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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Kanker merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya 

kerusakan dan ketidaknormalan gen yang mengatur pertumbuhan dan deferensiasi 

sel-sel yang mengakibatkan timbulnya mutasi genetik yang sangat potensial 

menghasilkan sel kanker. Kanker merupakan salah atu penyebab kematian 

didunia. Tahun 2013 prevalansi penyakit kanker diindonesia sebesar 1,4% 

(Sitohang et al., 2013). Kurkumin dan turunannya telah diteliti aktifitasnya 

sebagai antikanker. Analog kurkumin (2,5-bis(4-hidroksi-3,5-dimetil)-

benzilidinsiklopentanon) dapat menghambat proliferasi sel melalui mekanisme 

induksi apoptosis dan cell cycle arrest pada fase G2-M  (Dai et al., 2011). 

Senyawa (2,5-bis(4-hidroksi-3,5-dimetil)-benzilidinsiklopentanon) 

merupakan senyawa hasil sintesis kurkumin yang berkhasiat sebagai antiinflamasi 

dan antikanker, namun mempunyai kepolaran yang jelek sehingga perlu adanya 

esterifikasi senyawa pentagamavunon agar senyawa tersebut mempunyai 

kepolaran yang lebih baik. Efek esterifikasi menyebabkan senyawa lebih polar 

sehingga diharapkan potensi antimikrotubul lebih baik.  Hasil penelitian 

Widaryanti et al. (2008) mengungkapkan bahwa (2,5-bis(4-hidroksi-3,5-dimetil)-

benzilidinsiklopentanon) merupakan senyawa inhibitor mikrotubulin yang baru 

dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen antikanker. 

Protein alfa tubulin dan beta tubulin merupakan penyusun dari 

mikrotubul (Campbell et al., 2010). Protein tubulin mempunyai peran sebagai 

penyusun mikrotubul kemudian mikrotubul berperan dalam pergerakan 

kromosom dalam pembelahan sel sehingga dengan adanya antimikrotubul dapat 

mencegah pembentukan mikrotubul dan menghambat proses pembelahan sel pada 

sel kanker. Sel normal dapat merespon terhadap sinyal-sinyal pemberhentian 

pertumbuhan sel dan dapat merespon mekanisme apoptosis sedangkan pada sel 
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kanker tidak dapat merespon sinyal-sinyal pemberhentian pertumbuhan sel dan 

apoptosis karena pada sel kanker sudah terjadi mutasi gen-gen sinyal apoptosis. 

Protein tubulin banyak digunakan sebagain rancangan pengobatan 

antikanker dengan metode molekular docking. Hasil penelitian Santoso, (2011) 

mengungkapkan bahwa turunan piperazindion yang merupakan salah satu turunan 

kurkumin memiliki aktivitas anti kanker lebih baik daripada kukumin dalam hal 

interaksinya dengan protein tubulin melalui perhitungan docking. Penelitian 

serupa dilakukan oleh Farce et al.(2004) yang melakukan docking kolkisin dengan 

tubulin. Metode molekular docking membantu mengidentifikasi bentuk interaksi 

ligan dalam binding site protein  dan untuk memprediksi energi ikatan antara ligan 

dengan protein (Seeliger et al., 2010). Molekular docking dilakukan untuk 

memprediksi pengaruh esterifikasi pentagamavunon terhadap protein tubulin 

dalam menghambat sel kanker. PyRx merupakan software molecular docking 

gratis  dan mudah digunakan.  

Pentagamavunon merupakan turunan analog kurkumin yang mampu 

menghambat poliferasi sel pada fase G2-M. Modifikasi esterifikasi 

pentagamavunon menyebabkan pentagamavunon menjadi lebih polar. Penelitian 

ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh esterifikasi terhadap protein 

tubulin dengan molecular docking. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjelaskan pengaruh esterifikasi pada gugus –OH pentagamavunon terhadap 

protein tubulin dengan molecular docking. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana efek esterifikasi pada gugus -OH pentagamavunon terhadap 

protein tubulin pada sel kanker denganmolekular docking? 

C. Tujuan Penelitian 

Memperoleh efek esterifikasi pada gugus –OH  pentagamavunon 

terhadap protein tubulin pada sel kanker dengan molecular docking 

 

 



3 
 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pentagamavunon (PGV) 

Pentagamavunon adalah senyawa analog kurkumin (1,7-bis(4-hidroksi-3-

metoksipenil)-1,6-heptadiena-3,5-dion) yang dibagi menjadi 2 yaitu: 

Pentagamavunon-0 atau (2,5-bis(4-hidroksi-3-Metoksibenzilidin)-siklopentanon) 

dan Pentagamavunon-1 atau (2,5-bis(4-hidroksi-3,5-dimetil)-

benzilidinsiklopentanon). Modifikasi pada pentagamavunon-0 dan pentamavunon-

1 dengan esterifikasi  akan diujikan aktifitasnya dalam menginhibisi tubulin 

dengan molecular docking. 

