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INTISARI
Toksoplasmosis adalah penyakit karena Toxoplasma gondii yang jarang
berkembang pada orang sehat namun dapat menjadi masalah yang serius pada
penderita tumor ganas, penerima transplantasi organ, penderita AIDS dan kegagalan
kelahiran. Terapi pilihan untuk toksoplasmosis saat ini adalah kombinasi
pirimetamin-sulfadiazin. Akan tetapi, penggunaan kombinasi ini mempunyai efek
samping yang tidak baik, efikasi dan kegunaan yang terbatas. Penemuan apicoplast
yang kini menjadi target terapi toksoplasmosis oleh Soldati (1999) dan perkembangan
kimia komputasi akhir-akhir ini membuka peluang bagi pengembangan dan desain
senyawa yang poten terhadap T. gondii dan mempunyai toksisitas lebih rendah, salah
satunya dengan metode analisis Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas (HKSA).
Salah satu representasi struktur yaitu parameter lipofilisitas sering dianggap sebagai
faktor desain senyawa yang penting karena berhubungan dengan proses seperti
absorbsi, keberadaan senyawa di otak dan ikatan protein. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui akurasi program perhitungan log P (KowWin, ALOGPS 2.1 dan
HyperChem Pro 6.0) dan mengetahui hubungan lipofilisitas senyawa turunan
kuinolon dan aktivitasnya sebagai anti toksoplasma.
Penelitian ini menggunakan rancangan non-eksperimental. Untuk penentuan
akurasi program log P, sebagai variabel bebas digunakan parameter lipofilisitas yaitu
log Pperhitungan KowWin, ALOGPS 2.1 dan HyperChem Pro 6.0. Sebagai variabel
tergantung digunakan log Peksperimen. Untuk analisis hubungan lipofilisitas dan
aktivitas anti toksoplasma menggunakan parameter log Peksperimen dan log Pprediksi
KowWin, ALOGPS 2.1 dan HyperChem Pro 6.0 sebagai variabel bebas. Sebagai
variabel tergantung digunakan log (1/IC50).
Data parameter diolah secara statistik menggunakan analisis regresi linier
dan non-linier dengan program SPSS 11.0 for Windows. Data statistik menunjukkan
bahwa program KowWin(R=0,832) mempunyai akurasi yang lebih baik daripada
ALOGPS(0,790) dan HyperChem(0,240). Hubungan lipofilisitas dan aktivitas anti
toksoplasma senyawa turunan kuinolon yang diperoleh adalah sebesar 35,6-44,1%.
Kata kunci : koefisien partisi, log P, kuinolon, anti toksoplasma.
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ABSTRACT
Toxoplasmosis is a disease cause Toxoplasma gondii that rarely develops
among healthy people but can be a serious problem for those with malignant tumors,
recipients of organ transplantation, people with AIDS disease and the unborn child.
The choice terapy of toxoplasmosis is a combination of pyrimetamin-sulfadiazine but
the used of this combination have poor side effect, limited eficacy and function. The
discovery of apicoplast presents a unique therapeutic target of toxoplasmosis by
Soldati (1999) and the development of computational chemistry recently open chance
to develop and design the potent compound to T. gondii dan have low toxicity, one of
these alternative method is by Quantitative-Structure Activity Relationships (QSAR)
analysis. A representative structure parameter in QSAR is lipophilicity parameter,
and this parameter is often considered as an important design factor since it is related
to process such as absorption, brain uptake and protein binding. This research was
held in order to know about accuracy of calculating log P programs (KowWin,
ALOGPS 2.1 dan HyperChem Pro 6.0) and to know relationship between the
lipophilicity of quinolone derivative and anti-Toxoplasma activity.
This research could be classified as the non-experimental research. To
determination accuracy of calculating log P programs, the lipophilicity parameter that
are log Pcalculation KowWin, ALOGPS 2.1 and HyperChem Pro 6.0 used as
independent variables. Log Pexperiment as dependent variable. To analysis the
relationship of lipophilicity and anti-Toxoplasma activity, log Pexperiment and log
Pprediction (KowWin, ALOGPS 2.1 and HyperChem Pro 6.0) used as independent
variables and log (1/IC50) is used as dependent variable.
Parameter data were processed statistically by linier and non-linier regression
using by SPSS 11.0 for Windows software. The result showed that KowWin software
(R=0.832) have better acuracy than ALOGPS (0.790) and HyperChem (0.240). The
relationship of lipophilicity and anti-Toxoplasma activity of quinolone derivative is
35.6-44.1%.
Keywords : partition coefficient, log P, quinolone, anti-Toxoplasma
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BAB I
PENGANTAR

A. Latar Belakang
Toksoplasmosis adalah penyakit karena protozoa Toxoplasma gondii yang
jarang berkembang pada orang sehat namun dapat menjadi masalah yang serius pada
penderita tumor ganas, penerima transplantasi organ, penderita HIV dan kegagalan
kelahiran (Nester dkk., 2001). Terapi pilihan untuk toksoplasmosis saat ini adalah
kombinasi pirimetamin-sulfadiazin. Akan tetapi, penggunaan kombinasi ini pada
pasien immunocompromised dengan AIDS secara berkala memberikan efek samping
tidak baik yang dapat menyebabkan terhentinya terapi. Kombinasi ini juga
mempunyai efikasi dan kegunaan yang terbatas pada wanita yang terinfeksi saat
hamil, pada pasien toksoplasmosis okular dan pada pasien toksoplasmosis kongenital.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan dan desain senyawa yang poten
terhadap T. gondii dan mempunyai toksisitas lebih rendah daripada kombinasi
pirimetamin-sulfadiazin (Khan dkk., 1996).
Penelitian organel yang disebut apicoplast dalam parasit apicomplexan dan
sifatnya dalam T. gondii oleh Soldati (1999) menawarkan kesempatan baru untuk
penelitian farmakologi terhadap beberapa protozoa untuk kepentingan medis. Fungsi
apicoplast masih belum jelas, tetapi adanya organel prokariotik ini dalam T. gondii
kini menjadi target terapi terhadap infeksi T. gondii. Fichera dan Roos (1997)
menunjukkan bahwa beberapa antibiotik seperti azithromycin dan ciprofloxacin dapat
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menghambat replikasi DNA dalam apicoplast dan menyebabkan penghambatan
pertumbuhan T. gondii (Gozalbez dkk., 2000). Sebagai antibakteri, senyawa turunan
kuinolon, termasuk ciprofloxacin bekerja dengan mekanisme penghambatan sintesis
DNA dengan menginhibisi enzim DNA gyrase atau topoisomerase. Penemuan
Fichera dan Roos (1997) tidak hanya mengkonfirmasikan kemampuan makrolida
sebagai anti toksoplasma tetapi juga melahirkan senyawa turunan kuinolon sebagai
kandidat obat anti toksoplasma. Penemuan itu juga dapat menjadi pemicu
perancangan obat anti toksoplasma baru yang lebih baik.
Perkembangan metode kimia komputasi memungkinkan para peneliti
melakukan penentuan struktur dan sifat suatu sistem kimia dengan cepat dengan
mempelajari sifat molekul dan interaksi antar molekul. Salah satu aplikasi kimia
komputasi dalam bidang senyawa obat yaitu hubungan kuantitatif antara struktur dan
aktivitas (HKSA). Metode Hansch mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan
struktur kimia dengan aktivitas biologis (log 1/C) suatu turunan senyawa dapat
dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat fisika kimia dari
subtituen yaitu parameter lipofilisitas/hidrofobik (π), elektronik (σ) dan sterik (Es)
yang terdapat pada molekul (Kubinyi, 1993).
Lipofilisitas suatu senyawa sering dianggap sebagai faktor desain senyawa
yang penting karena berhubungan dengan proses seperti absorbsi, keberadaan
senyawa di otak dan ikatan protein (van de Waterbeemd, 2001). Apicoplast yang
menjadi target terapi terhadap infeksi T. gondii terdapat dalam takizoit, sel bentuk
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sabit yang mengawali stadium akut penyakit. Kemampuan suatu senyawa untuk
mencapai sel target pada organisme patogen dipengaruhi oleh kemampuannya untuk
menembus membran sel tersebut. Kemampuan senyawa turunan kuinolon untuk
menembus apicoplast (sel target) dalam takizoit T. gondii dan menghasilkan aktivitas
yang dikehendaki, berhubungan dengan lipofilisitas senyawa tersebut.
Salah satu parameter lipofilisitas yang sering digunakan adalah koefisien
partisi (log P). Koefisien partisi adalah tetapan kesetimbangan suatu senyawa dalam
pelarut non polar dan polar, yang secara logaritmik berhubungan dengan energi bebas
(Siswandono & Susilowati, 1998). Pada pemberian secara per oral, proses perjalanan
obat dalam tubuh berhubungan dengan koefisien partisi, mulai saat obat diberikan,
melewati lapisan epitel saluran pencernaan, melintasi selaput yang membatasi sistem
peredaran darah, melintasi selaput kapiler menuju sel organ hingga akhirnya
mencapai sel atau tempat sisi obat menimbulkan aktivitas farmakologisnya. Koefisien
partisi juga berhubungan dengan kemampuan suatu obat untuk menembus sel target
dalam organisme patogen.
Penentuan koefisien partisi secara eksperimen dilakukan dengan cara
pendistribusian senyawa dalam jumlah tertentu ke dalam sistem keseimbangan
termodinamik antara dua pelarut yang berbeda kepolaran yaitu pelarut n-oktanol dan
air (Sardjoko, 1993). Kendala yang dihadapi adalah harga pelarut organik yaitu noktanol yang sangat mahal. Selain itu biaya analisis konsentrasi senyawa dalam
kedua pelarut yang relatif cukup mahal dan waktu yang dibutuhkan relatif cukup
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lama. Saat ini banyak program perhitungan log P yang telah dikembangkan untuk
mempermudah dan mempercepat perhitungan koefisien partisi (log P), diantaranya
adalah program KowWin, ALOGPS 2.1 dan HyperChem Pro 6.0. Ketiga program
tersebut menggunakan metode perhitungan yang berbeda-beda, di mana program
KowWin menggunakan metode fragmentasi untuk menghitung log P, ALOGPS 2.1
menggunakan metode molekul lengkap dan HyperChem Pro 6.0 menggunakan
metode kontribusi atom.
Dalam penelitian ini akan dilakukan penentuan nilai log P perhitungan dari
senyawa turunan kuinolon menggunakan program KowWin, ALOGPS 2.1 dan
HyperChem Pro 6.0 kemudian dipelajari perbandingan akurasi hasil perhitungannya
dengan nilai log P eksperimen. Lebih lanjut akan dilakukan analisis hubungan
lipofilisitas eksperimen terhadap aktivitas anti toksoplasma senyawa turunan
kuinolon dan analisis hubungan lipofilisitas hasil prediksi terhadap aktivitas anti
toksoplasma senyawa turunan kuinolon.
Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui akurasi dari program
perhitungan log P (KowWin, ALOGPS 2.1 dan HyperChem Pro 6.0) dalam
menentukan nilai log P dan memberikan model persamaan yang dapat
menggambarkan hubungan log P perhitungan dan log P eksperimen. Penelitian ini
juga diharapkan dapat memberikan model persamaan terbaik yang dapat
menggambarkan hubungan sifat lipofilisitas senyawa turunan kuinolon berdasarkan
parameter koefisien partisi terhadap aktivitasnya sebagai anti toksoplasma.
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B. Permasalahan
Dari latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang muncul dapat
dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana perbandingan akurasi program perhitungan log P (KowWin,
ALOGPS 2.1 dan HyperChem Pro 6.0) ?
2. Bagaimana hubungan lipofilisitas senyawa turunan kuinolon dan aktivitasnya
sebagai anti toksoplasma berdasarkan parameter koefisien partisi?

C. Keaslian Penelitian
Penelitian mengenai hubungan kuantitatif struktur-aktivitas senyawa
kuinolon telah dilakukan oleh Gozalbes dkk. (2000). Dalam penelitian ini digunakan
13 senyawa kuinolon yang data IC50 diperoleh dari penelitian Gozalbes dkk. (2000)
dan data log P eksperimen diperoleh dari database PHSYPROP. Program log P yang
dibandingkan adalah KowWin, ALOGPS 2.1 dan HyperChem Pro 6.0. Untuk
pendekatan HKSA akan dilakukan dengan menggunakan parameter lipofilisitas yaitu
koefisien partisi (log P) hingga ditemukan model persamaan terbaik yang
menggambarkan hubungan lipofilisitas senyawa turunan kuinolon dan aktivitasnya
sebagai anti toksoplasma.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam
kefarmasian, terutama dalam bidang kimia medisinal dan kimia komputasi.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai akurasi
program perhitungan koefisien partisi dan memberikan informasi mengenai
hubungan lipofilisitas dan aktivitas anti toksoplasma senyawa turunan kuinolon
yang dapat dijadikan pedoman dalam penemuan senyawa anti toksoplasma baru
yang lebih poten.

E. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan :
1. mengetahui akurasi program perhitungan log P (KowWin, ALOGPS 2.1 dan
HyperChem Pro 6.0)
2. mengetahui hubungan lipofilisitas senyawa turunan kuinolon dan aktivitasnya
sebagai anti toksoplasma berdasarkan parameter koefisien partisi.
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BAB II
PENELAAHAN PUSTAKA

A. Toksoplasmosis
Toksoplasmosis adalah penyakit pada saluran darah dan limpa yang
disebabkan oleh protozoa Toxoplasma gondii. T. gondii adalah protozoa berbentuk
spora sama seperti parasit malaria (Gerard dkk, 2002). Toksoplasmosis adalah
penyakit karena protozoa yang jarang berkembang pada orang sehat namun dapat
menjadi masalah yang serius pada penderita tumor ganas, penerima transplantasi
organ, penderita HIV dan kegagalan kelahiran (Nester dkk., 2001).
Pada manusia dengan sistem imun yang sehat, toksoplasmosis hanya
menghasilkan gejala yang sangat ringan atau bahkan tidak sama sekali. Manusia
umumnya terkena infeksi karena memakan daging belum dimasak yang mengandung
takizoit atau kista jaringan, meskipun ada kemungkinan lebih dikarenakan kontak
dengan kotoran kucing secara langsung. Bahaya utamanya adalah infeksi kongenital
pada janin, yang dapat menyebabkan lahir mati atau anak dengan kerusakan otak
yang hebat atau masalah penglihatan. Kerusakan ini hanya terjadi ketika infeksi
terjadi selama kehamilan (Gerard dkk., 2002).
Kehilangan fungsi imun, contohnya AIDS dapat menyebabkan infeksi yang
tidak kelihatan, direaktivasi kista jaringan. Sering menyebabkan penurunan fungsi
saraf dan menyebabkan kerusakan penglihatan dari reaktivasi kista jaringan di mata
(Gerard dkk., 2002).

