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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kornea merupakan salah satu bagian dari segmen anterior mata. Kornea 

merupakan bagian yang sangat jernih, sedikit saja gangguan yang mempengaruhi 

kejernihan kornea ini dapat berpengaruh pada lapangan pengelihatan (Eva, 2009). 

Tingkat prevalensi kekeruhan kornea di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 

angka 5,5 persen. Prevalensi tertinggi kasus kekeruhan kornea ditemukan di Bali 

(11,0%), diikuti oleh DI Yogyakarta (10,2%) dan Sulawesi Selatan (9,4%). 

Prevalensi kekeruhan kornea terendah dilaporkan di Papua Barat (2,0%) diikuti 

DKI Jakarta (3,1%) (Riskesdas, 2013). 

Salah satu penyebab dari kekeruhan kornea ini merupakan adanya trauma 

kimia pada kornea mata. Trauma kimia tersebut baik yang berupa zat asam 

maupun basa merupakan salah satu kegawatdaruratan di bidang oftalmologi dan 

sering terjadi (Emilijah, 2008).  

Penanganan dini pada trauma secara tepat dapat mencegah terjadinya 

penurunan fungsi penglihatan hingga kebutaan. Terapi trauma kimia masih terus 

berkembang (Saleh and Pradiptya, 2008). Penatalaksanaan utama setelah diirigasi 

untuk menetralkan pH mata adalah dengan memberikan obat penurun inflamasi 

berupa kortikosteroid topikal (Colatrella and Varanelli, 2013). 

Pengobatan dengan kortikosteroid topikal ini ternyata memiliki efek samping 

yang merugikan bila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dalam berbagai 

penelitian menunjukkan kortikosteroid topikal ini dapat meningkatkan tekanan 
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intra okuli bola mata yang bila terus berlanjut akan mengakibatkan glaukoma 

(Comstock and Decory, 2012). Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 34 

pasien menggunakan kortikosteroid topikal yang dievaluasi setiap 3 bulan selama 

18 bulan, terjadi peningkatan tekanan intra okuli bola mata, menyempitnya lapang 

pandang, dan kelainan pada gambaran optic disc rasio (Sihota, et al. 2008).      

Nigella sativa atau biasa dikenal dengan nama jinten hitam atau 

habbatussauda dalam bahasa arab merupakan tumbuhan yang dipercaya dapat 

menyembuhkan segala jenis penyakit, seperti dalam hadits Bukhari no. 592 yang 

artinya, “Di dalam habbatussauda itu terdapat obat untuk segala macam penyakit 

kecuali kematian”. Hal ini semua tentu saja berdasarkan kehendak Allah SWT. 

yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit yang diderita hamba-Nya 

(Gray, 2010). 

Dalam beberapa penelitan mengenai Nigella sativa secara luas telah diketahui 

dapat digunakan sebagai anti bakterial, analgesik, dan anti inflamasi. Bahkan 

dalam beberapa penelitian dapat memberikan pengaruh sebagai anti diabetik, anti 

hipertensi, anti diare, anti mikroba, renal protektif, anti oksidan, dan anti kanker 

(Ahmad, et al, 2013). Dalam hasil penelitian Sylvestris, 2012 jinten hitam 

(Nigella sativa)  dapat menurunkan faktor-faktor inflamasi pada tikus model 

menopause. 

Dalam berbagai penelitian mengenai manfaat Nigella sativa, masih sedikit 

sekali penelitian yang menerangkan mengenai zat aktif Nigella sativa yang 

digunakan, dosis aman terapi, dosis letal, lama pemberian, maupun ragam sediaan 

yang digunakan. Bahkan belum ada penelitian khusus mengenai sediaan topikal 
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tetes mata, khususnya mengenai anti inflamasi pada kornea tikus putih jantan 

(Rattus novergicus) strain wistar. 

Oleh karena banyaknya manfaat yang dimiliki oleh Nigella sativa ini dan 

masih sedikitnya penelitian mengenai manfaat Nigella sativa secara topikal tetes 

mata, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang perbandingan 

pemberian ekstrak biji jinten hitam (Nigella sativa) topikal dengan 

dexamethasone topikal terhadap ekspresi TNF-α pada kornea tikus putih jantan 

(Rattus novergicus) strain wistar model inflamasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan pemberian ekstrak biji jinten hitam (Nigella sativa) 

topikal dengan dexamethasone topikal terhadap ekspresi TNF-α pada kornea tikus 

putih jantan (Rattus novergicus) strain wistar model inflamasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

     Mengetahui perbandingan pemberian ekstrak biji jinten hitam (Nigella 

sativa) topikal dengan dexamethasone topikal terhadap ekspresi TNF-α pada 

kornea tikus putih jantan (Rattus novergicus) strain wistar model inflamasi. 

      1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui ekspresi TNF-α terhadap pemberian dexamethasone 0,1%     

topikal pada kornea tikus putih jantan (Rattus novergicus) strain wistar 

model inflamasi. 

b. Mengetahui  ekspresi  TNF-α  terhadap  pemberian  ekstrak  biji  jinten 

hitam (Nigella sativa) topikal pada kornea tikus putih jantan (Rattus 

novergicus) strain wistar model inflamasi.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

     Dapat menjadi landasan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut, 

khususnya mengenai pemberian ekstrak biji jinten hitam (Nigella sativa) 

topikal  dan dexamethasone  topikal  terhadap  ekspresi TNF-α  pada  kornea 

tikus  putih  jantan (Rattus novergicus) strain wistar model inflamasi. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

     Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terapi 

untuk inflamasi pada kornea. 




