.2.5.5 Egan 

Teori Egan et al, pada skiring obat untuk memaksimalkan secara 

farmakokinetik harus memiliki sifat kimia sebagai berikut: 

1. LogP tidak lebih dari 5,88 

2. TPSA tidak lebih dari 131,6 

2.2.5.6 Muegge 

Menurut Muegge et al : 

1. Berat molekul tidak kurang dari 200 dan tidak lebih dari 600 

2. LogP kurang dari 5 dan paling kacil adalah -2 

3. TPSA tidaak lebih dari 150 

4. Ikatan hidrogen tidak lebih dari 10 
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5. Ikatan hidrogen donor tidak lebih dari 5 

6. Num. rings tidak lebih dari 7 

7. Numb. Carbon lebih dari 4 

8. Numb. Heteroatom lebih dari 1 

9. Numb. Rotable bonds tidak lebih dari 15 

 

2.3 Tanaman Nampu 

2.3.1 Klasifikasi Nampu  

Berdasarkan klasifikasi dari nampu (Homalomena occulta) adalah sebagai 

berikut: 

Subdivisi  : Angiospermae 

Familia : Aracea 

Genus  : Homalomena 

Species  : Homalomena occulta (Lour.) Schott (anonim, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Nampu (Materia Medica China) 

2.3.2 Nama Daerah Nampu 

Homalomena occulta tersebar di berbagai tempat di Indonesia dan masing-

masing daerah yang berada di Indonesia memiliki nama yg berbeda-beda juga 

seperti cariyang bodas, cariyang beureum (Sunda) dan juga sebutan nampu 

ataupun nyampu dari Jawa tengah (Dalimartha,2003). 

 

2.3.3 Morfologi dan Penyebaran 

Nampu merupakan tanaman liar yang dapat ditemukan tumbuh di daerah 

pegunungan, pinggiran sungai, daaerah yang berada di tepi danau, atau dapat juga 

ditanam sebagai tanaman hias dengan tempat yang terlindungi. Tanaman nampu 
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merupakan tanaman terna yang memiliki usia hidup yang lama dengan 

mempunyai tinggi tanaman antara 50-100 cm, memiliki bentuk batang bulat, dan 

tidak berkayu, dengan warna ungu sampai kecoklatan, memiliki ripang yang 

memanjang. Nampu memiliki daun tunggal dengan tangkai yang panjangnya 

antara 50-60 cm dengan bentuk bulat dan berdaging. Bentuk dari daun tanaman 

nampu seperti bangun jantung dengan ujung daun berbentuk runcing, dengan 

pangkal rompang, tepi bagian daun rata, pada bagian kedua permukaan daun yang 

licin, memiliki pertulangan yang menyirip, memiliki panjang daun antara 70-90 

cm dengan lebar daun 20-35 cm dan berwarna hijau tua pada bagian daun. 

Tanaman nampu juga memiliki bunga majemuk dengan warna bunga ungu dan 

memiliki bentuk bongkol yang tumbuh berada pada ketiak daun, memiliki 

kelamin dua dengan panjang bunga 15-30 cm dengan tangkai bunga berwarna 

ungu. Terdapapat buah buni memiliki bentuk bulat, kecil dan memiliki warna 

merah. Biji panjang, kecil dengan warna cokelat (Dalimartha,2003). 

 

2.3.4 Manfaat  Rimpang Nampu 

Beberapa manfaat yang diberikan oleh tanaman nampu dimana rimpang 

nampu dapat mengatasi berbagai penyakit seperti sindrom sumbatan angina-

lembab dimana dengan gejala seperti perasaan dingin, sakit di pinggang bawah 

dan bagian lutut, serta dapat mengatasi rasa keram dan kebas di tungkai bagian 

bawah. Selain itu tanaman nampu dapat digunakan untuk mengatasi rematik, 

pegal linu, pegal linu setelah melahirkan dan dapat meningkatkan nafsu seks dari 

pria (Dalimartha,2003). 

Menurut Bensky et al. (2004) tanaman nampu dapat digunakan sebagai 

menghilangkan kelembapan angina, dapat digunakan untuk memperkuat urat dan 

tulang untuk obstruksi seperti nyeri, kejang, mati rasa. Tanaman nampu ini juga 

berkhasiat untuk nyeri bengkak karena cedera traumatis. 

