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PENDAHULUAN 

Hadirin yang saya muliakan, 

Kimia medisinal adalah bidang ilmu yang mempelBjari 
penemuan, pengembangan, identifikasi dan interpretasi 
mekanisme aksi dari senyawa aktifbiologik pada tingkat molekuler, 
penekanan pada obat, tetapi juga senyawa bioaktif secara umum. 
Kimia medisinal juga mempelajari identifikasi. dan sintesis 
metabolit dari obat tersebut dan turunannya (IUPAC, 1974). 

Kimia medisinal dalam wawasan retrospektifmempelajari obat
obat yang sudah dipakai dari segi perilaku biologik dan hubungan 
struktur dengan aktivitas biologik. Dalam wawasan 'prospektif, 
kimia medisinal berhubungan dengan rancangan dan produksi 
senyawa-senyawa yang dapat digunakan sebagai obat untuk 
mencegah, pengobatan atau perawatan penyakit pada manusia dan 
hewan. (Wermuth, 2001). 

Dalam wawasan retrospektif kimia medisinal mempelajari sifat 
dan perilaku biodinamik senyawa dan hubungan struktur dengan 
aktivitas biologik dari senyawa obat yang sudah digunakan. 
Perilaku biodinamik meliputi proses absorpsi, distribusi, 
metabolisme, interaksi dengan reseptor dan proses ekskresi. 
Perilaku tersebut dihubungkan dengan perubahan struktur 
molekul senyawa induk. dengan senyawa hasil modifikasi yang telah 
digunakan dalam klinik dan pengobatan. Perubahan struktur 
molekul memberikan perubahan sifat fisika kimia, dan akan 
mempengaruhi aktivitas (Korolkovas, 1988). 

Sifat fisika kimia yang memberikan andil terbesar terhadap 
aktivitas adalah sifat lipofilik, elektronik dan sterik. Sifat lipofilik 
dan elektronik terutama berperan pada proses absorpsi, distribusi 
dan ekskresi, sedang sifat sterik terutama berperan pada proses 
interaksi molekul obat dengan reseptor. Proses metabolisme juga 

ditentukan oleh sifat st 
terlibat enzim yang spesi 
dapat digunakan untuk m 

tentang proses-proses 
(Siswandono dan Soekar( 

Jumlah penemuan 1M 

NCEs) dari tahun 1975-1 
pada tabel 1 sebagai bern 

Tabe} 1. 	 Jumlah penetJl 
dati beberapa 

Negara 
Juml 

SeD)'l 
USA ~m 

Jepang 16C 
Perancis 94j 

Jerman 861 
Italia 72 
Swis 45 

D~ta jumlah penelitl 
kategori terapetik dan inl 

199~, dapat menunjukkar 
dan masa mendatang (Re 
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ilmu yang mempelajari 
dan interpretasi 

pada tingkat molekuler, 
ikasi 
. 

wa bioaktif secara umum. 
identifIkasi dan sintesis 

ya (IUPAC, 1974). 
spektif mempelajari ohat
u biologik dan huhungan 
. m wawasan prospektif, 
rancangan dan produksi 

n sehagai ohat untuk 
nyakit pada manusia dan 

edisinal mempelajari sifat 
uhungan struktur dengan 
yang sudah digunakan. 

es ahsorpsi, distrihusi, 
tor dan proses ekskresi. 

perubahan struktur 
hasil modifikasi yang telah 

flsika kimia, dan akan 
988). 

andil terhesar terhadap 
dan sterik. Sifat lipofilik 

proses ahsorpsi, distrihusi 
a herperan pada proses 

. Proses metaholisme juga 

ditentukan oleh sifat sterik, karena pada proses metaholisme 
terlihat enzim yang spesiflk. Hubungan struktur dengan aktivitas 
dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku biodinamik senyawa 
tentang proses-proses farmakokinetik dan farmakodinamik 
(Siswandono dan Soekardjo, 1995). 

Jumlah penemuan senyawa baru (New chemical entities == 
NCEs) dari tahun 1975-1989 dari beberapa negara dapat dilihat 
pada tahell sebagai berikut (Reuben, 2001). 

Tabel 1. 	 Jumlah penemuan senyawa baru dari tahun 1975·1989 
dari heberapa negara 

Negara JumIah 
Senyawa Negara Jumlah 

8enyawa 
USA 207 Inggris . 35 
Jepang 160 Belgia 30 
Perancis 94 Swedia 21 
Jerman 86 BeJanda 7 
Italia 72 Lain-lain 18 
Swis 45 

D.ata jumlah penelitian senyawa obat berdasarkan urutan 
kategori terapetik dan mekanisme aksi obat (tahe12) pada tshun 
199~, dapat menunjukkan kecenderungan pola penyakit masa kini 
dan masa mendatang (Reuben, 2001). 
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Tabe12. 	 Data jumlah penelitian senyawa obat berdasarkan 
urutan kategori terapetik dan mekanisme aksiobat 
pada tahun 1993 

Kategori Terapetik Jumlah 
Senyawa 

Kategori Terapetik 
Jumlah 
Senyawa 

Antikanker, other 338 Antagonis sintesis protein 83 
Antiinflamasi 227 Antagonis agregasi platelet 72 
Antiasma 255 Antagonis alur kalsium 70 
Antikanker, imunologik 253 Penghambat sintesis 

dindingsel 
67 

Antiviral, anti-HIV 231 Antagonis DNA 59 
Recombinan, other 210 Penghambat polimerase 

DNA, RNA 
54 

Vaksin 207 Topoisomerase DNA, 
penghambat hidrolisis ATP 

5Z 

Kardiovaskular 201 Penghambat 
siklooksigenase 

46 

Antivirus, other 189 Penghambat sintesis 
prostaglandin 

46 

Antibodi 188 Nonrekombinan stimulan 
pembentukan tulang 

39 

Memory enhancer 188 Antagonis angiotensin II 38 
Neuroprotektif 181 Penghambat 5-lipoksi

genase 
36 

Antitrombotik 176 Penghambat sintesis DNA 35 
Imunosupresan 172 Antagonis alur Natrium 31 
Antihipertensi, other 155 Penghambat sintesis RNA 31 
Antibodi 153 Monoklonal antagonis P AF 30 
Hipolipemik/antiateros
klerosis 

147 Aktivator plasminogen 27 

Antiartritis, other 135 Penghambat fosfodies
terase 

27 

Alimentary/metabolisme 131 Penghambat trombin 26 
Antiangina 127 Penghambat protease HIV 24 

Hadirin yang saya muliakan, 

Wawasan prospektif kimia medisinal berupa lingkup 
pengembangan ilmu yang terbagi dalam tiga tahapan: 

Tahapan pertama adalah tahapan identifikasi dan produksi 
senyawa aktif baru yang disebut senyawa induk atau senyawa 

penuntun (lead compou 
sintesis kimia, isolasi 
bioteknologi. 

lebih poten, lebih selek.' . 
tahapan ini adalah pen, 
dengan aktivitas bioloi . 

Tahapan ketiga a' 

dan farmasetik agar m 

Tahapan kedua a, 

sintesis modifikasi seny 

Termasuk tahapan ini al 
lebih baik, lebih larut dal, 
itu juga untuk meng 
menyenangkan bagi pasi' 
lambung atau rasa smt 

PENEMUAN SENYAW~ 
Entities = NeEs) 

Hadirin yang saya mulia1 

Pada beberapa abad 
terutama dari penelitial 
abad sembilan belas kl 
memungkinkan pemurni 
molekul yang keeil daps 
salisilat. 

llmu kimia mee 
diketemukannya sulfon: 
1930. Dan sekarang sej\ 
atau dikontrol dengan 
jamur, penyakit mental 
peradangan, beberapa jj 
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~nis sintesis protein 83 
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ranis alur kalsium 70 
Iwnbat sintesis 67 
ngsel 
~nisDNA 59 
!lambat polimerase 54 
RNA 
~merase DNA, 5~ 
!lambat bidrolisis ATP 
~ambat 46 
ksigenase 
~ambat sintesis 46 
~llDdin 
ek!)mbinllD stimulllD 39 
entukan tulllDg 
~nis IlDgiotensin II 38 
Iwnbat 6-lipoksi. 36 
~ 
Ilambat sintesis DNA 35 
~nis alur Natrium 31 
Iwnbat sintesis RNA 31 
ldonalllDtagonis P AF 30 
ator plasminogen 27 

~bat fosfodies· 27 
~ 
~bat trombin 26 
~ambat protease HIV 24 

~inal berupa lingkup 
im tiga tabapan: 
LJl identirIkasi dan produksi 
yawa induk atau senyawa 

penuntun (lead compound). Senyawa tersebut dapat diperoleh dari 
sintesis kimia, isolasi sumber bahan alam atau dari proses 
bioteknologi. 