7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8

saraf dan menyebabkan kerusakan penglihatan dari reaktivasi kista jaringan di mata
(Gerard dkk., 2002).

Gambar 1. Siklus hidup Toxoplasma gondii

Siklus hidup T. gondii ditampilkan pada gambar 1. Inang definitif, satusatunya yang dapat menyebabkan reproduksi seksual adalah kucing dan sebangsanya
(ocelot, puma, bobcat, macan Bengal dan sebagainya) (Nester dkk., 2001).
Organisme (baik sporozoit dari ookista maupun trofozoit dari kista jaringan)
menyerang sel mukosa usus kucing, tempat mereka membentuk skizon atau
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gametosit. Setelah fusi gamet secara seksual, terbentuklah ookista, keluar dari sel
inang masuk ke lumen usus dan keluar bersama tinja. Ookista infektif yang tahan ini
meyerupai isospora; masing-masing mengandung 2 bentuk sporokista, dan dalam 48
jam, terbentuk 4 sporozoit dalam tiap sporokista. Ookista dengan 8 sporozoitnya,
bila tertelan, dapat mengulangi siklus seksualnya dalam kucing atau-jika tertelan oleh
unggas tertentu atau hewan pengerat atau mamalia lain, termasuk manusia-dapat
menimbulkan infeksi yang membiak secara aseksual. Pada keadaan terakhir, ookista
terbuka dalam duodenum hewan dan membebaskan 8 sporozoit, yang menembus
dinding usus, beredar dalam tubuh dan menyerang berbagai sel, di situ mereka
membentuk trofozoit, yang berkembang biak, keluar dan menyebarkan infeksi ke
kelenjar limfe dan organ lain. Sel-sel bentuk sabit yang berkembang biak secara cepat
ini (takizoit) mengawali stadium akut penyakit. Kemudian memasuki sel-sel saraf,
khususnya otak dan mata, tempat sel-sel tersebut berkembang biak secara lambat
(sebagai bradizoit) untuk membentuk kista jaringan yang tidak bergerak, awal dari
stadium kronik penyakit. Kista jaringan (dulu disebut pseudokista) bersifat infektif
bila dimakan oleh kucing (menghasilkan lebih banyak kista jaringan) (Jawetz dkk.,
2001).
Takizoit umumnya berbentuk bulan sabit, kira-kira berukuran 2-6 μm,
dengan bagian ujung depan mengkerucut dan bagian belakang bulat. Secara
ultrastruktural, takizoit tersusun dari bermacam-macam organel dan mempunyai
pellicle, apical ring, polar ring, conoid, rhoptries, micronemes, micropore,
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mitokondria, subpellicular microtubules, retikulum endoplasma kasar dan halus,
kompleks golgi, ribosom, nukleus, dense granules, amylopectin granules (yang dapat
menghilang), dan sebuah plastida yang dikelilingi banyak membran seperti organel
yang disebut tambahan Golgi atau apicoplast. Nukleus biasanya berada pada daerah
sentral dari sel dan mengandung kromatin dan nucleolus pada bagian tengahnya
(Dubey dkk., 1998).

Gambar 2. Takizoit Toxoplasma gondii

B. Kuinolon
Kuinolon adalah senyawa analog nalidixic acid. Mekanisme kerja semua
kuinolon adalah menghambat sintesis DNA bakteri dengan memblok DNA gyrase
(Jawetz dkk, 2001).
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Kuinolon terdiri dari satu seri antibakteri sintetik dengan pola dasar
nalidixic acid, sebuah derivat naphthyridine yang dikenal untuk infeksi saluran
kencing pada 1963. Grup isosterik heterosiklik pada kelas ini meliputi kuinolon
(contoh: norfloxacin, ciprofloxacin dan lomefloxacin), naphothyridines (contoh:
nalidixic acid dan enoxacin) dan cinnolines (contoh: cinoxacin). Pada saat ini,
kegunaan klinis kuinolon telah dibatasi secara luas untuk terapi infeksi saluran
kencing. Untuk infeksi saluran kencing, absorbsi per oral yang baik, aktivitas
melawan patogen Gram negatif dan perbandingan konsentrasi yang tinggi pada urin
(perbandingan dengan plasma dan jaringan) adalah sifat kunci yang dibutuhkan.
Sebagai hasil penelitian struktur-aktivitas yang berkelanjutan dalam menciptakan
senyawa dengan potensi yang meningkat, spektrum yang luas dan peningkatan sifat
absorbsi dan distribusi, telah dikembangkan kelas yang mencapai sasaran dimana
anggota kelompok yang lebih baru ini berguna untuk perawatan berbagai macam
infeksi sistemik yang serius. Pada kenyataannya, analog yang lebih poten ini
terkadang

dikelompokkan

sebagai

fluorokuinolon,

karena

semua

anggota

kelompoknya mempunyai substituen 6-fluoro (Block dan John Jr, 2004).

C. Parameter Lipofilisitas
1. Koefisien partisi
Koefisien partisi adalah tetapan keseimbangan suatu senyawa dalam
pelarut non polar/polar, yang secara logaritmik berhubungan dengan energi bebas.
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Koefisien partisi (P) bentuk molekul obat dihitung melalui persamaan sebagai
berikut :
P = Co / Cw ……………………………………………..…………...…(1)
Co : kadar obat dalam pelarut minyak (pelarut non polar)
Cw : kadar obat dalam air (pelarut polar)
Logaritma koefisien partisi (log P) adalah parameter hidrofobik yang karakteristik
dari gugus-gugus kimia yang disubstitusikan dalam suatu senyawa induk.
log P = log Co – log Cw ..........................................................................(2)
Untuk senyawa yang terionisasi, pengaruh derajat ionisasi (α) tidak boleh
diabaikan.
P = Co / Cw (1 – α)..................................................................................(3)
(Siswandono dan Sosilowati, 1998).
2. Tetapan substituen π Hansch-Fujita
Hansch dan Fujita (1964), telah memperkenalkan suatu metode untuk
menentukan sifat lipofilik senyawa tanpa mengukur nilai log P melalui
percobaan. Metode ini berdasrkan persamaan Hammet sebagai berikut :
ρ σX = log (KSX / KSH)............................................................................(4)
Persamaan di atas kemudian disesuaikan dengan nilai lipofilisitas, sehingga
didapat persamaan sebagai berikut :
ρ σX = log (PSX / PSH).............................................................................(5)
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Dasar dari persamaan Hammet adalah reaksi disosiasi asam benzoat dalam air
pada suhu 250 C, sedang pada persamaan Hansch-Fujita, tetapan hidrofobik
sustituen (π) berdasarkan kelarutan dalam sistem 1-oktanol/air, di mana nilai ρ =
1,00 sehingga didapatkan persamaan baru sebagai berikut :
πX = log PSX – log PSH...............................................................................(6)
πX = tetapan dukungan gugus X terhadap sifat kelarutan senyaw induk
dalam sistem pelarut 1-oktanol/air
PSX= koefisien

partisi

sistem

1-oktanol/air

senyawa

induk

yang

tersubstitusi gugus X
PSH= koefisien partisi sistem 1-oktanol/air senyawa induk
π (+) berarti sustituen dapat meningkatkan kelarutan senyawa induk dalam pelarut
non polar (oktanol), relatif terhadap H.
π (-) berarti sustituen dapat meningkatkan kelarutan senyawa induk dalam pelarut
polar (air), relatif terhadap H (Siswandono dan Sosilowati, 1998).
3. Tetapan fragmentasi f
Nys dan Rekker (1973), memperkenalkan parameter fragmentasi
hidrofobik (f) dari gugus atau atom dalam suatu molekul yang dapat digunakan
untuk menghitung nilai log P seperti halnya dengan tetapan substituen π Hansch,
melalui persamaan sebagai berikut :
log P =

n

∑a

n

f n .....................................................................................(7)

1

a : jumlah fragmen atau gugus, f : tetapan fragmentasi
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Nilai f mempunyai hubungan linier dengan nilai π yang dinyatakan dalam
persamaan berikut :
πX = fX – fH............................................................................................ (8)
πX = fX – 0,20........................................................................................ (9)
Nys-Rekker juga mendapatkan bahwa tetapan fragmentasi hidrofobik f
mempunyai hubungan yang linier dengan log P yang dinyatakan melalui
persamaan sebagai berikut :
log P =

n

∑a

n

f n + c .............................................................................(10)

1

C adalah tetapan yang besarnya sama dengan nilai intersep, yang disebabkan oleh
adanya kesalahan relatif dalam melakukan percobaan. Nilai c yang ideal = 0
(Siswandono dan Sosilowati, 1998).
4. Tetapan kromatografi Rm
Kadang-kadang bila kelarutan suatu senyawa dalam pelarut yang satu
jauh lebih besar dibanding pelarut lainnya atau senyawa sangat sukar larut dalam
pelarut yang digunakan, maka penentuan koefisien partisi dengan percobaan akan
mengalami kesulitan. Nilai log P yang dapat ditentukan melalui percobaan
terbatas yaitu dari -4 sampai +6. Untuk mengatasi hal tersebut, Boyce dan
Millborrow (1965) memperkenalkan parameter lain yang masih berhubungan
dengan koefisien partisi yaitu parameter kromatografi Rm (retention modified),
yang dinyatakan melalui persamaan berikut :
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Rm = log {(1 / Rf) – 1}.........................................................................(11)
Rf =

Jarak yang ditempuh zat
.........................................................(12)
Jarak yang ditempuh eluen

Di sini nilai Rf didapat dengan metode Kromatografi lapisan Tipis Fasa Balik
(KLTFB) atau Reversed Phase Thin Layer Chromatography (RPTLC), yang
berdasarkan pada prinsip kromatografi partisi. Pada KLTFB sebagai fasa diam
digunakan silika gel atau kiesel gel yang diimpregnasi dengan pelarut non polar,
seperti oktanol, parafin cair atau minyak silikon, sedang sebagai fasa gerak adalah
air atau campuran pelarut yang bersifat polar, misalnya campuran air ata air yang
didapar pada pH 7,4 dengan metanol atau aseton. Untuk memudahkan impregnasi
pada umumnya digunakan bantuan pelarut non polar yang mudah menguap,
misalnya eter.
Hubungan nilai Rm dan log P dinyatakan melalui persamaan regresi linier sebagai
berikut :
log P = a Rm + b...................................................................................(13)
a dan b : tetapan yang tergantung pada sistem KLTFB
ΔRm sustituen X dapat dihitung dari nilai Rm senyawa tersustitusi X (RX) dan nilai Rm
senyawa induk (RH), yang dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut :
ΔRm = Rm (RX) - Rm (RH)..............................................................................(14)
Hubungan nilai ΔRm dengan nilai π dari substituen dinyatakan melalui persamaan

regresi linier sebagai berikut :
ΔRm = a π + b........................................................................................(15)
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Persamaan regresi linier serupa dapat dibuat pada sistem Kromatografi Cair
Kinerja Tinggi = KCKT (High Performance Liquid Chromatography = HPLC)
log P = a log k’ + b…………………………………………………...(16)
k’ = (tr – to) / tr………………………………………………………..(17)
k’ adalah tetapan sistem KCKT, tr dan to adalah waktu elusi puncak-puncak
senyawa dan pembanding.
5. Tetapan distribusi
Parameter yang melibatkan koefisien partisi gugus-gugus terionisasi dan yang
menggabungkan efek hidrofobik dan elektronik adalah tetapn distribusi (D), yang
dihitung melaui persamaan sebagai berikut :
log D(asam) = log P + log 1/(1 + 10(pH-pKa))............................................(18)
log D(basa) = log P + log 1/(1 + 10(pKa-pH)).............................................(19)

D. Metode Penentuan Koefisien Partisi (log P)
Absorbsi suatu obat sangat penting dalam desain obat yang rasional. Tentu
saja, suatu obat harus melewati lapisan barier baik itu secara difusi pasif ataupun
carrier mediated uptake. Koefisien partisi oktanol/air, log P, diterima sebagai salah
satu dari parameter pokok untuk mengevaluasi lipofilisitas suatu senyawa kimia yang
sedikit banyak menentukan sifat-sifat farmakokinetik suatu obat (Tetko dan Bruneau,
2004).
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Lipofilisitas adalah faktor utama dalam penentuan beberapa aspek disposisi
dan aktivitas biologi suatu obat dan digunakan dalam pendekatan baru seperti
penelitian database yang terus bertambah yang mempengaruhi sifat fisikokimia ini.
Data eksperimen untuk deskriptor kuantitatif, koefisien partisi P ada sekitar 30.000
struktur organik, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan peningkatan secara eksponen
jumlah senyawa yang data log P nya benar-benar diinginkan. Berkaitan dengan hal
tersebut, ada ketertarikan yang berkelanjutan dalam kimia medisinal dalam
pengembangan metode penentuan log P dari stuktur molekul. Metode pertama
penentuan log P adalah sistem ρ, yang dikembangkan oleh Hansch dan Fujita.
Kelemahan sistem ρ memacu Rekker mengembangkan pendekatan kontribusi
fragmen untuk pertama kalinya. Mengingat definisi fragmen belum jelas, Broto dan
rekan-rekannya akhirnya mengembangkan sistem perhitungan lainnya berdasarkan
kontribusi atom. Semua metode ini mempunyai kesamaan bahwa molekul dipecah
menjadi atom-atom (metode kontribusi atom) atau grup-grup (metode fragmentasi),
menjumlahkan kontribusi atom tunggal atau kontribusi fragmen (ditambah dengan
memasukkan aturan koreksi pada akhir perhitungan) menghasilkan nilai akhir log P.
Sebaliknya, pendekatan sekarang ini lebih banyak memeriksa molekul sebagai suatu
kesatuan. Pendekatan ini menggunakan Molecular Lipophilicity Potentials (MLP),
topological indices atau molecule properties untuk menghitung log P dan beberapa
merefleksikan pengaruh struktur 3D (Mannhold dan van de Waterbeemd, 2001).
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1. Pendekatan substruktur
Pendekatan substruktur membagi molekul menjadi fragmen-fragmen
(metode fragmentasi) atau menjadi atom-atom tunggal (metode kontribusi atom).
Meskipun pada dasarnya molekul tidak pernah ada kumpulan fragmen atau atom
belaka. Meski demikian, metode fragmentasi menambahkan aturan koreksi
berpasangan dengan konektivitas molekul. Sebagian besar metode kontribusi
atom bekerja tanpa faktor koreksi. Ada pengecualian dan penandaan khusus
adalah kesamaan dari pendekatan substruktur.
Metode fragmentasi :

log P =

n

m

i =1

j=1

∑ a i . f i + ∑ b j . Fj ...................................(20)

f = konstanta fragmen
a = jumlah fragmen
F = faktor koreksi
bj = frekuensi Fj
Metode kontribusi atom : log P=

