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ABSTRACT 

Since the spread of the COVID-19 pandemic, people's movements have become 

limited which can affect mental health, one of which is psychological conditions, 

namely depression. Research on depression has been carried out using in vivo and 

in vitro methods, but in silico studies related to the active compound of nutmeg seed 

(Myristica fragrans) have not been carried out. The purpose of this study was to 

observe the activity of the active compounds in nutmeg seeds (Miristicin, elemicin, 

safrole and isoeugenol) in inhibiting the action of the MAO-A enzyme. The method 

used is SwissADME and molecular docking using PyRx 0.8 and PyMOL. The 

results of prediction of pharmacokinetic properties and drug-likeness using 

swissADME showed that safrole and positive control compounds can penetrate the 

BBB (Blood-Brain Barrier) and meet Lipinski's rule, Veber's rule, Ghose's rule and 

have good skin permeability marked by a bioavailability score of 0.55. . The 

molecular docking results showed that the positive control compound 

(moclobemide) and the safrole compound only had 4 amino acid residues in 

common with the native ligand and 2 of them were active sites. Based on the results 

of SwissADME analysis and molecular docking, safrole is less potential to be a 

candidate for antidepressant drugs. Safrole has a bond free energy value of -5.87 

kcal/mol which is greater than the positive control and native ligand and based on 

the interaction of the bonds formed, it shows that safrole can bind to the active site 

of MAO-A with the similarity of amino acid residues with the native ligand and 

control. positive. 

Keyword: antidepressant, docking, safrole, swissADME 
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ABSTRAK 

Sejak terjadinya penyebaran pandemi COVID-19 pergerakan masyarakat menjadi 

terbatas yang dapat berpengaruh pada kesehatan mental salah satunya kondisi 

psikologis yaitu depresi. Penelitian mengenai depresi ini sudah dilakukan dengan 

metode in vivo dan in vitro namun penelitian secara in silico terkait dengan senyawa 

aktif biji pala (Myristica fragrans) belum pernah dilakukan. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk melihat aktivitas senyawa aktif biji pala (Miristicin, elemicin, 

safrole dan isoeugenol) dalam menghambat kerja enzim MAO-A. Metode yang 

digunakan adalah SwissADME dan molecular docking menggunakan PyRx 0.8 dan 

PyMOL. Hasil prediksi sifat farmakokinetik dan drug-likeness menggunakan 

swissADME menunjukkan bahwa senyawa safrole dan kontrol positif dapat 

menembus BBB (Blood-Brain Barrier) serta memenuhi aturan Lipinski, aturan 

Veber, aturan Ghose dan memiliki permeabilitas kulit yang baik ditandai dengan 

score bioavailability sebesar 0,55. Hasil molecular docking menunjukkan bahwa 

senyawa kontrol positif (moclobemide) dan senyawa safrole hanya memiliki 4 

kesamaan residu asam amino dengan native ligan dan 2 diantaranya merupakan 

active site. Berdasarkan hasil analisis SwissADME dan molecular docking, safrole 

kurang potensial untuk dijadikan kandidat obat antidepresan. Safrole memiliki nilai 

energi bebas ikatan sebesar -5,87 kkal/mol yang lebih besar dari kontrol positif dan 

native ligan serta berdasarkan interaksi ikatan yang terbentuk menunjukkan safrole 

dapat berikatan di sisi aktif MAO-A dengan adanya kesamaan residu asam amino 

dengan native ligan dan kontrol positif. 

 

Kata kunci: antidepresan, docking, safrole, swissADME 

 

PENDAHULUAN 

Depresi adalah penyakit 

gangguan mental yang ditandai 

dengan emosi tidak stabil, sulit 

konsentrasi, kurangnya minat dalam 

hal yang menyenangkan, gangguan 

fisik (seperti sulit tidur dan makan), 

merasakan masa depan tidak baik 

atau cepat putus asa, adanya 

pemikiran untuk bunuh diri (Lubis, 

2009). Menurut World Health 

Organization (WHO) lebih dari 264 

juta orang didunia menderita depresi 

(WHO, 2020). Berdasarkan data yang 

diambil secara daring oleh          
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Perhimpunan Dokter Spesialis 

Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) 

bahwa sebanyak 1552 orang 

responden mengalami penyakit  

gangguan depresi akibat pandemi 

COVID-19 (PDSKJI, 2020). 

