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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nigella sativa adalah tumbuhan dengan banyak manfaat. Penelitian 

farmakologis tumbuhan ini telah banyak dilakukan dalam dua dekade terakhir. 

Nigella sativa memiliki khasiat diantaranya adalah stimulan peningkat imunitas 

tubuh, antihistamin, anti-diabetes, anti-hipertensi, anti inflamasi, antimikroba, dan 

antitumor (Mbarek et al., 2007). 

Jintan hitam juga dikenal untuk menjaga memperbaiki dan meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit, selain itu juga berkemampuan 

meningkatkan produksi ASI yang ditunjukkan dengan kombinasi lipid portion dan 

struktur hormon dalam jintan hitam (Rasyidi, 2009). 

Berdasarkan penelitian Qadhy di Amerika efek jintan hitam yang lainnya 

adalah memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh 

terhadap berbagai penyakit. Selain itu biji jintan hitam juga mengandung minyak 

eter yang dapat membantu pencernaan dan mengurangi masalah usus.  

Bukti-bukti ilmiah tersebut menjadikan masyarakat semakin tertarik untuk 

mengkonsumsi biji Nigella sativa. Masyarakat bahkan memanfaatkan Nigella 

sativa sebagai suplemen makanan yang diminum setiap hari dengan dosis yang 

relatif tinggi. 

Biji jinten hitam mengandung 36%-38% minyak lemak, alkaloid (nigellon 

dan nigellidin), flavanoid glikosida, triterpen saponin dan 2,5%-0,4% minyak 

atsiri. Minyak lemak sebagian besar terdiri delapan asam lemak, yakni linoleic 

acid (55,6%). Oleic acid (3,4%), eicosaidienoic acid (3,1%), lauric acid (0,6%), 

dan linoleic acid (0,4%). Minyak  atsiri terdiri dari beberapa komponen namun 

yang paling banyak adalah thymoquinone (57,0%-27,8%), p-cymene (15,5%-

7,1%), carvacrol (11,6%-5,8%), 4-terpineol (6,6%-2,0%), carvone (4,0%), trans-

anethole (2,3%-0,25%), longifoline (8,0%-1,0%), thymol, dithymoquinone, dan 

thimohidroquinone (Al-jazzir, 2000). 

Aktivitas flavonoid kemungkinan disebabkan oleh kemampuannya untuk 

membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut dengan dinding 



2 

 

 

sel, bersifat lipofilik sehingga akan merusak membran bakteri (Volk and Wheeler, 

2003). 

Kandungan jintan hitam (Nigella sativa) yang lain adalah triterpen 

saponin, mekanisme saponin sebagai anti mikroba adalah terjadinya ikatan antara 

saponin dengan sterol (protein bakteri) pada permukaan membran sel bakteri 

sehingga merusak membran plasma, sel lisis dan mati (Suparjo, 2008). 

Kandungan utama dalam minyak atsiri biji jinten hitam yang di duga 

memilik efek antimikroba adalah timokuinon, ditimokuinon, terpenoid, anetol 

yang merupakan turunan fenol dan timol merupakan golongan alkohol. 

Timokuinon dan ditimokuinon merupakan senyawa karbon dan komponen 

aktif utama minyak atsiri dari biji jintan hitam. Aktivitas antibakterinya melalui 

mekanisme denaturasi protein dinding dan hambatan adhesi sel mikroba. 

Timokuinon menunjukkan sifat selektif antimikroba, hal ini ditunjukkan dengan 

aktifitas bakterisidal pada 7 dari 11 galur uji dengan nilai MIC (minimum 

inhibitory concentration) dan MBC (minimum bactericidal concentration) 

berkisar antara 8 sampai 32 µg/ml dan 8 sampai 64 µg/ml (Chaieb et al. 2011). 

Terpenoid mempunyai aktivitas antimikroba dengan dugaan mekanisme 

seperti cymene yaitu merusak fraksi lipid membran sitoplasma (Naim, 2002). 

Menurut siswandono (2000), turunan fenol berinteraksi dengan sel bakteri melalui 

proses absorbsi yang melibatkan ikatan hidrogen. Sedangkan timol mekanisme 

kerjanya berikatan dengan fraksi lipid membran sitoplasma sehingga terjadi 

perubahan permeabilitas membran yang menimbulkan kebocoran organel 

intraseluler (Trombetta, 2005).  