∑n

i

. a i ......................................................(21)

ni = jumlah atom tipe i
ai = kontribusi atom tipe i
(Mannhold dan van de Waterbeemd, 2001).
Fragmentasi molekul dapat diubah-ubah dan beberapa pendekatan
fragmentasi mempunyai keuntungan dan kerugiannya. Fragmen dapat ditetapkan
dengan lebih luas daripada atom tunggal supaya interaksi elektronik yang
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signifikan dikompromi dalam satu fragmen, hal ini memperlihatkan keuntungan
utama dari metode fragmentasi. Keuntungan metode kontribusi atom adalah
ketidakjelasan dapat dicegah, kerugiannya adalah dibutuhkan jumlah tipe atom
yang sangat banyak untuk menggambarkan suatu molekul yang layak. Kelemahan
lainnya adalah kesalahan menghadapi interaksi jarak jauh seperti yang ditemukan
pada ρ–nitrofenol. Pendekatan substruktur tidak dapat menghitung struktur
isomer dan tidak mempertimbangkan fleksibilitas konformasi. Metode kontribusi
atom dan fragmentasi terus diperluas untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini
(Mannhold dan van de Waterbeemd, 2001).
2. Pendekatan molekul lengkap (whole molecule approaches)
Pendekatan molekul lengkap menggunakan dekripsi seluruh molekul
untuk mengkalkulasi log P. Model ini berusaha mengatasi kelemahan pendekatan
fragmentasi seperti penyederhanaan efek sterik, kesalahan mengkalkulasi log P
untuk struktur dengan missing fragments atau tidak adanya pembedaan struktur
isomer. Pendekatan struktur lengkap menggunakan MLP, topological indices atau
molecular properties seperti muatan atom, luas permukaan, volume dan potensial
elektronik untuk menghitung log P (Mannhold dan van de Waterbeemd, 2001).

E. Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas
Usaha untuk mendapatkan obat baru dapat dilakukan dengan tahapan
perancangan obat melalui pendekatan kimia medisinal dengan berdasar pada
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penalaran yang rasional sehingga dapat semaksimal mungkin mengurangi faktor
coba-coba. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi biaya, baik fisik maupun
non fisik. Penalaran yang rasional dalam hal ini bukan berarti merasionalkan data
yang telah ada, namun memiliki perkiraan yang jauh lebih berguna dibanding dengan
ringkasan dari sekumpulan pengamatan belaka. Perkiraan tersebut didasarkan pada
perhitungan kuantitatif antara sifat-sifat fisika kimia dan potensi (aktivitas) dari suatu
seri senyawa (Sardjoko,1993).
Hubungan antara struktur-aktivitas biologis tersebut dinyatakan secara
matematis, sehingga sering disebut sebagai Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas
atau Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR). Asumsi mendasar dari
HKSA adalah bahwa terdapat hubungan kuantitatif antara sifat mikroskopis (struktur
molekul) dan sifat makroskopis/empiris (aktivitas biologis) dari suatu molekul (Lee
dkk., 1996).
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 yang tinggi, toksisitas atau efek
samping sekecil mungkin dan kenyamanan yang lebih besar. Selain itu dengan
menggunakan model HKSA, akan lebih banyak menghemat biaya atau lebih
ekonomis, karena untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang dikehendaki,
faktor coba-coba ditekan sekecil mungkin sehingga jalur sintesis menjadi lebih
pendek (Siswandono dan Susilowati, 1998).
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Ada beberapa model pendekatan hubungan kuantitatif struktur-aktivitas,
antara lain adalah pendekatan HKSA Free-Wilson, pendekatan HKSA Hansch,
pendekatan mekanika kuantum dan pendekatan konektivitas molekul (Siswandono
dan Susilowati, 1998). Metode Hansch mengemukakan suatu konsep bahwa
hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis (log 1/C) suatu turunan senyawa
dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat fisika kimia
dari subtituen yaitu parameter hidrofobik (π), elektronik (σ) dan sterik (Es) yang
terdapat pada molekul (Kubinyi, 1993).
Pendekatan hubungan struktur aktivitas melalui parameter sifat fisika kimia
oleh Hansch dinyatakan melalui persamaan regresi linier.
log 1/C = a + Σπ + bΣσ + cΣ Es + d ………………………………….....(22)
Di mana C adalah kadar respons biologis baku; π, σ dan Es adalah sumbangan sifatsifat lipofilik, elektronik dan sterik dari gugus-gugus terhadap sifat-sifat senyawa
induk yang berhubungan dengan aktivitas biologis; a, b, c dan d adalah bilangan
(tetapan) yang didapat dari perhitungan analisis regresi linier (Siswandono dan
Susilowati, 1998).

F. Model HKSA
Hingga saat ini, ada 3 model persamaan yang terdapat dalam analisis HKSA
menggunakan parameter fisika-kimia, seperti yang digambarkan pada persamaaan 4,
5 dan 6.
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log 1/BR = a (log P) + c …………………………………………………..(23)
log 1/BR = a (log P) – b (log P)2 + c ……………………………………...(24)
log 1/BR = a (log P) – b log( βP + 1) + c ………………………………....(25)
Ketiga persamaan ini direpresentasikan dalam gambar 1 dengan menggunakan
logaritma koefisien partisi (log P) sebagai parameter fisika-kimia. Pertama, terdapat
model linier (persamaan 23). Ketika plot log 1/BR atau log BR menampakkan
hubungan yang non linier antara aktivitas biologi dan koefisien partisi, dicoba model
parabolik (persamaan 24). Contoh pada gambar 3 menunjukkan log P yang optimum
(log P0), di mana aktivitas biologi maksimum akan terjadi sebelum penurunan
aktivitas. Satu penjelasan atas fenomena ini adalah obat-obat yang bersifat hidrofilik
akan cenderung tinggal pada fase air, sedangkan senyawa-senyawa lipofilik akan
lebih suka berada pada lapisan lipid bilayer. Pada kedua kasus tersebut, hanya sedikit
obat yang ditranspor menuju reseptor, sehingga menghasilkan penurunan konsentasi
pada ikatan obat-reseptor. Dengan kata lain, keseimbangan yang terlihat pada
persamaan 26 akan bergeser ke kiri.
Obat + Reseptor

Kompleks obat-reseptor .........................(26)

Sekelompok obat akan mempunyai log P yang terletak dekat dengan puncak
parabola, keseimbangan hidrofilik-lipofiliknya akan mengijinkan obat tersebut untuk
berpenetrasi baik ke air ataupun barier lipid dan mencapai reseptor (Block, 2004).
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Gambar 3. Grafik respon biologi vs log P dengan model linier, parabolik dan bilinier.

Persamaan HKSA yang ketiga (persamaan 25) yang digunakan saat ini
disebut model bilinier. Model ini mempunyai 2 garis lurus, satu naik dan satu
menurun. Faktor β menghubungkan kedua garis tersebut. Ada beberapa interpretasi
untuk faktor β. Satu penjelasan berdasarkan rasio kecepatan konstan untuk berdifusi
keluar lapisan oktanol menuju lingkungan air dibanding kecepatan difusi keluar dari
lapisan air menuju lapisan oktanol. Dengan kata lain, apa yang dimaksud dengan
model bilinier adalah pernyataan bahwa kecepatan difusi dari cairan ekstraseluler
menuju lapisan lipid bilayer dibanding dengan kecepatan difusi keluar dari lapisan
lipid bilayer menuju lingkungan intraseluler. Interpretasi lainnya adalah pernyataan
bahwa kinetik partisi melalui lapisan lipid bilayer dibanding dengan kinetik dari
tempat ikatan menuju reseptor. Penjelasan ketiga menyatakan perbedaan volume air
dan lapisan lipid bilayer pada sistem biologi (Block, 2004).
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G. Kimia Komputasi
Kimia komputasi merupakan disiplin ilmu yang baru. Hampir sama dengan
disiplin ilmu kimia lainnya, kimia komputasi menggunakan sarana untuk mengetahui
reaksi dan proses kimia dalam suatu sistem. Para ilmuwan menggunakan perangkat
lunak komputer untuk mendapatkan informasi tentang proses kimia yang terjadi
(Dearing, 1988).
Perkembangan

eksperimen

komputer

mengubah

secara

substansial

hubungan tradisional antara teori dan eksperimen. Simulasi komputer membutuhkan
suatu metode yang akurat dalam memodelkan sistem yang dikaji. Simulasi sering
dapat dilakukan dengan kondisi yang sangat mirip dengan eksperimen sehingga hasil
perhitungan kimia komputasi dapat dibandingkan secara langsung dengan
eksperimen. Metode kimia komputasi ini memungkinkan para kimiawan untuk
melakukan penentuan struktur dan sifat suatu sistem kimia dengan cepat dengan
mempelajari sifat molekul dan interaksi antar molekul (Pranowo, 2004).
Perangkat lunak untuk kimia komputasi sering didasarkan pada informasi
empirik. Untuk menggunakan perangkat ini, pengguna harus mengerti bagaimana
teknik yang harus diimplementasikan dan keaslian data untuk memparameterisasi
metode yang digunakan (Gund dkk., 1988).
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H. Program Penentuan Koefisien Partisi (Log P)
Koefisien partisi n-oktanol/air adalah rasio antara konsentrasi suatu senyawa
kimia dalam n-oktanol dan air dalam sistem dua fase pada saat keseimbangan.
Logaritma koefisien partisi, log P, telah diakui menjadi salah satu parameter kunci
dalam studi hubungan struktur-aktivitas dan digunakan untuk mengembangkan
informasi

tanpa

batas

untuk

pemahaman

mengenai

absorbsi,

distribusi,

biotransformasi dan eliminasi berbagai senyawa kimia. Bahkan, ada suatu kebutuhan
untuk mempunyai program yang reliabel yang dapat digunakan untuk memprediksi
sifat kimia melalui strukturnya (Tetko dkk., 2001).
Beberapa program perhitungan log P yang banyak digunakan adalah sebagai
berikut :
1. KowWin
Program LogKow (KowWin) menentukan logaritma koefisien partisi
oktanol/air

(logP)

senyawa

organik

menggunakan

metode

kontribusi

atom/fragmen yang dikembangkan SRC. KowWin yang dioperasikan dengan
Windows (Windows 3.1, 95, 98, NT) membuat penentuan koefisien partisi
oktanol/air lebih tepat dan akurat (Anonim, 2006b).
Menggunakan 2.410 senyawa kimia sebagai training set dengan 175
grup dan 280 faktor koreksi, koefisien korelasi 0,98 diperoleh antara nilai log
Kow eksperimen dan log Kow perhitungan. Metodenya telah dievaluasi
menggunakan satu set nilai eksperimental yang tervalidasi untuk 10.550 senyawa
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kimia di luar training set dengan hasil koefisien korelasi 0,94 dan kesalahan ratarata 0,35 (Anonim, 2006b).
Metode atom/fragmen diperkenalkan oleh Meylan dan Howard, dikenal
sebagai program KowWin. Seperti sistem f, KowWin merupakan pendekatan
reductionist yang diperoleh dari analisis regresi, modelnya didefinisikan sebagai
berikut:
log P = 0,229 + Σ fk Nk + Σ Fj Nj …………………………………...(27)
Nk adalah kejadian fragmen atau tipe atom ke k dan Nj adalah kejadian faktor
koreksi ke j. Konstanta hidrofobik pertama dievaluasi dengan analisis regresi dari
1120 senyawa tanpa mempertimbangkan faktor koreksi. Evaluasi akhir kemudian
diperoleh melalui regresi linier penambahan 1231 senyawa yang mengkorelasikan
perbedaan log P eksperimen dan log P perhitungan dari model regresi pertama
(Mannhold dan van de Waterbeemd, 2000).
2. ALOGPS
Paket program ALOGPS termasuk di dalamnya adalah sebuah program
untuk memprediksi lipofilisitas senyawa kimia. Metode yang digunakan untuk
memprediksi nilai log P berdasar atas atom-type electrotopological-state (E-state)
indices dan neural network modeling yang dikembangkan oleh Tetko dkk.
Metode ini mengkombinasikan elektronik dan karakter topologi untuk
memprediksi lipofilisitas molekul yang dianalisis.
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3. HyperChem
Perhitungan log P dilakukan menggunakan parameter atom yang
diperkenalkan oleh Ghose, Pritchett dan Crippen dan kemudian dikembangkan
oleh Ghose dan rekan kerjanya (Anonim, 1999). Crippen telah menggambarkan
perkembangan prosedur berdasarkan atom semata, yang secara eksklusif
menggunakan kontribusi atom dan menghindari faktor koreksi struktur.
log P = Σ ak Nk ………………………………………………………(28)
Nk adalah kejadian pada tipe atom ke k. Karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur dan
halogen diklasifikasikan ke dalam 110 tipe atom, setelah beberapa revisi, jumlah
klasifikasi atom telah meningkat menjadi 120 yang diperoleh dari training set 893
hidrogen dan halogen diklasifikasikan melalui fase hibridisasi dan oksidasi
karbon yang diikat, atom karbon diklasifikasikan lewat fase hibridisasinya dan
bahan kimia alami dari atom tetangganya. Kompleksitas prosedur klasifikasi
dibuktikan dengan total 44 tipe atom untuk karbon sendiri. Pendekatan
Ghose/Crippen saat ini digunakan secara luas pada metode konstribusi atom
(Mannhold dan van de Waterbeemd, 2000).

