
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Inflamasi adalah respon normal terhadap cedera. Ketika terjadi cedera, zat 

seperti histamin, bradikinin dan prostaglandin serta serotonin dilepaskan. 

Pelepasan zat-zat di atas menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan 

permeabilitas dinding kapiler. Reseptor nyeri mengalami perangsangan, protein 

dan cairan keluar dari pembuluh darah kapiler (sel). Aliran darah ke tempat cedera 

meningkat, sel fagosit (leukosit) migrasi ke tempat cedera untuk merusak zat-zat 

yang dianggap berbahaya. Jika fagositosis berlebihan justru akan meningkatkan 

inflamasi yang ditandai dengan kemerahan, bengkak, panas, nyeri dan hilangnya 

fungsi (Priyanto, 2008). Obat modern yang biasa digunakan sebagai antiinflamasi 

adalah obat golongan AINS (Antiinflamasi Non Steroid). Selain memiliki efek 

terapeutik, obat golongan ini umumnya memiliki efek samping, yaitu 

kecenderungan menginduksi ulser lambung atau usus yang terkadang disertai 

dengan anemia akibat kehilangan darah (Roberts dan Marrow, 2001). Sehingga 

perlu dicari pengobatan alternatif untuk melawan dan mengendalikan rasa nyeri 

serta peradangan dengan efek samping yang relatif lebih kecil. 

Tanaman tempuyung (Sonchus arvensis L.) memiliki kandungan kimia 

diantaranya adalah senyawa lipida (diacygalactosygliserol; monoacylgalactosyl 

glycerol dan diacyl digalactosyl glycerol); golongan flavonoid; flavon (Apigenin-

7-glucoside, Luteolin-7-glucuronide; Luteolin-7-rutinoside; Aesculetin suatu 

golongan senyawa kumarin (Hardiyatmo, 1988). Derivat flavonoid seperti 

luteolin, apigenin, quercetin memiliki aktivitas antiinflamasi (Harborne,2000).  

Penelitian pada tikus putih dengan penginduksi larutan karagenin 1% (b/v) 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun tempuyung pada dosis 200 mg/kgBB 

memiliki efek antiinflamasi yang sama dengan Indometasin dosis 10 mg/kgBB 

(Lumbanraja, 2009). Diketahui luteolin yang terkandung pada tempuyung 
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merupakan flavonoid tanaman yang memiliki aktivitas antiinflamasi melalui 

penghambatan fosfolipase A2, siklooksigenase, lipooksigenase (Kim et al, 2004). 

Jinten hitam (Nigella sativa L.) memiliki kandungan kimia diantaranya; 

dithymoquinone, steryl-glucoside (Randhawa et al, 2008), flavonoids, glycosides, 

tannins (Tanko et al, 2007), triterpene saponins (Elbandy et al, 2009). Hasil 

penelitian secara in vitro menunjukkan bahwa ekstrak etanol jinten hitam pada 

dosis 200 mg/kg BB memberikan efek signifikan (p ≤ 0,05) menurunkan edema 

pada tikus yang diinduksi formalin 2,5 % (Tanko et al, 2007). Diketahui triterpen 

saponin dalam ekstrak metanol (polar fraction) jinten hitam dapat menekan 

produksi cytokine interleukin IL-6 pada sel mast manusia (HMC-1) (Elbandy et 

al,2009). IL-6 adalah sitokin yang berperan dalam manifestasi respon 

peradangan, bekerja dengan meningkatkan sintesis Prostaglandin E2 (PGE2) 

pada organ sirkumventrikuler  di dalam dan di dekat daerah hipotalamus praoptik 

dan PGE2 melalui peningkatan AMP siklik memicu hipotalamus untuk 

menaikkan suhu tubuh dengan cara meningkatkan pembentukan panas dan 

mengurangi hilangnya panas. Peningkatan jumlah sitokin ini dapat memicu 

terjadinya demam yang dapat disebabkan oleh infeksi/ akibat kerusakan jaringan, 

peradangan dan keadaan penyakit lain (Roberts dan Marrow, 2001). Penelitian 

lain menunjukkan bahwa ekstrak alkohol jinten hitam dosis 150 mg/kg 

(Rajkapoor et al, 2002), suspensi air jinten hitam dosis 250 dan 500 mg/kg BB 

memiliki aktivitas anti-ulcer dan anti-secretory pada tikus yang diinduksi dengan 