Tahapan kedua adalah tahapan optimasi yaitu tahapan 
sintesis modifikasi senyawa induk agar diperoleh senyawa yang 
lebih poten. lebih selektif dan efek toksik yang minimal. Termasuk 
tahapan ini adalah penentuan dan analisis hubungan struktur 
dengan aktivitas biologik senyawa-senyawa hasil modirlkasi. 

Tahapan ketiga adalah optimasi proses sintesis dalamjumlah 
. besar senyawa terpilih dan modiilkasi untuk sifat farmakokinetik 
dan farmasetik agar menjadi lebih sesuai untuk pemakaian klinik. 
Termasuk tahapan ini adalah pembuatan formulasi agar absorpsi 
lebih baik, lebih larut dalam air ataupun untuk lepas lambat. Selain 
itu juga untuk menghilangkan beberapa sifat yang tidak 
menyenangkan bagi pasien seperti rasa yang tidak eilak, efek iritasi 
lambung atau rasa sakit pada pember ian parenteral (Meyer, 2001). 

PENEMUAN SENYAWA AKTIF BARU (New Chemical 
Entities = NCEs) 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pilda beberapa abad lalu pencarian bahan untuk pengobatan 
terutama dari penelitian tanaman yang sudah digunakan. Pada 
abad sembilan belas kemampuan analisis dansintesis kimia 
memungkinkan pemumian alkaloida dari bahan alam dan sintesis 
molekul yang keeil dapat dilakukan, seperti sintesis asam asetil 
salisilat. 

Ilmu kimia medisinal baru berkembang setelah 
diketemukannya sulfonamida sebagai antibakteri sekitar tahun 
1930. Dan sekarang sejumlah besar penyakit telah dapat diatasi 
atau dikontrol dengan obat. Penyakit infeksi oleh bakteri dan 
jamur, penyakit mental, paru, kardiovaskular, gastrointestinal, 
peradangan, beberapa jenis kanker dan leukemia tertentu telah 
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dapat diobati dengan kemoterapetika. Penemuan senyawa baru 
masih terus diusahakan untuk penyakit-penyakit yang belum dapat 
diatasi, di samping pengembangan senyawa yang sudah digunakan 
dengan tujuan memberikan kualitas hidup yang lebih baik (Meyer, 
2001). 

Molekul senyawa endogen organik yangberinteraksi dengan 
messenger, enzim atau reseptordapat dimodifikasi, digunakan 
sebagai senyawa induk, sehingga memberikan netralisasi, 
hambatan, peningkatan aktivitas, atau intervensi kehidupan sel. 
Proses biosintesis dan metabolisme senyawa endogen selular dapat 
diintervensi sehingga dihasilkan turunan senyawa endogen dengan 
tujuan yang sama. 

Penemuan obat baru masa mendatang dengan carabiologi 
molekuler mempunyai prospek yang cerah. Produksi dengan Cara 
rekayasa genetik dengan menggunakan E. coli dilakukan pada 
insulin manusia,· antigen virus hepatitis B dengan menggunakan 
jamur, sel mamalia pada t-PA (tissue plasminogen activator), 
hormon pertumbuhan manusia, interferon a, {3 dan y, dan antibodi 
monoklonal, terus meningkat penggunaannya (Irth dkk, 2002). 

Integrasi analisis kimia dengan skrining biologik merupakan 
pendekatan baru dalam penemuan obat. Hal ini untuk 
mempercepat penelitian suatu senyawa bioaktif hasil dari proses 
interaksi enzim dan subtrat yang dapat langsung diperiksa 
dengan HPLC dan spektrometer Massa seperti yang terlihat pada 
gambar 2 (Heydenet al, 2002). 

;r. 
1"""'---:=~:----'"1_it-..I 

--:--!JdllL 
Gambar2. 

Pendekatan sisteml 
pengembangan obat di1~ 
cairan biologik dengan 1m 
detektor yang berbeda I 

fluoresensi atau elektrok 
fisiko-kimia yang luas, sep' 
et al, 2002). 

Enzyme P!II 

,-.~

(from I4'1.C) -----(

+ 
Subwate 

Gambar 3. 	 Pengembangar. 
metabolit dal81 
yang dilengka 
spektroskopi m 
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Penemuan senyawa baru 
penyakit yang belum dapat 
wa yang sudah digunakan 
up yang lebib baik (Meyer, 

yang berinteraksi dengan 
dimodifikasi, digunakan 

memberikan netralisasi, 
intervensi kehidupan seL 
awa endogen selular dapat 
senyawa endogen dengan 

tang dengan cara biologi 
ab. Produksi dengan cara 

E. coli dilakukan pada 
B dengan menggunakan 
plasminogen activator), 

ona,p dan 1', dan antibodi 
nya (lrth dkk, 2002). 

. . ng biologik merupakan 

obat. Hal ini untuk 
bioaktif basil dari proses 

apat langsung diperiksa 
seperti yang terlihat pada 

Gambar 2. 	 Proses penelitian suatu senyawa bioaktif hasH dari proses 
interaksi enzim dan subtrat yang dapat langsung diperiksa 
dengan HPLC dan spektrometer massa 

Pendekatan sistem biologik untuk penemuan dan 
pengembangan obat dilakukan pada komposisi metabolit dalam 
cairan biologik dengan kromatografi cair yang dilengkapi dengan 
detektor yang berbeda seperti spektroskopi massa, detektor 
fluoresensi atau elektrokimia yang meliputi karakteristik sifat 
fisiko-kimia yang luas, seperti yang terlihatpada gambar 3 (Heyden 
et al, 2002). 

Ligends 
(from t4)LC) 

Sub.lrate 

Gambar 3. 	 Pengembangan obat ya,ng dilakukan pada komposisi 
metabolit dalam cairan biologik dengan kromatografi cair 
yang dilengkapi dengan deteksi yang berbeda seperti 
spektroskopi massa, detektor fluoresensi atau elektrokimia 
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Penggunaan pustaka kombinatorial dan model sintesis high 

throughput memungkinkan diperolehnya jauh lebih banyak 
senyawa modifikasi baru dibanding cara konvensional. Sebagai 
perbandingan sintesis kimia konvensional hanya menghasilkan 
satu senyawa baru antara 4 bulan, sedangdengan cara sintesis 
kombinatorial dapat diperoleh 40.000 senyawa baru per bulan 
(Witt, 2001; Trosha and Zheng, 2002). 

MODIFIKASI MOLEKUL DAN HUBUNGAN STRUKTUR 
DENGAN AKTIVITAS BIOLOGIS 

Hadirin yang saya muliakan, 

Setelah suatu senyawa induk ditentukan untuk dikembangkan 
sesuOO dengan kebutuhan, malta dilakukan eksplorasi pendahuluan 
hubungan struktur dengan aktivitas. Eksplorasi dengan variasi seri 
homolog alkiI, feniI atau benzil menghasilkan nilOO optimal sifat 
lipofilitas yang memberikan aktivitas tertinggi, sedang sifat sterik 
pada variasi fenil dan benzil sering tidak memberikan prediksi 
aktivitas (Wermuth, 2001). 

Variasi isosterik dan bioisosterik molekuler dilakukan 
dengan penggantian atom atau gugus yang univalen. (misal-N02, 

CHa-802-' CHa-CO-), atom atau gugus divalen (misal-O-, -NH-, 
-CH2-, -8-), atom atau gugus trivalen (misal -CH=, -N=), 
penggantian pada cincin aromatik (misal-CH= dengan -N= atau 
-CH=CH- dengan -8-), penggantian gugus yang mempunyai 
efek polar yang sesuOO (misal R-CO-NH-OH, R-CO-NH-CN, 
R-CO-NH-80

2
-Rl), dan pemindahan antar gugus dalam molekul 

(Korolkovas, 1988). HasH variasi isosterik dan bioisosterik 
kemudian dievaluasi perubahan sifat sterik, elektronik dan 
lipofiliknya. Perubahan sifat sterik dapat meningkatkan aktivitas 
apabila perubahan itu sesuai dengan karakteristik reseptor, bila 
tidak sesuai hanya akan mengubah sifat lipofilik atau elektronik. 
Perubahan sifat elektronik mempengaruhi kemampuan senyawa 

dalam mengikat reseptor, 
dan reaktivitas kimia. PI 
kemampuan proses absor 

Apabila senyawa akt' 
dilakukan modifIkasi den 
struktur terbuka dijadi 
molekul dapat pula dil 
Dasar modifikasi ini ad 
benzena dengan atom atau 
sifat elektronik. Setiap pe 

yang kemungkinan akti 

aktif. Untuk rantai sampi 
memperpanjang rantai y. 

dan sterik. ModifIkasi unt' 
yang paling book dapat JUI 
cara rangkaian optimasi 
(Susilowati dan Siswandor 

Setelah dirancang sel 
sintesis senyawa terse but d 
tujuan penelitian. 

