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Abstract
12 flavonoid compounds are found in n-butanol fraction of Justicia gendarusa Burm.f. However, 

only five of them have been structurally identified namely gendarusin A, B, C, D and E. These 
compounds are found in male contraception made from Justicia gendarusa Burm.f. whose one of the 
side effects is the increase in libido. This study aims to investigate the aphrodisiac activity of 
Gendarusin A, B, C, D and E as well as to investigate the quantitative relationship of structure-
activity. The method used in this study was in silico using Molegro Virtual Docker and SPSS
programs. The results of Molegro program showed the interaction between ligand and receptor as 
well as the rerank score which was the calculation of the total bonds. Docking was conducted to these 
five gendarusin compounds on the CYP17A1 enzyme (PDB ID: 3RUK). In the quantitative 
relationship of Structure-Activity, only the electronic parameters would be processed using SPSS
program since the value of lipophilic and derivative steric parameters of gendarusin were equal. The 
electronic parameters to be analyzed were hydrophobic bond, van der waals bond and hydrogen 
bond. Upon the docking, Gendarusin A, B and C were predicted to have aphrodisiac activity. 
Gendarusin C had the highest activity. There was a linear correlation between in silico activity and 
electronic parameters stated in the following equation:

Log A = -0.003vdw + 1.940
(n=5; r = 0.998; s = 0.0088; F = 880.308; Sig. = 0.000)

The equation expresses that the electronic parameters have a meaningful linear correlation with the 
activity of gendarusin as aphrodisiac.
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PENDAHULUAN
Peran androgen dalam seksualitas pria adalah 

vital. Diferensiasi embrio janin menjadi laki-laki dan 
pertumbuhan pada dasarnya disebabkan oleh adanya 
sejumlah fisiologis androgen (terutama testosteron 
dan metabolitnya yaitu dihidrotestosteron) dalam 
tubuh. Terlepas dari dua androgen utama ini, 
dehydroepiandrosterone yang dikeluarkan dari 
adrenal juga berkontribusi secara signifikan terhadap 
status androgenik keseluruhan dan karena itu 
mempengaruhi karakteristik seksual. Hipogonadisme 
pada masa dewasa dapat menyebabkan hilangnya 
libido dan aktivitas seksual (Gauthaman et al., 2002).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam 
fraksi n-butanol gandarusa terdapat 12 komponen 
flavonoid dengan komponen mayor 6,8-di-α-l-
arabinopiranosil-4’,5,7-trihidroksiflavon yang 
dikenal dengan gendarusin A, salah satu bahan anti 
fertilitas dengan aktivitas pencegahan penetrasi 
spermatozoa in vitro dengan mekanisme 
penghambatan enzim hialuronidase (Prajogo dkk., 
2011). Dari monitoring efek samping obat 
kontrasepsi Justicia gendarussa Burm. f  yang 
dilakukan (Ridwan, 2010), menyatakan bahwa obat 
kontrasepsi J. gendarussa  memiliki efek samping  
yaitu peningkatan libido.

Sampai saat ini, sudah ada beberapa senyawa 
yang sudah diisolasi dari ekstrak daun J. gendarussa 

yang merupakan beberapa senyawa flavonoid dan 
beberapa senyawa alkaloid. Setelah diketahui struktur 
beberapa senyawa  dalam ekstrak daun Justicia 
gendarussa Burm f. Flavonoid sendiri mempunyai 
bioaktif sebagai afrodisiak dengan meningkatkan 
dehidroepiandrosteron (Semwal et al., 2013). 
Dehidroepiandrosterone (DHEA), steroid yang 
beredar dalam plasma, dan prekursor umum untuk 
kedua androgen dan estrogen. Peningkatan DHEA 
yang berikutnya akan dikonversi menjadi testosteron 
dan metabolitnya dapat menjelaskan peningkatan 
perilaku seksual. Dengan adanya flavonoid dalam 
ekstrak yang  memiliki peran mengubah kadar 
androgen dalam biosintesis DHEA juga bertanggung 
jawab atas perilaku seksual laki-laki (Yakubu and 
Akanji, 2011).

