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ABSTRACT 
Justicia gendarussa Burm. f contains 12 flavonoid C-glycosides; which are able to inhibit 

hyaluronidase enzyme of spermatozoa in the fertilization process. Five of them have been structurally 
identified as gendarusin A, B, C, D, and E. Those five compounds have different structures of space 
configuration of glycoside in atom C-6 and C-8 of apigenin core and Hydroxyl group on glycoside. This 
study aims to investigate the prediction of absorption and activity of gendarusin A, B, C, D, and E on 
hyaluronidase enzyme through in silico study. The absorption prediction was investigated using the 
Lipinski’s rule of five and ACD/I-Lab online program, while the prediction of activity was investigated 
using docking simulation with Molegro Virtual Docker (MVD) program. Results showed that these five 
gendarusin compounds did not meet the Lipinski’s rule of five while only 2% were absorbed using ACD/I-
Lab, and therefore it said to be “poor passive absorption due to hydrophylicity.” The results of docking 
simulation using MVD showed bonding interaction between hyaluronidase receptor (1FCV) and 
gendarusin A, B, C, D, and E as well as free energy of binding (rerank score). Gendarusin D had the 
highest activity compared to gendarusin A, B, C and E due to its lowest rerank score. The activity of 
gendarusin D has also been shown by the hidrogen bond in the active site amino acids residue of 
hyaluronidase (Asp 111 and Glu 113) 
Keyword: Gendarusin, Hyaluronidase, in silico, Molegro Virtual Docker  

 
PENDAHULUAN 

Daun Justicia gendarussa Burm. f. diketahui 
mengandung kalium, flavonoid, justisin, steroid atau 
triterpenoid, tannin; alkaloid, amin aromatik, iridoid 
dan kumarin (Prajogo, 2002). Hasil Penelitian yang 
telah dilakukan oleh Prajogo et al. (2003) menunjuk 
bahwa fraksi n-butanol daun gendarussa Burm f. 
mengandung bahan aktif yang dapat mencegah 
penetrasi spermatozoa mencit pada proses fertilisasi in 
vitro, fraksi tersebut mengandung 12 komponen 
flavonoid dengan komponen mayor 6,8-di-α-l-
arabinopiranosil-4’,5,7-trihidroksiflavon, yang 
kemudian dikenal dengan gendarusin A (Prajogo et al., 
2009), salah satu bahan anti fertilitas dengan aktivitas 
mencegah penetrasi spermatozoa in vitro melalui 
mekanisme penghambatan enzim hialuronidase 
(Prajogo, 2002). Selain gendarusin A ada beberapa 
komponen minor  yang diketahui dalam fraksi n-
butanol gandarusa, yaitu 6-C-α-L-arabinopiranosill-
4’,5,7-trihidroksi-8-C-β-D-silopiranosilflavon yang 
kemudian dikenal dengan gendarusin B, dan 3 senyawa 
yang belum diketahui nama IUPAC nya dan bisa 
dikenal dengan gendarusin C, gendarusin D, dan 
gendarusin E (Prajogo, 2010). Kelima senyawa 
tersebut mempunyai inti apigenin, namun hanya 
berbeda pada konfigurasi ruang glikosida yang terikat 
pada atom C-6 dan C-8 serta gugus OH pada glikosida. 

Perbedaan struktur kelima senyawa gendarusin 
akan mempengaruhi sifat kimia fisika (lipofilik, 
elektronik, sterik), sehingga akan mempengaruhi 
proses penetrasi senyawa tersebut pada membran 
biologis dan akan berpengaruh juga pada proses 
absorbsi. Perbedaan struktur senyawa gendarusin akan 
mempengaruhi pola interaksinya dengan reseptor 
hialuronidase. 

Gendarusin merupakan senyawa golongan 
flavonoid C-glikosida yang mempunyai gugus gula 
terikat pada atom C flavonoid, yaitu pada inti benzena 
dengan suatu ikatan karbon-karbon yang lebih tahan 
asam (Markham, 1988). Gendarusin secara utuh 
diabsorbsi dalam saluran cerna tanpa adanya proses 
hidrolisis gugus gula yang terikat pada inti apigenin, 
dibuktikan dengan adanya senyawa gendarusin A yang 
terdapat pada plasma kelinci dan pada urin manusia 
(Prajogo et al., 2011). Proses deglikosilasi hanya 
terjadi pada flavonoid O-glikosida dan tidak terjadi 
pada flavonoid C-glikosida (Courts and Williamson, 
2009). 

