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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kasus infeksi bakteri semakin meningkat setiap tahunnya. Infeksi bakteri 

dapat diobati dengan antibiotika yang sesuai. Namun terdapat penyalahgunaan 

antibiotika seperti penggunaan antibiotika pada ternak dan pertanian yang bukan 

tujuan pengobatan. Hal ini menyebabkan terjadinya penularan penyakit dari 

hewan ke manusia yang berujung adanya resistensi bakteri terhadap antibiotika. 

Resistensi bakteri terhadap antibiotika juga dapat melalui pengobatan yang salah 

dan infeksi nosokomial. Maksud dari pengobatan yang salah adalah adanya pasien 

influenza yang membutuhkan antivirus namun diberi antibiotika dan sebelum tiga 

hari penggunaan antibiotika sudah dihentikan karena sudah merasa sehat. Infeksi 

nosokomial adalah infeksi yang didapat pasien setelah berada di rumah sakit. 

Proses terjadinya resistensi bakteri yakni secara transformasi atau transduksi.  

Transformasi yaitu DNA pada bakteri yang tidak hancur karena adanya 

antibiotika tertentu dan masuk ke bakteri lain. Transduksi artinya resistensi yang 

dibawa oleh bakteriofag, bakteriofag membawa gen resistensi antibiotik dari suatu 

bakteri dan memindahkannya ke bakteri lain (Kuswandi, 2011). Salah satu strategi 

untuk mengatasi resistensi bakteri terhadap antibiotik adalah mendesain agen 

antibakteri yang baru dan ampuh dengan cara melakukan kombinasi antara inti 

farmakofor senyawa antibiotika dengan senyawa alam yang memiliki potensi 

sama. Kombinasi antibakteri secara sinergis memiliki keuntungan yaitu membuat 

antibakteri menjadi spektrum yang lebih luas dan menurunkan potensi toksisitas 

dari obat (A.Polak, 1999).   

Antibiotik sefalosporin termasuk dalam kelas antibiotik β-laktam, yang 

memiliki peran penting dalam terapi antibakteri karena keberhasilan dan 

keamanannya yang baik. 7-ACA merupakan inti farmakofor yang dapat 

digunakan untuk membuat antibiotik turunan sefalosporin. Gentili et al (1998) 

melakukan sintesis hasil reaksi antara 7-ACA dengan asam karboksilat dengan 
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memodifikasi rantai samping C-7 pada 7-ACA yang dapat memperkuat aktivitas 

antimikroba.  

Senyawa alam yang digunakan dalam penelitian ini adalah vanillin. 

Vanillin banyak digunakan untuk bahan perasa dalam makanan dan kosmetik. 

Harini et al (2012) melaporkan bahwa vanilin memiliki aktivitas antimikroba dan 

antioksidan yang dapat digunakan sebagai pengawet makanan dan untuk tujuan 

pengobatan. Vanilin merupakan salah satu senyawa fenolik dengan gugus aldehid 

yang mempunyai aktivitas antioksidan dan antimikroba yang potensial digunakan 

sebagai bahan pengawet (Walton et al, 2003). Fitzgerald et al (2004) melaporkan 

bahwa vanilin mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli, Listeria 

innocua, dan Lactobacillus plantarum. 

Reaksi penggabungan 7-ACA dengan vanillin menggunakan metode 

reaksi adisi eliminasi. Hasil reaksi penggabungan ini yaitu 3-[(asetiloksi)metil]-7-

[(E)-[(4-hidroksi-3-metoksifenil)metilidin]amino]-8-okso-5-thia-1-azabisiklo 

[4.2.0]oct-2-ene-2-asam  karboksilat yang selanjutnya akan disebut KH2013C. 

KH2013C membunuh bakteri dengan cara mengikat PBP atau enzim 

transpeptidase sehingga akan terjadi lisis. PBP (Penicillin Binding Proteins) yang 

merupakan protein target dalam penelitian ini merupakan protein target yang bisa 

digunakan secara luas untuk antibiotik golongan β-laktam. Kelly et al (1998) 

melaporkan bahwa PBP berikatan dengan D-ala-D-ala membentuk peptidoglikan 

untuk sintesis dinding sel bakteri. Penghambatan sintesis peptidoglikan dapat 

dilakukan dengan adanya ikatan antara antibiotik β-laktam dengan PBP sehingga 

dinding sel bakteri akan bocor. 