berbagai agen nekrosis seperti etanol, NaOH dan NaCl. Suspensi air jinten hitam 

diketahui signifikan mereduksi peradangan di lambung serta menghambat sekresi 

asam lambung dan melindungi mukosa lambung terhadap perubahan 

histopathological (kongesti, pendarahan, bengkak, kematian sel, peradangan, 

erosions dan ulserasi) (Moefleh et al, 2008). 

Produk kombinasi merupakan produk yang terdiri dari dua atau lebih 

unsur obat dalam satu unit sediaan. Apabila hanya obat tunggal mungkin hanya 

memenuhi kebutuhan terapinya saja tanpa meningkatkan efektifitasnya (Ansel, 

1989). Tanaman tempuyung memiliki aktivitas antiinflamasi dengan mekanisme 

penghambatan siklooksigenase nonselektif yang memungkinkan timbulnya iritasi 
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lambung. Khasiat lain jinten hitam adalah sebagai gastroprotektif yang dapat 

memberikan perlindungan pada mukosa lambung dari agen nekrosis penyebab 

timbulnya iritasi. Oleh karena itu, dengan adanya kombinasi tempuyung dan 

jinten hitam memungkinkan munculnya efek yang sinergis demi mendukung 

efektifitas dari terapi inflamasi. 

Maka perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

kombinasi tanaman tempuyung  dengan jinten hitam dapat meningkatkan aktivitas 

antiinflamasi pada tikus yang telah diinduksi karagenin 1%. Hasil penelitian yang 

diperoleh dapat memberikan informasi tambahan mengenai manfaat penggunaan 

kombinasi tanaman tempuyung dengan jinten hitam sebagai salah satu obat alami 

yang berkhasiat sebagai antiinflamasi atau antiradang. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang muncul adalah apakah 

kombinasi tanaman tempuyung dengan jinten hitam dapat meningkatkan efek 

antiinflamasi pada tikus yang telah diinduksi dengan karagenin 1 %? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antiinflamasi kombinasi 

tanaman tempuyung dengan jinten hitam pada tikus yang telah diinduksi 

karagenin 1% 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Inflamasi 

Inflamasi adalah respon normal terhadap cedera jaringan dan infeksi. Ketika 

proses inflamasi berlangsung, terjadi reaksi vaskular dimana cairan, elemen-

elemen darah, sel darah putih (leukosit) dan mediator kimia berkumpul pada 

tempat cedera jaringan atau infeksi. Proses inflamasi merupakan suatu mekanisme 

perlindungan tubuh untuk menetralisir dan membasmi agen-agen yang berbahaya 

pada tempat cedera dan untuk mempersiapkan keadaan untuk perbaikan jaringan. 

Lima ciri khas dari inflamasi, dikenal sebagai tanda-tanda utama inflamasi adalah 
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kemerahan (eritema), panas, pembengkakan (edema), nyeri dan hilangnya fungsi. 

Dua tahap inflamasi adalah tahap vascular yang terjadi 10-15 menit setelah 

terjadinya cedera dan tahap lambat. Tahap vascular berkaitan dengan vasodilatasi 

dan bertambahnya permeabilitas kapiler dimana substansi darah dan cairan 

meninggalkan plasma dan pergi menuju ke tempat cedera. Tahap lambat terjadi 

ketika leukosit menginfiltrasi jaringan inflamasi. Berbagai mediator kimia 

dilepaskan selama proses inflamasi. Prostaglandin yang telah berhasil diisolasi 

dari eksudat pada tempat inflamasi adalah salah satu diantaranya. Prostaglandin  

(mediator kimia) mempunyai banyak efeknya, termasuk diantaranya adalah 

vasodilatasi, relaksasi otot polos, meningkatnya permeabilitas kapiler dan 

sensitisasi sel-sel saraf terhadap nyeri (Kee dan Hayes, 1996).  