Secara konvensional yang biasa dilakukan adalah 
isolasi senyawa yang diduga mempunyai aktivitas dan 
kemudian diuji dengan enzim yang sesuai dengan 
aktivitasnya sampai ditemukan senyawa yang sangat 
potensial. Dengan peran kimia komputasi medisinal 
dapat menggambarkan senyawa secara tiga dimensi 
(3D) dan dilakukan komparasi atas dasar kemiripan 
dan energi dengan senyawa lain yang sudah diketahui 
aktivitasnya (pharmacophore query). Berbagai 
senyawa turunan dan analog dapat “disintesis” secara 
in silico atau yang sering diberi istilah senyawa 
hipotetik. Aplikasi komputer melakukan kajian 
interaksi antara senyawa hipotetik dengan reseptor 
yang telah diketahui data struktur 3D secara in silico. 
Kajian ini dapat memprediksi aktivitas senyawa-
senyawa hipotetik dan sekaligus dapat mengeliminasi 
senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas rendah 
(Istyastono, 2011). Secara konvensional eliminasi 
senyawa yang mempunyai aktivitas farmakologi pada 
tanaman obat tradisional merupakan proses yang 
memerlukan banyak biaya, energi, dan sumber daya 
manusia, sehingga waktu yang dibutuhkan dalam 
percobaan akan sangat lama (Yanuar et al., 2011), oleh 
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karena itu dengan adanya peran kimia komputasi, 
kendala tersebut akan lebih mdapat diatasi. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan 
penelitian eksperimental laboratorium prediksi absorbsi 
menggunakan metode in silico terhadap senyawa 
gendarusin yang berasal dari daun Justicia gendarussa 
Burm. f. dan prediksi aktivitas terhadap enzim 
hialuronidase spermatozoa. 

 
BAHAN DAN METODE 

Bahan dan Alat. Program ChemBioDraw Ultra 
11.0 untuk membuat struktur 2-Dimensi dan penentuan 
sifat kimia fisika senyawa gendarusin, program 
ChemBio 3D Ultra 11.0 untuk membuat struktur 3-
Dimensi. Program Molegro Virtual Docker 5.0 untuk 
doking dan analisis asam amino, reseptor hialuronidase 
(PDB ID : 1FCV) yang dapat di download pada 
www.pdb.org. Peralatan komputer dengan Windows 7 
Profesional, AMD Athlon (tm) Neo X2 Dual Core 
Processor L335 1.60 Ghz dan memori 2,00 GB 

Rancangan Penelitian. Preparasi Struktur 
Protein. Kristal protein dengan struktur hialuronidase 
dengan tipe Hialuronoglukosaminidase/hyaluronate 4-
glycanohydrolases (EC 3.2.1.35) diunduh secara gratis 
di website (www.pdb.org) dengan PDB ID : 1FCV. 
Atom H ditambahkan pada reseptor (karena reseptor 
yang diunduh dihilangkan atom H-nya) dan protein 
reseptor yang diunduh diperbaiki apabila ada 
kesalahan/kekurangan dari asam-asam amino yang ada. 
Tahap ini biasanya dilakukan secara otomatis oleh 
program komputer. 

Preparasi Ligan. Struktrur 2D dari struktur 
gendarusin A, gendarusin B, gendarusin C, gendarusin 
D dan gendarusin E digambarkan pada program 
ChemBioDraw Ultra 11.0, terdapat berbagai macam 
template struktur pada program tersebut, misalnya : 
template cincin aromatis, cincin siklik, ikatan rangkap, 
dll., sehingga memudahkan peneliti untuk menggambar 
struktur-struktur yang diinginkan.  