I. Smiles
SMILES merupakan kependekan dari Simplified Molecular Input Line Entry
System. SMILES adalah sistem notasi kimia yang merepresentasikan struktur molekul
dengan rangkaian simbol yang linier. Sistem notasi SMILES didesain secara khusus
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bagi ahli kimia untuk penggunaan dalam komputer. Aturan penulisan SMILES dapat
dipelajari dengan cepat dan mudah oleh siapapun dari berbagai latar belakang ilmu.
Weininger telah mempublikasikan sejarah penulisan SMILES sebagai suatu bahasa
kimia dan dasar aturan penulisan SMILES (Anonim, 2006b).
SMILES mempunyai 5 aturan dasar yang harus diperhatikan. Jika aturan
dasar dalam ilmu kimia tidak diikuti dalam penulisan SMILES, sistem akan
memperingatkan pengguna dan menanyakan bahwa struktur harus di-edit atau ditulis
ulang. Sebagai contoh, jika pengguna menempatkan terlalu banyak ikatan dalam
sebuah atom, peringatan SMILES akan memperlihatkan bahwa struktur tersebut tidak
logis. Aturan penulisan SMILES dijelaskan berikut ini dan diberikan beberapa
contoh. Aturan-aturan ini dapat memberikan representasi struktur kimia secara 2dimensi (2D) (Anonim, 2006c).
Aturan pertama adalah atom dan ikatan. SMILES mendukung semua
elemen dalam tabel periodik. Sebuah atom digambarkan menggunakan atom simbol
masing-masing. Digunakan huruf besar untuk atom non-aromatik, huruf kecil untuk
atom aromatik. Jika simbol atom mempunyai lebih dari satu huruf, huruf kedua harus
lebih kecil. Ikatan-ikatan kimia ditunjukkan seperti dalam tabel berikut :
=
#
*
.

Ikatan rangkap
Ikatan rangkap tiga
Ikatan aromatic
Pemutusan struktur

Ikatan tunggal diabaikan dan tidak perlu dituliskan. Sebagai contoh, ‘CC’
berarti ada karbon non-aromatik yang berikatan dengan karbon non-aromatik lainnya
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dengan ikatan tunggal, dan komputer akan mengidentifikasi struktur tersebut sebagai
senyawa etana. Hal tersebut juga mengasumsikan bahwa ikatan antara 2 atom yang
ditulis dengan huruf kecil adalah aromatik.
Aturan kedua adalah rantai sederhana. Dengan penggabungan simbolsimbol atom dan simbol-simbol ikatan, rantai sederhana dapat digambarkan. Struktur
yang digambarkan menggunakan SMILES adalah struktur tanpa hidrogen, artinya
struktur digambarkan tanpa hidrogen. Program SMILES memahami sejumlah ikatan
yang masuk akal yang dipunyai suatu atom. Jika sejumlah ikatan tidak didentifikasi
oleh pengguna dalam notasi SMILES, sistem secara otomatis akan mengasumsikan
bahwa ikatan tersebut adalah ikatan dengan hidrogen. Beberapa contoh :
CC
C=C
CBr
C#N
Na.Cl

CH3CH3
CH2CH2
CH3Br
C=N
NaCl

Etana
Etena
Bromometana
Asam hidrosianida
Sodium klorida

Pengguna dapat secara eksplisit mengidentifikasi ikatan dengan hidrogen,
tetapi jika satu ikatan dengan hidrogen diidentifikasi dalam rentetan penulisan,
SMILES akan mengasumsikan bahwa pengguna telah mengidentifikasi semua
hidrogen untuk molekul tesebut.
HC(H)=C(H)(H) Etana
Mengingat terjemahan SMILES menyimpan semua elemen dalam tabel
periodik dan juga menggunakan pengabaian hidrogen, pengguna harus menyadari
bahwa atom dengan 2 huruf dapat disalahartikan oleh komputer. Sebagai contoh, ‘Sc’
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diartikan sebagai atom sulfur yang terikat atom karbon aromatik dengan ikatan
tunggal atau itu merupakan simbol atom skandium. Terjemahan SMILES
memberikan prioritas untuk interpretasi ikatan tunggal yang menghubungkan atom
sulfur dan karbon aromatik. Untuk mengidentifikasi skandium pengguna seharusnya
menulis [Sc] (Anonim, 2006c).
Aturan ketiga adalah percabangan. Percabangan dari ikatan dispesifikasikan
dengan menempatkan simbol SMILES untuk percabangan dalam tanda kurung.
Urutan dalam tanda kurung diletakkan secara langsung setelah simbol atom yang
terhubung dengannya. Jika percabangan dihubungkan oleh ikatan rangkap dua atau
tiga, simbol ikatan mengikuti tanda kurung sebelah kiri. Beberapa contoh :
CC(O)C
CC(=O)C
CC(CC)C
CC(C)CC(=O)
c1c(N(=O)=O)cccc1
CC(C)(C)CC

2-Propanol
2-Propana
2-Metilbutana
2-Metilbutanal
Nitrobenzen
2,2-Dimetilbutana

Aturan keempat adalah struktur siklik. SMILES mengijinkan pengguna
untuk mengidentifikasi struktur siklik dengan menggunakan nomor-nomor untuk
mengidentifikasi bagian pembuka dan penutup atom struktur siklik. Sebagai contoh,
pada C1CCCCC1, karbon pertama mempunyai nomor ‘1’ yang dengan ikatan tunggal
berhubungan dengan karbon terakhir yang juga mempunyai nomor ‘1’. Struktur yang
dihasikan adalah sikloheksana. Senyawa yang mempunyai cincin banyak dapat
diidentifikasi dengan menggunakan nomor yang berbeda untuk setiap cincin. Jika
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ikatan rangkap, tunggal, atau siklik yang digunakan untuk penutupan cincin, simbol
ikatan diletakkan sebelum nomor penutupan cincin. Beberapa contoh :
C=1CCCCC1 atau
C*1*C*C*C*C*C1
c1ccccc1
C1OC1CC
c1cc2ccccc2cc1

Sikloheksana
Benzen
Etiloksiran
Naftalena

Aturan kelima adalah atom bermuatan. Muatan pada sebuah atom dapat
digunakan

untuk

mengesampingkan

pengetahuan

mengenai

valensi

yang

dikembangkan ke dalam program SMILES. Format untuk mengidentifikasi atom
bermuatan terdiri dari atom tersebut diikuti oleh tanda akolade yang menutupi muatan
atom. Nomor muatan dapat ditetapkan secara eksplisit ({-1}) atau tidak ({-}). Sebagai
contoh :
CCC(=O)O{-1} atau
Bentuk terion asam propanoat
CCC(=O)O{-}
c1ccccn{+1}1CC(=O)O 1-Karboksilmetil piridinium
(Anonim, 2006c).

J. Analisis Statistik
Dalam penelitian, biasa digunakan model suatu hubungan fungsional antara
variabel. Dengan model tersebut kelakuan sistem yang akan diteliti dapat dipahami,
diterangkan, dikendalikan, dan kemudian diprediksikan. Prediksi memiliki arti yang
khusus yaitu inter- atau ekstrapolasi (Sembiring, 2003).
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Model dapat membantu penentuan hubungan sebab akibat (kausal) antara
dua atau lebih variabel (Sembiring, 2003). namun ada tidaknya hubungan kausal
antara variabel tidak dapat diputuskan dengan hanya menggunakan data statistik.
Secara umum, model merupakan penyederhanaan dan abstraksi dari keadaan alam
yang sesungguhnya. Dalam hal ini model akan selalu berbentuk fungsi dan regresi
(Sembiring, 2003).
Perhitungan statistik yang sering digunakan dalam hubungan struktur dan
aktivitas melalui parameter-parameter kimia fisika adalah analisis regresi linier dan
non linier. Untuk mengetahui hubungan kuantitatif antara struktur kimia dan aktivitas
biologis melalui parameter sifat kimia fisika, dapat dilakukan perhitungan statistik
dengan bantuan komputer, dengan menggunakan program MICROSAT, ABSTAT,
PCN, QSAR, MINITAB, STATGRAPH, SPSS atau program yang lain (Siswandono
dan Soekardjo, 1995).
Perhitungan regresi linier digunakan untuk mencari hubungan antara
aktivitas biologis dengan satu parameter kimia fisika atau lebih. Regresi linier untuk
satu parameter fisika kimia dapat dinyatakan melalui persamaan sebagai berikut :
Y = a X + b ............................................................................................ (29)
dimana, Y
X

= aktivitas biologis
= parameter sifat fisika kimia

a, b = koefisien
(Siswandono dan Soekardjo, 1995).
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Regresi non linier untuk satu parameter kimia fisika dapat dinyatakan
melalui persamaan-persamaan berikut :
Y = a (X)2 + b X + c .............................................................................. (30)
Y = - a (X)2 + b X + c .............................................................................(31)
(Siswandono dan Soekardjo, 1995).
Salah satu tujuan pembentukan model ialah untuk prediksi dan salah satu
patokan prediksi yang baik ialah prediksi dengan nilai yang diprediksi sama atau
hampir sama. Nilai PRESS merupakan jumlah kuadrat dari selisih antara hasil
prediksi dengan nilai yang diprediksi (eksperimen). Model yang baik adalah model
yang menghasilkan PRESS yang kecil dalam kelompok parameter (Sembiring, 2003).
Keabsahan persamaan yang diperoleh dan arti perbedaan parameter yang
digunakan dalam hubungan struktur-aktivitas model Hansch dapat dilihat dengan
beberapa kriteria statistik, antara lain :
1. Nilai R (koefisien korelasi)
Nilai R menunjukkan tingkat hubungan antara data aktivitas biologis
dari pengamatan percobaan dengan data hasil perhitungan berdasarkan persamaan
yang diperoleh dari analisis regresi. Koefisien korelasi bernilai mulai dari 0
sampai 1. Dalam penelitian HKSA dicoba dicapai suatu nilai R yang lebih besar
dari 0,9, sebab semakin tinggi nilai R maka semakin baik hubungannya. Untuk
mendapatkan nilai koefisien partisi yang dapat diterima tergantung jumlah data
penelitian. Semakin banyak jumlah data penelitian semakin rendah koefisien
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korelasi atau nilai R yang dapat diterima (Siswandono dan Soekardjo, 1995).
Hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas dan variabel tergantung
sebenarnya telah tercapai pada nilai R 0,8 sampai dengan 1 (Anonim, 2006e).
2. Nilai R2 (koefisien determinasi)
Nilai R2 menunjukkan berapa persen aktivitas biologis yang dapat
dijelaskan hubungannya dengan parameter sifat fisika kimia yang digunakan.
Contoh : suatu hubungan yang mempunyai nilai R = 0,990 berarti dapat
menjelaskan (0,990)2 x 100% = 98% dari variasi antar data (Siswandono dan
Soekardjo, 1995).
3. Nilai F
Nilai F menunjukkan kemaknaan hubungan bila dibandingkan dengan
tabel F. Makin besar nilai F makin besar derajat kemaknaan hubungan. Nilai F
adalah indikator bilangan untuk menunjukkan bahwa hubungan, yang dinyatakan
oleh persamaan yang didapat, adalah benar atau merupakan kejadian kebetulan.
Semakin tinggi nilai F semakin kecil kemungkinan hubungan tersebut adalah
karena kebetulan (Siswandono dan Soekardjo, 1995). Persamaan yang memenuhi
syarat siginifikansi pada tingkat kepercayaan 95% adalah persamaan yang
memiliki nilai Fhitung/Ftabel lebih besar dari 1 atau Fhitung lebih besar daripada Ftabel
(Yuliana, 2005).
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4. Nilai SE
Nilai SE merupakan simpangan baku yang menunjukkan nilai variasi
kesalahan dalam percobaan (Siswandono dan Soekardjo, 1995).

K. Keterangan Empiris
Penelitian ini dapat menghasilkan suatu data statistik yang menggambarkan
tingkat akurasi program KowWin, ALOGPS 2.1 dan HyperChem 6.0 dalam
menentukan nilai log P. Program ALOGPS yang memprediksi nilai log P berdasarkan
data atom-type electropological state (E-state) dan model neural network
diperkirakan mempunyai tingkat akurasi yang paling baik. Penelitian ini juga dapat
menghasilkan model persamaan matematis yang dapat menggambarkan hubungan
kuantitatif struktur-aktivitas antara parameter lipofilisitas yaitu koefisien partisi (log
P) dengan aktivitas senyawa turunan kuinolon sebagai anti toksoplasma (log 1/IC50).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Pada penelitian ini akan dicari hubungan antara variabel bebas dan variabel
tergantung dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan. Hubungan yang
dimaksud adalah (1) hubungan log P eksperimen dengan log P perhitungan dan (2)
hubungan lipofilisitas senyawa turunan kuinolon dengan aktivitasnya sebagai anti
toksoplasma.
Rancangan penelitian ini termasuk rancangan penelitian non eksperimental.
Pemilihan 13 struktur senyawa turunan kuinolon sebagai sampel tidak dilakukan
secara acak melainkan telah ditetapkan dengan pasti. Perbandingan akurasi program
log P menggunakan data primer berupa nilai log Peksperimen senyawa turunan kuinolon
yang diperoleh dari database PHYSPROP. Sedangkan analisis hubungan lipofilisitas
dan aktivitas anti toksoplasma senyawa turunan kuinolon menggunakan data
sekunder berupa nilai log (1/IC50) senyawa turunan kuinolon yang diperoleh dari
penelitian Gozalbes dkk (2000).