Sitokrom P450 17α-liase-hidroksilase/C17-20 
(P450C17)/ (CYP17A1). adalah enzim mikrosomal 
yang mengkatalisis dua aktivitas yang berbeda, 
aktivitas 17α–hidroksilase mengkonversi 
pregnenolon atau progesteron menjadi 17α-
hidroksipregnenolon atau 17α-hidroksiprogesteron 
dan aktivitas C17-20 lyase memecah ikatan C17-20 
dari C21 steroid 17α-hidroksipregnenolon atau 17α-
hidroksiprogesteron untuk menghasilkan 
dehidroepiandrosteron (DHEA) atau androstenedion. 
Dengan demikian, P450C17 mengontrol titik cabang 
yang paling penting dalam biosintesis hormon steroid 



Studi In Silico Gendarusin A, B, C, D dan E                                 Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia, Vol.2 No.1,  Juni 2015       11

yang menyebabkan produksi dari tiga kelas hormon 
steroid utama yaitu glukokortikoid, 
mineralokortikoid dan prekursor steroid seks 
(Sreenivasulu and Senthilkumaran, 2009).

Dalam penelitian mendesain obat baru, tanaman 
– tanaman ini menjadi bahan dasar untuk dilakukan 
studi lebih lanjut. Penapisan aktivitas farmakologi 
bahan aktif  dalam tanaman obat merupakan proses 
yang mahal, membutuhkan  energi, sumber daya 
manusia yang berkualitas dan memerlukan waktu 
yang lama jika dilakukan dalam percobaan 
laboratorium menggunakan eksperimental hewan. 
Pada era globalisasi ini, penggunaan komputer bisa 
digunakan sebagai alat dalam pengembangan obat 
dari bahan alam maupun sintesis. Dalam melakukan 
desain obat, metode yang digunakan adalah docking
molekul. Docking molekul adalah metode yang 
digunakan untuk memprediksi sebuah kompleks 
antarmolekul antara molekul obat dengan protein 
target (Yanuar et al., 2011).

Ada 2 macam reseptor CYP17A1 dengan PDB 
ID 3RUK dan 3SWZ yang tersedia di Protein Data 
Bank yang dapat diunduh secara gratis. Pada 
dasarnya 2 macam reseptor tersebut sama yaitu 
CYP17A1 yang membedakan hanya ligan yang 
digunakan dan ikatan kimia yang terlibat 
(Siswandono, 2011). Dalam studi ini dipilih reseptor 
3RUK karena memiliki abiraterone sebagai obat 
kanker prostat yang sudah disetujui oleh Food and 
Drug Administration, sedangkan TOK-001 yang 
sama – sama sebagai obat kanker prostat sedang 
menjalani uji klinis (DeVore and Scott, 2012).

Hubungan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas 
biologis obat (HKSA) merupakan bagian penting 
rancangan obat, dalam usaha mendapatkan suatu obat 
baru dengan aktivitas yang lebih besar, keselektifan 
lebih tinggi, toksisitas atau efek samping sekecil 
mungkin dan kenyamanan yang lebih besar. 
Hubungan atau korelasi yang baik digunakan untuk 
menunjang model interaksi obat-reseptor dan 
meramalkan jalur sintesis obat yang lebih 
menguntungkan (Siswandono dan Soekardjo, 1995).

BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat. Program ChemBio Draw Ultra 

12.0 untuk membuat struktur 2D dan penentuan sifat 
kimia-fisika senyawa gendarusin A, B, C, D, dan E. 
Program ChemBio 3D Ultra 12.0  untuk membuat 
struktur 3-Dimensi, Program Molegro Virtual Docker 
v5 untuk analisis molekuler docking, program SPSS. 
reseptor CYP17A1 dengan PDB ID 3RUK yang di 
download pada www.pdb.org.

Preparasi Struktur Protein. Struktur Kristal 
protein 3-D yang digunakan adalah enzim 17 alpha-
hydroxylase-17,20-lyase (CYP17A1) diunduh pada 
situs Protein Data Bank dengan PDB ID: 3RUK.
Atom H ditambahkan pada reseptor (karena reseptor 
yang diunduh dihilangkan atom H-nya) dan 
memperbaiki protein reseptor yang diunduh apabila 

ada kesalahan atau kekurangan dari asam – asam 
amino yang ada. Hal ini biasanya dilakukan secara 
otomatis oleh program komputer.