Masing-masing struktur diatas kemudian dijadikan 
bentuk 3D menggunakan program ChemBio3D Ultra 
11.0. Program ini dapat digunakan untuk melihat 
bentuk sterokimia senyawa dan mengatur bentuk 
senyawa yang paling stabil dengan cara meminimalkan 
energi, seperti MM2, MM3, MMFF94, OPLS dll., 
tetapi yang sering digunakan adalah metode MMFF94 
(Allinger, 2010). Setelah memeroleh bentuk 
stereokimia senyawa dan bentuk yang paling stabil, 
maka struktur tersebut disimpan dalam bentuk file 
SYBYL.mol2, karena dalam bentuk file inilah yang 
dapat dibaca program Molegro Virtual Docker dan 
digunakan untuk proses docking.  

Penentuan Sifat Kimia-Fisika Ligan. Untuk 
mengetahui apakah senyawa mampu menembus 
membran biologis dan mempunyai permeabilitas yang 
baik, senyawa harus memenuhi hukum lima dari 
Lipinski (Lipinski, 1997). Untuk itu, perlu dilakukan 
penentuan sifat kimia-fisika senyawa menggunakan 
program ChemBioDraw Ultra 11.0.  

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) 

Prediksi Absorbsi Menggunakan ACD/I-Lab 
Online. Untuk memprediksi absorbsi kelima senyawa 
gendarusin di dalam saluran cerna dapat digunakan 
program ACD/I-Lab online. Program ini dapat 
memprediksi beberapa parameter farmakokinetika 
seperti absorbsi, metabolisme, dan ekskresi. 

Setelah itu, akan didapatkan hasil prediksi ACD/I-
Lab dan dapat diunduh dengan format .pdf 

Docking dan Analisis Asam Amino. Docking dan 
analisis asam amino dapat dilakukan menggunakan 
program Molegro Virtual Docker, dan semua tahapan 
menggunakan bentuk gambaran 3D. Ada beberapa 
langkah proses docking, yaitu: (1). Mengunduh 
reseptor dari situs Protein Data Bank. Reseptor yang 
diunduh harus mengandung ligan. (2). Menambahkan 
atom H pada reseptor (karena reseptor yang diunduh 
dihilangkan) dan memperbaiki protein reseptor yang 
diunduh, apabila ada kesalahan/kekurangan asam-asam 
amino yang ada. Tahap ini biasanya dilakukan secara 
otomatis oleh program komputer. (3). Deteksi posisi 
pada reseptor, tempat obat akan terikat (berinteraksi). 
Tempat tersebut berupa lubang-lubang (cavities) pada 
struktur reseptor. (4). Meletakkan struktur 3D senyawa 
ke dalam lubang terpilih. Ada beberapa cara untuk 
meletakkan struktur senyawa dalam lubang, dalam 
program Molegro Virtual Docker dilakukan dengan 
cara “allign” yaitu menempelkan tiga atom senyawa 
ke tiga atom yang sama pada ligan yang ada pada 
reseptor. Atom yang terpilih umumnya adalah atom-
atom pada gugus farmakofor. (5). Melihat gambaran 
(view) posisi senyawa dalam lubang reseptor (cavities). 
Ada beberapa gambaran untuk melihat lingkungan 
senyawa, antara lain: gambaran hidrofobik, itu untuk 
melihat lingkungan hidrofobik senyawa, gambaran 
elektronik, untuk melihat lingkungan elektronik 
senyawa, dan gambaran ikatan H senyawa dan 
reseptor. Asam-asam amino yang terlibat pada proses 
interaksi obat-reseptor dan gugus-gugus farmakofor 
dapat dilihat dari gambaran ikatan H senyawa dan 
reseptor. (6). Melakukan docking senyawa pada 
reseptor, yang dilakukan secara otomatis dengan 
program Molegro Virtual Docker. Hal yang perlu 
diperhatikan dalam proses ini adalah pemilihan 
senyawa yang didocking dan cavity tempat obat akan 
berinteraksi. Parameter yang diukur dalam proses 
doking adalah nilai energi yang terlibat, berupa 
MolDock Score, Rerank Score, dan Hbond, serta nilai 
RMSD (Root Mean Square Deviation). Untuk 
mengukur kekuatan ikatan obat-reseptor, parameter 
yang sering digunakan adalah nilai Rerank Score 
(Manual Molegro Virtual Docker, 2010). 