Hubungan kuantitatil 
akti~itas (HKSA) menUf1 
persamaan statistik regre! 
kuadratik 'apabila ada nils 
atau steriknya. PersamaaJ 
dapat dicari menggunakan 

Hasil persamaan HKS, 
senyawa yang mempun} 
tujuannya. Senyawa ini pel 
besar untuk penelitian ~ 
farmakokinetik, farmasel 
Susilowati, 2000). 

.. 
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I dan model sintesis high 
nya jauh lebih banyak 
ra konvensional. Sebagai 
nal hanya menghasilkan 
ang dengan cara sintesis 
senyawa baru per bulan 

UNGAN STRUKTUR 

untuk dikembangkan 

plorasi dengan variasi seri 
asilkan nilai optimal sifat 
rtinggi, sedang sifat sterik 
dak memberikan prediksi 

'k molekuler dilakukan 
g univalen. (misal-N02, 

divalen (misal-O-, -NH-, 
len (misal -CH=, -N=), 

-CH= dengan-N= atau 
gugus yang mempunyai 
NH-OH, R-CO-NH-CN, 
tar gugus dalam molekul 

osterik dan bioisosterik 
t sterik, elektronik dan 
at meningkatkan aktivitas 
arakteristik reseptor, bila 
t lipofilik atau elektronik, 

hi kemampuan senyawa 

dalam mengikat reseptor, pembentukan kelat, mengubah nilai pKa, 
dan reaktivitas kimia. Perubahan sifat lipofilik mempengaruhi 
kemampuan proses absorpsi, distribusi dan ekskresi senyawa. 

Apabila senyawa aktif mengandung struktur cincin, dapat 
dilakukan modifikasi dengan membuka cincin, tetapi dapat pula 
struktur terbuka dijadikan tertutup sebagai cincin. Modifikasi 
molekul dapat pula dilakukan dengan pendekatan cara Topliss. 
Dasar modifikasi ini adalah penggantian atom H dari cincin 
benzena dengan atom atau gugus yang diukur dari sifat lipofilik dan 
sifat elektronik. Setiap penggantian gugus akan dihasilkan senyawa 
yang kemungkinan aktivitasnya lebih rendah, sama atau lebih 
aktif. Untuk rantai samping gugus alkil, modifikasi dapat dengan 
memperpanjang rantai yang didasari atas sifat lipofilik, elektronik 
dan sterik. Modifikasi untuk menghasilkan senyawa dengan gugus 
yang paling baik dapat juga dilakukan dengan metode Fibonacci, 
cara rangkaian optimasi simp leks atau dengan analisis kluster 
(Susilowati dan Siswandono, 1999). 

Setelah dirancang senyawa-senyawa modifikasi, dilakukan 
sintesis senyawa tersebut dan dilakukan uji aktivitas sesuai dengan 
tujuan penelitian. 

Hubungan kuantitatif struktur, sifat kimia fisika dengan 
aktivitas (HKSA) menurut Hansch dapat dinyatakan melalui 
persamaan statistik regresi linier. Persamaan dapat pula bersifat 
kuadratik 'apabila ada nilai optimal dari sifat lipofilik, elektronik 
atau steriknya. Persamaan hubungan struktur dengan aktivitas 
dapat dicari menggunakan komputer dengan berbagai program. 

Hasil persamaan HKSA digunakan untuk memilih beberapa 
senyawa yang mempunyai aktivitas optimal sesuai dengan 
tujuannya. Senyawa ini perlu diproduksi dalam jumlah yang cukup 
besar untuk penelitian selanjutnya, meliputi penelitian proses 
farmakokinetik, farmasetik dan uji klinik (Siswandono dan 
Susilowati,2000). 
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hubungan kuantitatif st 
RANCANGAN OBAT RASIONAL DAN PERSPEKTIF MASA 

atau perhitungan orbi 
MENDATANG 

Contoh program ko 
Hadirin yang saya muliakan, antara lain adalah BIO 

protein, dan MMMS, un
Impian ahli kimia medisinal adalah dapat membuat obat yang 

perhitungan kimia k
aktif secara farmakologis dan bekerja sangat selektif melalui 

menghubungkan struktu 
rancangan rasional yang benar. Sampai sekarang penetnuan obat 

lain adalah SAS, dan Q
baru melalui rancangan secara rasional relatifmasih sedikit tetapi 

de novo. Program kompu
prospek perkembangannya cukup besar. Rancangan obat rasional 

CIS yang berisi data-d 
adalah suatu rancanganuntuk menemukan obat baru secara logis 

struktur kristal x-ray,
dan dapat dijabarkan secara teoritis. Pada kenyataannya tidak 

untuk membantu elusi 
mungkin membuat suatu rancangan obat dengan logika dan teoritis 

isomer, rangka terpen, 
murni, karena banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

komputer untuk rancani
aktivitas dan selektifitas obat. Meskipun demikian, hal ini semakin 

SECS, untuk menentu
berkembang pada beberapa tahun terakhir ini dan dengan 

elusidasi struktur. (Foye
berkembangnya teknologi komputer, rancangan obat rasional 

Pada awal abad 21 i
mempunyai prospek yang cerah dalam proses penemuan obat baru 

tentang biologi moleku 
padamasa mendatang (Korolkovas, 1988; Gringauz, 1997). 

paradigma dan protokol 
Merancang obat secara rasional berhubungan dengan 

di masa mendatang, yait 
pengetahuan tentang mekanisme kerja dan tempat kerja obat pada 

sandi genomik, proteom' 
tingkat molekul dan tingkat elektronik, hubungan kualitatif dan 

data 'tersebut digunakan 
kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis, reseptor obat dan 

tiap-tiap individu seba,
topografi tiga dimensi, model interaksi obat-reseptor, efek 

Barchi,2004).
farmakologis dari gugus spesifik, hubungan parameter sifat kimia .i 

Dari berbagai hal di at
fisika dengan aktivitas biologis, mekanisme reaksi kimia dan 

dimasa depan sangat terg 
biokimia, biosintesis metabolit dan konstituen lain dalam 

kimia sintesis, kimia anali
organisme hidup, dan perbedaan sitologis dan biokimia antara 

prospeknya akan semakin 
manusia dan parasit (Ganellin, 2001). 

perkembangan kimia kon
Metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional antara 

kimia dan sam pel biologi
lain adalah Rancangan obat dengan bantuan komputer (Computer 

teknologi komputer yang
Assisted Drug Design = CADD), terutama berhubungan dengan 

kerja obat pada tingkat rnl 
parameter kimia fisika yang terlibat dalam aktivitas obat, 

dan kimia pada proses int 

10 
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AN PERSPEKTIF MASA 

) dapat membuat obat yang 
ja sangat selektif melalui 
ri sekarang penemuan obat 
I relatifmasih sedikit tetapi 
lr. Raneangan obat rasional 
lukan obat baru seeara logis 
, Pada kenyataannya tidak 
at dengan logika dan teoritis 
r yang dapat mempengaruhi 
LIl demikian, hal ini semakin 
terakhir ini dan dengan 

" rancangan obat rasional 
Iproses penemuan obat baru 
88; Gringauz, 1997). 
al berhubungan dengan 
dan tempat kerja obat pada 
, hubungan kualitatif dan 
biologis, reseptor obat dan 

rakai obat-reseptor, efek 
ngan parameter sifat kimia 

isme reaksi kimia dan 
konstituen lain dalam 

gan obat rasional antara 
tuan komputer (Computer 

tama berhubungan dengan 
at dalam aktivitas obat, 

hubungan kuantitatif struktur-aktivitas dan model kimia kuantum 
atau perhitungan orbital molekul. 

Contoh program komputer untuk rancangan obat rasional 
antara lain adalah BIOCES, untuk model protein, dan rekayasa 
protein, dan MMMS, untuk model molekul, rancangan obat dan 
perhitungan kimia kuantum. Program komputer untuk 
menghubungkan struktur molekul dengan aktivitas biologis antara 
lain adalah SAS, dan QSAR, untuk analisis statistik, regresi dan 
de novo. Program komputer untuk analisis struktur molekul adalah 

CIS yang berisi data-data spektra massa, 13C-NMR, IH-NMR. 
struktur kristal x-ray, dan sistem model matematik, dan CONGEN, 
untuk membantu elusidasi struktur sistem cincin, substitusi 
isomer, rangka terpen, dan senyawa produk alamo Program 
komputer untuk rancangan sintesis organik antara lain adalah 
SEeS, untuk menentukan jalur sintesis molekul target, dan 
elusidasi struktur. (Foye dkk, 1995; Waterb~em dkk, 1997). 