Terdapat 5 faktor penyebab 

depresi yaitu faktor genetik, faktor 

neurofisiologis, faktor kognitif, faktor 

psikodinamik, serta faktor 

psikososial. Berdasarkan faktor 

neurofisiologis depresi diawali 

dengan kondisi stress yang 

berkelanjutan sehingga dapat 

menyebabkan subsensitivitas reseptor 

pada membran sel pascasinaptik 

sehingga konsentrasi neurotransmiter 

seperti serotonin, dopamin, epinefrin 

dan norepinefrin  dapat menurun. 

Dilaporkan bahwa pasien depresi 

memiliki konsentrasi neurotransmiter 

yang rendah seperti norepinefrin, 

epinefrin, serotonin, dan dopamin 

(Pingkan, 2019). Neurotransmiter 

dapat menurun dikarenakan aktivitas 

enzim Monoamine Oxidase (MAO) 

yang mengoksidasi serotonin. Untuk 

menghambat aktivitas enzim MAO 

diberikan obat Monoamine Oxidase 

Inhibitors (MAOI) yang bekerja 

untuk memicu produksi monoamin di 

vesikel sinaptik otak (Pingkan dan 

Purbaningsih, 2019).  

Moclobemide merupakan 

salah satu conton antidepresan 

MAOI. Moclobemide bekerja dengan 

menghambat reversibel isoenzim 

monoamine oxidase tipe A, sehingga 

secara khusus meningkatkan kadar 

neurotransmiter serotonin, epinefrin, 

dan norepinefrin (Ezeroth, 2017 dan 

Clevenger et al., 2018). Obat tersebut 

menimbulkan efek samping seperti 

gangguan tidur, pusing, mual, nyeri 

kepala, gelisah, agitasi, bingung, 

kemungkinan hyponatremia, dan 

pusing (BPOM,2017). Pengobatan 

dengan obat-obatan sintetik 

(moclobemide) mulai dialihkan ke 

pengobatan herbal yang dapat 

meminimalisir efek samping. Oleh 

karena itu, digunakan alternatif bahan 

alam seperti biji pala (Myristica 

fragrans) sebagai salah satu kandidat 

obat antidepresan (Istriningsih, 

2018). 

Berdasarkan kajian tanaman 

obat Indonesia ditemukan bahwa 

senyawa aktif biji pala (Myristica 

fragrans) yaitu myricticin, elemicin, 

safrole dan isoeugenol dapat 

menghambat aktifitas enzim 

Monoamine Oksidase (MAO) 

https://idnmedis.com/epinephrine
https://idnmedis.com/norepinephrine
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(Adelina, 2013). Berdasarkan data 

BLAST NCBI ditemukan bahwa 

mencit (Mus musculus) dan tikus 

(Rattus norvegicus) menunjukkan E-

value bernilai 0. Hal ini berarti bahwa 

sekuens mencit dan tikus identik 

dengan sekuens manusia. Sifat 

farmakokinetik, drug-likeness serta 

kemampuan senyawa aktif biji pala 

terabsorpsi hingga dapat menembus 

BBB (Blood Brain Barrier) belum 

diketahui dengan jelas. Belum ada 

pula penelitian lebih lanjut yang 

menampilkan interaksi molekuler 

yang terjadi pada senyawa aktif biji 

pala sebagai antidepresan. Sehingga 

penelitian in silico perlu dilakukan 

dengan analisis SwissADME dan 

molecular docking. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

Penelitian ini menggunakan 

Laptop ASUS Intel® core i3-7020U, 

2.3 GHz, RAM 4.00 GB. Program 

yang digunakan adalah SwissADME, 

Pymol, PyRx 0.8, BIOVIA Discovery 

Studio Visualizer (DSV). Semua 

program dijalankan dengan operating 

sistem Windows 10. 

