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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sesungguhnya Indonesia kaya dengan tumbuhan berkhasiat obat. 

Hampir semua daerah mempunyai tanaman obat yang telah dibuktikan 

kemanjurannya secara turun temurun. Setelah bertahun-tahun mendewakan 

obat modern yang memang bereaksi cepat, kini orang kembali melirik obat 

alami. Selain kesadaran akan resiko efek samping, juga karena krisis 

ekonomi yang tak terelakkan (Dalimartha, 2008) 

Sejak dahulu kala nenek-moyang bangsa Indonesia telah mengenal 

dan memanfaatkan tanaman yang berkhasiat obat untuk menjaga kesehatan 

dan mengobati penyakit. Istilah umum dari ramuan tanaman berkhasiat 

tersebut adalah jamu tradisional. Karena secara empiris hasilnya baik atau 

positif, tidak mengherankan jika saat ini banyak perusahaan yang 

memproduksi jamu dalam bentuk kemasan (Junaidi, 2006). 

Jintan hitam, black seed, black cumin, black caraway, 

habastussaudaah (Nigella sativa L., N. cretica Miller, N. indica Roxb.) 

merupakan tanaman semusim, famili Ranunculaceae. Tanaman asli dari 

daerah Asia Barat, dan banyak tumbuh di sekitar Laut Tengah. Secara 

tradisional, jintan hitam telah lama dikenal sebagai obat berbagai macam 

penyakit di banyak negara, termasuk Indonesia. Dikalangan umat islam, 

banyak yang menyakini bahwa jintan hitam adalah obat utama untuk 

menyembuhkan segala macam penyakit. Kenyakinan ini berdasarkan pada 

sebuah hadist Rasulullah yang menerangkan tentang manfaat jintan hitam. 

Berbagai obat tradisional yang berbahan baku jintan hitam di pasaran telah 

banyak beredar (Litbang, 2009). 

Nigella sativa L. adalah tanaman herbal popular yang disebut jintan 

hitam. Jintan hitam ini secara tradisional telah digunakan selama ribuan 
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tahun di Timur Tengah, dan Asia (Halawani, 2009). Nigella sativa L. adalah 

tanaman dikotil famili Ranunculaceae yang dikenal umum sebagai curcumin 

hitam. Ini adalah tanaman perdu yang tumbuh  di daerah negara Timur 

Tengah.  Khasiat dan manfaat Nigella sativa L. ini untuk menghangatkan 

badan, sebagai korigen (pewangi), dan karminatif (peluruh kentut). 

Digunakan sebagai obat sakit perut, radang selaput lendir, dan keracunan 

(Prapti, 2008). 

Aktivitas antibakteri dan jamur jintan hitam dan ekstrak mentahnya 

telah di tunjukkan oleh beberapa penelitian (Halawani, 2009). Banyak bahan 

aktif yang telah diisolasi dari jintan hitam (Nigella sativa L.) termasuk 

thymoquinone, thymohydroquinone, dithymo-kuinon, timol, carvacrol, 

nigellicine dan alpha-hedrin yang telah diidentifikasi (Ayoub, M.,M. et al). 

Pada  sebuah penelitian menyebutkan bahwa adanya pengaruh ekstrak air 

biji Nigella Sativa L. terhadap jamur kandidiasis pada tikus. Hal ini 

menunjukkan efek penghambatan terhadap kandidiasis dan studi ini 

menyatakan bahwa Nigella sativa L. merupakan tanaman yang dapat 

menurunkan infeksi yang disebabkan oleh jamur (Khan MA, et al. 2003). 

Jintan hitam mempunyai khasiat untuk membantu penyembuhan berbagai 

penyakit. Biji jintan hitam yang biasa digunakan untuk pengobatan adalah 

biji jintan hitam (Nigella sativa L.). Menurut Hutapea (1994), biji jintan 

hitam  terutama jintan hitam yang pahit mempunyai khasiat sebagai obat 

cacing. Jintan hitam juga berfungsi sebagai antimikroba (Made Astaman, 

2009). 