Pada awal abad 21 ini juga terjadi perkembangan keilmuan 
tentang biologi molekuler secara pesat, yang akan mengubah 
paradigma dan protokol pengembangan dan pencarian obat baru 
di masa mendatang, yaitu dengan memasukkan faktor informasi 
sandi genomik, proteomik, kemogenomik dan metabonomik. Data
data tersebut digunakan untuk membangun blue print obat pada 
tiap-tiap individu sebagai dasar terapi genetik. (Neamati and 
Barchi,2004). 

Dari berbagai hal di atas maka perkembangan Kimia Medisinal 
dimasa depan sangat tergantung pada perkembangan bidang ilmu 
kimia sintesis, kimia analisis, biologi molekuler dan komputer, yang 
prospeknya akan semakin cerah dan menjanjikan, karena ditunjang 
perkembangan kimia kombinatorial, kemajuan teknologi analisis 
kimia dan sampel biologis yang semakin canggih, perkembangan 
teknologi komputer yang semakin pesat, sehingga diketahui cara 
kerja obat pada tingkat molekul dan peran berbagai kekuatan fisik 
dan kimia pada proses interaksi obat-reseptor (Shoemaker, 2002). 
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Hal tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah 
penemuan obat-obat baru, baik yang berasal dari hasil sintesis, 
bahan alam maupun dari hasil bioteknologi, dan membantu 
raneangan obat seeara rasional, serta mengurangi waktu dan biaya 
penemuan obat baru (Neamati and Barehi, 2004). 

.PENELITIAN PENGEMBANGAN OBAT DI FAKULTAS 
FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Hadirin yang saya muliakan, 

Sejak tahun 1989 di Laboratorium Kimia Medisinal (sekarang 
Grup Riset Kimia Medisinal) Fakultas Farmasi l.:Jniversitas 
Airlangga telah dilakukan penelitian-penelitian pengembangan 
obat, dengan menggunakan senyawa induk antibiotika ,8-1aktam 
(turunan penisilin dan sefalosporin) untuk meningkatkan aktivitas, 
stabilitas dan memperluas spektrum antibakteri. Dari penelitian 
disertasi Soekardjo (1989) didapatkan bahwa modifikasi struktur 
turunan benzoil-N -ampisilin dengan menggunakan metode 
pendekatan Topliss ternyata lima belas senyawa baru hasil sintesis 
dapat memberikan aktivitas antibakteri yang lebih besar dibanding 
ampisilin, baik terhadap bakteri Gram-positif maupun Gram
negatif. 

Dari hasil studi HKSA (Hubungan Kuantitatif Struktur
Aktivitas) diketahui bahwa pemasukan gugus yang bersifat lipofil 
serta mempunyai efek elektronik dan sterik yang besar pada posisi 
meta gugus benzoil akan meningkatkan aktivitas terhadap bakteri 
Gram-positif. Pemasukan gugus elektronegatifpada posisi meta dan 
adanya gugus dengan efek sterik besar pada posisi para akan 
meningkatkan aktivitas terhadap bakteri Gram-negatif (Soekardjo 
dkk,1999). 

Penelitian turunan penisilin lebih lanjut yang didanai oleh 
Menristek meialui Riset Unggulan Terpadu VI adalah modifikasi 
struktur turunan benzoil-N-amoksisilin. HasH penelitian 

menunjukkan bahwa 

b 

/Ie 

memberikan aktivitas y 

terhadap bakteri Gram-
Hasil studi HKSA mi 

kuantitatif yang berm 
fisika dari turunan 
antibakterinya (Soekarc:lj 

H 0 H

o-Q-c-c-I , 
NH2 0"" 

i II I 
H ~ t7 

~_v 
--+ H~~ 

d 
Tunman beJ:i 

(R = H; 4-Cl; 4-Br; 4-Cl; 2,4-C~; S, 

Selanjutnya adalah 
sefalosporin yang juga rl 
Unggulan Terpadu VIII y81 
N-sefaleksin. Hasil penE 
senyawa baru hasil sintesi 
besar terhadap Pseudomo 
sefaleksin. 
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, 
I 

i 

rasal dari hasil sintesis, 
knologi, dan membantu 
gurangi waktu dan biaya 

~hi, 2004). 
I 

BAT DI FAKULTAS 
~ 

Proia Medisinal (sekarang 
I 

s Farmasi tJniversitas 
enelitian pengembangan 
duk antibiotika fi-laktam 

meningkatkan aktivitas, 
tibakteri. Dari penelitian 
ahwa modifikasi struktur 

menggunakan metode 
nyawa baru hasil sintesis 
ang lebih besar dibanding 
-positif maupun Gram-

Kuantitatif Struktur
gugus yang bersifat lipofil 
rik yang besar pada posisi 
aktivitas terhadap bakteri 
egatif pada posisi meta dan 
ar pada posisi para akan 
. Gram-negatif (Soekardjo 

lanjut yang didanai oleh 
du VI adalah modifikasi 

isilin. HasH penelitian 

menunjukkan bahwa sebelas senyawa baru hasil sintesis juga 
memberikan aktivitas yang lebih besar dibanding amoksisilin, baik 
terhadap bakteri Gram-positif maupun Gram-negatif. 

Hasil studi HKSA menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
kuantitatifyang bermakna antara perubahan struktur, sifat kimia 
fisika dari turunan benzoil-N-amoksisilin dengan aktivitas 
antibakterinya (Soekardjo dkk, 2000). 

+ 

Amoksisilin Turunan benzoilklorich 

+ Hel 

Turunan benzoil-N-amoksisilin 

Selanjutnya adalah penelitian pengembangan· turunan 
sefalosporin yang juga didanai oleh Menristek melalui Riset 
Unggulan Terpadu VIII yaitu modifikasi struktur turunan benzoil
N-sefaleksin. HasH penelitian menunjukkan bahwa sepuluh 
senyawa baru hasil sintesis juga memberikan aktivitas yang lebih 
besar terhadap Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 dibanding 
sefaleksin. 
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Studi HKSA menunjukkan bahwa ada hubungan linier yang 
bermakna antara perubahan struktur, sifat elektronik dari turunan 
benzoil-N-sefaleksin dengan aktivitas antibakteri terhadap 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (Hardjono dkk, 2002). 

Penelitian pengembangan turunan sefalosporin lebih lanjut 
yang didanai oleh DP3M, Depdiknas melalui Penelitian Hibah 
Bersaing X adalah modifikasi struktur turunan benzoil-N-sefradin. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa hanya tiga dari delapan 
senyawa baru hasil sintesis memberikan aktivitas yang lebih besar 
terhadap bakteri Gram-positif dibanding sefradin, dan hanya satu 
senyawa yang menunjukkan aktivitas terhadap Gram-negatif 
(Siswandono dkk, 2003). 

Studi HKSA menunjukkan bahwa ada hubungan linier-yang 
bermakna antara perubahan struktur, sifat sterik dari turunan 
benzoil-N-sefradin dengan aktivitas antibakteri terhadap Bacillus 
typhosus ATCC 6683 (Siswandono dkk, 2003). 

a 
o H H H 

';1 II In': .......912 

I 


, l::-C-N ~ +0b ~2 -N D CH, &.~ 
o rooH 

Turuuan benzoilklorida Sefradin 

o H H H

O v II 1~'912---II> + Hel 
'I bG-tC-N.b-Y "" o COOH ~ 

I R . 
D 

Tunman benzoil·N-sefradin 

(R • H; 4-Cl; 4-Cl; 2,4oC12; 3,4-C~; 4-F; 4-CF~; 4oCH3; 4-OCH3; 4.t-C,H9;) 

Selain meneliti tenta 
riset Kimia' Medisinal j 
disintesis menjadi senya' 
berkhasiat sebagai pene. 
Menristek melalui Riset 
menunjukkan bahwa r 
benzoilurea mempunyai e: 
khususnya efek antikej 
dkk, 2003). Turunan asH 

3,4-diklorobenzoilurea 
2001). 

oo 
II 

R-C-(l + ~-~-

Turuoan asil klorida Urea 

(R= n·CJ 

o 

N~ o 
II 

+ H2N-CR~ CI 

Turunan benzoilklorida Urea 

(R =H; 4-Cl; 4-Br; 4-Cl; 2,4.C~; 3, 

Hasil studi HKSA mel 
yang bermakna antara perl 
dari turunan benzoilurea 
gerak (Siswandono, dkk, 2 
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da hubungan linier yang 
at elektronik dari turunan 
s antibakteri terhadap 
ardjono dkk, 2002). 
sefalosporin lebih lanjut 

melalui Penelitian Hibah 
an benzoil-N-sefradin. 

hanya tiga dari delapan 
aktivitas yang lebih besar 

g sefradin, dan hanya satu 
terhadap Gram-negatif 

da hubungan linier -yang 
sifat sterik dari turunan 

ibakteri terhadap Bacillus 
2003). 

a 
I

&. 