 
  

http://www.pdb.org/
http://www.pdb.org/
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Preparasi Ligan. Hasil pembuatan struktur 2 

Dimensi dengan menggunakan program 
ChemBioDraw Ultra 11.0 ditunjukkan dengan Gambar 
1. 

Dari struktur 2D diatas digunakan untuk membuat 
struktur 3D dan penentuan energi minimal dengan 
menggunakan program ChemBio3D Ultra 11.0  karena 
pada semua tahapan docking harus dilakukan dalam 
model struktur 3D. Model struktur 3D ditunjukkan 
dengan Gambar 2. 

Penentuan Sifat Kimia-Fisika Ligan. Nilai 
parameter sifat kimia-fisika dari senyawa gendarusin di 
tentukan dengan menggunakan program 
ChemBioDraw Ultra 11.0 dan hasilnya ditunjukkan 
pada Tabel 1. 

Hasil penentuan sifat kimia fisika dari ke lima 
senyawa gendarusin menunjukkan harga yang sama. 
Pebedaan posisi gugus gula yang terikat pada atom C6 
dan C8 tidak mempengaruhi sifat kimia fisika semua 
senyawa secara in silico. 

Penerapan Hukum 5 Lipinski. Setelah penentuan 
sifat kimia fisika kelima senyawa gendarusin, maka 
untuk prediksi absorbsi senyawa gendarusin tersebut 
dilakukan evaluasi dengan menggunakan hukum 5 
Lipinski, penerapan hukum 5 Lipinski ditunjukkan 
pada Tabel 2. 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelima 
senyawa gendarusin tidak memenuhi persyaratan 
hukum lima Lipinski, sehingga dapat diprediksi bahwa 
kelima senyawa gendarusin tersebut memiliki sifat 
absorbsi yang rendah  

Prediksi Absorbsi menggunakan ACD/I-Lab 
Online. Hasil prediksi absorbsi kelima senyawa 
gendarusin menunjukkan nilai yang sama, absorbsi 
dipengaruhi oleh faktor lipofilik (logP) suatu senyawa 
dan lima senyawa gendarusin memiliki nilai faktor 
lipofilik sama, hasil prediksi dengan ACD/I-Lab 
ditunjukkan pada Tabel 3. 

Gendarusin A,B,C,D, dan E hanya sekitar 2% yang 
dapat diserap melalui absorbsi pasif dan dari hasil 
tersebut dapat diketahui bahwa kelima senyawa 
gendarusin merupakan senyawa yang “Poor passive 
absorption due to hydrophilicity” 

Doking dan Analisis Asam Amino. Reseptor 
Hialuronidase yang telah diunduh pada situs Protein 
Data Bank (www.pdb.org) dengan menggunakan kode 
1FCV, dan telah diimport pada program Molegro 
Virtual Docker ditunjukkan pada Gambar 3. 

Program MVD akan secara otomatis mengkoreksi 
protein yang telah di import, program MVD akan 
secara langsung melakukan penambahan atom H dan 
mengkoreksi apabila ada beberapa asam amino residu 
hialuronidase yang salah baik valensi maupun 
muatannya. 

Hasil deteksi tempat berinteraksi antara ligan dan 
reseptor (cavity) pada reseptor hialuronidase (1FCV) 
ditunjukkan Gambar 4. 

Lubang (cavity) yang digunakan adalah lubang 
(cavity) pada volume 26.112 dengan luas permukaan 
112.64, lubang (cavity) ini digunakan karena memiliki 
area dimana ligan asal reseptor hialuronidase 

berinteraksi dengan asam amino residu spesifik dari 
enzim hialuronidase, yaitu Asp 111 dan Glu 113. 
Ditunjukkan pada Gambar 5. 

Pada interaksi antara ligan dan reseptor terdapat 
interaksi ligan dengan beberapa asam amino residu dari 
reseptor hialuronidase (1FCV). Asam-asam amino 
yang terlibat pada proses interaksi senyawa gendarusin 
dengan reseptor hialuronidase (1FCV) tersaji pada 
Gambar 6. dan Gambar 7. 