 

2.3.5 Senyawa Metabolit Sekunder Rimpang Nampu 

Rimpang nampu mengandung beberapa senyawa yg memiliki efek dalam 

bidang pengobatan senyawa-senyawa yang terkandung pada rimpang nampu 

antara lain seperti saponin, flavonoid, tannin dan polifenol (Dalimartha,2003). 
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Selain mengandung senyawa tersebut pada rimpang nampu juga 

mengandung beberapa senyawa minyak esensial 0,79% dengan warna kuning dan 

memiliki bau yang khas. Senyawa utama yang terkandung dilama rimpang nampu 

antara lain linalool, terpinen-4-ol, cedrenol, saussurea lactone, δ-cadinol, α-ter-

pineol, eremophilene, dan moslane. Semua senyawa ini adalah senyawa utama 

pada tanaman rimpang nampu (Zhou et al., 1991) 

 

2.4 Hiperurisemia  

Hiperurisemia adalah penyakit yang sering ditemukan dan tersebar di 

seluruh dunia. Hiperurisemia yang didefinisikan sebagai peninggian kadar urat 

lebih dari 7,0 ml/dl untuk pria dan 6,0 ml/dl untuk wanita (Tehupeiory, 2006) 

yang selanjutrnya bermanifestasi pada Artritis gout, merupakan kelompok 

penyakit heterogen sebagai akibat deposisi kristal monosodium urat pada jaringan 

atau akibat supersaturasi asam urat di dalam cairan ekstraseluler. Artritis gout 

merupakan penyakit metabolik yang sering menyerang pria dewasa dan wanita 

posmenopause (Schumacher dan Chen, 2008).  

Selain artritis gout, manifestasi klinik yang bisa dialami oleh pasien 

hiperurisemia adalah batu asam ura. Batu asam urat merupakan sindrom 

metabolik akibat urin bersifat asam yang terus menerus. Kelarutan asam urat tidak 

terdisosiasi hanya 90 mg/L, dan pada pH dibawah pKa 5,35 lebih dari setengah 

asam urat yang ada akan berada dalam bentuk yang tidak berdisosiasi, sehingga 

ekskresi asam urat harian normal sebanyak 500 mg tidak dapat disimpan dalam 

larutan dengan volume urin dibawah 3 L (Worcester et al., 2008).  

Batu urat terbentuk dengan mekanisme kelebihan produksi, peningkatan 

sekresi tubular, atau penurunan reabsorpsi tubular. Hasil asam urat sebagai produk 

akhir yang relatif tidak larut dari metabolisme purin. Konsentrasi asam urat dalam 

plasma tergantung pada konsumsi makanan, sintesis de novo purin, dan eliminasi 

asam urat oleh ginjal dan usus (Fathallah, 2018). 

Etiologi dari penyakit Hiperurisemia meliputi usia, jenis kelamin, riwayat 

medikasi, obesitas, konsumsi purin dan alkohol. Pria memiliki tingkat serum asam 

urat lebih tinggi daripada wanita, yang meningkatkan resiko mereka terserang 

artritis gout. Perkembangan artritis gout sebelum usia 30 tahun lebih banyak 
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terjadi pada pria dibandingkan wanita. Namun angka kejadian artritis gout 

menjadi sama antara kedua jenis kelamin setelah usia 60 tahun. Prevalensi artritis 

gout pada pria meningkat dengan bertambahnya usia dan mencapai puncak antara 

usia 75 dan 84 tahun (Weaver, 2008). 

 

2.5 Xanthine Oxidase  

2.5.1 Definisi 

Xanthin oxidase adalah suatu kompleks enzim yang terdiri dari molekul-

molekul protein yang tiap molekulnya tersusun atas 2 mol FAD, 2 mol atom Mo, 

dan 8 mol atom Fe. Enzim ini terdapat pada hati dan otot dalam tubuh manusia, 

dan berperan penting dalam katabolisme purin yakni mengoksidasi hipoxantin 

menjadi xantin dan selanjutnya menjadi asam urat (Gambar 2.2). Satu unit enzim 

xantin oksidase dapat mengkonversi satu µmol substrat (xantin) menjadi asam 

urat tiap satu menit pada pH optimum (pH 7.5) dan suhu optimum (25
o
C) 

(Umamaheswari et. al, 2009). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Mekanisme Kerja Xanthine Oxidase (Sharma, 2012). 