Turunan benzoilklorida 

+ Hel 

Selain meneliti tentang pengembangan antibiotika baru, grup 
riset Kimia Medisinal juga meneliti pemanfaatan urea untuk 
disintesis menjadi senyawa turunan asH dan benzoilurea yang 
berkhasiat sebagai penekan sistem sara! pusat, yang didanai oleh 
Menristek melalui Riset Unggulan Terpadu VI. HasH penelitian 
menunjukkan bahwa lima belas senyawa turunan asil dan 
benzoilurea mempunyai efek sebagai penekan sistem sara! pusat, 
khususnya efek antikejang (Siswandono dkk, 2000; Siswandono 
dkk, 2003). Turunan asilurea yang mempunyai aktivitas tertinggi 
adalah butanoilurea, sedang pada turunan benzoilurea adalah 
3,4-diklorobenzoilurea dan 4-t-butilbenzoilurea (Siswandono dkk, 
2001). 

0 

~ o 
II 

R-C-Q .. R/ .......NH 
I 
c~ 

H-N/ "0 

+ HCl 

I 
H 

Turunan asil klorida Urea Turunan asi1 urea 

00 IIII 0 
II-(J"'a + H2N-C-NH2 R£C~NHI + HCI..


R f 
~ bH-N/~O 

I 
H 

Turunan benzoilklorida Urea Turunan benzoilurea 

Hasil studi HKSA menunjukkan bahwa ada hubungan linier 
yang bermakna antara perubahan struktur, sifat lipofilik dan sterik 
dari turunan benzoilurea dengan aktivitas gangguan koordinasi 
gerak (Siswandono, dkk, 2002). 
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Pengembangan lebih lanjut turunan benzoilurea adalah sintesis 
1,3-dibenzoilurea dan turunannya untuk optimalisasi efek 
antikejang, yang sampai sekarang masih dalam tahap pengerjaan. 

Pada saat ini grup riset kami juga mengadakan kerja sarna 
dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 
Menristek, untuk mensintesis simvastatin dengan bahan dasar 
lovastatin, senyawa yang berkhasiat antikolesterol, dan membuat 

" senyawa baru turunan simvastatin yang mempunyai aktivitas lebih 
tinggi dibandingsimvastatin (Siswandono, 2004). Walaupun banyak 1 
kendala pada proses sintesisnya, kami berharap pada tahun 2005 
mendatang sudah dapat dipatenkan prosed.ur sintesis dan senyawa 
baru hasil sintesis turunan simvastatin. 

BARAPAN 

Hadirin yang saya hormati, 

Perkenankanlah saya menyampaikan harapan agar di 
Universitas Airlangga ada suatu Pusat Riset Pengembangan Obat 
Baru, yang beranggotakan kalangan profesi kefarmasian dan 
kedokteran, yang terdiri dari para ahli dalam bidang· Kimia 
MedisinallRancangan Obat, Bioteknologi/Biologi molekuler, 
Fitokimia, Sintesis, Kimia Analisis, Farmakologifroksikologi, 
Farmakokinetik-Biofarmasi, Teknologi Farmasi, dan Kedokteran 
Klinik, yang akan menetapkan dan mengimplementasikan 
program-program terpadu yang mencakup: 
1. 	 Pemilihan senyawa unggulan yang akan dikembangkan lebih 

lanjut, baik yang berasal dari bahan sintesis atau bahan alam yang J 
ada di Indonesia, yang akan menjadi trade-mark Unair. 

2. 	 Rancangan Obat (Drug Design), modifikasi molekul untuk • 
mendapatkan senyawa dengan aktivitas yang lebih unggul. 

3. 	 Sintesis senyawa, studi Hubungan Struktur-Aktivitas, studi 
stabilitas, dan pematenan senyawa unggulan. 

4. 	 Uji farmakologi dan 

bioteknologi. 
5. 	 Uji biofarmasi-farm 
6. Produksi senyawa te: 

7. 	 Uji klinik fase I-Iv. 

Dengan adanya ko 
tersebut, saya harapkan 
dapat mematenkan sen 
setelah melalui berbagai 
sebagai bahan baku obat 

UCAPAN TERIMA 

Hadirin yang saya muli 

Mengakhiri pidato pe 
ini perkenankanlah say 
syukur kehadirat Allah y,., 
atas segalarakhmat dan 1 

Saya ucapkan terima 
Pemerintah Republik I: 
Pendidikan N asional, yan 
sebagai Guru Besar dall 
Fakultas Farmasi Univer: 

Kepada yang terho11l 
Dr.Med. H. Puruhito, dr 

anggota Senat Universiu 
atas kepercayaan dan 
menerima saya di lingkw 

Terima kasih yang t 
setinggi-tingginyasaya sa 
Universitas Airlangga Pr 
Pembantu Dekan dan an~ 
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benzoilurea adalah sintesis 
untuk optimalisasi efek 

ih dalam tahap pengerjaan. 
mengadakan kerja sama 

rapan Teknologi (BPPT) 
tatin dengan bahan dasar 
tikolesterol, dan membuat 
mempunyai aktivitas lebih 
0, 2004). Walaupun banyak 
berharap pada tahun 2005 

aikan harapan agar di 
Riset Pengembangan Obat 
profesi kefarmasian dan 

ahli dalam bidang Kimia 
ologi/Biologi molekuler, 
Farmakologi/Toksikologi, 

. Farmasi, dan Kedokteran 
mengimplementasikan 

up: 
akan dikembangkan lebih 
tesis atau bahan alam yang 

odifikasi molekul untuk 
'taB yang lebih unggul. 
Struktur-Aktivitas, studi 
nggulan. 

4. 	 Uji farmakologi dan toksikologi senyawa unggulan hasil sintesis/ 
bioteknologi. 

5. 	 Uji biofarmasi-farmakokinetika. 
6. 	 Produksi senyawa terpilih skala industri dan formulasi sediaan. 
7. 	 Uji klinik fase I-IY. 

Dengan adanya konsep dan implementasi yang terpadu 
tersebut, saya harapkan pada 5-10 tahun mendatang, Unair akan 
dapat mematenkan senyawa-senyawa unggulan, yang nantinya 
setelah melalui berbagai uji, dapat digunakan oleh Industri Farmasi 
sebagai bahan baku obat. 

UCAPAN TERIMA KASm 

Hadirin yang saya muliakan, 

Mengakhiri pidato peresmian penerimaan jabatan Guru Besar 
ini perkenankanlah saya sekali lagi untuk memanjatkan puji 
syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 
atas segalarakhmat dan karunia-Nya kepada kita semua. 

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri 
Pendidikan N asional, yang telah menyetujui dan mengangkat saya 
sebagai Guru Besar dalam mata kuliah Kimia Medisinal pada 
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. 

, Kepada yang terhormat Rektor Universitas Airlangga Prof. 
Dr.Med. H. Puruhito, dr., SpBTKw, para Pembantu Rektor dan 

, anggota Senat Universitas Airlangga, saya ucapkan terima kasih 
atas kepercayaan dan kesediaan saudara mengusulkan dan 
menerima saya di lingkungan Senat Universitas Airlangga. 

Terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Noor Cholies Zaini, Apt., para 
Pembantu Dekan dan anggota Senat Fakultas Farmasi Universitas 
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Airlangga, serta mantan Kepala Bagian Kimia Farmasi Prof. Dr. H. 
Amirudin Prawita, atas kepercayaan dan kesediaannya untuk 
mengusulkan saya sebagai Guru Besar. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya 
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi
tingginya kepada: 

Mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga 
Prof. Dr. H. Sutarjadi, Apt., dan Prof. Dr. H. Soedijono, dr, yang 
telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti 
pendidikan Program Doktor. 

Mantan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 
Prof. Dr. H. Purwanto, Apt., dan Prof. Dr. H. Fasich, Apt., yang telah 
memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan 
Program Doktor, dan memberi kelonggaran tugas selama saya 
mengikuti pendidikan. 

Kepala Laboratorium Kimia Medisinal, Fakultas Farmasi 
Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Bambang Soekardjo, Apt., SU, 
dan staf pengajar di Laboratorium Kimia Medisinal, Prof. Dr. H. 
Purwanto, Apt., Drs. Suko Hardjono, Apt., MS, Drs. Robby 
Sondakh, Apt., MS, Drs. Bamblmg Tri Purwanto, Apt., MS, Ir. Rully 
Susilowati, MS, dan Dra. Nuzul Wahyuning Dyah, Apt., MSi, atas 
segala bantuan, toleransi dankerja samanya selama ini dan berbagi 
dalam suka dan duka, sehingga saya dapat mencapaijenjang seperti 
sekarang ini. Semoga kerja sama, kekompakan dan saling 
pengertian yang terbina selama ini dapat menjadi semakin kokoh. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada tempatnyalah say a 
ungkapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan rasa 
hormat yang setinggi-tingginya kepada semua guru-guru saya, yang 
telah mendidik dan mengajar saya pada beberapa jenjang 
pendidikan, mulai TK dan SR I di Randublatung, SMPN I Blora, 
SMAN Blora, sampai Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 
Surabaya. Tanpa bimbingan, petuah dan arahan beliau-beliau, 
kiranya saya tidak mungkin menjadi seperti yang sekarang ini. 