Histamin bertanggung jawab pada perubahan yang paling awal yaitu 

menyebabkan vasodilatasi pada arteriol yang didahului dengan vasokonstriksi 

awal dan peningkatan permeabilitas kapiler. Hal ini menyebabkan perubahan 

distribusi sel darah merah. Oleh karena aliran darah yang lambat, sel darah merah 

akan menggumpal, akibatnya sel darah terdesak ke pinggir, makin lambat aliran 

sel darah putih makin menempel pada dinding pembuluh darah makin lama makin 

banyak. Perubahan permeabilitas yang terjadi menyebabkan cairan keluar dari 

pembuluh darah dan berkumpul dalam jaringan. Bradikinin bereaksi lokal 

menimbulkan rasa sakit, vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas  kapiler. 

Sebagai penyebab radang prostaglandin berpotensi kuat setelah bergabung 

dengan mediator lainnya (Mansjoer, 1999).   

Asam arakidonat merupakan prekusor dari sejumlah besar mediator inflamasi. 

Senyawa ini merupakan komponen utama lipid seluler dan hanya terdapat dalam 

keadaan bebas berada dalam fosfolipid membrane sel. Bila membran sel 

mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan, maka enzim fosfolipase diaktivasi 

untuk mengubah fosfolipid tersebut menjadi asam arakidonat, kemudian sebagian 

diubah oleh enzim siklooksigenase dan seterusnya menjadi prostaglandin, 

prostasiklin dan tromboksan. Bagian lain dari asam arakidonat diubah oleh enzim 

lipooksigenase menjadi leukotrien. 
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Gambar 1. Metabolisme asam arakidonat, sintesis zat-zat prostaglandin, 

leukotrien (Tjay dan Rahardja, 2002). 

 

Siklooksigenase terdiri dari dua isoenzim, COX 1 dan COX 2. Isoenzim 

COX 1 terdapat di jaringan seperti di ginjal, paru-paru, platelet dan saluran cerna 

sedangkan COX 2 tidak terdapat di jaringan, tetapi dibentuk selama proses 

peradangan oleh sel-sel radang. Leukotrien yang dibentuk melalui alur 

lipooksigenase yaitu LTA4 yang tidak stabil dan kemudian oleh hidrolase diubah 

menjadi LTB4 dan LTC4, yang terakhir bisa diubah lagi menjadi LTD4 dan LTE4 

(Gambar 1). Selain pada rema, leukotrien juga berperan pada proses peradangan 

dan alergi pada asma. Leukotrien dibentuk digranulosit eosinofil dan berkhasiat 

sebagai vasokontriksi di bronkus dan mukosa lambung (Tjay dan Rahardja, 2002).   

 

2. Tanaman Tempuyung  Sonchus arvensis L. 

 Dalam taksonomi tempuyung diklasifikasikan sebagai berikut: 

 Divisi   : Spermatophyta 

 Subdivisio  : Angiospermae 
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 Class  : Dicotyledone 

 Ordo   : Asterales 

 Family  : Asteraceae   

 Genus   : Sonchus 

 Jenis   : Sonchus arvensis L.  (Tjitrosoepomo, 1991) 

Nama daerah dari tanaman tempuyung antara lain: Lempung, rayana, 

jombang, galibug (sunda), tempuyung (jawa) (Ditjen POM, 1977). Tumbuhan ini 

merupakan terna tahunan, tinggi 1-2 meter, akar tunggang kokoh, batang berusuk, 

bergetah putih. Daun bagian bawah terpusar membentuk roset, bentuk lonjong 

atau bentuk lanset, berlekuk menjari atau berlekuk tidak teratur, pangkal daun 

berbentuk panah atau jantung, ujung daun bercuatan pendek, panjang daun 6 cm 

sampai 48 cm, lebar daun 10 cm; daun bagian atas lebih kecil, duduknya 

berjauhan dan bergantian serta jelas memeluk batang. Perbungaan berbentuk 

bonggol yang tergabung dalam malal; bonggol bunga berukuran 2 cm sampai 2,5 

cm, mula- mula berwarna kuning terang, lama kelamaan berwarna merah 

kecoklatan. Biji, panjang 4 mm sampai 4,5 mm (Ditjen POM, 1977). 