36
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B. Variabel dan Definisi Variabel
1. Variabel bebas
Untuk perbandingan akurasi program log P, sebagai variabel bebas
digunakan parameter lipofilisitas yaitu nilai log Pperhitungan senyawa turunan kuinolon
yang dihitung menggunakan program KowWin, ALOGPS dan HyperChem. Untuk
analisis hubungan lipofilisitas dan aktivitas anti toksoplasma, sebagai variabel bebas
digunakan parameter log Peksperimen senyawa turunan kuinolon dan log Pprediksi
senyawa turunan kuinolon yang dihitung menggunakan model persamaan yang
dihasilkan penelitian perbandingan akurasi program log P.
2. Variabel tergantung
Variabel tergantung yang digunakan pada perbandingan akurasi program
log P adalah log Peksperimen senyawa turunan kuinolon, sedangkan untuk analisis
hubungan lipofilisitas dan aktivitas anti toksoplasma, digunakan log (1/IC50) senyawa
turunan kuinolon. Dalam penelitian ini, aktivitas biologis dilambangkan dengan log
(1/IC50), bukan IC50. Nilai IC50 yang makin kecil menunjukkan senyawa tersebut
semakin poten. Dengan menggunakan log (1/IC50), akan diperoleh korelasi yang
searah di mana semakin besar nilai log (1/IC50) maka senyawa tersebut semakin
poten.
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C. Bahan dan Alat Penelitian
1. Bahan
Penelitian ini menggunakan satu set data aktivitas senyawa turunan
kuinolon yang diperoleh dari Gozalbes dkk. (2000) dan satu set data log P
eksperimen senyawa turunan kouinolon yang diperoleh dari database
PHYSPROP yang dikelola Syracuse Research Corporation. Data aktivitas anti
toksoplasma dan log P eksperimen senyawa turunan kuinolon tersebut disajikan
pada tabel 1.
Tabel 1. Data aktivitas anti toksoplasma senyawa turunan kuinolon
No.

Senyawa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Trovafloxacin
Temafloxacin
Enoxacin
Lomefloxacin
Flumequine
Fleroxacin
Oxolinic acid
Norfloxacin
Ofloxacin
Nalidixic acid
Ciprofloxacin
Pefloxacin
Pipemidic acid

Aktivitas (IC50) Log P eksperimen
0,4
11,5
20,3
21,2
40,6
46,8
47,2
48,3
53,6
73,6
79,4
77,7
116

0,31
-0,20
-0,20
-0,30
1,60
0,24
0,94
-1,03
-0,39
1,59
0,28
0,27
-2,15

2. Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa perangkat keras dan
lunak. Perangkat keras berupa satu set komputer Pentium IV 2,8 GHz dengan
kapasitas memori 512 MB yang mampu melakukan perhitungan kimia komputasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39

dan terhubung dengan internet. Perangkat lunak berupa paket program KowWin
yang

diproduksi

oleh

Syracuse

Research

Corporation

(http://www.src.syrres.com), program ALOGPS 2.1 (http://www.vcclab.org), dan
program HyperChem Pro 6.0 untuk melakukan perhitungan harga koefisien
partisi (log P) dan program SPSS 13.0 for Windows untuk melakukan perhitungan
statistik.
3. Tata cara penelitian
a. Representasi struktur dengan sistem notasi SMILES. Pembuatan file input
dilakukan dengan menggunakan aplikasi Notepad yang tersedia pada sistem
operasi komputer berbasis Windows. Setiap struktur direpresentasikan
menggunakan sistem penulisan SMILES. Selanjutnya hasil representasi
struktur satu per satu digunakan sebagai input program KowWin dan
ALOGPS untuk perhitungan harga logaritma koefisien partisi (log P).
b. Perhitungan parameter lipofilisitas (log P).
1. ALOGPS. Setiap kode SMILES yang mewakili suatu struktur dimasukkan
pada message box dan kemudian diaktifkan perintah perhitungan program.
Program ALOGPS akan memprediksi nilai log P berdasar atas atom-type
electrotopological-state (E-state) indices dan neural network modeling.
2. KowWin. Setiap kode SMILES yang mewakili suatu struktur dimasukkan
pada message box dan kemudian diaktifkan perintah perhitungan program.
Program KowWin akan mengidentifikasi fragmen kimia yang ada dan
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menghitung harga log P berdasarkan kontribusi lipofilisitas dari tiap-tiap
fragmen yang ada.
3. HyperChem. Struktur kimia dua dimensi senyawa turunan kuinolon
digambar dalam bentuk dua dimensi (2D) dengan paket program
HyperChem. Penambahan atom H dilakukan untuk melengkapi struktur,
kemudian dibentuk menjadi struktur 3 dimensi (3D). Kemudian
perhitungan dilakukan dengan QSAR properties untuk memperoleh data
log P.
c. Analisis statistik dengan program SPSS 13.0 for Windows.
1. Perbandingan akurasi program log P. Analisis data untuk membandingkan
akurasi program log P menggunakan metode analisis regresi linier
sederhana. Perbandingan akurasi program log P dilakukan dengan analisis
berdasarkan kriteria statistik yaitu R, SE (Standar Error) dan Fhitung /Ftabel.
Selanjutnya dilakukan perhitungan PRESS (Predicted Residual Sum of
Squares).
2. Penentuan hubungan lipofilisitas senyawa turunan kuinolon dan aktivitas
anti toksoplasma. Analisis data untuk menentukan hubungan lipofilisitas
senyawa turunan kuinolon dan aktivitas anti toksoplasma menggunakan
metode analisis regresi sederhana dan non linier. Dari analisis data ini
diperoleh beberapa model persamaan matematis. Pemilihan model
persamaan terbaik dilakukan dengan analisis berdasarkan kriteria statistik
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yaitu R (Residual), SE (Standar Error), Fhitung/Ftabel. Selanjutnya dilakukan
perhitungan PRESS.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Representasi Struktur dengan Sistem Notasi SMILES
Penelitian ini menggunakan senyawa turunan kuinolon. Senyawa yang
diambil sebagai senyawa penuntun (lead compound) adalah struktur dasar kuinolon
yaitu kuinolin dan 1,8-naptiridina. Berikut merupakan gambar kerangka struktur
dasar senyawa kuinolon.
O

O

O

R6

O

R6
OH

R7

OH

N
R8

R7

N

N

R1

R1

Kuinolin

1,8-Naptiridina

Gambar 4. Struktur dasar senyawa kuinolon.

Program log P yang digunakan adalah KowWin, ALOGPS dan HyperChem.
Perhitungan log P menggunakan program KowWin dan ALOGPS membutuhkan
notasi SMILES. Notasi SMILES diperlukan untuk merepresentasikan struktur suatu
senyawa ke dalam rangkaian simbol yang linier sehingga senyawa tersebut dapat
dibaca dan dianalisis oleh program. Oleh karena itu, dilakukan representasi bentuk
struktur dua dimensi (2D) senyawa turunan kuinolon ke bentuk notasi SMILES.
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Tabel 2. Notasi SMILES senyawa 13 senyawa turunan kuinolon.
No
Senyawa
1. Trovafloxacin

Struktur 2D
O

Notasi SMILES
Fc1cc(F)ccc1N2C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc(F)c(C4CC5(N)C5C4)nc23

O

F

OH
N

H

N
F

H2N

H
F

2.

O

Temafloxacin

O

F

CC1CN(CCN1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)c4ccc(F)cc4F
OH

N

N

HN

F

F

3.

O

Enoxacin

O

CCN1C=C(C(=O)(O))C(=O)c2c1nc(N3CCNCC3)c(F)c2

F
OH
N

N

N

HN

4.

Lomefloxacin

N

HO

C1C(C)NCCN1c2c(F)c3N(CC)C=C(C(=O)(O))C(=O)c3cc2(F)

F

N

O

NH

O
F

5.

Flumequine

CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)(O)
N

OH
F
O

O
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No
Senyawa
6. Fleroxacin

Struktur 2D
O
F

OH

N
N

7.

N
F
F
O

Oxolinic acid

O

O

N

O

Norfloxacin

CCN2C=C(C(=O)(O))C(=O)c3cc1OCOc1cc23
OH

O

8.

Notasi SMILES
CN1CCN(CC1)c3c(F)cc2C(=O)C(=CN(CCF)c2c3F)C(=O)(O)

O

O

CCN1C=C(C(=O)(O))C(=O)c3c1cc(N2CCNCC2)c(F)c3

F
OH
HN

9.

N

N

O

Ofloxacin

O

CC2COc3c(N1CCN(C)CC1)c(F)cc4C(=O)C(=CN2c34)C(=O)(O)

F
OH
N

N

N

O

10. Nalidixic acid

CCN1C=C(C(=O)(O))C(=O)c2ccc(C)nc12
N

N
OH
O

11

O

O

Ciprofloxacin

O

OC(=O)C4=CN(C1CC1)c3cc(N2CCNCC2)c(F)cc3C4(=O)

F
OH
N

N

HN
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No
Senyawa
12 Pefloxacin

Struktur 2D
O

Notasi SMILES
CCN1C=C(C(=O)(O))C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(C)CC3

O

F
OH
N

N

N

13

Pipemidic acid

N
HN

O

N

O

CCN1C=C(C(=O)(O))C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3

N
N

N

OH
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Pada tabel 2 disajikan struktur 2D dan notasi SMILES dari seluruh struktur
senyawa kuinolon yang digunakan pada penelitian ini. Notasi SMILES yang
diperoleh ditampilkan sebagai file input dengan menggunakan aplikasi Notepad yang
tersedia pada sistem operasi komputer berbasis Windows.
Pada program Hyperchem tidak dilakukan representasi struktur dengan
sistem notasi SMILES. Representasi struktur dilakukan dengan penggambaran
struktur dua dimensi (2D) senyawa turunan kuinolon, kemudian dilanjutkan menjadi
struktur tiga dimensi (3D). Setelah itu dengan menggunakan menu QSAR Properties
dilakukan perhitungan parameter lipofilisitas yaitu log P.

B. Perhitungan Parameter Hidrofobik (log P)
File input notasi SMILES senyawa turunan kuinolon yang telah diperoleh
dimasukkan satu per satu sebagai input dalam program KowWin dan ALOGPS.
Setiap notasi SMILES yang mewakili suatu struktur dimasukkan pada message box
kedua program tersebut dan kemudian mengaktifkan perintah perhitungan log P. Nilai
log P hasil perhitungan kedua program tersebut akan ditampilkan secara otomatis.
Perhitungan log P dengan HyperChem menggunakan menu QSAR
Properties kemudian mengaktifkan perintah perhitungan log P. Nilai log P hasil
perhitungan program HyperChem akan ditampilkan secara otomatis. Perhitungan log
P menggunakan program KowWin, ALOGPS dan HyperChem menghasilkan nilai
log P dan dinyatakan sebagai log Pperhitungan. Nilai log Pperhitungan KowWin, ALOGPS
dan HyperChem disajikan pada tabel 3. Pada tabel 3 juga tertera harga log P standar
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yang diperoleh dari database PHYSPROP dan dinyatakan sebagai log Peksperimen.
Hubungan log Pperhitungan ketiga program dan log Peksperimen digambarkan dalam grafik
seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.
Tabel 3. Hasil perhitungan log Pperhitungan 13 senyawa turunan kuinolon
menggunakan program KowWin, ALOGPS dan Hyperchem Pro 6.0.
No.

Senyawa

IC50

log(1/IC50)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Trovafloxacin
Temafloxacin
Enoxacin
Lomefloxacin
Flumequine
Fleroxacin
Oxolinic acid
Norfloxacin
Ofloxacin
Nalidixic acid
Ciprofloxacin
Pefloxacin
Pipemidic acid

0,4
11,5
20,3
21,2
40,6
46,8
47,2
48,3
53,6
73,6
79,4
77,7
116

0,40
-1,06
-1,31
-1,33
-1,61
-1,67
-1,67
-1,68
-1,73
-1,87
-1,90
-1,89
-2,07

log P
Eksperimen Kowwin ALOGPS Hyperchem
0,31
1,55
0,87
1,80
-0,20
1,69
1,12
2,65
-0,20
-0,21
-0,89
0,71
-0,30
0,31
0,13
1,17
1,60
2,70
1,62
1,37
0,24
0,05
0,30
0,94
0,94
1,70
0,85
0,46
-1,03
-0,31
-0,32
0,62
-0,39
-0,20
-0,02
0,62
1,59
1,64
0,95
0,81
0,28
0,00
-0,57
0,67
0,27
-0,09
0,21
0,98
-2,15
-1,70
-1,50
0,19