Uji aktivitas antibakteri suatu senyawa dapat dilakukan dengan beberapa 

metode, salah satunya metode molecular docking. Docking adalah metode 

komputasi yang dapat memprediksi interaksi ikatan antar molekul, yang akan 

menghasilkan nilai yang dapat menggambarkan energi total ikatan antara protein 

dengan ligan (Purnomo, 2011). KH2013C dengan metode docking, diuji kekuatan 

ikatannya terhadap protein PBP yang kemudian akan dibandingkan hasilnya 

dengan kekuatan ikatan ligan asli protein PBP dan ligan pembanding. Ligan 
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pembanding yang digunakan yaitu turunan sefalosporin berupa sefalosporin 

golongan I, II, III dan IV. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana kekuatan ikatan KH2013C terhadap reseptor secara kalkulasi 

docking?  

b. Bagaimana kajian interaksi antara protein target dengan ligan uji dari hasil 

docking? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Mengetahui kekuatan ikatan KH2013C terhadap reseptor secara kalkulasi 

docking. 

b. Mengetahui kajian interaksi antara residu asam amino dengan ligan dari hasil 

docking. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Senyawa 7-ACA (asam 7-aminosefalosporin) 

 

Gambar 1. Struktur 7-ACA (Gentili et al, 1998) 

Aktivitas antibiotik β-laktam sefalosporin dapat dilihat dari struktur 

sefalosporin yang memiliki gugus inti farmakofor 7-ACA berupa kompleks 

cincin dihidrotiazin dan cincin betalaktam. 7-ACA adalah inti farmakofor yang 

dapat digunakan untuk membuat antibiotik turunan sefalosporin, yang dibentuk 

dengan adanya proses hidrolisis sefalosporin C (Sainger et al, 2012). Gentili et 

al (1998) melakukan sintesis hasil reaksi antara 7-ACA dengan asam 
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karboksilat dengan memodifikasi rantai samping C-7 pada 7-ACA yang dapat 

memperkuat aktivitas antimikroba. 

2. Vanillin (4-hidroksi-3-Metoksibenzaldehid) 

 

Gambar 2. Struktur vanillin (Walton et al, 2003) 

Vanillin (4-hidroksi-3-metoksi-benzaldehid) dapat menjadi target 

untuk beberapa produksi bioteknologi diantaranya: penggunaan enzim untuk 

menghasilkan vanillin dari tumbuhan vanila dan bahan tanaman lainnya, 

pengembangan kultur jaringan, penggunaan vanilin sebagai kultur mikroba dan  

modifikasi genetik. Vanillin merupakan salah satu senyawa fenolik dengan 

gugus aldehid yang mempunyai aktivitas antioksidan dan antimikroba yang 

potensial digunakan sebagai bahan pengawet (Walton et al, 2003). Fitzgerald et 

al (2004) melaporkan bahwa vanilin mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Escherichia coli, Listeria innocua, dan Lactobacillus plantarum. 

3. KH2013C (3-[(asetiloksi)metil]-7-)[(4-hidroksi-3-metoksifenil)metilidin] 

amino]-8-okso-5-thia-1-azabisiklo[4.2.0]oct-2-ene-2-asam  karboksilat) 

Senyawa 3-[(asetiloksi)metil]-7-)[(4-hidroksi-3-metoksifenil) 

metilidin]amino]-8-okso-5-thia-1-azabisiklo[4.2.0]oct-2-ene-2-asam  

karboksilat atau KH2013C didapat dari reaksi adisi eliminasi antara 7-ACA 

dengan vanillin. Reaksi adisi eliminasi ini dilakukan 2 tahap. Amina pada 7-

ACA merupakan nukleofil pada reaksi adisi eliminasi dengan gugus karbonil 

vanillin sebagai elektrofil dalam reaksi.  