Kandungan kimia tanaman tempuyung antara lain: glikosida, steroida/ 

triterpenoida (Lumbanraja, 2009), senyawa lipida (diacygalactosygliserol; 

monoacylgalactosyl glycerol dan diacyl digalactosyl glycerol); golongan 

flavonoid; flavon (Apigenin-7-glucosid: Luteolin-7-glucuronide; Luteolin-7-

rutinoside (sedikit)); Aesculetin suatu golongan senyawa kumarin. Daun 

tempuyung banyak dimanfaatkan sebagai antiradang, memperkuat dinding 

kapiler, diuretik, menghilangkan bengkak (Dalimartha, 1999), melarutkan batu 

ginjal dan mengobati kelebihan asam urat. Penelitian menunjukkan infusa akar 

tempuyung dosis 5g/kg BB mempunyai efek penurunan kadar asam urat yang  

setara dengan Allopurinol dosis 18 mg/ kg BB (Retnowati, 2009). Pada penyakit 

gout atau hiperurisemia, deposisi kristal urat pada cairan sinovial menyebabkan 

proses inflamasi yang melibatkan mediator kimia yang menyebabkan vasodilatasi, 

peningkatan permeabilitas vascular dan aktivitas kemotaksis leukosit 

polimorfonuklear. Respon peradangan ini dapat dipengaruhi oleh lokasi dan 

banyaknya timbunan kristal asam urat. Reaksi inflamasi yang terjadi dikaitkan 
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dengan nyeri pada persendian yang intens, eritema, rasa hangat dan bengkak 

(Sukandar et al, 2008). Penelitian lain menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak 

salam tempuyung dan meniran tempuyung dosis tiap ekstrak 100 mg/kgBB 

mempunyai aktivitas yang setara dengan Allopurinol 10 mg/kgBB dalam 

menurunkan kadar asam urat pada mencit putih jantan galur swiss yang diinduksi 

dengan potassium oxonate 250 mg/kgBB (Mahmud, 2010). Diketahui beberapa 

flavonoid dapat menghambat enzim ksantin oksidase yang mengkatalisis oksidasi 

ksantin dan hipoksantin pada asam urat. Selama re-oksidasi ksantin oksidase, 

radikal superoksid dan hidrogen peroksid diproduksi. Senyawa flavonoid dapat 

menghambat ksantin oksidase dan bersifat menangkap radikal bebas superoksid 

sehingga mampu menurunkan kadar asam urat. Jenis flavonoid seperti apigenin, 

luteolin, kuersetin dan kaemferol mempunyai potensi cukup baik dalam 

menghambat aktivitas enzim ksantin oksidase. Ekstrak air daun ini mempunyai 

kemampuan lebih baik daripada ekstrak etanol dalam memberikan efek diuretic 

dan pelarutan batu ginjal (Hardiyatmo, 1988). 

3. Tanaman Jinten hitam Nigella sativa L. 

Dalam taksonomi tanaman jintan hitam diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Class  : Dicotyledone   

Bangsa  : Ranunculales 

Family  : Ranunculaceae 

Marga   : Nigella 

Spesies  : Nigella sativa L. (Hutapea, 1994). 

Di Indonesia dikenal dengan nama jinten hitam pahit. Jinten hitam adalah 

tanaman terna setahun, berbatang tegak. Batang biasanya berusuk dan berbulu 

kasar, rapat atau jarang-jarang dan disertai dengan adanya bulu-bulu yang 

berkelenjar. Bentuk daun lanset berbentuk garis, panjang 1,5 cm sampai 2 cm, 

ujung meruncing, terdapat 3 tulang daun yang berbulu. Daun bagian bawah 

bertangkai dan bagian atas duduk. Kelopak bunga 5, bundar telur, ujungnya agak 
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meruncing sampai agak tumpul, pangkal mengecil membentuk sudut yang pendek 

dan besar, biji hitam, jorong bersudut tiga tak beraturan dan sedikit berbentuk 

kerucut, panjang 3 mm, berkelenjar (Ditjen POM, 1979).  