Terima kasih yang ti 
setinggi-tingginya juga say 
Apt, sebagai Promotor, 
Reksohadiprodjo, Apt., al 
dengan sungguh-sungguh 
memberikan bimbingan, idi 
dan nasehat, yang sangat 
Doktor. 

}(husus kepada Prof. 
penghargaan yang setinggi 
terhingga karena beliaul 
menerima saya sebagai s 
mengarahkan saya untuk. 
membimbing Tesis S2, d, 
doktor. Semoga budi baik 
balasan yang setimpal dari 

Kepada Prof. Dr. H. B 
sampaikan penghargaan y 
yang tiada terhingga k 
memberikan ide-ide dan 8 

keilmuan Kimia Medisin 
penelitian-penelitian pen 

Ueapan terima kasih 
Ketua Lembaga Peneliti 
Unair, Prof. Dr. H. Noor Cb 
peluang kepada saya unt' 
kompetitif di tingkat nasio: 
Hibah Bersaing, Riset U 
BPPT, sehingga dengan 
menyelesaikan pendidikan 
masih aktif melakukan be: 

Tak lupa saya ueap 
sebesar-besarnya kepada 
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. . a Farmasi Prof. Dr. H. 
an kesediaannya untuk 

ini, perkenankan saya 
hargaan yang setinggi

a Universitas Airlangga 
r. 	H. Soedijono, dr, yang 
saya untuk mengikuti 

Universitas Airlangga 
H. Fasich, Apt., yang telah 

mengikuti pendidikan 

sinal, Fakultas Farmasi 
ang Soekardjo, Apt., SU, 

ia Medisinal, Prof. Dr. H. 
, Apt., MS, Drs. Robby 

anto, Apt., MS, Ir. Rully 
. g Dyah, Apt., MSi, atas 
ya selama ini dan berbagi 

t mencapai jenjang seperti 
ekompakan dan saling 

t menjadi semakin kokoh. 
i, pada tempatnyalah say a 
tulus-tulusnya dan rasa 
mua guru-guru saya, yang 
pada beberapa jenjang 
ublatung, SMPN I Blora, 
i Universitas Airlangga 

an arahan beHau-beliau, 
rti yang sekarang ini. 

Terima kasih yang tiada terhingga. dan penghargaan yang 
setinggi-tingginyajuga saya sampaikan kepada Prof. Drs. Soemadi, 
Apt, sebagai Promotor, dan Prof. Dr. RM. Moch. Samhoedi 
Reksohadiprodjo, Apt., almarhum, sebagai Ko-Promotor, yang telah 
dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian Berta kesabaran, 
memberikan bimbingan, ide-ide, wawasan, arahan, saran, dorongan 
dan nasehat, yang sangat berguna dalam menyelesaikan Program 
Doktor. 

Khusus kepada Prof. Drs. Soemadi, Apt., saya sampaikan 
penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang tiada 
terhingga karena beliaulah yang membimbing Skripsi S1 saya, 
menerima saya sebagai star pengajar di bagian Kimia Farmasi, 
mengarahkan saya untuk mendalami bidang ilmu Kimia Medisinal, 
membimbing Tesis S2, dan sebag8i promotor dalam program 
doktor. Seinoga budi baik dan amalan beliau tersebut mendapat 
balasan yang setimpal dari Tuhan YME. 

Kepada Prof. Dr. H. Bambang Soekardjo, Apt., SU, juga saya 
sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih 
yang tiada terhingga karena beliaulah yang membimbing, 
memberikan ide-ide dan secara bersama-sama mengembangkan 
keilmuan Kimia Medisinal, menulis buku ajar, dan melakukan 
penelitian-penelitian pengembangan obat. 

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada mantan 
Ketua Lembaga Penelitian Unair dan Dekan Fakultas Farmasi 
Unair, Prof. Dr. H. Noor Cholies Zaini, Apt., yangtelah memberikan 
peluang kepada saya untuk memperoleh dana-dana penelitian 
kompetitif di tingkat nasional, seperti Penelitian Dasar, Penelitian 
Hibah Bersaing, Riset Unggulan Terpadu, dan kerja sama dengan 
BPPT, sehingga dengan dana-dana tersebut saya berhasil 
menyelesaikan pendidikan program doktor, serta sampai sekarang 
masih aktif melakukan berbagai penelitian pengembangan obat. 

Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang 
sebesar-besarnya kepada guru-guru saya waktu mengikuti Mid 
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. 

: 

Career Training in Pharmacochemistry di Yogyakarta, yaitu Prof. 
Dr. H. Timmerman, Prof. Dr. R. Rekker, Dr. A. Verloop, Dr. J. 
Velema, Dr. H. van der Goot, Prof. Dr. N. Vermuelen, Prof. Dr. A. 
Bast, Prof. Dr. Sarnhoedi Reksohadiprodjo (aIm) dan Prof. Drs. 
Sardjoko (alm), dari beliau-beliau tersebut saya menerlma bekal 
pengetahuan tentang Kimia Medisinal, dan menginspirasi saya 
beserta teman-teman di ex. Lab. Kimia Medisinal untuk membuat 
buku teks Kimia Medisinal, yang dijadikan buku ajar untuk Mata 
Ajaran Kimia Medisinal di hampir semua Fakultas Farmasi di 
Indonesia. 

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada teman-teman 
sejawat, karyawan dan mabasiswa di Fakultas Farmasi Universitas 
Airlangga yang telah memberikan bantuan dan kerja sama yang 
amat baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tanpa bantuan dan 
kerja sarna dari Bapak-Ibu dan Saudara, maka jabatan akademik 
tertinggi ini tidak akan saya peroleh. 

Kepada yang terhotmat seluruh Panitia Peresmian Jabatan 
Guru Besar, yang diketuai oleh sejawat Marcellino Rudyanto, Apt., 
MSL, Ph.D, drg. Bagus, beserta Tim Paduan Suara Fakultas 
Kedokteran Gigi dan Fakultas·Farmasi Unair, saya ucapkan terima 
kasih yang setulus-tulusnya atas kesediaannya membantu 
terselenggarakannya aeara ini. Semoga budi baik saudara 
mendapat pahala dari Allah SWT. 

Hadirin yang saya muliakan, 

Pada kesempatan ini pula saya sampaikan rasa hormat dan 
penghargaan yang tiada terhingga, beserta kasih sayang dan 
sembah sujud kepada ayahanda Tajib Siswodihardjo (almarhum) 
dan Ibunda Hj. Siti Wuryani, yang sangat saya eintai, yang telab 
mendldik dan membesarkan saya dengan penuh rasa kasih sayang 
yang tulus ikhlas, serta tak henti-hentinya memohon dan berdoa 
kepada Allah SWT, agar ananda menjadi manusia yang dapat 

membanggakan keluarga,i 
semoga amal ibadah dan 

diampuni dosanya. 
Sembah sujud dan uc 

saya sampaikan kepa 
Donohoesodo, dr (almarh 
yang telah memberika 
semangat, sehingga saya 
beliau mendapat imbalan 

Kepada semua saudar 
saya sampaikan terima 
yang diberikan kepada k 

Rasa terima kasih y 
yang tercinta Mundi Sri 
dan Frea, yang telah 
kehidupan, dalam suka 
banyak berkorban, me 
memberikan dorongan se~ 
berhasil seperti sekarang i 
limpahan nikmat, taufik·} 
kita sekeluarga. 

Akhirnya kepada had: 
bersabar mendengarkan 
Guru Besar pada han ini, 

besarnya, dan Mohon mlU 
Semoga Allah Yang 1\1 

setimpal atas amal dan bue 
rakhmat-Nya kepada kits 

Wabillahitaufiq wal hiday 


Wassalamu'alaikum Wara 
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rdi Yogyakarta, yaitu Prof. 
:ker, Dr. A. Verloop, Dr. J. 
N. Vermuelen, Prof. Dr. A. 
rodjo (aIm) dan Prof. Drs. 
lebut saya menerima bekal 
U, .dan menginspirasi saya 
Medisinal untuk membuat 
ikan buku ajar untuk Mata 
,mua Fakultas Farmasi di 

npula kepada teman-teman 
ikultas Farmasi Universitas 
~tuan dan kerja sam a yang 
m·hari. Tanpa bantuan dan 
~, maka jabatan akademik 

Peresmian Jabatan 
M.81'CelJlmO Rudyanto, Apt., 

membantu 
budi baa saudara 

J.llt"Q.U."U rasa hormat dan 
I\AQIA,.f-", kasih sayang dan 

Calmarhum) 
saya cintai, yang telah 

penuh rasa kasih sayang 
memohon dan berdoa 
manusia yang dapat 

membanggakan keluarga, berguna bagi bangsa, negara dan agama, 
semoga amal ibadah dan budi luhur beliau diterima Allah SWT dan 
diampuni dosanya. 