Preparasi Ligan. Menggambar struktur 2 
dimensi Senyawa gendarusin A, B, C, D dan E 
dengan menggunakan program ChemBio Draw Ultra 
12.0. Struktur 2D senyawa tersebut kemudian diubah 
menjadi bentuk 3D dengan menggunakan program 
ChemBio 3D 12.0 

Program ini dapat melihat bentuk stereokimia 
senyawa dan mengatur bentuk yang paling stabil dari 
senyawa dengan cara meminimalkan energi dengan 
menggunakan metode MMFF94. Setelah itu 
disimpan dalam bentuk file SYBYL.mol2, karena 
ekstensi inilah yang dapat dibaca oleh program 
Molegro Virtual Docker.

Penentuan Sifat Kimia-Fisika Ligan. Penentuan 
sifat kimia-fisika senyawa menggunakan program 
ChemBioDraw Ultra 12.0 dilakukan untuk 
mengetahui apakah senyawa mampu menembus 
membran biologis dan mempunyai permeabilitas 
yang baik.

Parameter sifat kimia-fisika yang ditentukan 
adalah nilai log koefisien partisi oktanol-air (logP), 
dan Calculated logP (ClogP) yang mempresentasikan 
sifat lipofilik, Molar Refracticity (MR) dan 
Calculated MR (CMR), yang mempresentasikan sifat 
sterik, dan berat molekul (BM).

Pengaturan Docking. Dalam melakukan 
docking, dilakukan pengaturan parameter docking 
seperti dibawah ini:
 Scoring Function
Score: MolDock Score [GRID]

Grid resolution (Å): 0.30
 Binding site

Origin:cavity 1; volume 330.752; surface 729.60
Center : X: 27.60; Y:-5.07; Z:    33.15

Radius: 15Å
 Search algorithm

Algorithm: MolDock SE
Number of runs :10

 Parameter settings
Max iterations: 1500
Max population size: 50
Max steps    : 300

Docking dan Analisis Asam Amino. Doking dan 
analisis asam amino dengan menggunakan program 
Molegro Virtual Docker, dan semua tahapan 
menggunakan bentuk gambaran 3D. Ada beberapa 
langkah proses doking, yaitu: (1). Mengunduh 
reseptor dari situs Protein Data Bank. Reseptor yang 
diunduh harus mengandung ligan. (2). Deteksi tempat 
pada reseptor dimana obat akan terikat (berinteraksi). 
Tempat tersebut berupa lubang-lubang (cavities) 
pada struktur reseptor. (3). Meletakkan struktur 3D 
senyawa kedalam lubang terpilih dilakukan dengan 
cara “align” yaitu menempelkan tiga atom senyawa 
ke tiga atom yang sama pada ligan yang ada pada 
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reseptor. Atom yang terpilih umumnya adalah atom-
atom pada gugus farmakofor. (4). Melakukan doking 
senyawa pada reseptor oleh program Molegro Virtual 
Docker. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini 
adalah cavity dimana obat akan berinteraksi. (Manual 
Molegro Virtual Docker, 2010).

Analisis Hubungan Kuantitatif Struktur dan 
Aktivitas. (1). Dilakukan pengumpulan data 
parameter kimia fisika dan aktivitas biologis (rerank 
score) senyawa gendarusin dan ditulis dalam tabel 
hasil pengamatan di program SPSS. (2). Dilakukan 
penentuan variabel X (parameter kimia fisika) dan Y 
(prediksi aktivitas biologis). (3). Dilakukan 
pengolahan data dengan program SPSS. (4). Hasil 
pengolahan data dalam bentuk persamaan regresi 
dianalisis untuk mengetahui parameter yang 
berpengaruh pada interaksi obat-reseptor.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Preparasi Ligan. Hasil struktur 2 Dimensi 

dengan program ChemBioDraw Ultra 12.0 
ditunjukkan dengan gambar 1. Kemudian diubah 
menjadi struktur 3 Dimensi (gambar 2) dan dilakukan
penentuan energi minimal dengan program 
ChemBio3D Ultra 12.0  menggunakan metode 
MMFF94. Hasil energy minimal dapat dilihat pada 
tabel 1.