C. Perbandingan Akurasi Program Perhitungan log P
Penelitian ini membandingkan akurasi 3 program perhitungan log P yang
banyak digunakan masyarakat yakni KowWin, ALOGPS dan HyperChem. Ketiga
program ini menggunakan metode perhitungan log P yang berbeda-beda. KowWin
mengkalkulasi nilai log P suatu senyawa menggunakan metode fragmentasi (MedicSaric dkk., 2004). Nilai log P dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dari
kontribusi atom/fragmen, faktor koreksi dan konstanta persamaan linier. ALOGPS
memprediksi nilai log P berdasarkan data atom-type electropological state (E-state)
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dan model neural network yang dikembangkan oleh Tetko dkk (2001). Metode ini
menggabungkan elektronik dan karakter topologi untuk memprediksi lipofilisitas
molekul yang dianalisis (Medic-Saric dkk., 2004). HyperChem mengkalkulasi nilai
log P menggunakan metode Ghose, Prichet dan Crippen. Nilai log P ditentukan
dengan menjumlahkan semua kontribusi atom (Medic-Saric dkk., 2004).
3
5
2

log P KowWin

2

7

1

10

1

-3

-2

-1 8

4
0
93
0

611
12
1

2

3

-1
13
-2

-3

log P eksperimen

(a)
3

3
2

2

2

1

1

-3

-2

-1 8

2

4
09
0

1

7

10

612
11

1

-1 3

2

3

log P HyperChem

log P ALOGPS

5

8
13
-3

-2

4
1
93

5
162
11

10
7

0
-1

0

1

2

3

-1

13
-2

-3

log P eksperimen

-2

-3

log P eksperimen

(b)
(c)
Gambar 5. Grafik hubungan antara log Peksperimen dengan (a) log Pperhitungan KowWin, (b) log Pperhitungan
ALOGPS, (c) log Pperhitungan HyperChem
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Pada tabel 3 terlihat harga log Pperhitungan yang diperoleh dari 13 senyawa
yang digunakan (n=13) berkisar antara -1,7 sampai 2,7. Semakin positif nilai log P
maka senyawa akan cenderung berada pada fase non polar daripada fase polar.
Semakin non polar suatu obat menyebabkan obat akan berikatan kuat dengan lipid
dan sulit menembus membran biologis sehingga tidak dapat menduduki reseptor.
Nilai log P negatif menunjukkan bahwa senyawa tersebut cenderung pada fase polar.
Nilai log P negatif diperoleh karena rasio Coktanol/Cair kurang dari 1 sehingga harga
logaritmik dari angka tersebut menjadi negatif. Apabila nilai polaritas semakin
negatif maka senyawa tersebut semakin sulit menembus membran biologis, senyawa
hanya larut dalam cairan tubuh saja sehingga tidak dapat berikatan dengan reseptor.
Penandaan tanda positif dan negatif ini sekaligus memisahkan tingkat kepolaran
senyawa secara otomatis.
Secara umum data yang diperoleh pada penelitian ini relatif cukup baik
meskipun terdapat beberapa data yang perbedaannya cukup tinggi. Dari tabel 3 dapat
diketahui bahwa 2 senyawa turunan kuinolon mempunyai selisih nilai log Peksperimen
dan log Pperhitungan lebih dari satu yang terdapat pada minimal 2 program, yaitu
trovafloxacin, temafloxacin.
Data log Pperhitungan ketiga program tersebut selanjutnya dianalisis dengan
metode statistik yaitu analisis regresi linier sederhana yang kemudian dilanjutkan
dengan perhitungan PRESS (Predicted Residual Sum of Squares). Analisis regresi
linier sederhana dilakukan menggunakan program SPSS for Windows 11.0 dengan
metode enter.
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Regresi dengan metode enter ini akan mengolah data-data dimana semua
variabel bebas dimasukkan sebagai variabel prediktor tanpa memandang apakah
variabel tersebut berpengaruh besar atau kecil pada variabel tergantung (Pratisto,
2004).
Analisis regresi ini akan menghasilkan model persamaan yang digunakan
untuk menggambarkan hubungan antara log Peksperimen dengan log Pperhitungan ketiga
program tersebut. Hubungan tersebut diharapkan memenuhi hubungan linieristik
karena secara ideal seharusnya nilai log Pperhitungan sama/mendekati nilai log Peksperimen.
Model persamaan yang dihasilkan menggunakan program KowWin, ALOGPS dan
HyperChem berturut-turut sebagai berikut :
log Peksperimen = -0,3086 + 0,6974 log PKowWin …………………… (32)
log Peksperimen = -0,1176 + 0,9048 log PALOGPS ..…………………....(33)
log Peksperimen = -0,3015 + 0,3756 log PHyperChem …………………...(34)
Adanya hubungan antara log Peksperimen dan log Pperhitungan dapat dilihat dari
kriteria statistik yang diperoleh. Hubungan yang baik antara log Peksperimen dan log
Pperhitungan menunjukkan program tersebut mempunyai akurasi yang relatif baik.
Kriteria statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan log Peksperimen dan
log Pperhitungan adalah nilai Fhitung/Ftabel, R, R2, SE dan perhitungan PRESS. Nilai-nilai
kriteria statistik yang diperoleh untuk menganalisis ketiga program tersebut tersaji
pada tabel 4.
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Tabel 4.

Nilai-nilai kriteria statistik dan PRESS ketiga program perhitungan
log P yang diolah secara regresi linier
Program
KowWin
ALOGPS
HyperChem

n
13
13
13

R
0,832
0,790
0,240

Fhitung/Ftabel
5,125
3,764
0,139

SE
0,584
0,647
1,023

PRESS
3,752
4,598
11,506

Nilai F menunjukkan kemaknaan hubungan bila dibandingkan dengan F
tabel. Makin besar nilai F makin besar derajat kemaknaan hubungan (Siswandono
dan Soekardjo, 1995). Penelitian ini menggunakan taraf kepercayaan 95%.
Persamaan yang memenuhi syarat signifikansi pada tingkat kepercayaan 95% adalah
persamaan yang memiliki nilai Fhitung/Ftabel lebih besar dari 1 atau Fhitung lebih besar
daripada Ftabel (Yuliana, 2005). Dari tabel 4, program KowWin dan ALOGPS
mempunyai nilai Fhitung/Ftabel lebih dari 1,000 yaitu 5,125 dan 3,764 sehingga
berdasarkan kriteria Fhitung/Ftabel, kedua model persamaan yang diperoleh kedua
program tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara log
Peksperimen dan log Pperhitungan senyawa turunan kuinolon. Program HyperChem tidak
dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara log Peksperimen dan log
Pperhitungan senyawa turunan kuinolon karena mempunyai nilai Fhitung/Ftabel kurang dari
1 yaitu 0,139.
Nilai R (koefisien korelasi) menunjukkan tingkat kelinieran suatu model
persamaan. Semakin kecil nilai R yang ada menunjukkan hubungan yang tidak linier
antara variabel bebas dan variabel tergantung. Nilai R yang kecil menunjukkan
kenaikan nilai variabel tergantung tidak sebanding dengan kenaikan nilai variabel
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bebas. Apabila nilai R mendekati +1 atau -1 berarti terdapat hubungan yang kuat,
sebaliknya hubungan yang mendekati 0 bernilai lemah. Nilai positif (+) atau negatif
(-) menunjukkan arah hubungan antar kedua variabel. Tabel 4 menunjukkan bahwa
nilai R model persamaan program KowWin dan ALOGPS mendekati nilai 1,00 dan
lebih besar daripada R tabel (0,553). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang
dihasilkan adalah bermakna. Untuk nilai R model persamaan program HyperChem
lebih kecil daripada R tabel sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan yang
dihasilkan tidak bermakna. Nilai R program KowWin lebih baik daripada 2 program
lainnya yaitu 0,832. Nilai ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara log Peksperimen
dengan log Pperhitungan KowWin adalah sebesar 83,2%. Nilai R yang positif
menunjukkan bahwa hubungan yang searah antara log Peksperimen dan log Pperhitungan.
Semakin besar nilai log Peksperimen maka nilai log Pperhitungan juga semakin besar.
Nilai SE (standard error) menunjukkan simpangan yang diperbolehkan
dalam suatu perhitungan. Semakin kecil nilai SE maka semakin baik model
persamaan yang dihasilkan. Model persamaan program KowWin mempunyai nilai SE
yang lebih baik (0,584) daripada program ALOGPS (0,647), diikuti program
HyperChem (1.023).
Selanjutnya dilakukan perhitungan PRESS. Nilai PRESS merupakan jumlah
kuadrat dari selisih antara hasil prediksi dengan nilai yang diprediksi (eksperimen).
Mengingat log Peksperimen merupakan log P yang diperoleh dari database PHYSPROP,
maka log P yang dihasilkan dari persamaan (32), (33) dan (34) selanjutnya disebut
log Pprediksi. Dengan demikian persamaan (32), (33) dan (34) dapat diubah menjadi :
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log Pprediksi = -0,3086 + 0,6974 log PKowWin ……………………...(35)
log Pprediksi = -0,1176 + 0,9048 log PALOGPS ..…………………....(36)
log Pprediksi = -0,3015 + 0,3756 log PHyperChem ...............................(37)
Dengan menggunakan persamaan tersebut, dilakukan perhitungan PRESS.
Model yang baik adalah model yang menghasilkan PRESS yang kecil. Model
persamaan program KowWin mempunyai nilai PRESS terbaik (3,752) diikuti
program ALOGPS (4,598) dan HyperChem (11,506). Nilai log Pprediksi yang dihitung
mnggunakan persamaan (35), (36) dan (37) disajikan pada tabel 5. Grafik hubungan
antara log Peksperimen dan log Pprediksi dapat dilihat pada gambar 6.
Tabel 5. Nilai log Pprediksi program KowWin, ALOGPS dan HyperChem
No.

Senyawa

Log Peksperimen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Trovafloxacin
Temafloxacin
Enoxacin
Lomefloxacin
Flumequine
Fleroxacin
Oxolinic acid
Norfloxacin
Ofloxacin
Nalidixic acid
Ciprofloxacin
Pefloxacin
Pipemidic acid

0,31
-0,20
-0,20
-0,30
1,60
0,24
0,94
-1,03
-0,39
1,59
0,28
0,27
-2,15

Log Pprediksi
KowWin ALOGPS HyperChem
0,77
0,67
0,37
0,87
0,90
0,69
-0,46
-0,92
-0,03
-0,09
0,00
0,14
1,57
1,35
0,21
-0,27
0,15
0,05
0,88
0,65
-0,13
-0,52
-0,41
-0,07
-0,45
-0,14
-0,07
0,84
0,74
0,00
-0,31
-0,63
-0,05
-0,37
0,07
0,07
-1,49
-1,47
-0,23

Berdasarkan kriteria statistik dan perhitungan PRESS yang diperoleh
diketahui bahwa program KowWin mempunyai nilai R, Fhitung/Ftabel, SE dan nilai
PRESS terbaik, diikuti program ALOGPS dan HyperChem. Dengan demikian dapat
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disimpulkan bahwa pada penelitian ini program KowWin relatif lebih akurat daripada
ALOGPS dan HyperChem dalam menentukan nilai log P. HyperChem tidak dapat
digunakan untuk menggambarkan hubungan antara log Peksperimen dan log Pperhitungan
dengan baik. Kemampuan program KowWin dalam memprediksi nilai log P senyawa
turunan kuinolon relatif tidak jauh berbeda dengan program ALOGPS. Kedua
progam dapat digunakan untuk menentukan nilai log Pperhitungan senyawa turunan
kuinolon. Nilai log Pperhitungan ini nantinya dapat digunakan untuk kepentingan
penelitian hubungan lipofilisitas dan aktivitas senyawa turunan kuinolon.
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Gambar 6. Grafik hubungan log Peksperimen dengan log Pprediksi KowWin, (b) log Pprediksi ALOGPS dan
(c) log Pprediksi HyperChem
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D. Analisis Hubungan Lipofilisitas dengan Aktivitas Anti Toksoplasma
Menggunakan Data Eksperimen
Data log Peksperimen dan data aktivitas anti toksoplasma yang diperoleh dari
literatur (n=13) kemudian dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis
regresi linier dan non linier. Analisis regresi linier dan non linier ini dilakukan dengan
menggunakan program SPSS for Windows 11.0. Model HKSA yang digunakan
adalah model linier dan parabolik. Model bilinier tidak dapat digunakan pada
penelitian ini karena nilai β tidak diketahui. Nilai β menggambarkan rasio kecepatan
konstan senyawa untuk berdifusi dari lapisan oktanol ke lapisan air dan kecepatan
konstan difusi senyawa dari lapisan air ke lapisan oktanol atau yang menggambarkan
perbedaan volume air dan n-oktanol pada sistem biologi. Berikut hubungan yang
dihasilkan menggunakan model HKSA linier dan parabolik :
log (1/IC50)prediksi = -1,4959 + 0,0591 (logPeksperimen) .........................................

(38)

log (1/IC50) prediksi = -1,3349 + 0,018 (logPeksperimen) - 0,1672 (logPeksperimen)2 ....

(39)

Adanya hubungan antara lipofilisitas senyawa turunan kuinolon dan
aktivitas anti toksoplasma dapat dilihat dari kriteria statistik dan nilai PRESS yang
diperoleh. Kriteria statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan ini
adalah nilai Fhitung/Ftabel, R, SE. Grafik hubungan log (1/IC50) dan log Peksperimen
dengan menggunakan model linier dan parabolik tersaji pada gambar 7.
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Gambar 7. Grafik hubungan log (1/IC50)eksperimen dengan (a) log Peksperimen menggunakan model linier
dan (b) log Peksperimen menggunakan model parabolik

Tabel 6. Nilai-nilai kriteria statistik dan PRESS hubungan log P eksperimen dan
aktivitas anti toksoplasma senyawa turunan kuinolon
Model HKSA

n

R

Linier
Parabolik

13 0,300
13 0,385

Fhitung/Ftabel SE
0,021
0,212

PRESS

0,657 4,754
0,639 4,085

Berdasarkan parameter Fhitung/Ftabel, model persamaan yang dapat digunakan
untuk menggambarkan hubungan yang ada adalah model persamaan yang memiliki
nilai Fhitung/Ftabel lebih dari 1,000. Dari tabel 6, kedua model persamaan baik model
linier maupun parabolik mempunyai nilai Fhitung/Ftabel kurang dari 1 yaitu 0,021 dan
0,212 sehingga relatif tidak cukup baik untuk menggambarkan hubungan lipofilisitas
senyawa turunan kuinolon dan aktivitas anti toksoplasma.
Nilai R yang diperoleh dengan menggunakan model linier adalah 0,300.
Nilai ini lebih kecil daripada nilai R tabel (0,553) sehingga hubungan yang dihasilkan
tidak bermakna. Dengan menggunakan model parabolik diperoleh nilai R sebesar
0,385. Nilai ini juga lebih kecil daripada R tabel (0,576). Dengan demikian hubungan
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yang dihasilkan kedua model ini tidak bermakna. Meski demikian, berdasarkan
kriteria R, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lipofilisitas senyawa turunan
kuinolon dan aktivitas anti toksoplasma menggunakan model linier adalah sebesar
30% sedangkan menggunakan model parabolik sebesar 38,5%.
Nilai SE (standard error) menunjukkan simpangan yang diperbolehkan
dalam suatu perhitungan. Pada tabel 6 diketahui bahwa model parabolik mempunyai
nilai SE yang lebih baik daripada model linier.
Untuk nilai PRESS diketahui bahwa model linier mempunyai nilai PRESS
yang lebih besar daripada model parabolik. Berdasarkan nilai PRESS ini dapat
dikatakan bahwa model parabolik lebih baik daripada model linier.
Tabel 7. Nilai aktivitas anti toksoplasma eksperimen dan aktivitas anti
toksoplasma prediksi yang dihitung menggunakan model persamaan
linier dan parabolik
Senyawa log(1/IC50)eksperimen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,40
-1,06
-1,31
-1,33
-1,61
-1,67
-1,67
-1,68
-1,73
-1,87
-1,90
-1,89
-2,07