Sembah sujud dan ucapan terima kasih yang setulusnya juga 
saya sampaikan kepada ayahanda mertua H. Moenazir 
Donohoesodo, dr (almarhum), dan ibunda mertua Hj. Koesmau'nah, 
yang telah memberikan doa restu, bantuan, dan dorongan 
semangat, sehingga saya berhasil seperti ini, semoga budi luhur 
beliau mendapat imbalan dari Allah SWT, dan diampuni dosanya. 

Kepada semua saudara kandung, ipar, sepupu dan kepon8.kan, 
saya sampaikan terima kasih yang tiada terhingga atas bantuan 
yang diberikan kepada keluarga saya. 

Rasa terima kasih yang tulus say a sampaikan kepada istriku 
yang tercinta Mundi Sri Pangestuti, drg, serta anak-anakku Rendy 
dan Frea, yang telah mendampi~gi saya dalam mengarungi 
kehidupan, dalam suka dan duka selama 23 tahun, dan telah 
banyak berkorban, memohonkan doa, dan penuh keikhlasan 
memberikan dorongan seman gat selama saya meniti karir sehingga 
berhasil seperti sekarang ini. Marilah kita bersama bersyukur atas 
limpahan nikmat, taufik-hidayah, dan barokah Allah SWT kepada 
kita sekeluarga. 

Akhirnya kepada hadirin yang telah meluangkan waktu dan 
bersabar mendengarkan pidato peresmian penerimaan jabatan 
Guru Besar pada hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar
besarnya, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. 

Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan balasan yang 
setimpal atas amal dan budi book bapak dan ibu, serta melimpahkan 
rakhmat-Nya kepada kita semua. 

Wabillahitaufiq wal hidayah, walhamdulillahirobbil'alamin. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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RIWAYAT HIDUP 


-

DATA PRIBADI 

Nama Prof. Dr. Siswandono, Apt., MS. 
NIP 130809079 
Tempattranggal Lahir: BIora, 02 Oktober 1952 
Agama Islam 
Status Perkawinan Kawin 
Nama Isteri Mundi Sri Pangestuti, drg. 
NamaAnak 1. Rendy Revandana Bramantya 

2. Frea Astrilia Tamarina 
Pangkat/Golongan Pembina Tk I I !Vb, TMT 1 Oktober 1999 
Jabatan Guru Besar, TMT 1 Juni 2004 
Alamat Rumah Jl. Ketintang Timur PTT No.5, 

Surabaya, 60231 
Alamat Kantor Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 

Jl. Dharmawangsa Dalam, Surabaya, 60286 

RIWAYAT PENDIDlKAN 

1. Pendidikan Dasar dan Menengah 

Tahun 1963 : Tamat SRN I Randublatung, Blora 

Tahun 1967 : Tamat SMPN I, Blora 

Tahun 1970 : Tamat SMAN, Blora 


2. Pendidikan Tinggi 

Tahun 1978 : Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Unair 
Tahun 1979 : Apoteker, Fakultas Fannasi Unair 
Tahun 1988 : Magister Sains, Program Studi Farmasi Fakultas 

Pascasarjana Unair 
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Tahun 1999 : Doktor, Program Studi MIPA Program 3. Jabatan StruktUl" 
Pascasarjana Unair 

Tahun 2004 : Kep. 
Un . 

3. Pendidikan Tambahan/Kursus 

1983-1984 	 : Program Akta Mengajar V, di Universitas KEANGGOTAAN ORi 
Airlangga, Surabaya 

Tahun 1980 - sekarang
1986-1987 : 	Mid Career Training in Pharmacochemistry, UGM

Tahun 1985· sekarang 
Vrije Universiteit Amsterdam, Yogyakarta 

Tahun 1986 • sekarang 

RIWAYAT PEKERJAAN 
Tahun 1987-1997 

1. 	 Pangkat dan Golongan Tahun 2001 - sekarang 
Tahun2001- sekarangTahun 1980 : Penata MudaiGoi. IlIa 


Tahun 1982 : Penata Muda Tk I/GoL IIIb 

Tahun 1984 : PenatalGol lIIc 


PENGHARGAANTahun 1987 : Penata Tk l/GoI. HId 
Tahun 1991 : Pembina/Gol. IVa Tahun 2001 : Satyi 
Tahun 1999 : Pembina Tk I/Go1.!Vb 

2. Jabatan Fungsional 
1. Karya Penelitian 

Tahun 1980 : Asisten Ahli Madya 
Sebagai Ketua Pe

Tahun 1982 : Asisten Ahli 
Tahun 1998 	 : Sin

Tahun 1984 : Lektor Muda 

Tahun 1987 : Lektor Madya 

Tahun 1991 : Lektor 

Tahun 1999 : Lektor Kepala Madya 


Tahun 1999
Tahun 2000 : Lektor Kepala 

Tahun 2004 : Guru Besar 
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Studi MIPA Program 

19ajar V, di Universitas 

~pharmacochemistry, UGM
sterdam., Yogyakarta 

3. 	 Jabatan Struktural 

Tahun 2004 : Kepala Bagian Kimia Farmasi, Fakultas Farmasi 
Unair 

KEANGGOTAAN ORGANISASI PROFESI 

Tahun 1980 - sekarang : Anggota Ikatan SaIjana Farmasi Indonesia 
Tahun 1985 - sekarang : Anggota Himpunan Kimia Indonesia 
Tahun 1986 - sekarang : Anggota Perhimpunan Peneliti Bahan 

Obat Alam 
Tahun 1987-1997 : Ketua ISFI Cabang Surabaya 
Tahun 2001 - sekarang : Wakil Ketua I, BPD ISFI Jawa Timur 
Tahun 2001 - sekarang : SekretarisPersatuanAhliKimiaMedisinal 

Indonesia 

PENGHARGAAN 

Tahun 2001 : Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (darl Presiden RI) 

KARYA PENELITIAN/KARYA ILMIAHIPUBLIKASI 

1. 	Karya Penelitian 

Sebagai Ketua Peneliti: 
Tahun 1998 : Sintesis senyawa baruturunan asil dan benzoil

N-urea untuk optimasi aktivitas penekan sistem 
saraf pusat (Riset Unggulan Terpadu VI-I, 
Menristek) 

Tahun 1999 : Sintesis senyawa baru turunan asil dan benzoil
N-ureauntuk optimasi aktivitas penekan sistem 
saraf pusat (Riset Unggulan Terpadu VI:·2, 
Menristek) 
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Tahun 2000 : Sintesis senyawa baru turunan asil dan benzoil
N-urea untuk optimasi aktivitas penekan sistem 
saraf pusat (Riset Unggulan Terpadu VI-3, 
Menristek) 

Tahun 2002 : Sintesis senyawa baru turunan benzoil-N
sefradin untuk meningkatkan aktivitas terhadap 
bakteri Gram-positif dan Gram-negatif 
(Penelitian Hibah Bersaing X-I, DP3M) 

Tahun 2002 : Sintesis simvastatin dari lovastatin (Kerja sama 
dengan Divisi Biotek BPPT) 

Tahun 2003 : Sintesis senyawa baru turunan benzoil-N
sefradin untuk meningkatkan aktivitas terhadap 
bakteri Gram-positif dan Gram-negatif 
(Penelitian Hibah Bersaing X-2. DP3M) 

Tahun 2003 : Sintesis turunan simvastatin (Kerja sama 
dengan Divisi Biotek BPPT) 

Tahun 2004 : Sintesis. simvastatin danderivat simvastatin 
(Kerja sama dengan Divisi Biotek BPPT) 

Sebagai Peneliti Pembantu: 
Tahun 1994 : Hubungan antara hasil penetapan kadar 

senyawa aktifkloramfenikol dan tetrasiklin Hel 
secara spektrofotometrik dengan aktivitas 
antibakterinya terhadap Staphylococcus aureus 
(DIP OPF-Unair) 

Tahun 1995 : Penggunaan metode spektrofotometri dengan 
pereaksiCu (n) untuk penetapan kadar senyawa 
aktif amoksisilin (DIP OPF-Unair) 

Tahun 1997 : Modiflkasi struktur benzoil-N-ampisilin untuk 
mendapatkan aktivitas optimal terhadap 
beberapa bakteri Gram-positif dan Gram-negatif 
(DIP APBN-DP3M) 

Tahun 1998 : Sintt 
amol 
terha 
(Rise 

Tahun 1999 : SintE 
amok 
terhai 
(Rise 

Tahun2000 : Sinte 
amok 
terha( 
(Riseti 

2. Publikasi Dmiah dal 

Tahun I Penulis 
1998 Siswandono I Pe~ 

suU 
anti 
Sini 
tun 
ujic 
sisti 
Sini 
tun 
arne 
akti 

*h 
aen. 