     Gendarusin A      Gendarusin B

     Gendarusin C      Gendarusin D

Gendarusin E

Gambar 1. Struktur 2 Dimensi Senyawa Gendarusin

   
        Gendarusin A        Gendarusin B

   
         Gendarusin C        Gendarusin D

                                   Gendarusin E

Gambar 2. Struktur 3 Dimensi Senyawa Gendarusin

Tabel 1 Nilai energi minimal(kcal/mol) dari senyawa 
turunan gendarusin

Senyawa
Energi minimal

Rerata

Replikasi 1 Replikasi 2 Replikasi 3

Gendarusin A 195.934 195.942 195.942 195.939

Gendarusin B 191.915 191.810 191.913 191.879

Gendarusin C 222.928 223.054 223.064 223.015

Gendarusin D 225.878 225.810 225.931 225.873

Gendarusin E 227.517 227.602 227.646 227.588

Penentuan Sifat Kimia-Fisika Ligan. Nilai 
parameter sifat kimia-fisika dari senyawa gendarusin 
di tentukan dengan menggunakan program 
ChemBioDraw Ultra 12.0 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.Hasil penentuan nilai sifat kimia fisika 
senyawa gendarusin

Senyawa BM LogP ClogP MR CMR

Gendarusin A 534,47 -2,27 -1,18271 129,92 12,6415
Gendarusin B 534,47 -2,27 -1,18271 129,92 12,6415
Gendarusin C 534,47 -2,27 -1,18271 129,92 12,6415
Gendarusin D 534,47 -2,27 -1,18271 129,92 12,6415
Gendarusin E 534,47 -2,27 -1,18271 129,92 12,6415

Keterangan : 
BM : Berat Molekul
LogP : Log koefisien partisi (oktanol/air)
ClogP : Calculated LogP
MR : Tetapan refraksi molar    
CMR : Calculated Molar Refraction
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Nilai sifat kimia fisika dari kelima senyawa 
gendarusin menunjukkan nilai yang sama karena 
strukturnya sangat mirip, perbedaan utamanya hanya 
pada konfigurasi ruang dari gugus glikosida dan 
gugus OH pada cincin glikosida.

Doking dan Analisis Asam Amino. Enzim 
Sitokrom P450 17A1 dengan kode 3RUK yang 
diunduh dari protein data bank (www.pdb.org) 
ditampilkan dalam program Molegro Virtual Docker 
pada gambar 3.

Gambar 3. Enzim Sitokrom P450 17A1 (PDB ID : 
3RUK)

Penentuan cavity yang akan digunakan dilakukan 
dengan cara mendeteksi tempat dimana ligan dengan 
reseptor berinteraksi. Beberapa cavity pada Enzim 
Sitokrom P450 17A1 pada gambar 4.

Gambar 4. Hasil deteksi lubang (cavity) Enzim 
Sitokrom P450 17A1 (PDB ID: 3RUK)

Cavity yang digunakan adalah cavity no 1 karena 
pada cavity ini merupakan tempat dimana reseptor 
berikatan dengan ligan asal. Cavity no 1 dapat dilihat 
pada gambar 5.

Gambar 5. Lubang (cavity) no 1

Pada reseptor 3RUK terdapat ligan abiraterone 
sebagai obat kanker prostat yang berikatan dengan 
Asn202 sebagai sisi inhibitor pada reseptor 3RUK 
(gambar 6) (DeVore and Scott, 2012). 

Gambar 6. Interaksi Ikatan hidrogen antara asam 
hialuronat dengan reseptor hialuronidase 
(1FCV)

Pada senyawa – senyawa yang mempunyai 
aktivitas untuk memodulasi enzim Sitokrom P450 
17A1 harus berinteraksi dengan asam amino serine 
dan tidak berinteraksi dengan asam amino 
Asparagine (Asn) (Pandey and Miller, 2005).