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan tropis dengan suhu dan 

kelembaban yang tinggi akan memudahkan tumbuhnya jamur, sehingga 

infeksi yang disebabkan oleh jamur di Indonesia pada umumnya banyak 

ditemukan. Oleh karena itu golongan penyakit kulit karena infeksi jamur 

menempati urutan kedua terbanyak ( Mansur, 2005). Indonesia dengan 

udara yang panas dan kelembaban tinggi terdapat bermacam penyakit kulit 

karena beragam bakteri, jamur, dan virus dapat hidup dengan subur. 

Penyakit kulit meliputi 10-15% dari seluruh penyakit yang ada di daerah 
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tropis. Seluruhnya terdapat sekitar ratusan jenis penyakit kulit dengan 

berbagai sinonim sehingga dapat membingungkan. Microsporum sp. 

merupakan jenis jamur yang menginfeksi atau menyerang daerah kulit 

kepala. Jamur yang menginfeksi kulit kepala dapat menyebabkan terjadinya 

kadas kulit kepala atau lebih dikenal sebagai infeksi ringworm, serta 

timbulnya gejala ketombe atau dandruff (Benny, 2009) 

Di Indonesia angka yang tepat mengenai berapa sesungguhnya insiden 

dermatomikosis belum ada (Adiguna MS, 2004). Di Medan pasien tinea 

kapitis didapatkan sekitar 0,4% (tahun 1996-1998) dari kasus dermatofitosis 

dan biasanya musiman. Di FKUI/RSCM tinea kapitis (tahun 1989-1992) 

hanya 0,61-0,87% dari kasus jamur kulit. Di Manado (tahun 1990-1991) 

insiden tinea kapitis mencapai 1,2-6,0% dari kasus dermatofitosis (Nasution 

et al, 2001). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu untuk dilakukan 

penelitian untuk  membuktikan efek fraksi n-heksana, etil asetat dan etanol 

dari biji jintan hitam (Nigela sativa L.) yang memiliki efek antifungi 

terhadap pertumbuhan Microsporum sp. secara  in vtro. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai perbandingan dari 

fraksi n-heksana, etil asetat ataupun etanol yang lebih efektif terhadap 

pertumbuhan Microsporum sp. berdasarkan konsentrasi hambat minimal 

(KHM) dan konsentrasi bunuh minimal (KBM). 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah fraksi n-heksana, etil asetat, dan etanol biji jintan hitam 

(Nigella sativa L.) memiliki aktivitas antifungi terhadap Microsporum sp. 

secara in vitro ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui efek antifungi fraksi n-heksana, etil asetat, dan 

etanol biji jintan hitam (Nigella sativa L.) terhadap pertumbuhan 

Microsporum sp. secara in vitro. 
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Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui konsentrasi hambat minimal (KHM) dari fraksi n-

heksana, etil asetat, dan etanol biji jintan hitam (Nigella sativa L.) 

dalam menghambat pertumbuhan Microsporum sp.  secara in vitro. 

b. Untuk mengetahui konsentrasi bunuh minimal (KBM) dari fraksi n-

heksana, etil asetat, dan etanol biji jintan hitam (Nigella sativa L.) 

dalam membunuh pertumbuhan Microsporum sp. secara in vitro. 

 

1.4 Hipotesis 

Fraksi n-heksana, etil asetat, dan etanol dari biji jintan hitam (Nigella 

sativa L.) dapat menghambat pertumbuhan jamur Microsporum sp. secara in 

vitro.   

 

1.5 Manfaat Penelitian 

-    Menjadi data adanya efek antifungi ekstrak biji jintan hitam(Nigella 

sativa L.) terhadap pertumbuhan Microsporum sp  secara in vitro 

dengan adanya bukti-bukti empiris dalam penelitian ini sehingga dapat 

di kembangkan sebagai peluang usaha bagi masyarakat. 

-    Menjadi data adanya perbedaan efek antifungi ektrak biji jintan hitam 

(Nigella sativa L.) pada berbagai konsentrasi terhadap pertumbuhan 

Microsporum sp.   secara  in vitro. 

-    Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat pada khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya tentang manfaat ekstrak jintan hitam 

(Nigella sativa L.) sebagai antifungi. 

 

 

 