 
     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 3D Senyawa Gendarusin 
 
 

http://www.pdb.org/
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 Gambar 3. Reseptor Hialuronidase (PDB ID : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. Secondary structure antara reseptor hialuronidase (1FCV) dengan gendarusin A (a). gendarusin B (b).  

Gambar 4. Hasil deteksi lubang (cavity) reseptor 
hialuronidase (PDB ID : 1FCV) 

Cavity 1 

b) 

Gambar 5. Lubang (cavity) volume 26.112 

c) 

d) 

 e) 

Gambar 7. Interaksi Ikatan hidrogen antara reseptor 
hialuronidase (1FCV) dengan Gendarusin A (a). 
Gendarusin B (b). Gendarusin C (c). Gendarusin D 

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

c)a)  d)b)  e) 
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gendarusin C (c). gendarusin D (d). dan gendarusin E (e) 
 
Tabel 1.Hasil penentuan nilai sifat kimia fisika senyawa 
gendarusin 
Senyawa BM LogP ClogP MR CMR 

Apeginin 270.24 1.9 2.90529 73.51 7,1335 
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 
 

Tabel 2. Hasil penerapan Hukum 5 Lipinski 
Senyawa BM logP Σ 

(OH&NH) 
Σ 

(O&N) 
Lipinski* <500 <5 <5 <10 
Apeginin 270.24 1.9 3 2 
Gendarusin A 534,47 -2,27 9 4 
Gendarusin B 534,47 -2,27 9 4 
Gendarusin C 534,47 -2,27 9 4 
Gendarusin D 534,47 -2,27 9 4 
Gendarusin E 534,47 -2,27 9 4 

*Ketentuan pada Hukum Lima Lipinski 
Keterangan :  
BM   : Berat Molekul 
LogP  : Log koefisien oktanol/air     
Σ(OH & NH) : Jumlah gugus OH dan NH  
Σ(O & N)  : Jumlah atom O dan N 
 

Tabel 3. Hasil prediksi absorbsi senyawa gendarusin 
menggunakan ACD/I-Lab Online 

Senyawa pKa 
Absorbsi 

Pasif 
Maksimal 

Permeabilitas 
Pe, Jejenum 

(cm/s) 

Laju 
Absorbsi 
Ka (min-1) 

Gendarusin A 8,20 2 % 0,01 x 10-4 0 
Gendarusin B 8,20 2 % 0,01 x 10-4 0 
Gendarusin C 8,20 2 % 0,01 x 10-4 0 
Gendarusin D 8,20 2 % 0,01 x 10-4 0 
Gendarusin E 8,20 2 % 0,01 x 10-4 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4. Asam-asam amino yang terlibat dalam proses interaksi ikatan hidrogen pada reseptor hialuronidase (1FCV) 

Senyawa Tyr 184 Glu 113 Asp 111 Tyr 227 Arg 116 Ser 225 Tyr 55 Ser 304 

Asam Hialuronat +++ + ++ + + + + + 
Apigenin + - + - - - - - 
Gendarusin A + + ++ - - + - + 
Gendarusin B + - ++ - - ++ - - 
Gendarusin C ++ +++ + - - + - - 
Gendarusin D ++ +++ + - - - - + 
Gendarusin E ++ +++ ++ - - - - + 

  
Tabel 5. Asam-asam amino yang terlibat dalam proses interaksi ikatan sterik pada reseptor hialuronidase (1FCV) 

Senyawa Tyr 184 Glu 113 Asp 111 Tyr 227 Tyr 55 Trp 301 Trp 267 Gln 271 Tyr 188 

Asam Hialuronat +++ +++ + + + ++ + +++ + 
Apigenin + - + + - + - - - 
Gendarusin A - ++ + + ++ ++ + + - 
Gendarusin B - - - + + - + + - 
Gendarusin C ++ ++ - - + - + - - 
Gendarusin D + + - - + + + - - 
Gendarusin E + - + - + - + - - 

 
Tabel 6. Hasil skor doking dari senyawa-senyawa gendarusin dan apigenin dalam proses interaksinya dengan reseptor 
hialuronidase (1FCV) 