Selama proses oksidasi xantin membentuk asam urat, atom oksigen akan 

ditransfer dari molibdenum ke xantin. Perombakan pusat molibdenum yang aktif 

tersebut terjadi dengan adanya penambahan air (Cos et.al, 1998), kemudian 

selama proses oksidasi molekul, atom oksigen tersebut bertindak sebagai akseptor 

elektron yang menghasilkan radikal superoksida dan hidrogen peroksida 

(Ramdhani, 2004). Reaksi katalisis xantin oleh enzim xantin oksidase tersebut 

dapat mengakibatkan akumulasi asam urat (xantin + O2 + H2O → asam urat + 

H2O2) (Owen, 1998). 
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2.5.2 Mekanisme Kerja 

Enzim xanthine oxidase merupakan enzim yang berperan dalam 

metabolisme purin yang berasal dari dalam tubuh (asam nukleat) dan juga dari 

luar tubuh (makanan dan minuman yang mengandung purin). 

 

Gambar 2. 3 Metabolisme Purin Menjadi Asam Urat (Murray, 2006) 

 

Metabolisme purin tersebut menghasilkan produk akhir yaitu berupa 

adenilik acid (AMP: Adenosine Monophosphate), inosinik acid (IMP: Inosine 

Monophosphate), dan guanilik acid (GMP: Guanosine Monophosphate) yang 

dapat disintesa melalui sintesis secara de novo. Sintesis asam urat secara de novo 

berawal dari GMP yang didegradasi oleh enzim nukleotidase menjadi guanosin, 

kemudian guanosin didegradasi oleh phosporilase menjadi guanin. Selanjutnya 

guanin dideaminasi oleh guanin deaminase menjadi xantin yang dilanjutkan 

degradasi oleh enzim xantin oksidase menjadi asam urat. IMP didegradasi oleh 

nukleotidase menjadi inosin yang dilanjutkan degradasi oleh phosporilase menjadi 

hipoxantin dan didegradasi menjadi asam urat oleh enzim xantin oksidase. AMP 

dideaminasi oleh AMP deaminase menjadi IMP dan didegradasi oleh nukleotidase 

menjadi inosine yang dilanjutkan degradasi oleh phosporilase menjadi inosine. 

Inosine yang terbentuk didegradasi oleh enzim xantin oksidase menjadi xantin, 

kemudian xantin dikonversi menjadi asam urat oleh enzim xantin oksidase 

(Kelley, 1991). 
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2.5.3 Xanthine Oxidase Inhibitor 

Obat hipourisemik pilihan untuk gout kronik adalah Allopurinol. Selain 

mengontrol gejala, obat ini juga melindungi fungsi ginjal. Allopurinol 

menurunkan produksi asam urat dengan cara menghambat enzim xantin oksidase. 

Allopurinol tidak aktif tetapi 60-70% obat ini mengalami konversi di hati menjadi 

metabolit aktif oksipurinol. Oksipurinol diekskresikan melalui ginjal bersama 

dengan allopurinol dan ribosida allopurinol, metabolit utama ke dua (Johnstone, 

2005). Alopurinol atau 1Hpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(2H)-one, adalah andalan di 

seluruh dunia untuk pengobatan modern gout. ALO, suatu isomer dari 

hipoksantin, dan metabolit aktifnya aloxanthin bekerja dengan menghambat 

xantin oksidase, suatu enzim yang membentuk asam urat dari xanthin dan 

hipoksantin (Pacher, 2006). ALO adalah senyawa polar dengan ikatan hidrogen 

intramolekul yang kuat dan kelarutan yang terbatas dalam media polar dan non 

polar (Samy, 2000). 

 

Gambar 2. 4 Struktur Kimia Allopurinol (Ratih, 2014) 

  Febuxostat merupakan inhibitor xanthine oxidase yang baru disetujui. 