Dari kelima senyawa gendarusin tersebut tidak 
satupun yang berinteraksi dengan Asn202 yang berperan 
sebagai sisi aktif inhibitor dan dapat dikatakan kelima 
senyawa gendarusin bukan sebagai inhibitor reseptor 
3RUK.. Gendarusin A, B, dan C berinteraksi dengan 
Ser441 yang merupakan sisi aktif modulator. Pada 
gendarusin D dan E tidak, berarti gendarusin D dan E 
tidak mempunyai aktivitas untuk menginduksi reseptor 
3RUK (tabel 3). Hasil interaksi  antara senyawa 
gendarusin dengan Enzim Sitokrom P450 17A1 
(3RUK) bisa dilihat pada gambar 7 dan gambar 8.

Dari tabel 4 dinyatakan bahwa gendarusin D 
memiliki nilai rerank score yang paling rendah 
daripada gendarusin lainnya. Ini membuktikan bahwa 
struktur gendarusin A, B, C, D, dan E yang tergolong 
isomer mempunyai perbedaan interaksi dengan 
enzim sitokrom P450 17A1 (3RUK). Perbedaan 
interaksi juga dapat dinyatakan dengan residu asam 
amino yang terlibat (tabel 3).
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Gambar 7. Interaksi Ikatan hidrogen antara Enzim Sitokrom P450 17A1 (3RUK) dengan (a) Gendarusin A, (b) Gendarusin B, (c) Gendarusin C, 
(d) Gendarusin D, dan (e) Gendarusin E

Gambar 8. Secondary structure antara Enzim Sitokrom P450 17A1 (3RUK) dengan (a) Gendarusin A, (b) Gendarusin B, (c) Gendarusin C, (d) 
Gendarusin D, dan (e) Gendarusin E

Tabel 3. Asam amino yang terlibat dalam proses interaksi ikatan hidrogen pada Enzim Sitokrom P450 17A1 (3RUK)

Senyawa Asn 202 Cys 442 Ile 443 Ser 441 Trp 121 Ile 112 Arg 96 Pro 434 Ile 371 His 373 Ile 299 Phe 435

Abiraterone + - - - - - - - - - - -

Gendarusin A - + + + + + - - - - - -

Gendarusin B - - + + + + + + - - - -

Gendarusin C - + - + - - + + + + - -

Gendarusin D - + - - - - - - + + + +

Gendarusin E - + - - - - + - + + + +

Tabel 4. Nilai rerank score dari kelima senyawa turunan gendarusin
Senyawa Rerank Score

Abiraterone -82.9748
Gendarusin A -53.0636
Gendarusin B -64.3963
Gendarusin C -78.8324
Gendarusin D -123.948
Gendarusin E -105.626

Tabel 5. Nilai parameter elektronik senyawa gendarusin

Senyawa Ikatan hidrofobik Ikatan van der waals Ikatan hidrogen Rerank Score Log Rerank Score

Gendarusin A
-142.377 46.000 -49.683

-53.0636 1.80
-142.943 49.534 -45.529
-143.613 52.925 -47.989

Rata-rata -142.978 49.486 -47.734

Gendarusin B
-142.926 46.192 -59.729

-64.3963 1.81
-144.850 46.362 -53.656
-143.985 42.645 -52.006

Rata-rata -143.920 45.066 -55.130

Gendarusin C
-158.445 14.628 -55.985

-78.8324 1.90
-162.137 22.033 -52.516
-158.280 20.515 -58.313

Rata-rata -159.621 19.059 -55.605

Gendarusin D
-170.397 -53.418 -36.251

-123.948 2.09
-169.789 -51.897 -34.193
-170.512 -53.546 -37.530

Rata-rata -170.233 -52.954 -35.991

Gendarusin E
-162.190 -35.134 -48.314

-105.626 2.02
-161.913 -32.586 -48.557
-161.740 -31.202 -47.847

Rata-rata -161.948 -32.974 -48.239

a) b) c) d) e)

a) b) c) d) e)
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Tabel 6  Persamaan regresi hubungan kuantitatif struktur-aktivitas