 

Kode Senyawa R1 R2 R3 Log P 

(2,5-bis(4-hidroksi-3-Metoksibenzilidin)-

siklopentanon) 

-OCH3 -OH -H 4,23 

(2,5-bis(4-hidroksi-3,5-dimetil)-

benzilidinsiklopentanon) 

-CH3 -OH -CH3 6,60 

(2,5-bis(4-asetiloksi-3-Metoksibenzilidin)-

siklopentanon) 

-OCH3 -OCOCH3 -H 4,05 

(2,5-bis(4-asetiloksi-3,5-dimetil)-

benzilidinsiklopentanon) 

-CH3 -OCOCH3 -CH3 6,42 

Gambar 1. Struktur Ligan Uji Sumber diambil dari MarvinSketch 

Pengaruh esterifikasi mengakibatkan nilai log P semakin kecil yang 

menandakan dengan adanya esterifikasi pentagamavunon menjadi lebih polar. 

Gugus ester merupakan leaving group yang lebih dari pada gugus hidroksi 

sehinggga mengakibatkan gugus ester dapat mendesak gugus hidroksi dan lepas 

digantikan oleh gugus ester. Senyawa (2,5-bis(4-hidroksi-3-Metoksibenzilidin)-

siklopentanon) di esterifikasi menjadi senyawa (2,5-bis(4-asetiloksi-3-

Metoksibenzilidin)-siklopentanon) dengan perubahan Log P dari 4,23 menjadi 

4,05 sedangkan senyawa(2,5-bis(4-hidroksi-3,5-dimetil)-benzilidinsiklopentanon) 

di esterifikasi menjadi senyawa (2,5-bis(4-asetiloksi-3,5-dimetil)-
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benzilidinsiklopentanon) dengan perubahan Log P dari 6,60 menjadi 6,42. 

Esterifikasi suatu fenol dapat dengan suatu asam karboksilat atau dengan derivat 

asam karboksilat yang lebih reaktif seperti anhidrida asetat. Esterifikasi dengan 

asam karboksilat rendemen yang dihasilkan kecil sehingga digunakan derivat 

yang lebih reaktif sehingga  rendemen yang dihasilkan banyak (Fessenden and 

Fessenden, 1994). 

2. Siklus Sel 

Proses pembelahan sel merupakan bagian integral dasi siklus sel (cell 

cycle,) kehidupan sel yang dimulai dari saat pertama kali ia terbentuk dari sel 

induk yang membelah hinga pembelahannya sendiri menjadi dua sel. Mitosis 

hanyalah salah satu bagian dari siklus sel. Fase mitotik (mitotic phase, M), 

mencakup mitosis sekaligus sitokinesis, biasanya merupakan bagian terpendek 

siklus sel. Pembelahan mitotik sel silih berganti dengan tahapan yang jauh lebih 

panjang disebut interfase (interphase), yang biasanya mencakup 90% siklus sel. 

Interfase dapat dibagi menjadi beberapa subfase yaitu: fase G1, fase S dan fase G2. 

Selama ketiga subfase, sel bertumbuh dengan cara menghasilkan protein dan 

organel sitoplasma seperti mitokondria dan retikulum endoplasma. Fase G1 fase 

persiapan untuk sintesis DNA, pada fase S terjadinya replikasi DNA dan pada 

fase G2 fase dimana persiapan untuk pembelahan sel. Fase M fase dimana sel 

membelah (Campbell et al., 2010). 
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Gambar 2. Siklus Pembelahan sel (Campbell et al., 2010) 

Sel kanker mengabaikan sinyal-sinyal normal yang meregulasi siklus sel. 

Sel kanker membelah secara berlebihan dan menginvasi jaringan lain (Campbell 

et al., 2010). Salah satu perbedaan antara sel kanker dengan sel normal adalah 

sifat proliferitifnya. Sel kanker umumnya memiliki kecepatan proliferasi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan sel normal dan sel kanker umumnya kehilangan 

kontrol proliferasi karena mengalami perubahan gen yang mengatur cell cycle 

(Da’i et al., 2004).  Pentagamavunon sebagai antimikrotubul mengeblok pada fase 

G2 dan fase M yaitu pada fase dimana sel mulai mempersiapkan untuk membelah 

sehingga tidak terjadi pembelahan sel. 

Pembelahan sel dimulai pada fase G2, fase persiapan pembelahan sel 

berlangsung. Mikrotubulin berperan dalam proses pembelahan sel yang terjadi 

pada fase G2-M fase puncak pembelahan. Target antimikrotubul mencegah peran 

mikrotubul dalam proses pembelahan sel. Antimiktotubul akan terikat pada 

mikrotubul dan menghambat kemampuan tubulin untuk berpolimerasi membentuk 

mikrotubulus sehingga menghambat pemisahan kromosom dan poliferasi sel. 