Febuxostat menunjukkan bioavailabilitas tinggi dan <5% diekskresikan sebagai 

dalam urin (Schlesinger, 2011). 

 

2.6 Uji Aktivitas Secara Insilico 

2.6.1 Definisi Metode In Silico 

Uji in silico adalah suatu uji atau percobaan yang dilakukan melalui 

simulasi menggunakan komputer. Uji in silico dapat meningkatkan efisiensi 

dalam optimasi aktivitas senyawa induk sehingga uji tersebut digunakan sebagai 

metode awal dalam penemuan senyawa obat baru. Energi interaksi molekul antara 

reseptor dan ligan pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Rerank 

Score. Uji in silico dilakukan dengan melakukan docking molekul kandidat 

senyawa obat dengan reseptor yang dipilih. Docking adalah suatu upaya untuk 
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menselaraskan antara ligan yang merupakan molekul kecil ke dalam reseptor yang 

merupakan molekul protein yang besar, dengan memperhatikan sifat keduanya 

satu sama lain (Hardjono, 2013). 

 

2.6.2 Jenis Metode Uji Aktivitas Secara In silico 

2.6.2.1 Uji Farmakodinamik Secara In silico 

Farmakodinamik secara in silico adalah metode komputasi dengan 

melihat hubungan antara reseptor dengan Ligan atau obat dengan cara molecular 

docking. Digunakan untuk memprediksi adanya aktivitas dari Ligan pada suatu 

reseptor secara moleculer. Data pendukung dapat diperoleh dalam studi in vivo 

dan in vitro. Data dapat dari konfirmasi in vivo sederhana in vitro data potensi, 

misalnya penghambatan enzim plasma, dan biomarker penyakit yang lebih 

kompleks seperti perubahan kadar hormon menjadi perubahan perilaku kompleks 

dalam fungsi sistem saraf (Macdonald, 2004). 

 

2.6.2.2 Uji Farmakokinetik Secara In silico 

Uji Farmakokinetik secara in silico merupakan metode komputasi 

dengan parameter yang diuji ialah absorbsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. 

Pendekatan yang digunakan untuk memprediksi farmakokinetik berbasis 

permodelan fisiologis pada manusia. Pemodelan farmakokinetik berbasis 

fisiologis dengan cepat menjadi alat yang ampuh untuk memprediksi 

farmakokinetika obat pada manusia (Macdonald, 2004). 

 

2.6.3 Perangkat Lunak dan Database Pendukung Uji In Silico 

2.6.3.1 Perangkat Lunak dan Database Pendukung Uji Farmakodinamik 

2.6.3.1.1 Perangkat  Lunak Utama Uji Farmakodinamik 

AutoDock adalah prosedur otomatis untuk memprediksi interaksi ligan 

dengan target biomakromolekul. Motivasi untuk kinerja ini muncul dari masalah 

dalam desain senyawa bioaktif, dan khususnya bidang desain obat berbantuan 

komputer. Kemajuan dalam kristalografi sinar-x biomolekuler terus menyediakan 

protein penting dan struktur asam nukleat. Struktur ini bisa menjadi target agen 

bioaktif dalam pengendalian penyakit hewan dan tumbuhan, atau sekadar kunci 
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untuk memahami aspek fundamental biologi. Interaksi yang tepat dari agen atau 

molekul kandidat tersebut dengan target mereka adalah penting dalam proses 

pengembangan. Tujuan autodock adalah untuk menyediakan alat komputasi untuk 

membantu para peneliti dalam menentukan kompleks biomolekul. AutoDock 

menggabungkan dua metode untuk mencapai tujuan ini: evaluasi energi berbasis 

grid yang cepat dan pencarian kebebasan torsi yang efisien (Morris, M et al , 

2012). Nilai dari konformasi yang diketahui biasanya (1,5-2Å) dianggap telah 

berhasil (valid) (Hevener, 2009) 

 

2.6.3.1.2 Perangkat Lunak dan Database Pendukung Uji Farmakodinamik 

a. 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 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). 

b. 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 B., and Rayan A., 2017). 

c. SPSS 

SPSS merupakan sutau aplikasi untuk menganalisis statistika atau 

memvalidasi. Salah satu metode validasinya adalah validasi ROC merupakan 

suatu validasi berupa kurva yang memplot sensitivitas dari docking senyawa dan 
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kombinasi terhadap spesifisitas dengan memasukkan apa yang disebut Decoy-set 

senyawa yang tidak aktif, atau dianggap tidak aktif, yang memiliki telah 

„diunggulkan‟ dengan senyawa yang diketahui tehadap target yang dimaksud. 