Persamaan regresi aktivitas dengan ikatan hidrofobik

Log RS = -0.009hidrofobik + 0.967

(n=5; r = 0.952; s = 0.0459; F = 29.286; Sig. = 0.012)

Persamaan regresi aktivitas dengan ikatan hidrogen

Log RS = 0.012HBond + 2.505

(n=5; r = 0.729; s = 0.1031; F = 3.394; Sig. = 0.163)

Persamaan regresi aktivitas dengan ikatan van der waals

Log RS = -0.003vdw + 1.940

(n=5; r = 0.998; s = 0.0088; F = 880.308; Sig. = 0.000)

Rerank score atau energi ikatan merupakan 
perhitungan total dari semua ikatan yang ada. Energi 
ikatan menyatakan jumlah energi yang diperlukan 
untuk mengadakan interaksi antara ligan dengan 
reseptor. Semakin kecil nilai energi ikatan berarti 
ikatan tersebut semakin stabil. Semakin stabil ikatan 
ligan dengan reseptor maka dapat diprediksikan
bahwa aktivitasnya juga semakin besar. Bisa 
dikatakan bahwa energi ikatan mempunyai hubungan 
linier dengan besarnya aktivitas suatu ligan. Tetapi 
perlu diperhatikan juga asam amino spesifik yang 
terlibat dalam interaksi. Walaupun gendarusin D dan 
E memiliki rerank score yang rendah, tetapi kedua 
senyawa ini tidak berikatan dengan ser441.

Analisis Hubungan Kuantitatif Struktur dan 
Aktivitas. sifat fisikokimia khususnya parameter 
lipofilik dan sterik dari senyawa gendarusin memiliki 
nilai yang sama sehingga tidak bisa dihubungkan 
dengan persamaan linier dan non linier. Oleh karena 
itu hanya parameter elektronik yang dihubungkan 
dengan persamaan linier. Ikatan hidrogen, van der 
waals dan hidrofobik juga termasuk dalam parameter 
elektronik yang akan dihubungkan dengan persamaan 
linier. Nilai parameter elektronik senyawa gendarusin 
bisa dilihat pada tabel 5.

Dari tabel 5 didapatkan 3 persamaan regresi
hubungan linier antara parameter elektronik dengan 
aktivitas senyawa gendarusin. Persamaan tersebut 
ditunjukkan pada tabel 6.

Persamaan regresi yang dipilih adalah hubungan 
aktivitas dengan ikatan van der waals sebagai berikut.
Log A = -0.003vdw + 1.940 (n=5; r = 0.998; s = 
0.0088; F = 880.308; Sig. = 0.000)

Persamaan ini dipilih karena memiliki nilai r yang 
paling besar yaitu 0.998 dan memiliki nilai signifikan 
yang paling rendah yaitu 0.000. Dari persamaan 
tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berpengaruh 
terhadap aktivitas senyawa gendarusin adalah ikatan 
van der waals. Korelasi ikatan van der waals pada 
tabel 5.10 menyatakan bahwa semakin minus (-) nilai 
energi ikatan van der waals, maka aktivitas senyawa 
semakin besar. Nilai minus dalam energi ikatan 
menyatakan kestabilan ikatan tersebut.

Ikatan van der waals sendiri merupakan kekuatan 
tarik menarik antara molekul atau atom yang tidak 
bermuatan. 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 (Siswandono dan Soekardjo, 1995).

Kesimpulan. Melalui studi in silico dapat 
diprediksi yang memiliki aktivitas afrodisiak adalah 
senyawa gendarusin A, gendarusin B dan gendarusin 
C. Senyawa gendarusin C memiliki prediksi aktivitas 
tertinggi dengan urutan gendarusin C > B > A serta 
ada hubungan linier antara aktivitas in silico dengan 
parameter elektronik yang dinyatakan dengan 
persamaan sebagai berikut:
Log RS = -0.003vdw + 1.940
(n=5; r = 0.998; s = 0.0088; F = 880.308; Sig. = 0.000)
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