Ligan uji yang digunakan yaitu 

safrole dengan format “sdf”, kode 

SMILES (Simplified Molecular Input 

Line Entery Specification) dan ligan 

alami HRM. Reseptor yang 

digunakan adalah MAO-A (PDB ID: 

2Z5X) yang diunduh pada situs 

protein data bank. 

b. SwissADME 

Analisis sifat farmakokinetik dan 

sifat drug-likeness menggunakan 

SwissADME dengan mengcopy kode 

SMILES senyawa uji pada website 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/, 

kode SMILES senyawa dimasukkan 

dan klik run untuk mendapatkan data 

hasil prediksi. 

c. Molekular docking 

1. Persiapan reseptor dan ligan 

Reseptor yang digunakan pada 

penelitian ini adalah MAO-A (PDB 

ID: 2Z5X). Struktur kristal 3D dari 

protein MAO-A (PDB ID: 2Z5X) 

didapatkan dengan membuka situs 

Htpps://www.rscb.org/ kemudian 

disimpan dalam format “pdb”. 

Setelah disimpan dalam format pdb 

protein perlu memasuki tahap 

menghilangkan molekul air yang 

dilakukan dengan cara klik file pilih          

open, pilih file makromolekul asli        

hapus molekul air (berwarna merah)       

A lalu remove air. Tahap kedua yaitu 

memisahkan protein dengan ligan. 

Block sequens klik file klik eksport 

https://www.rcsb.org/
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molekul lalu select dan save dalam 

format PDB. Block ligan kemudian 

eksport molekul, select dan save 

dalam format PDB.  

2. Simulasi Docking 

Simulasi docking menggunakan 

PyRx 0.8. Buka PyRx 0.8 lalu pilih 

autodock wizard dan klik star. Klik 

add macromolecule dan pilih protein 

2Z5X pada folder Vina lalu klik open. 

Klik add ligand dan pilih ligand pada 

folder Vina lalu klik open. Klik 

Openbabel lalu klik gambar kotak 

dengan simbol (+) berwarna hijau di 

sebelah kanan bawah. Pilih ligan uji 

yang telah disiapkan pada folder vina 

lalu klik open. Klik kanan pada kotak 

dan pilih minimize all. Klik kanan 

kembali lalu pilih convert all to 

autodock ligand (pdbqt). Selanjutnya 

klik forward hingga muncul kotak 

gridbox kemudian gridbox diatur lalu 

klik forward. 

 

d. Analisis data 

Analisis SwissADME untuk melihat 

sifat famakokinetik berdasarkan 

Absorpsi, Distribusi, Metabolisme 

dan Ekskresi (ADME) dalam bentuk 

tabel. Hasil prediksi drug-likeness 

dalam bentuk tabel dan gambar 

berdasarkan data radar bioavaibilitas. 

Prediksi absorbsi gastrointestinal dan 

penetrasi otak berdasarkan boiled 

egg. Analisis molecular docking 

untuk melihat konformasi kompleks 

reseptor dengan ligan hasil docking 

menggunakan PyRx 0.8. Nilai yang 

dilihat adalah nilai energi bebas 

ikatan (kcal/mol). Ligan yang 

memiliki nilai energi bebas ikatan 

kecil maka ligan tersebut memiliki 

afinitas yang tinggi. Nilai energi 

bebas ikatan yang kecil menunjukkan 

tingkat kestabilan yang baik antara 

ligan dengan reseptor, sehingga 

ikatan yang terbentuk akan semakin 

kuat. Selanjutnya, untuk menentukan 

kecocokan asam amino terhadap 

moclobemide (kontrol positif) dan 

native ligan dapat dilihat dari 

interaksi antara ligan dengan residu 

asam-asam amino pada protein target 

melalui ikatan hidrogen, ikatan van 

der walls, dan ikatan hidrofobik yang 

terbentuk. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil 

SwissADME 

Hasil prediksi dengan 

menggunakan dan hasil prediksi sifat        

drug-likeness dapat dilihat pada 

(Tabel 1).  
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Tabel 1. Hasil prediksi SwissADME 

senyawa safrole 

Parameter Safrole 

GI absorption High 

P-gp No 

CYP1A2 inhibitor Yes 

CYP2D6 inhibitor No 

BBB permeant Yes 

LogKp (cm/s) -5,19cm/s 

Lipinski Yes 

Ghose Yes 

Veber Yes 

Bioavability Score 0,55 
Keterangan: aabsorpsi gastrointestinal (GI-absorption) penyerapan obat 

