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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

Obat golongan antagonis 

reseptor xanthine oxidase 

inhibitor : 

allopurinol 

Pengobatan nefrolitiasis dengan 

xanthine oxidase inhibitor 

(Fauzi & Putra, 2016) Homalomena occulta : 

 Secara empiris sebagai obat untuk batu ginjal 

(nefrolitiasis) 

 Memiliki kandungan apingenin yang diuji secara 

insilico memebrikan aktivitas seabagai xanthine 

oxidase inhibitor  (Zeng et al, 2014 ; lin et al, 2002) 

89* senyawa metabolit Homalomena occulta  

Senyawa metabolit sekunder dari 

Homalomena occulta  memiliki potensi 

sebagai xanthine oxidase inhibitor 

Uji Aktitivitas 

Efektivitas dan Interaksi  molekul 

Uji Toksisitas 

Validasi Metode : Autodock (RMSD ≤ 2) Uji In Silico 

(Perangkat Lunak) 

Uji In Vitro 

(Sel atau Jaringan) 

Uji In Vivo 

(Hewan Uji) 

Validasi ROC (Reciever Operating 

Characteristic) 

Diperoleh interaksi antara Enzim-Senyawa 

Uji Farmakodinamik 

Bentuk Paling Stabil : Avogadro 

Uji Aktivitas : Docking Ligan-Reseptor 

Obat 

Uji Senyawa : Afinitas, Jenis Ikatan dan 

Gugus Farmakofor 
 

Uji Farmakokinetik 

Prediksi Bioavaibilitas Senyawa : 

SwisADME 

 

Keterangan : 

 : Diteliti 

 :Tidak Diteliti 

(*) : Tertera pada lampiran 2 
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 Pada penelitian ini akan dilakukan uji efektivitas senyawa metabolit 

sekunder dari tanaman obat tradisional yang berpotensi untuk menangani penyakit 

asam urat. Uji aktivitas terdiri dari 3 jenis yaitu secara in silico, in vitro dan in 

vivo. Ketiga metode tersebut memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan 

masing-masing, namun ketiganya saling mendukung.  

 Secara empiris rimpang nampu (Homalomena occulta) dapat digunakan 

sebagai obat batu ginjal. Homalomena occulta memiliki senyawa kurang lebih 89 

senyawa, diantara terdapat kandungan golongan senyawa apigenin yang diprediksi 

memiliki aktivitas sebagai xanthine oxidase inhibitor. 

 Tujuan dari prediksi secara in silico diantaranya sebagai uji pendahuluan 

sebelum dilanjutkan ke uji in vitro dan in vivo, untuk screening senyawa uji yang 

banyak sebelum dilanjukan ke uji in vitro dan in vivo, untuk uji toksisitas suatu 

senyawa, dan apabila senyawa uji yang akan diuji tidak memungkinkan dilakukan 

secara langsung menggunakan metode in vitro dan in vivo (Ekins S. dkk, 2007). 

 Uji efektivitas penelitian kali ini digunakan perangkat lunak Autodock dan 

discovery Studio. Sebelum dilakukan docking dibutuhkan validasi metode dengan 

melihat nilai RMSD, dan dilakukan optimasi senyawa metabolit dengan 

menggunakan aplikasi Avogadro. Setelah melewati tahap validasi, seleksi, dan 

optimasi, senyawa metabolit yang didapat dilanjutkan ke tahap pendokingan 

dengan mengacu pada nilai afinitas. Hasil dari docking senyawa untuk 

mengetahui interaksi reseptor terhadap senyawa metabolit sekunder tanaman yang 

berpotensi untuk menanggulangi penyakit hiperurisemia yang parameternya 

mengenai jenis ikatan, energi afinitas, gugus farmakofor dan asam amino. validasi 

ROC (Receiver Operating Characteristic) untuk menganalisis adanya senyawa 

decoy (perancu) pada hasil docking untuk validitas lanjutan. Selanjutnya dilihat 

bioavaibilitas dari senyawa hasil docking menggunkan SwissADME dengan 

metode Boiled-egg. Maka diperoleh senyawa dan mekanisme reaksi kimia yang 

terjadi secara struktural dan efektivitas secara farmakokinetik. Luaran penelitian 

ini yaitu dapat menjadi salah satu sumber informasi tentang senyawa metabolit 

aktif yang terkandung dalam tanaman nampu sebagai obat tradisional penyakit 

hiperurisemia. 