Nilai Gendarusin A Gendarusin B Gendarusin C Gendarusin D Gendarusin E Apigenin 
MolDock Score -113.614 -100.4894 -108.5937 -108.3643 -103.7217 -88.4364 
Rerank Score -85.8825 -77.8871 -87.7097 -90.2925 -87.4632 -70.7161 
RMSD 5.85530 6.61294 5.73633 5.81467 5.91573 6.55129 
H-Bond -14.5422 -14.5636 -16.1548 -15.5376 -16.5171 -4.45736 

 
Dari tabel 4 dan 5 terlihat interaksi residu asam 

amino reseptor hialuronidase dengan gendarusin A, 
B, C, D, dan E, serta apigenin melalui ikatan 
hidrogen maupun ikatan sterik. Dari Tabel 4 dan 5, 
dapat dilihat perbedaan interaksi antara masing-
masing senyawa gendarusin dengan reseptor 
hialuronidase (1FCV), karena ada perbedaan 

konfigurasi ruang struktur senyawa-senyawa 
gendarusin.  

Hasil skor docking senyawa-senyawa gendarusin 
dan apigenin dalam proses interaksinya dengan 
reseptor hialuronidase (1FCV) dapat dilihat pada 
Tabel 6.  
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Dari Tabel 6 terlihat bahwa urutan nilai rerank 
score senyawa-senyawa gendarusin dan apigenin dari 
rendah ke tinggi adalah: gendarusin D > gendarusin 
C > gendarusin E  > gendarusin A > gendarusin B > 
apigenin. Rerank score merupakan nilai yang 
mencerminkan energi ikatan yang dibutuhkan untuk 
membentuk ikatan antara ligan dan reseptor, 
sehingga dari nilai tersebut dapat diprediksi aktivitas 
suatu senyawa, dilihat dari semakin rendahnya nilai 
rerank score, sehingga ikatan antara ligan dan 
reseptor juga akan semakin stabil. Akibatnya 
aktivitas senyawa juga dapat dikatakan semakin 
tinggi dibandingkan senyawa yang mempunyai nilai 
rerank score lebih tinggi.  Hasil simulasi docking di 
atas dapat diprediksi bahwa gendarusin D memiliki 
aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan gendarusin 
C, E, A, B, dan juga apigenin, karena nilai rerank 
score gendarusin D lebih rendah.  

Apigenin yang merupakan inti senyawa 
gendarusin (aglikon) ternyata tidak lebih aktif dari 
glikosidanya yakni gendarusin. Gugus gula yang 
terikat pada atom C-6 dan C-8 dari inti apigenin 
mempunyai peranan dalam interaksi dengan reseptor. 
Dari Tabel 4 dan 5 dapat dilihat bahwa apigenin 
kurang sedikit berinteraksi dengan beberapa residu 
asam amino reseptor hialuronidase (1FCV), dan hasil 
skor docking juga menunjukkan bahwa apigenin 
mempunyai nilai rerank score yang paling tinggi. 
Selain itu, penting dalam interaksi dengan asam 
amino residu hialuronidase (1FCV) untuk mengikat 
asam amino Glu 113 dan Asp 111, karena kedua 
residu asam amino tesebut merupakan sisi aktif 
reseptor hialuronidase (1FCV), dan disebutkan 
bahwa  Glu 113 merupakan residu asam amino yang 
sangat penting dibandingkan Asp 111, Glu 113 akan 
bertindak sebagai donor proton dalam proses ikatan 
ligan dan reseptor hialuronidase (1FCV) (Markovic 
et al., 2000).  

Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka melalui studi in silico terhadap 
senyawa gendarusin dapat disimpulkan: (1) Prediksi 
absorbsi gendarusin A, B, C, D, dan E, memiliki 
absorbsi yang sama dan dibandingkan, (2) Pada 
prediksi aktivitas gendarusin A, B, C, D, dan E, 
kelima senyawa gendarusin tersebut memiliki 
aktivitas yang berbeda dan senyawa yang diprediksi 
memiliki aktivitas sebagai inhibitor enzim 
hialuronidase yang paling tinggi adalah gendarusin D 
dengan urutan gendarusin D > C > E > A > B. 
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