Baik ekstrak biji maupun minyak tanaman jinten hitam menunjukkan 

aktivitas antimikroba terhadap 260 isolat bakteri resisten antibiotik yang diuji oleh 

Bilal et al. (1996). Aktivitas antimikrobia pada Nigella sativa tersebut terjadi pada 

hampir seluruh bakteri Gram positif dan beberapa strain ber-Gram negatif pada 

isolat-isolat yang diuji. Aktivitas paling tinggi diketahui pada strain 

Staphylococcus aureus, baik yang resisten terhadap methicillin maupun yang 

sensitif. Staphyllococcus epidermidis, beta dan alfa Streptococcus haemolitic, 

Neiserria patogen, Haemophyllus influenzae, Brucella melitensis dan 

Streptococcus faecalis. 
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Berdasarkan penelitian Hosseinzadeh  (2007) menunjukkan bahwa secara 

in vivo ekstrak biji jintan hitam memiliki efek antimikroba terhadap gram positif 

(Staphilococus aureus) dan bakteri gram negatif (Escherichia coli). Sedangkan 

Menurut Ahmad et. al (2001) ekstrak etanol dan minyak atsiri biji jintan hitam 

berefek dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus, Salmonella 

paratyphy dan Shigella dysentriae. 

Berdasarkan berbagai penelitian membuktikan bahwa Nigella sativa  

memiliki aktivitas antibakteri dan bahkan sebagian obat antibiotik memiliki efek 

letal yang lebih tinggi jika dikombinasikan dengan minyak Nigella sativa maka 

diperlukan standarisasi dosis untuk menghindari efek negatif Nigella sativa 

terhadap flora normal dalam saluran pencernakan, akibat penggunaannya dengan 

dosis yang berlebihan. 

Di sisi lain pada penggunaan beberapa jenis antibiotik yang bersifat 

bakterisidal yaitu mempunyai efektivitas membunuh bakteri, terlebih lagi 

antibiotik yang mempunyai spektrum luas akan membunuh bakteri gram positif 

maupun gram negatif baik yang patogen ataupun yang bermanfaat bagi tubuh 

seperti bakteri probiotik, hal ini dapat memberikan kerugian bagi tubuh. 

Penggunaan suatu antibiotik untuk terapi perlu didasari pada berbagai 

pertimbangan khusus menuju penggunaan antibiotika secara rasional. Asas 

penggunaan rasional suatu antibiotika adalah tepat indikasi,tepat dosis, tepat 

penderita, tepat lama penggunaan, tepat rute pemberian, dan efek samping yang 

minimal (WHO, 2009). Penggunaan antibiotika yang tidak tepat akan 

menimbulkan dampak negatif, diantaranya dapat menimbulkan efek samping dan 

reaksi toksik, flora normal usus sering dimodifikasi sehingga meninggkatkan 

kemungkinan untuk terjadi superinfeksi, serta muatan mikroba yang resisten 

sering terseleksi dari populasi bakteri sehingga merupakan ancaman bahaya 

individual atau epidemologik Wattimena dkk.(1991).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Eman (2009), Nigella sativa yang 

dikombinasikan dengan beberapa obat antibiotik (ampisilin, cephalexin, 

klurampenikol, tetrasiklin, gentamisin, dan ciproploksasin) akan menunjukkan 

reaksi yang sinergis dalam membunuh bakteri terutama pada S. aureus. 
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Mengingat hal ini maka diperlukan takaran yang tepat untuk konsumsi 

Nigella sativa sebagai bahan terapi kesehatan sehingga tidak mengganggu 

kestabilan flora normal termasuk bakteri probiotik dalam saluran pencernakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak etanol jinten hitam (Nigella sativa) yang di kombinasikan 

dengan antibiotik berpengaruh terhadap profil bakteri probiotik secara in vivo 

disaluran pencernaan mencit (Mus musculus). 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak etanol biji jintan 

hitam (Nigella sativa) yang di kombinasikan dengan antibiotik dalam saluran 

pencernakan Mus musculus secara in vivo. 

 

1.4 Hipotesis 

 Penggunaan ekstrak etanol biji jintan hitam (Nigella sativa) yang 

dikombinasikan dengan antibiotik tidak mempengaruhi profil flora normal 

khususnya bakteri probiotik pada mencit (Mus musculus). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat 

tentang takaran konsumsi kapsul serbuk Nigella sativa kepada konsumen yang 

selama ini secara teratur mengkonsumsi kapsul serbuk Nigella sativa. Penelitian 

juga memberikan informasi di bidang kesehatan yang bermanfaat untuk 

mengoptimalkan manfaat Nigella sativa bagi tubuh dan mengantisipasi 

ketidakseimbangan flora normal di dalam saluran pencernakan manusia akibat 

kesalahan pola konsumsi Nigella sativa. 

 