Hasil penelitian Al-Ali et al (2008) menunjukkan Biji jintan hitam 

mengandung thymoquinone (TQ), hydrothymoquinone, plythymoquinone, 

nigellicine, nigellidine, nigellimine-Noxide, thymol, carvacrol dan alpha-hedrin. 

Kandungan jintan hitam yang lain adalah dithymoquinone, oxy-coumarin, 6-

methoxy coumarin, 7-hidroxy-coumarin, steryl-glucoside,  tannins (Randhawa, 

2008), flavonoids, glycosides, tannins (Tanko et al, 2007), triterpene saponins 

(Elbandy et al, 2009). Selain itu, jintan hitam juga mengandung gula reduksi, 

alkaloid, asam organik, saponin, resin, melanthin, abu, air, terpenoid, alpipatic 

alcohol, unsaturated α-β-hidroxy ketone, sterol, and ester (Gilani et al., 2004). 

Jinten hitam  memiliki aktivitas biologis antara lain: antivirus, antikanker, 

anti-angiogenik (Kawther et al., 2008), analgetika (Astuti, 2008; Nismala, 2010), 

anti-inflamasi, pelindung ginjal, antioksidan (Gillani et al., 2004), 

Antihiperusemia (Mahmud, 2010), immune stimulant, antihistamin, antipiretik 

(Al-Ali et al., 2008), cytoprotective, anti-ulcer dan anti-secretory (Moefleh et al, 

2008). Penelitian pada tikus putih yang dipejani etilen glikol 1% sebagai 

penginduksi formasi kalsium oksalat menunjukkan bahwa ekstrak etanol jinten 

hitam dosis 250 mg/kg signifikan menurunkan jumlah dan ukuran deposit kalsium 

oksalat serta dapat mencegah kerusakan pada tubulus ginjal. Senyawa yang 

bertanggung jawab berasal dari golongan flavonoid yaitu kaempferol dan 

querecetin yang memiliki aktivitas antiinflamasi. Senyawa tersebut dihubungkan 

dengan mekanisme perbaikan kerusakan sel epiteal yang diinduksi oleh kristal 

atau berperan dalam penghambatan efek inflamasi (Hadjzadeh et al, 2007). 

Diketahui pula senyawa flavonoid tersebut dapat menghambat xanthine oksidase 

dan bersifat menangkap radikal bebas superoksida sehingga mampu menurunkan 

kadar asam urat (Cos et al, 1998). 

Dithymoquinone, thymohdroquinone dan thymoquinone merupakan 

komponen senyawa jinten hitam yang secara in vitro memiliki aktivitas 
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antiinflamasi dengan mekanisme penghambatan pada siklooksigenase-1 (COX-1) 

dan siklooksigenase-2 (COX-2) (Marsik et al, 2005). Penelitian lain menunjukkan 

bahwa thymoquinone  (TQ) memiliki efek anti-inflamasi pada sel kanker pankreas 

dengan menginduksi apoptosis dan hiperasetilasi histon, meningkatkan ekspresi 

p21 WAF1, penghambatan terhadap poliferasi pada sel PDA (pancreatic ductal 

adenocarcinoma) dan aktivitas HDAC (Histone Diacetylase). Penghambatan 

HDAC ditunjukkan dengan perbaikan inflamasi yang berhubungan dengan kanker  

(Chehl et al, 2009).  

 

4. Diklofenak 

 Diklofenak mempunyai aktivitas analgetik, antipiretik dan antiradang. 

Senyawa ini merupakan inhibitor siklooksigenase dan potensinya jauh lebih besar 

dari indometasin, naproksen dan beberapa senyawa lain. Selain itu, diklofenak 

tampak menurunkan konsentrasi intrasel arakidonat bebas dalam leukosit 

mungkin dengan mengubah pelepasan atau pengambilan asam lemak tersebut. 