diusus; bBBB permeant (Blood-Brain Barrier) atau sawar darah otak; 
cinhibisi substrat P-glikoprotein (P-pg) pengangkut obat dan penentu 

penyerapan obat; d,eCPY1A2 dan CPY2D6 bagian dari subfamili sitokrom 

P450; fparameter permeabilitas kulit pada proses eksreksi; gaturan lipinski 

(Rules of Lipinksi); haturan Ghose; iaturan Veber; jskor nilai biovaibilitas 

kandidat obat. 

Analisis SwissADME 

berdasarkan sifat farmakokinetik 

pada (Tabel 1) diketahui bahwa 

safrole memenuhi 9 parameter 

swissADME dan tidak memenuhi 1 

parameter yaitu CYP2D6 inhibitor. 

Menurut Kim dan Per dalam buku 

pharmacogenetics dinyatakan bahwa 

enzim CYP1A2 bertanggung jawab 

untuk memetabolisme hingga 10% 

dari obat-obatan umum salah satunya 

adalah antipsikotik dan  enzim 

CYP2D6 bertanggung jawab untuk 

memetabolisme hingga 25% dari obat 

obatan umum salah satunya adalah 

antidepresan. Berdasarkan literatur 

tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

hasil yang didapatkan relevan karena 

walaupun semua ligan uji dapat 

menginhibisi enzim CYP1A2 

senyawa tersebut masih berpotensi 

sebagai antidepresan karena CYP1A2 

tidak terkait dengan antidepresan 

melainkan dengan antipsikotik. Hasil 

visualisasi 2D boiled egg pada 

(Gambar 1) diketahui bahwa safrole 

terabsorpsi dengan baik hingga dapat 

menembus BBB (Blood Brain 

Barrier) kerena berada di dalam 

boiled egg. 

 
Gambar 1. Boiled egg senyawa safrole. 

Parameter radar bioavaibilitas 

divisualisasikan secara 2D pada 

(Gambar 2), diketahui senyawa 

safrole dapat dijadikan obat oral 

meskipun hanya memenuhi 5 

parameter dari radar bioavailabilitas. 

 
Gambar 2. Radar bioavaibilitas senyawa 

safrole  
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Molekular docking 

1. Persiapan reseptor dan ligan 

Reseptor yang digunakan pada 

penelitian ini adalah MAO-A yang 

diunduh pada situs Protein Data Bank 

(PDB) dengan PDB ID: 2Z5X dan 

disimpan dalam format pdb. Protein 

MAO-A digunakan karena protein ini 

berfungsi untuk mengoksidasi 

serotonin, dopamin dan norepinefrin 

yang merupakan salah satu dari 

penyebab depresi (Stahl, 2013). Pada 

struktur kristal 3D sudah memiliki 

ligan yang terikat pada molekul 

sebanyak 3 ligan, yaitu FAD (flavin 

adenine dinucleotide), DCX (decyl 

(dimethyl) phosphine oxide) dan 

HRM (7-methoxy-1-methyl-9H-beta-

carboline). Pada penelitian ini FAD 

berfungsi sebagai kofaktor dan HRM 

sebagai native ligan. HRM dijadikan 

acuan dari ligan uji dikarenakan pada 

riset eksperimental dengan metode X-

Ray difraksi kristalografi dinyatakan 

bahwa MAO-A diinhibisi oleh HRM. 

Ligan alami yang berperan sebagai 

inhibitor dari reseptor 2Z5X 

dipisahkan menggunakan Pymol  

berfungsi untuk mempermudah 

simulasi docking terhadap ligan uji. 

Pemisahan dilakukan dengan terlebih 

dahulu menghilangkan ligan DCX  

atau molekul kecil lainnya yang 

berikatan dengan reseptor. Hal ini 

dilakukan karena apabila masih 

terdapat ligan atau molekul kecil yang 

berikatan dengan reseptor akan 

mengganggu proses docking dan 

menghalangi ligan uji untuk berikatan 

dengan sisi aktif dari reseptor, 

terutama molekul air yang masih 

terikat pada reseptor akan 

menyebabkan kemungkinan interaksi 

antara ligan dengan molekul air 

melalui ikatan hidrogen sehingga 

hasil docking menjadi tidak akurat. 