Tahap yang pertama yaitu reaksi adisi. Pada tahap ini terjadi reaksi 

adisi amina nukleofilik pada karbon karbonil yang bermuatan positif parsial, 

kemudian diikuti oleh terlepasnya proton dari nitrogen sehingga oksigen 

memperoleh proton. Tahap selanjutnya yaitu reaksi eliminasi. Tahap ini gugus 

OH akan terprotonasi, dan terlepas menjadi air (Gambar 3) (Fessenden and 

Fessenden, 1982). 
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Gambar 3. Reaksi singkat 7-ACA dengan vanillin 

4. Molecular Docking 

Pengertian docking adalah metode komputasi yang dapat memprediksi 

interaksi antar molekul, yang akan menghasilkan nilai yang dapat 

menggambarkan energi total ikatan antara protein dengan ligan (Purnomo, 

2011). Hasil yang diinginkan adalah dapat memprediksi interaksi yang stabil 

dan bersifat spontan, serta dapat dilihat dari hasil derajat energi  atau RMSD 

yang semakin negatif. Hasil dari docking dapat digunakan untuk 

membandingkan interaksi antar molekul yang paling kuat sehingga dapat 

diketahui senyawa yang memiliki aktivitas paling baik. 

Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan molecular 

docking adalah Autodock, Vina, GOLD, GLIDE, Flexx, PLANTS, MOE 

ArgusLab dan DOCK6. Namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

DOCK6 karena perangkat ini cukup mudah digunakan termasuk untuk pemula. 

Proses dalam molecular docking dibagi dalam beberapa tahapan kompleks. 

Pertama diawali dengan memposisikan ligan pada sisi aktif dengan konformasi 

tertentu. Selanjutnya mengevaluasi konformasi dengan melakukan perhitungan 

berdasarkan sifat fisikokima agar diperoleh struktur molekul optimal (validasi 

metode docking) dan dilakukan docking molekul (Purnomo, 2011). 

 

E. Landasan Teori 

Pengembangan  obat baru dengan menggabungkan dua atau lebih 

senyawa menjadi satu sehingga memiliki aktivitas yang luas masih jarang 

dilakukan. Pengembangan obat baru dapat menghasilkan adanya modifikasi 

struktur yang bermanfaat. Oleh karena itu, satu senyawa atau bahkan lebih yang 

memiliki aktivitas sama apabila digabungkan dapat bermanfaat untuk pengobatan, 
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salah satunya pengobatan infeksi bakteri. Desain obat baru dilakukan untuk 

mendapatkan senyawa yang reaktif, aman, murah dan dapat mencegah resistensi. 

7-ACA merupakan inti farmakofor yang dapat digunakan untuk membuat 

antibiotik turunan sefalosporin. 7-ACA dibentuk dengan adanya proses hidrolisis 

sefalosporin C (Sainger et al, 2012). Gentili et al (1998) melakukan sintesis hasil 

reaksi antara 7-ACA dengan asam karboksilat dengan memodifikasi rantai 

samping C-7 pada 7-ACA yang dapat memperkuat aktivitas antimikroba. Gaurav 

et al (2012) melaporkan bahwa adanya gugus metoksi pada sefalosporin juga 

berperan dalam meningkatkan stabilitas β-laktamase. Disamping itu Harini et al 

(2012) juga melaporkan bahwa vanillin memiliki aktivitas antimikroba dan 

antioksidan yang dapat digunakan sebagai pengawet makanan dan untuk tujuan 

pengobatan. Penggabungan 7-ACA dan vanillin menghasilkan bentuk gugus 

imina yang berpotensi dalam aktivitas antibakteri yang baru. Pengujian aktivitas 

hasil reaksi antara inti farmakofor sefalosporin yaitu  7-ACA dan Vanillin dapat 

dilakukan dengan metode docking.  

Docking adalah metode komputasi yang dapat memprediksi interaksi 

antar molekul, yang akan menghasilkan nilai yang dapat menggambarkan energi 

total ikatan antara protein dengan ligan (Purnomo, 2011). Hasil yang diinginkan 

adalah dapat memprediksi interaksi yang stabil dan bersifat spontan. Hasil 

interaksi antar molekul dapat menjadi prediksi dalam membuat desain antibiotik 

baru. 

 

F. Hipotesis 

Senyawa KH2013C merupakan hasil reaksi penggabungan antara inti 

kromofor sefalosporin dengan senyawa alam yaitu antara 7-ACA dan vanillin, 

memiliki interaksi ikatan yang lebih kuat antara protein dan ligan uji 

dibandingkan dengan ligan asli. 