Model linier
log (1/IC50)prediksi
-1,47
-1,56
-1,57
-1,57
-1,59
-1,59
-1,59
-1,60
-1,60
-1,61
-1,61
-1,61
-1,62

Model parabolik
log (1/IC50)prediksi
-1,35
-1,35
-1,35
-1,36
-1,73
-1,34
-1,47
-1,53
-1,37
-1,73
-1,34
-1,34
-2,15
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Perhitungan telah dilakukan menggunakan kedua model HKSA untuk
mendapatkan nilai aktivitas prediksi senyawa turunan kuinolon, yang dilambangkan
dengan log (1/IC50)prediksi. Tabel 7 menyajikan nilai aktivitas eksperimen senyawa
turunan kuinolon dan nilai aktivitas hasil prediksi menggunakan model linier dan
model parabolik. Sebaran nilai log (1/IC50)eksperimen dengan nilai log (1/IC50)prediksi
kedua model persamaan tersebut tersaji pada gambar 8.
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Gambar 8. Grafik hubungan antara log (1/IC50)eksperimen dengan log (1/IC50)prediksi log Peksperimen yang
dihitung menggunakan model persamaan (a) linier dan (b) parabolik

Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier dan non-linier hubungan log
Pprediksi KowWin dan ALOGPS terhadap aktivitas anti toksoplasma. Analisis
hubungan log Pprediksi HyperChem terhadap aktivitas anti toksoplasma tidak dilakukan
karena berdasarkan hasil perbandingan akurasi perhitungan log P, HyperChem relatif
tidak akurat digunakan untuk menentukan log Pperhitungan. Hubungan yang diperoleh
menggunakan KowWin untuk model linier dan parabolik berturut-turut adalah
sebagai berikut :
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log (1/IC50)prediksi = - 1,5133 + 0,2917 (log Pprediksi KowWin) ................................... (40)
log (1/IC50) prediksi = - 1,4029 + 0,3304 (log Pprediksi KowWin)
- 0,1731(log Pprediksi KowWin)2 ................................................. (41)
Sedangkan menggunakan ALOGPS adalah :
log (1/IC50) prediksi = - 1,5119 + 0,2758 (log P prediksi ALOGPS) ...................................(42)
log (1/IC50) prediksi = - 1,4679 + 0,2693 (log P prediksi ALOGPS)
- 0,0737(log P prediksi ALOGPS)2..................................................(43)
Tabel 8. Nilai-nilai kriteria statistik dan PRESS hubungan log Pprediksi program
KowWin dan aktivitas anti toksoplasma senyawa turunan kuinolon
Model hubungan

N

R

Fhitung/Ftabel

SE

PRESS

Linier

13

0,387

0,400

0,609

4,074

Parabolik

13

0,441

0,250

0,621

3,861

Tabel 9. Nilai-nilai kriteria statistik dan PRESS hubungan log Pprediksi program
ALOGPS dan aktivitas anti toksoplasma senyawa turunan kuinolon
Model hubungan

N

R

Fhitung/Ftabel

SE

PRESS

Linier

13

0,347

0,312

0,619

4,221

Parabolik

13

0,356

0,150

0,647

4,191

Tabel 8 dan 9 menyajikan nilai-nilai parameter statistik yang diperoleh.
Grafik hubungan log (1/IC50) dan log Pprediksi kedua program dengan menggunakan
model linier dan parabolik ditampilkan pada gambar 9.
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Gambar 9. Grafik hubungan log (1/IC50)eksperimen dan log Pprediksi KowWin dengan model (a) linier
dan (b) parabolik; Hubungan log (1/IC50) eksperimen dan log Pprediksi ALOGPS dengan model
(c) linier dan (d) parabolik.

Dari tabel 8 dan 9 diketahui bahwa model parabolik lebih baik daripada
model linier dalam menggambarkan hubungan lipofilisitas dan aktivitas anti
toksoplasma senyawa turunan kuinolon. Kemudian dengan menggunakan model
parabolik diperoleh model persamaan untuk program KowWin dan ALOGPS.
Berdasarkan kriteria statistik dan perhitungan PRESS yang diperoleh, model
persamaan parabolik program KowWin lebih baik daripada program ALOGPS.
Model persamaan yang dihasilkan yaitu :
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log (1/IC50) prediksi = - 1,4029 + 0,3304 (log Pprediksi KowWin)
- 0,1731 (log PprediksiKowWin)2.....................................................(44)
Persamaan tersebut mempunyai nilai R sebesar 0,441; Fhitung/Ftabel sebesar
0,250; SE sebesar 0,621; dan nilai PRESS sebesar 3,861. Nilai R yang diperoleh
(0,441) lebih kecil daripada R tabel (0,576). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan
yang dihasilkan tidak bermakna. Hubungan lipofilisitas dan aktivitas anti
toksoplasma senyawa turunan kuinolon yang diperoleh dari persamaan ini sebesar
44,1%. Nilai Fhitung/Ftabel kurang dari 1 (0,250) menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh yang kurang signifikan secara simultan antara parameter hidrofobik (log P)
terhadap aktivitasnya sebagai anti toksoplasma. Nilai PRESS model persamaan
parabolik program KowWin merupakan nilai PRESS yang terkecil dibanding model
persamaan lainnya yaitu sebesar 3,861. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai log
(1/IC50)perhitungan persamaan tersebut yang paling mendekati nilai log (1/IC50)eksperimen.
Akan tetapi nilai-nilai tersebut menunjukkan selisih antara log (1/IC50)prediksii dan log
(1/IC50)eksperimen yang relatif cukup besar. Selisih yang cukup besar ini
mengindikasikan kurang akuratnya persamaan ini dalam menentukan nilai log
(1/IC50)prediksi yang mendekati log (1/IC50)eksperimen.
Perhitungan telah dilakukan dengan menggunakan model persamaan
parabolik program KowWin dan ALOGPS untuk mendapatkan nilai log
(1/IC50)prediksi. Tabel 10 menyajikan nilai aktivitas eksperimen senyawa turunan
kuinolon dan nilai aktivitas prediksi menggunakan model persamaan parabolik
program KowWin dan ALOGPS. Sebaran nilai log (1/IC50)eksperimen dengan nilai log
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(1/IC50)prediksi kedua program tersebut ditampilkan pada gambar 10.
Tabel 10. Nilai aktivitas anti toksoplasma eksperimen dan aktivitas anti
toksoplasma prediksi menggunakan model parabolik
KowWin
ALOGPS
Senyawa log(1/IC50)eksperimen
log (1/IC50) prediksi
Log (1/IC50) prediksi
1
0,40
-1.25
-1.32
2
-1,06
-1.25
-1.29
3
-1,31
-1.59
-1.78
4
-1,33
-1.43
-1.47
5
-1,61
-1.31
-1.24
6
-1,67
-1.51
-1.43
7
-1,67
-1.25
-1.32
8
-1,68
-1.62
-1.59
9
-1,73
-1.59
-1.51
10
-1,87
-1.25
-1.31
11
-1,90
-1.52
-1.67
12
-1,89
-1.55
-1.45
13
-2,07
-2.28
-2.03
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Gambar 10. Grafik hubungan antara log (1/IC50)eksperimen dengan (a) log (1/IC50)prediksi KowWin dan (b)
log (1/IC50)prediksi ALOGPS menggunakan model parabolik

E. Makna Model Persamaan ‘Terbaik’
Model persamaan ‘terbaik’ diharapkan dapat menghasilkan nilai log
(1/IC50)prediksi yang ‘terbaik’ dibandingkan model persamaan lainnya. Semakin besar
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nilai log (1/IC50)prediksi menunjukkan bahwa nilai IC50 semakin kecil, artinya dengan
konsentrasi kecil dapat menghambat pertumbuhan 50% populasi T. gondii. Nilai
aktivitas prediksi yang baik diharapkan sama atau mendekati nilai aktivitas
eksperimen. Pada grafik hubungan aktivitas prediksi dan aktivitas eksperimen, nilai
yang baik dapat ditunjukkan dengan titik-titik yang berada dekat dengan garis x = y.
Semakin banyak jumlah titik yang berada dekat dengan garis x = y menunjukkan
model persamaan tersebut baik dalam menggambarkan hubungan antara lipofilisitas
senyawa turunan kuinolon dan aktivitas anti toksoplasma. Hubungan yang diharapkan
dari aktivitas prediksi dengan aktivitas eksperimen senyawa ditunjukkan dalam
persamaan (45).
log 1/IC50 prediksi = log 1/IC50 prediksi ...........................................

(45)

Dengan melihat nilai-nilai kriteria statistik dan nilai PRESS yang diperoleh
pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model parabolik lebih baik daripada
model linier dalam menggambarkan pengaruh log P terhadap aktivitas anti
toksoplasma.
Koefisien partisi dapat mempengaruhi aktivitas suatu obat. Koefisien partisi
berperan dalam proses perpindahan obat yaitu absorbsi dan distribusi obat. Saat
proses absorbsi, koefisien partisi mempengaruhi kemampuan suatu obat untuk
menembus membran sel saluran pencernaan dan melintasi selaput yang membatasi
sistem peredaran darah. Pada proses distribusi, koefisien partisi berperan dalam
kemampuan obat tersebut untuk melintasi selaput kapiler dan menembus sel organ
dan akhirnya mencapai sel atau tempat sisi obat menimbulkan aktivitas
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farmakologisnya. Koefisien partisi menentukan jenis jaringan yang dapat dicapai
obat. Pada organisme patogen seperti T. gondii, koefisien partisi suatu obat
mempengaruhi kemampuan obat tersebut untuk menembus sel T. gondii dan
melintasi sel takizoit dan menembus sel target (apicoplast) untuk menghasilkan
aktivitas yang dikehendaki. Obat yang sangat hidrofil (polar) sukar melewati
membran biologis dan mencapai bagian yang sangat lipid. Senyawa yang sangat
lipofil (non polar) akan tertahan pada jaringan lipid yang pertama kali dicapai dan
tidak mampu meninggalkan tempat itu secara cepat. Kedua hal tersebut akan
menyebabkan hanya sedikit senyawa yang mencapai reseptor, menghasilkan
penurunan konsentrasi ikatan obat-reseptor. Dengan kata lain, keseimbangan reaksi
pada persamaan (26) akan bergeser ke kiri. Oleh karena itu, untuk dapat menembus
membran biologis yang bersifat non polar dan larut dalam darah untuk didistribusikan
ke jaringan, obat harus memiliki nilai log P yang optimum. Nilai log P yang optimum
akan memberikan aktivitas biologi yang maksimum karena akan terjadi
keseimbangan lipofilik dan hidrofilik sehingga senyawa dapat berpenetrasi ke dalam
lapisan air-lipid dan mencapai reseptor.
Model persamaan parabolik yang diperoleh pada penelitian ini belum dapat
menggambarkan hubungan antara lipofilisitas senyawa turunan kuinolon dan aktivitas
anti toksoplasma dengan baik. Hal ini dikarenakan persamaan tersebut mempunyai
nilai-nilai kriteria statistik yang belum memenuhi kriteria statistik yang baik. Model
persamaan tersebut yaitu :
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log (1/IC50)prediksi = -1,3349 + 0,018 (log Peksperimen) - 0,1672 (log Peksperimen)2..........(46)
log (1/IC50)prediksi = -1,4029 + 0,3304 (log Pprediksi KowWin)
- 0,1731 (log Pprediksi KowWin)2......................................................(47)
log (1/IC50) prediksi = - 1,4679 + 0,2693 (log P prediksi ALOGPS)
- 0,0737(log P prediksi ALOGPS)2....................................................(48)
Ketiga model persamaan tersebut masing-masing menggunakan data eksperimen dan
menggunakan data perhitungan model persamaan KowWin dan ALOGPS. Model
persamaan KowWin dan ALOGPS diharapkan mempunyai nilai kriteria statistik yang
mendekati atau sama dengan nilai kriteria statistik model persamaan yang
menggunakan data eksperimen. Dengan demikian diharapkan model persamaan
KowWin dan ALOGPS nantinya dapat menjadi model persamaan alternatif yang
dapat mempermudah penentuan hubungan lipofilisitas dan aktivitas untuk senyawa
turunan kuinolon yang belum mempunyai data eksperimen maupun yang telah
mempunyai data eksperimen. Akan tetapi dari kriteria statistik yang diperoleh
menunjukkan adanya perbedaan nilai antara kriteria statistik model persamaan
menggunakan data eksperimen dengan model persamaan KowWin maupun
ALOGPS. Hal ini dikarenakan data log Pprediksi senyawa turunan kuinolon yang
dihasilkan oleh program KowWin dan ALOGPS tidak persis sama dengan nilai log
Peksperimen sehingga analisis hubungan lipofilisitas dan aktivitas anti toksoplasma akan
memberikan nilai kriteria statistik yang berbeda pula.
Dari kriteria statistik R yang dihasilkan model persamaan parabolik dapat
diketahui hubungan antara lipofilisitas senyawa turunan kuinolon dan aktivitas anti
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toksoplasma. Berdasarkan data eksperimen (n=13), hubungan antara lipofilisitas
senyawa turunan kuinolon dan aktivitas anti toksoplasma adalah sebesar 38,5%.
Sedangkan berdasarkan data prediksi program KowWin (n=13) hubungan antara
lipofilisitas senyawa turunan kuinolon dan aktivitas anti toksoplasma adalah sebesar
44,1%. Untuk program ALOGPS (n=13) hubungan antara lipofilisitas senyawa
turunan kuinolon dan aktivitas anti toksoplasma adalah sebesar 35,6%. Dengan
demikan, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara
lipofilisitas senyawa turunan kuinolon dan aktivitas anti toksoplasma relatif berkisar
antara 35,6%-44,1%. Tingkat hubungan yang relatif kecil ini memprediksi adanya
kemungkinan model hubungan lain antara lipofilisitas dan aktivitas anti toksoplasma,
seperti model bilinier atau yang lainnya. Hasil ini juga memprediksi adanya
parameter lain selain koefisien partisi yang mempengaruhi aktivitas anti toksoplasma
senyawa kuinolon. Parameter elektronik dan sterik diduga turut mempengaruhi
aktivitas anti toksoplasma senyawa kuinolon seperti yang dikemukakan oleh Hansch.
Hansch mengemukakan bahwa hubungan kuantitatif struktur kimia dengan aktivitas
(log (1/IC50)) suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui
parameter-parameter sifat fisika kimia dari substituen yaitu parameter elektronik,
sterik, dan hidrofobik (Siswandono dan Soekardjo, 1998).
Selain menggunakan model HKSA yang telah dipublikasikan oleh pakar
kimia medisinal, penelitian ini juga memperoleh model HKSA kubik sebagai
kandidat model terbaru yang dapat menggambarkan hubungan antara lipofilisitas dan
aktivitas. Dengan menggunakan data log Peksperimen dan log Pprediksi yang sama, analisis
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dengan model HKSA kubik menghasilkan kriteria statistik yang lebih baik daripada
model HKSA parabolik seperti tercantum pada lampiran 4. Namun untuk
membuktikan kelayakan model HKSA ini dan bagaimana penjelasan mengenai
hubungan lipofilisitas dan aktivitasnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Program KowWin relatif lebih baik dalam menentukan log Pperhitungan senyawa
turunan kuinolon diikuti program ALOGPS 2.1 dan HyperChem Pro 6.0.
2. Hubungan antara lipofilisitas senyawa turunan kuinolon dan aktivitas anti
toksoplasma relatif berkisar antara 35,6%-44,1%.

