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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, para pakar obat herbal sedang berlomba-lomba untuk 

mengembangkan formula obat tradisional dalam pengembangan penggunaan obat 

herbal khususnya di Indonesia. Berbagai riset dan penelitian banyak dilakukan 

oleh ilmuwan-ilmuwan di dunia untuk membuktikan potensi obat herbal yang 

lebih aman dan efektif digunakan bila dibandingkan dengan obat-obat kimia 

sintetik. 

Di Indonesia, sudah menjadi budaya bangsa bahwa keanekaragaman hayati 

dan hewani dimanfaatkan guna memelihara kesehatan dan mengobati penyakit. 

Namun, bahan baku obat yang berasal dari binatang dan batu-batuan mineral, 

jarang digunakan. Tumbuhan obat yang dinilai aman untuk digunakan tetap 

dilestarikan, sedangkan tumbuhan yang menyembuhkan tetapi dapat 

menimbulkan gangguan pada tubuh (efek samping) pada umumnya tidak 

digunakan (Dalimartha, 2003) 

Penggunaan obat tradisional di Indonesia pada hakekatnya merupakan 

bagian kebudayaan bangsa Indonesia. Keuntungan nyata dari penggunaan obat 

tradisional adalah efek samping yang relatif kecil dibandingkan obat modern, juga 

dapat digunakan sebagai senyawa penuntun untuk penemuan obat-obat baru. 

(Fitri, 2008) Meskipun secara empiris obat tradisional mampu menyembuhkan 

berbagai macam penyakit, tetapi khasiat dan keamanannya belum terbukti secara 

klinis, selain itu belum banyak diketahui senyawa-senyawa yang bertanggung 

jawab terhadap khasiat obat tradisional tersebut. 

Salah satu tanaman yang secara empiris banyak digunakan sebagai obat 

tradisional di daerah Timur Tengah dan Asia Tenggara khususnya di Indonesia 

adalah tanaman jinten hitam dan yang biasa digunakan dalam pengobatan adalah 

bagian bijinya. 

Jinten hitam dengan nama latin Nigella sativa Linn. ini memiliki banyak 

manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. Di seluruh dunia, atau di daerah Asia 
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Tenggara dan Timur Tengah khususnya, serbuk biji tanaman jinten hitam banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai 

macam  penyakit. Hal ini diperkuat dengan keyakinan masyarakat muslim 

terhadap sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa “ Habbatus sauda’ 

adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian.” (H.R. Muslim) 

Perkembangan teknologi kesehatan yang pesat diikuti dengan eksperimen, 

riset, dan penelitian telah membuktikan khasiat dari tanaman jinten hitam tersebut. 

Berdasarkan penelitian, jinten hitam bermanfaat sebagai antioksidan, antikanker, 

antikolesterol, antihistamin, analgesik, antibiotik, imunomodulator, dan 

sebagainya (Rhandawa & Al-Ghamdi, 2002). Para ilmuwan di Eropa baru-baru ini 

menyatakan bahwa jinten hitam (The Black Seed) bekerja sebagai antimikroba 

dan antimikotik (Hendrik, 2007). Salah satu kandungan jinten hitam adalah 

minyak atsiri. Komponen utama yaitu minyak atsiri (terdiri dari timokuinon, 

timohidrokuinon, ditimokuinon, timol) dan tanin terbukti mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri dan fungi, meskipun mekanisme aksi antimikroba dari 

senyawa-senyawa ini belum sepenuhnya bisa dijelaskan. (Mashhadian & 

Rakhshandeh, 2005; Al-Jabre et al., 2003). 

Jinten hitam yang awalnya dikonsumsi hanya untuk terapi suatu penyakit 

mulai berubah pola konsumsinya menjadi suplemen makanan yang saat ini 

bahkan diminum setiap hari dengan dosis yang tinggi. Mengingat berbagai 

penelitian membuktikan bahwa jinten hitam memiliki aktivitas antibakteri dan 

memiliki efek letal yang lebih tinggi jika dikombinasikan dengan antibiotik 

(Halawani, 2009, Abu-Zinadah, 2009). Hal tersebut menyebabkan terjadinya 

ancaman pada pertumbuhan mikroflora normal di saluran pencernaan manusia. 

Maka, direkomendasikan adanya penentuan kadar atau dosis standar dari jinten 

hitam yang tidak mengganggu pertumbuhan mikroflora normal khususnya bakteri 

probiotik seperti Lactobacillus acidophilus di dalam saluran pencernaan manusia.  