Antimikrotubul mengenali sel kanker yang mempunyai kecepatan pembelahan sel 

paling tinggi dan tentunya mempengaruhi sel normal karena sel kanker dan sel 

normal keduanya mempunyai mikrotubulin. 
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Gambar 3 Pembelahan sel normal (Campbell et al., 2010) 

3. ProteinTubulin 

Protein tubulin ada 2 yaitu protein alfa tubulin dan protein beta tubulin. 

Target dari mikrotubul inhibitor adalah alfa atau beta tubulin yang dimanfaatkan 

pada terapi kanker (Chinen et al., 2015). Pada penelitian ini protein tubulin yang 

digunakan adalah protein Homolog tubulin 5JQG.1.B  yang didapat dari 

https://swissmodel.expasy.orgdimana protein templet tubulin 5JQG.1.B ini dapat 

mewakili protein tubulin pada sel kanker. Protein Homolog tubulin  5JQG.1.B  

mempunyai ligan Guanosine-5'-Diphospate (GDP) yang akan dijadikan sebagai 

ligan native. 

4. Molecular Docking 

Molekular docking membantu mengidentifikasi bentuk interaksi ligan 

didalam binding site protein (Seeliger et al., 2010) dan untuk memprediksi energi 

ikatan antara ligan dengan protein. Beberapa hal yang harus persiapkan dalam 

melakukan docking yaitu protein target yang telah terkristalografi tanpa ligan, 

molekul yang akan kita lakukan docking dengan protein, senyawa pembanding 

https://swissmodel.expasy.org/
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dan progam yang memadai untuk melakukan proses docking(Schnetder and 

Baringhaus, 2008). Program yang digunakan untuk melakukan docking pada 

percobaan ini menggunakan PyRx. 

E. Landasan Teori 

Kurkumin diketahui mempunyai efek sebagai antikanker. Kurkumin 

mempunyai efek menghambat premaglinan dan malignan sel kanker ketika proses 

inisiasi dan metatesis (Meiyanto, 1999). Senyawa (2,5-bis(4-hidroksi-3-

Metoksibenzilidin)-siklopentanon) dan senyawa (2,5-bis(4-hidroksi-3,5-dimetil)-

benzilidinsiklopentanon) merupakan turunan analog kurkumin. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Meiyanto et al., 2014) menunjukan bahwa senyawa Kurkumin, 

Senyawa (2,5-bis(4-hidroksi-3-Metoksibenzilidin)-siklopentanon) dan Senyawa 

(2,5-bis(4-hidroksi-3,5-dimetil)-benzilidinsiklopentanon) dalam kombinasi DOX 

menunjukan potensial ko-kometerapi pada sel kanker payudara dan senyawa (2,5-

bis(4-hidroksi-3,5-dimetil)-benzilidinsiklopentanon) mempunyai potensi yang 

lebih baik dibandingkan kurkumin dan senyawa (2,5-bis(4-hidroksi-3-

Metoksibenzilidin)-siklopentanon). 

Penelitian serupa dilakukan oleh  (Da’i et al., 2007) bahwa Senyawa 

(2,5-bis(4-hidroksi-3,5-dimetil)-benzilidinsiklopentanon) memiliki aktivitas 

antikanker lebih baik  dibandingkan dengan senyawa(2,5-bis(4-hidroksi-3-

Metoksibenzilidin)-siklopentanon) dan kurkumin. Penelitian yang lain dilakukan 

oleh (Santoso, 2011) yang menunjukan senyawa (2,5-bis(4-hidroksi-3,5-dimetil)-

benzilidinsiklopentanon) memiliki aktivitas lebih baik daripada senyawa (2,5-

bis(4-hidroksi-3-Metoksibenzilidin)-siklopentanon) dan kurkumin secara 

molecular docking. Akan tetapi senyawa (2,5-bis(4-hidroksi-3,5-dimetil)-

benzilidinsiklopentanon) dan (2,5-bis(4-hidroksi-3-Metoksibenzilidin)-

siklopentanon) mempunyai kepolaran yang jelek. Reaksi esterifikasi dapat 

menaikan kepolaran sehingga dengan adanya esterifikasi pada senyawa (2,5-bis(4-

hidroksi-3-Metoksibenzilidin)-siklopentanon) dan senyawa (2,5-bis(4-hidroksi-

3,5-dimetil)-benzilidinsiklopentanon) dapat menaikan aktivitas antikanker yang 

lebih baik. 
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F. Hipotesis 

Esterifikasi gugus –OH senyawa (2,5-Bis(4-Hidroksi-3-Metoksi 

Benzilidin)-Siklopentanon) dan (2,5-Bis(4-Hidroksi -3,5-Dimetil)-Benzilidin 

Siklopentanon) meningkatkan aktivitas sebagai antikanker pada protein tubulin 

secara molecular docking. 

 