IPe~ 
anti 
quit: 

Sint 
turn 
uji a 
si8tE 
Sint 
KIm 
Akti 
Kool 
Men 

1999 	 Siswandono, 
Soemadi, 
M.Soedjak 

1999 	 B.Soekardjo, 
Siswandono, 
Marijam P. 

2001 I Siswandono 

2001 	 Siswandono, 
Soemadi, 
SamhoediR, 
M. Soedjak 

2001 Siswandono, 
Soemadi, 
SamhoediR. 
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u turunan asi1 dan benzoil
Iiaktivitas penekan sistem 
Unggulan Terpadu VI-3, 

.aru turunan benzoil-N
Igkatkan aktivitas terhadap 
itif dan Gram-negatif 
ersaing X-i, DP3M) 
rJari lovastatin (Kerja sama 
tBPPT> 
~aru turunan benzoil-N
Igkatkan aktivitas terhadap 
itifdan Gram-negatif 
ersaing X-2, DP3M) 
limvastatin (Kerja sama 
~BPPT) 

~ danderivat simvastatin 
Divisi Biotek BPPT) 

hasH penetapan kadar 
'entkoldan tetrasiklin HCl 

etrik dengan aktivitas 
Staphylococcus aureus 

nzoil·N-ampisilin untuk 
vitas optimal terhadap 

-positifdan Gram-negatif 

Tahun 1998 : Sintesis senyawa baru turunan benzoil-N
amoksisilin untuk meningkatkan aktivitas 
terhadap bakteri Gram-positifdan Gram-negatif 
(Riset Unggulan Terpadu VI-I, Menristek) 

Tahun 1999 : Sintesis senyawa baru turunan benzoil-N
amoksisilin untuk meningkatkan aktivitas 
terhadap bakteri Gram-positif dan Gram-negatif 
(Riset Unggulan Terpadu VI-2, Menristek) 

Tahun 2000 : Sintesis senyawa baru turunan benzoil-N
amoksisilin untuk meningkatkan aktivitas 
terhadap bakteri Gram-positif dan Gram-negatif 
(Riset Unggulan Terpadu VI-3, Menristek). 

2. Publikasi Dmiah dalam Jurnal 

Tahun Penulis Judul Ma,;a1ah1Jurnai 
1998 Siswandono Pengembangan turunan 

sulfonilurea sebagai obat 
antidiabetes 

Jurnal Ilmiah Unika 
Widya Mandala, Ed. 
No.OOB 

1999 Siswandono, 
Soemadi, 
M. Soecljak 

Sintesis empat senyawa 
turunan benzoil-urea dan 
uji aktivitasnya pada 
sistem sarm pusat 

Jurnal Penelitian 
Universitas 
Airlangga, Vol. 7, 
No.2 

1999 B.Soekarcljo, 
Siswandono, 
MarijamP. 

Sintesis tiga senyawa 
turunan benzoil-N
amoksisilin dan uji 
aktivitas antibakterinya 
terhadap Pseudomonas 
curuginasa 

Jurnal Penelitian 
Universitas 
Airlangga, Vol. 7, 
No.2 

2001 Siswandono Pengembangan ohat 
antiinfeksi turunan 
quinolon 

Artocarpua, Media 
Pharmaceutica 
Indonesiana, Vol. 1, 
No.2 

2001 Siswandono, 
Soemadi, 
SamhoediR, 
M. Soecljak 

Sintesis empat senyawa 
turunan ureida asiklik dan 
uji aktivitasnya pada 
sistem sarm pusat 

M~alah Farmasi 
Airlangga, Vol. 1 
No.3 

2001 Siswandono, 
Soemadi, 
SamhoediR. 

Sintesis Turunan 
Klorobenzoilurea dan Uji 
Aktivitas Gangguan 
Koordinasi Gerak pada 
Mencit (Mus Musculus) 

Jurnal Biosains 
Pascasar,jana, Vol. 3, 
No.1 
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Tahun PenaIU Judul MJgalablJurnal 
2002 Siawandono, 

Soemadi, 
Samhoedi R. 

Hubungan kuantitatif 
struktur-aktivita& turunan 
benzoilurea 

~alah Farmasi 
Airlangga, Vol. 2 
No.1 

2002 B. Soekart\io, 
Siswandono 

Sintesis turunan benzoil-
N -amokaisilin dan uji 
aktivitas antibakteri 
terhadap Pseudo-mo1l4B 
aeruginosa AITC9027 

Majalah Farmasi 
Airlangga, Vol. 2 
No.1 

2002 Siswandono Pengembangan Senyawa 
Antagonis Angiotensin 
Sebagai Obat 
Antihipertensi 

~alah Farmasi 
Airlangga. Vol. 2 
No.2 

2002 Siswandono Pengembangan Senyawa 
Pen~batHMcrCoA 
Reduktase sebagai 
antilipemik 

Artocarpus, Media 
Pharmaceutica 
Indonesians., Vol. 2, 
No.2 

2003 Siswandono, 
A. Basori, 
R.Sondakh 

Uji aktivitas antikejang 
turunan benzoilurea 
terhadap mencit (Mus 
musculus) 

~alah Farmasi 
Airiangga, Vol. 3 
No.1 

2003 Siswandono Sintesis Benzoilurea dan 
Uji Aktivitas Penekan 
Sistem Saraf Pusat pada 
Mendt (Mus Musculus) 

Jumal Biosains 
Pascasarjana, Vol. 5, 
No.1 

2003 Siswandono, 
B.Soekart\io, 
SukoH, 
RullyS 

Sintesis Benzoil-N-
Sefradin dan Uji Aktivitas 
Antibakterinya terhadap 
Staphylqcoccus Aureus 
dan Pseudomo1l4B 
Aeruginosa 

Jumal Biosains 
Pascasarjana, Vol. 5, 
No.1 

3. Publikasi Dmiah dalam bentuk Buku 

Tahun 1995 : KimiaMedisinal (ISBN 979-80007-77-8), Buku 
teks untuk Pendidikan Tinggi (World Bank 
Education XXI Project), Airlangga University 
Press 

Tahun 1998 : Prinsip-Prinsip Rancangan Obat (ISBN 979
8990-25-0) (Editor), Airlangga University Press. 
Penulis Utama: 5 topik 
Penulis Pembantu: 2 topik 

Tahun 2000 : Kimi 
(Edit 

Tahun2000 

Tahun2002 

Arnstl 

RlNGKASAN KARYA P 
PUBLIKASI 

Karya Penelitian 

1. Peneliti Utama 
2. Peneliti Pembantu 

Karya Ilmiah 

1. Penulis Utama 
2. Penulis Pembantu 

Publikasi Bulm 

1. Pengarang Utama 
2. Editor 
3. Penulis Topik 

....... 
 -
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r 


Majalah Farmasi 
Airlangga, Vol. 2 
No.2 

Jumal Biosains 
Pascasarjana, Vol. 5, 
No.1 

Buku 

979-80007-77-8), Buku 
Tinggi (World Bank 
Airlangga University 

IUT£l:I[J.TLIl(£TL Obat (ISBN 979

Tahun 2000 : Kimia Medisinal I (ISBN 979-8990-55-2) 
(Editor), Airlangga University Press 

Penulis Utama: 4 topik 
Penulis Pembantu: 2 topik 

Tahun 2000 : Kimia Medisinal II (ISBN 979-8990-56-0) 
(Editor), Airlangga University Press 
Penulis Utama: 4 topik 
Penulis Pembantu: 1 topik 

Tahun 2002 : Eugenol, Monograf (Penulis kedua), dalam 
Brittain HG (Ed), 2002, Analitical Profiles of 

Drug Subtances and Excipients, Academic Press, 

Amsterdam (ISBN 0-12-260829-1) 

RINGKASAN KARYA PENELITIAN/KARYA ILMIAH/ 
PUBLIKASI 

Karya Penelitian 

1. Peneliti Utama : 42 judul 
2. Peneliti Pembantu : 17 judul 

KaryaDmiah 

1. Penulis Utama : 23 judul 
2. Penulis Pembantu : 8 judul 

Publikasi Buku 

1. Pengarang Utama : 1 buku 
2. Editor : 3 buku 
3. Penulis Topik : 20 topik 

33 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

 
PIDATO GURU BESAR

PERAN KIMIA MEDISINAL...  
SISWANDONO