B. Saran
1. Perlu dilakukan komparasi program perhitungan log P lainnya seperti ACD/log P,
XlogP dan sebagainya untuk pengembangan penelitian secara kimia komputasi.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut hubungan lipofilisitas dan aktivitas anti
toksoplasma senyawa turunan kuinolon yang telah diperoleh dari penelitian ini.
3. Perlu dilakukan analisis hubungan kuantitatif struktur-aktivitas anti toksoplasma
senyawa turunan kuinolon dengan melibatkan semua parameter, yaitu hidrofobik,
sterik dan elektronik.

68

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1995, Farmakologi dan Terapi Edisi IV, 571-573, Bagian Farmakologi,
Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta.
Anonim, 1999, HyperChem for Windows and NT, 115, Hypercube, Inc., USA
Anonim, 2006a, http://www.daylight.com/daycgi/clogp, diakses tanggal 15 Januari
2006
Anonim, 2006b, http://www.src.syrres.com, diakses tanggal 15 Januari 2006
Anonim, 2006c, http://www.epa.gov/med/prods_pubs/smiles.htm, diakses tanggal 15
Juli 2006
Anonim, 2006d, http://www.vcclab.org/lab/alogps/, diakses tanggal 7 Oktober 2006
Anonim, 2006e, SPSS 13.0 Terapan : Riset Statistik Parametrik, Penerbit Andi,
Yogyakarta
Block, J.H., 2004, Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and
Pharmaceutical Chemistry 17th edition, 19-23, Lippincott Williams &
Wilkins, Philadelphia
Block, J.H. dan John Jr, M., 2004, Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry 17th edition, 247-260, Lippincott
Williams & Wilkins, Philadelphia
Crystal, G., 2006, What is Toxoplasmosis?, http://www.wisegeek.com/what-istoxoplasmosis.htm, diakses tanggal 16 Januari 2007
Dearing, A., 1988, Computer-aided Molecular Modelling: Research Study or
Research Tool, J. Comp. Aided Molec. Design, 2, 179-189

Dubey, J.P., Lindsay, D.S., dan Speer, C.A., 1998, Structures of Toxoplasma
gondii Tachyzoites, Bradyzoites, and Sporozoites and Biology and
Development of Tissue Cysts, Clin Microbiol Rev, 11, 267–299
Fichera, M.E. dan Roos, D.S., 1997, A Plastid Organelle as a Drug Target in
Apicomplexan Parasites, Nature, 390, 407-409

69

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70

Gerard J, T., Berdell R, F., Christine, C., 2002, Microbiology An Introduction Media
Update 7th edition, 642, Benjamin Cummings, San Francisco
Gozalbes, R., Brun-Pascuad, M., Garcia-Domenech, R., Galvez, J., Girard, P.,
Doucet, J. dan Deroouin, F., 2000, Anti-Toxoplasma Activities of 24
Quinolone and Fluoroquinolones In Vitro: Prediction of Activity by
Molecular Topology and Virtual Computational Techniques, J. Antimicrob.
Chemother, 44, 2771-2776
Gund, P., Barry, D.C., Blaney, J.M. dan Cohen, N.C., 1988, Guidelines for
Publications in Molecular Modeling Related to Medicinal Chemistry, J.
Med. Chem., 31, 230-2234
Jawetz, E., Melnick, J.L. dan Adelberg, F.A., 1986, Review of Medical Microbiology,
16th edition, 417, diterjemahkan oleh Gerard Bonang, Penerbit Kedokteran
EGC, Jakarta
Jawetz, E., Melnick, J.L. dan Adelberg, F.A., 2001, Medical Microbiology 20th
edition, 582-584, McGraw-Hill, USA
Khan, A.A., Slifer, T., Araujo, F.G. dan Remington, J.S., 1996, Trovafloxacin is
Active Against Toxoplasma gondii, Antimicrob. Agents Chemoter, 40,
1855-1859
Korolkovas, A., dan Burckhalter, J, 1976, Essentials of Medicinal Chemistry, 418420, John Wiley & Sons, Inc., New York
Kubinyi, H., 1993, QSAR : Hansch Analysis and Related Approaches, VCH, New
York.
Lee, K.W., Kwon, S.Y., Hwang, S., Lee, J.U. dan Kim, H., 1996, Quantitative
Structure Activity Relationship (QSAR) Study on C-7 substituted
quinolone, Bull. Korean Chem. Soc., 17, 147-152
Mannhold, R dan van de Waterbeemd, H., 2001, Substructure and whole molecule
approaches for calculating log P, J. Comp. Aided Molec. Design, 15, 337354
Medic-Saric, M., Mornar, A., Badovinac-Crnjevic, T. dan Jasprica, I., 2004,
Eksperimental and Calculation Procedures for Molecular Lipophilicity: A
Comparative
Study
for
3,3’-(2-Methoxybenzylidine)bis(4hydroxycoumarin), Croatia Chem. Acta, 77(1-2), 367-370

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71

Mutschler, E., 1991, Dinamika Obat: Buku Ajar Farmakologi dan Toksikologi, 673674, Penerbit ITB, Bandung
Nester, E.W., Anderson, D.G., Roberts Jr, C.E., Pearsall, N.N., Nester, M.T., 2001,
Microbiology A Human Perspective 3rd edition, McGraw-Hill, New York
Pranowo, H.D., 2004, Kimia Komputasi, 83, 91-92, Pusat Kimia Komputasi
Indonesia-Austria Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta
Pratisto, A., 2004, Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Rancangan
Percobaan dengan SPSS 12, 114, PT Elex Media Computindo, Jakarta
Roos, D. S., M.J.Crawford, R.G.K.Donald, J.C.Kissinger,L.J.Klimczak., dan B.
Striepen, 1999, Origin, Targeting and Function of the Apicomplexan
Plastid, Curr. Opin. Microbiol, 2, 426-432
Sardjoko, 1993, Rancangan Obat, 7, 115, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Sembiring, R.K, 2003, Analisis Regresi, edisi 2, 30-31, 210, Penerbit ITB, Bandung
Siswandono dan Soekardjo, B., 1995, Kimia Medisinal, cetakan pertama, 324-327,
Airlangga University Press, Surabaya
Siswandono dan Susilowati, R., 1998, Hubungan Kuantitatif Struktur dan Aktivitas
Dalam Rancangan Obat., dalam Prinsip-Prinsip Rancangan Obat, 184-221,
Airlangga University Press, Surabaya
Soldati, D, 1999, The Apicoplast as a Potential Therapeutic Target in Toxoplasma
and Other Apicomplexan Parasites, Parasitol, Today 15, 5-7
Tahir, I, 2000., Komparasi Nilai Koefisien Partisi Teoritik Berbagai Senyawa Obat
Dengan Metode Hanch-Leo, Metoda Rekker dan Penggunaan Program
ClogP, Makalah Seminar Nasional POKJANAS Tanaman Obat Indonesia ,
Bandung
Tetko, I.V dan Bruneau, P, 2004, Application of ALOGPS to Predict 1Octanol/Water Distribution, log P and log D, of Astra Zeneca In-House
Database, J. Pharm. Sci, 93, 3103-3110
Tetko, I.V., Tanchuk, V.Y., Villa, A.E.P., 2001, Prediction of n-Octanol/Water
Partition Coefficients from PHYSPROP Database Using Artificial Neural
Networks and E-State Indices, J. Chem. Inf. Comput, 41, 1407-1421

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72

Van De Waterbeemd, H., 2001, Quantitative Approaches to Structure-Activity
Relationship, in Wermuth, C.G., (ed), The Practice of Medicinal Chemistry,
367-393, Academic Press, London
Yuliana, 2005, Hubungan Kuantitatif Struktur dan Aktivitas Antimutagen Senyawa
Turunan Benzalaseton Menggunakan Pendekatan Principal Component
Analysis, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 44.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 1. Data Statistik log Peksperimen vs log PKowWin
Variables Entered/Removed(b)

Model
1

Variables
Entered
kowwin(a)

Variables
Removed
.

Method
Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: log Peksperimen
Model Summary

Model
1

R
.832(a)

R Square
.693

Adjusted R
Square
.665

Std. Error of
the Estimate
.58401

a Predictors: (Constant), log PKowWin
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
8.460

df
1

Mean Square
8.460

3.752

11

.341

12.211

12

F
24.803

Sig.
.000 a

a. Predictors: (Constant), log PKowWin
b. Dependent Variable: log Peksperimen
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

(Constant)

B
-.3086

Std. Error
.1793

Log PKowWin

.6974

.1400

Standardized
Coefficients
Beta
.8323

t
-1.7217

Sig.
.1131

4.9803

.0004

a. Dependent Variable: log Peksperimen
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Lampiran 2. Data Statistik log Peksperimen vs log PALOGPS
Variables Entered/Removed(b)

Model
1

Variables
Entered
Log PALOGPS(a)

Variables
Removed
.

Method
Enter

a All requested variables entered.
b Dependent Variable: log Peksperimen
Model Summary

Model
1

R
.790(a)

R Square
.623

Adjusted R
Square
.589

Std. Error of
the Estimate
.64650

a Predictors: (Constant), log PALOGPS
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
7.614

df
1

Mean Square
7.614

4.598

11

.418

12.211

12

F
18.216

Sig.
.001 a

t
-.6360

Sig.
.5378

4.2681

.0013

a. Predictors: (Constant), log PALOGPS
b. Dependent Variable: log Peksperimen
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

(Constant)
Log PALOGPS

B
-.1176

Std. Error
.1848

.9048

.2120

Standardized
Coefficients
Beta
.7896

a. Dependent Variable: log Peksperimen
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Lampiran 3. Data Statistik log Peksperimen vs log PHyperChem
Variables Entered/Removedb
Model
1

Variables
Variables
Entered
Removed
Log PaHyperChem
.

Method
Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: log Peksperimen
Model Summary
Model
1

R
.240 a

R Square
.058

Adjusted
R Square
-.028

Std. Error of
the Estimate
1.02276

a. Predictors: (Constant), log PHyperChem
ANOVAb
Model
1

Regression

Sum of
Squares
.705

df
1

Mean Square
.705
1.046

Residual

11.506

11

Total

12.211

12

F
.674

Sig.
.429 a

a. Predictors: (Constant), log PHyperChem
b. Dependent Variable: log Peksperimen
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

(Constant)
Log PHyperChem

B
-.3015

Std. Error
.5380

.3756

.4576

Standardized
Coefficients
Beta
.2403

t
-.5603

Sig.
.5865

.8209

.4291

a. Dependent Variable: log Peksperimen
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Lampiran 4. Data Statistik Hubungan log P dan Aktivitas Anti Toksoplasma Senyawa Turunan Kuinolon
a. Data statistik hubungan log Peksperimen dan aktivitas anti toksoplasma senyawa turunan kuinolon
Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: log (1/IC50)
Model Summary
R Square
F
df1
.009
.099
.148
.871
.157
.557
The independent variable is log Peksperimen.

Parameter Estimates
df2

Linear
Quadratic
Cubic

1
2
3

11
10
9

Sig.
.759
.448
.657

Constant
-1.496
-1.335
-1.324

b1
.059
.018
.161

b2

b3

-.167
-.198

-.050

b. Data statistik hubungan log Pprediksi KowWin dan aktivitas anti toksoplasma senyawa turunan kuinolon
Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: log (1/IC50)
Model Summary
Equation
Linear
Quadratic
Cubic

R
Square
.1498

F
1.937

.1948
.275

df1

Parameter Estimates

1

df2
11

Sig.
.191

Constant
-1.5133

b1
.2917

b2

1.210

2

10

.338

-1.4029

.3304

-.1731

1.136

3

9

.386

-1.3685

.7040

-.1975

b3

-.2385

The independent variable is log Pprediksi KowWin

c. Data statistik hubungan log Pprediksi ALOGPS dan aktivitas anti toksoplasma senyawa turunan kuinolon
Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: log (1/IC50)
Model Summary
Equation
Linear

R Square
.121

F
1.508

Quadratic

.127

Cubic

.155

df1

Parameter Estimates
df2

1

11

Sig.
.245

Constant
-1.5119

b1
.2758

b2

.727

2

10

.507

-1.4679

.2693

-.0737

.552

3

9

.660

-1.4658

.5256

-.1120

b3

-.1927

The independent variable is log Pprediksi ALOGPS.

76

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 5. Tabel Koefisien Korelasi ( r )
r

P
DB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,05
0,997
0,960
0,878
0,811
0,754
0,707
0,666
0,632
0,602
0,576
0,553
0,532
0,514
0,497
0,482
0,468
0,456
0,444
0,433
0,423

0,01
1,000
0,990
0,959
0,917
0,874
0,834
0,798
0,765
0,735
0,708
0,684
0,661
0,641
0,623
0,606
0,590
0,575
0,561
0,549
0,537

( Disadur dari Soedigdo S. dan Soedigdo P., Pengantar Cara Statistika Kimia, Penerbit ITB, 1977, hal 42).
Keterangan :
P

= probabilitas

DB

= derajat bebas
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