Sebagaimana telah diketahui bersama, bakteri-bakteri probiotik seperti jenis 

bifidobacterium dan lactobacillus merupakan bakteri yang bertempat di saluran 

pencernaan. Usus besar yang sehat harus mengandung probiotik (bakteri 

bersahabat) minimal 85% untuk mencegah kolonisasi mikroba buruk seperti E. 
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coli dan Salmonella sp yang menyebabkan diare, mual, sembelit, kembung, 

penyerapan makanan buruk dan masalah kesehatan lainnya. (Lovita, 2010) 

Lactobacillus acidophilus membantu pencernaan laktosa susu, merangsang 

respon kekebalan tubuh terhadap mikroorganisme yang tidak diinginkan dan 

membantu mengendalikan kadar kolesterol darah. Banyak publikasi yang 

menunjukkan bahwa Lactobacillus acidophilus menghasilkan zat seperti 

lactocidine atau  acidophiline yang  meningkatkan stamina dan kekebalan 

(Anonim, 2010). Oleh karena manfaat bakteri probiotik yang begitu besar dalam 

saluran pencernaan manusia dan ancaman yang timbul akibat perubahan pola 

konsumsi jinten hitam terhadap bakteri probiotik tersebut, maka perlu diteliti 

KHM (Kadar Hambat Minimum) dari biji tanaman jinten hitam sehingga 

didapatkan kadar yang aman dalam mengkonsumsinya. 

Pada penelitian ini digunakan fraksi n-heksana, etil asetat, dan etanol yang 

berfungsi untuk melarutkan zat antimikroba (timokuinon, timohidrokuinon) jinten 

hitam. Seperti diketahui bahwa fraksi pelarut yang digunakan memiliki tingkat 

kepolaran yang berbeda, n-heksana bersifat nonpolar, etil asetat bersifat semipolar 

dan etanol yang bersifat polar. Dengan adanya tingkat kepolaran yang berbeda-

beda pada tiap pelarut ini maka diharapkan zat-zat aktif yang terkandung pada biji 

jinten hitam lebih banyak yang terlarut. Zat yang bersifat nonpolar akan terlarut 

dalam n-heksana, zat yang semipolar akan terlarut dalam etil asetat, dan zat 

dengan sifat polar akan lebih banyak yang terlarut dalam etanol (Shakkashiri, 

2009). 

Dengan penelitian ini diharapkan akan diketahui kadar hambat minimal  

dari fraksi n-hekana, etil asetat, dan etanol biji jinten hitam terhadap bakteri 

probiotik khususnya Lactobacillus acidophilus. Hal ini tentu sangat penting, 

mengingat masih sedikit penelitian yang menunjukkan tingkat keamanan 

mengkonsumsi jinten hitam dengan kadar yang digunakan dalam beberapa produk 

tersebut saat ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
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1. Apakah Fraksi n-heksana, etil asetat, dan etanol dari biji jinten hitam 

(Nigella sativa) mempunyai aktivitas tertentu terhadap pertumbuhan 

Lactobacillus acidophilus secara in vitro ? 

1.3 Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah tersebut diatas, dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui adanya aktivitas tertentu dari fraksi n-heksana, etil 

asetat, dan etanol biji jinten hitam (Nigella sativa) terhadap pertumbuhan 

Lactobacillus acidophilus secara in vitro. 

1.4  Hipotesis 

Fraksi n-heksana, etil asetat dan etanol biji jinten hitam mempunyai 

aktivitas yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri Lactobacillus 

acidophilus. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini secara tidak langsung diharapkan dapat memberikan 

informasi yang tepat tentang dosis konsumsi serbuk jinten hitam kepada 

konsumen yang selama ini secara teratur mengkonsumsi produk olahan serbuk biji 

jinten hitam. Hal ini dapat diketahui hanya dengan menentukan KHM (Kadar 

Hambat Minimum)-nya. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan 

informasi di bidang kesehatan yang bermanfaat untuk lebih mengoptimalkan 

manfaat jinten hitam bagi tubuh dan mencegah ketidakseimbangan flora normal di 

dalam saluran pencernaan manusia yang diakibatkan pola konsumsi jinten hitam 

yang tidak tepat. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rujukan dan standar bagi produsen produk jinten hitam maupun masyarakat 

umumnya untuk menentukan dosis pemakaian produk  jinten hitam. Akhirnya 

dengan hasil penelitian nanti, dapat direkomendasikan jenis penggunaan produk 

jinten hitam yang tepat. 