Hasil setelah dilakukan pemisahan 

ligan dapat dilihat pada (Gambar 3).   

 

  

Gambar 3. Struktur 3D reseptor MAO-

A sebelum (a) dan setelah misahan 

dengan ligan DCX (b) (PyMOL) 

a 

b 
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Secara biokimia ligan dapat 

disebut sebagai inhibitor. Ligan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

senyawa safrole. Ligan uji didapat 

dengan cara mendownload pada 

database pubchem seperti terlihat 

pada (Gambar 4) kemudian disimpan 

dengan format “sdf” dalam bentuk 

3D. 

 

Gambar 4. Bentuk 3D senyawa 
safrole. 

 

2. Simulasi docking 

Hasil docking reseptor MAO-A 

(ID: 2Z5X) dengan (Tabel 2), 

Visualisasi 2D interaksi molekuler 

senyawa safrole dan native ligan 

dengan reseptor dapat dilihat pada 

Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Hasil docking ligan alami HRM dan safrole dengan 2Z5X 

Ligan 

Parameter 

Energi 

Bebas 

Ikatan 

(kcal/mol) 

Ikatan Van 

Der Walls 
Ikatan Hidrogen Ikatan Hidrofobik 

Native Ligan  -7,05 

ILE281, 

PRO243, 

PRO274, 

ILE23, 

GLY434, 

THR52, 

ALA448, 

VAL65, 

PHE352, 

GLU446, 

GLY25, 

GLY50, 

GLY49, 

GLY21 

VAL244, ALA44, 

THR435, GLU43, 

SER24, ARG51, 

MET445, GLY67, 

TYR69, LEU42, 

HIS242, GLY20, 

GLY22, THR52, 

GLY442, TYR407, 

PHE352, ALA68, 

ALA272, TYR402 

ILE273, LEU277, 

TYR444,  ARG45, 

GLY66, CYS406, 

VAL303, LYS305, 

TRP397, ILE19, 
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Safrole -5,87 

GLY443, 

MET350, 

GLN215, 

ASN181, 

TYR197 

- 

TYR444, TYR407, 

LEU337, PHE352, 

TYR69 

Keterangan : Bold adalah residu asam amino yang sama dengan native ligan 

        Kuning adalah active site monoamine oxidase 

 

 
Gambar 3. Visualisasi 2D hasil docking ligan alami HRM (a) dan safrole (b) dengan 

2Z5X. 

 

      Gambar 4. Visualisasi 3D konformasi semua ligan pada binding site protein

Hasil molecular docking yang 

ditampilkan pada Tabel 2. 

Menunjukkan bahwa terdapat tiga 

interaksi yang terbentuk antara ligan 

dengan protein reseptor diantaranya 

ikatan hidrogen, ikatan van der waals 

dan ikatan hidrofobik. Konformasi 

hasil docking menunjukkan semua 

ligan berada sepenuhnya di binding 

site protein target (Gambar 4.). 

Berdasarkan pada Tabel 2. Dan 

Gambar 4. Senyawa safrole 

memiliki 4 kesamaan residu asam 

amino dengan native ligan dan dua 

diantaranya merupakan active site. 

 

KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini 

adalah berdasarkan prediksi sifat 

farmakokinetik senyawa safrole 

didapatkan hasil yang baik dan 

mampu mencapai target yaitu Blood 

Brain Barrier (BBB) dan prediksi 

a b 
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sifat drug-likeness dari hasil radar 

biovaibilitas dan boiled egg 

didapatkan bahwa senyawa safrole 

memiliki sifat sebagai obat oral 

karena berada di daerah merah muda. 

Senyawa safrole merupakan senyawa 

yang kurang potensial untuk 

dijadikan kandidat obat antidepresan. 

Walaupun memiliki 4 kesamaan 

residu asam amino dengan native 

ligan namun safrole memiliki binding 

energy paling besar serta hanya 

memenuhi 5 parameter dari radar 

bioavailabilitas. 
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