Setelah menentukan peringkat, Decoy-set ditetapkan berdasarkan skor, pengayaan 

dapat dihitung dan plot pengayaan atau kurva Receiver Operating Characteristic 

(ROC) diplot (Hevener, 2009).  

Ada dua keuntungan kurva ROC :  

1. Penggunaannya tidak tergantung pada jumlah aktif di decoy-set,  

2. Kurva ROC memuat informasi tentang sensitivitas serta spesifisitas.  

 

d. Database of  Decoy  

Dalam penelitian menggunakan molecular docking berpotensi untuk 

memperoleh prediksi aktivitas senyawa yang kurang valid, dimana diakibatkan 

karena pada Ligan tidak mengikat secara tepat pada reseptor atau prediksi 

geometri yang salah. Ligan yang memberikan prediksi sebagai positif palsu 

disebut sebagai “decoy”. Para ahli telah menyediakan kumpulan senyawa yang 

disebut sebgai pengecoh dalam memprediksi aktivitas senyawa secara insilico 

berdasarkan reseptor yang digunakan. Akses secara gratis dapat di dapatkan dalam 

laman http://dude.docking.org/ (Graves et al, 2005). 

e. Marvin Sketch 

Sebuah aplikasi untuk menggambar struktur kimia. Aplikasi mendukung 

pemeriksaan valensi, kueri atom dan ikatan, stereokimia, dan template-template 

dari empat set “Generik”, “Dering”, “Asam amino”, dan Polycylic”. Set template 

disimpan dalam file SD standar (Csizmadia, 1999). 

f. Protein Data Bank (PDB) 

Berdesarkan keterangan pada web https://www.rcsb.org/pdb Protein 

Data Bank merupakan satu satunya penyedia dan penyimpan informasi berupa 

struktur 3D protein, asam nukleat dan struktur kompleks RSCB PDB, selain 

didapatkan penjelasan tentang PDB, pada website tersebut dapat juga diakses 

secara gratis informasi yang ada seperti diatas.  

Pada penelitian ini digunakan untuk mendukung metode docking dengan 

perangkat lunak Autodock dalam menyediakan ID reseptor senyawa obat yang 

http://dude.docking.org/
https://www.rcsb.org/pdb
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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. 

g. PubChem 

PubChem adalah database kimia terbuka di National Institues 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 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. 

 

2.6.3.2 Perangkat Lunak dan Database Pendukung Uji Farmakokinetik 

2.6.3.1.1 Perangkat  Lunak Utama Uji Farmakokinetik 

Swiss ADME adalah web tool yang dapat diakses secara gratis untuk 

memprediksi physicochemical properties, pharmacokinetics, drug-likeness dan 

medicinal chemistry friendliness dengan beberapa metode yang valid seperti 

BOILED-egg, iLOGP, dan Bioavaibility radar. Untuk melakukan input data dan 

intrepretasi dapat dilakukan pada http://www.swissadme.ch.Specialists (daina et 

al, 2017) 

http://www.swissadme.ch.specialists/
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2.6.3.1.2 Database Pendukung Uji Farmakokinetik 

SMILES dapat didapat dengan mengakses PubChem memmasukan 

struktur kimia pada ChemDraw, yang mana diperlukan pada uji farmakokinetik. 

SMILES merupakan bahasa notasi kimia yang dirancang khusus untuk 

penggunaan komputer oleh ahli kimia yang mengintrepretasikan molekuler 

struktur ditentukan secara unik dan akurat dan dapat digunakan dengan basis data 

kimia pada perangkat lunak komputer yang bisa membaca struktur kimia secara 

spesifik (weininger, 1887).  