Diklofenak diabsorbsi dengan cepat dan sempurna setelah pemberian oral, 

konsentrasi puncak dalam plasma tercapai pada 2-3 jam. Diklofenak 

dimetabolisme di hati oleh iso enzim sitokrom P450 subfamily CYP2C menjadi 4 

hidroksidiklofenak, metabolit utama serta bentuk terhidroksi lain, setelah 

mengalami glukuronidasi dan sulfasi, metabolit tersebut diekskresi dalam urin 

(65%) dan empedu (35%). Diklofenak menimbulkan efek samping pada sekitar 

20%  pasien, akibatnya sekitar 2% pasien menghentikan terapi. Efek saluran cerna 

mungkin efek yang paling umum, pendarahan dan pembentukan ulcer atau 

perforasi dinding usus (Robert dan Morrow, 2001). 

 

5. Karagenin 

Karagenin merupakan suatu mukopolisakarida yang diperoleh dari lumut 

laut Irlandia, Chondrus crispus (Hamor, 1996). Penggunaan karagenin sebagai 

penginduksi radang memiliki beberapa keuntungan, antara lain; tidak 

meninggalkan bekas, tidak meninggalkan kerusakan jaringan dan memberikan 

respon yang lebih peka terhadap obat antiinflamasi dibanding senyawa iritan 
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lainnya (Siswanto dan Nurulita, 2005). Karagenin memiliki beberapa tipe yaitu 

lambda (α) karagenin, iota (i) karagenin dan kappa (k) karagenin. Lambda 

karagenin bila dibandingkan dengan jenis karagenin yang lain memiliki kelebihan 

yaitu paling cepat menginduksi terjadinya inflamasi dan memiliki bentuk gel yang 

baik dan tidak keras (Rowe et al, 2003). 

 

6. Kombinasi  

Produk kombinasi merupakan produk yang mengandung dua atau lebih 

unsur obat dalam satu unit sediaan. Apabila hanya obat tunggal mungkin hanya 

memenuhi kebutuhan terapinya saja tanpa meningkatkan efektivitasnya. 

Kelebihan dalam pemakaian obat kombinasi antara lain kemungkinan 

bertambahnya kepatuhan pasien pada pengaturan pengobatan dan lebih 

memudahkan serta lebih murah daripada bila tiap-tiap ramuan obat diberikan 

terpisah tapi bersamaan pemakaiannya (Ansel,1989).  

 

E. LANDASAN TEORI 

Tanaman tempuyung (Sonchus arvensis L.) memiliki kandungan kimia 

diantaranya adalah golongan flavonoid; flavon (Apigenin-7-glucoside, Luteolin-7-

glucuronide; Luteolin-7-rutinoside; Aesculetin suatu golongan senyawa kumarin 

(Hardiyatmo, 1988), glikosida, steroida (Lumbanraja, 2008). Diketahui derivat 

flavonoid seperti luteolin, apigenin, quercetin memiliki aktivitas antiinflamasi 

(Harborne, 2000). Ekstrak etanol daun tempuyung pada dosis 200 mg/kgBB 

memberikan efek antiinflamasi yang sama dengan Indometasin dosis 10 mg/kgBB 

pada tikus yang diinduksi karagenin 1% (Lumbanraja, 2009). Salah satu senyawa 

yang bertanggung jawab dalam aktivitas antiinflamasi adalah luteolin melalui 

penghambatan fosfolipase A2, siklooksigenase, lipooksigenase (Kim et al, 2004), 

thromboxane B2 dan leukotriene B4 (Odontuya et al, 2005). Penelitian lain 

menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak salam tempuyung dan meniran 

tempuyung dosis tiap ekstrak 100 mg/kgBB mempunyai aktivitas yang setara 

dengan Allopurinol 10 mg/kgBB dalam menurunkan kadar asam urat pada mencit 

putih jantan galur swiss yang diinduksi dengan potassium oxonate 250 mg/kgBB 
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(Mahmud, 2010). Senyawa flavonoid dapat menghambat ksantin oksidase dan 

bersifat menangkap radikal bebas superoksid sehingga mampu menurunkan kadar 

asam urat. Jenis flavonoid seperti apigenin, luteolin, kuersetin dan kaemferol 

mempunyai potensi cukup baik dalam menghambat aktivitas enzim ksantin 

oksidase (Cos et al,1998) 

 Jinten hitam (Nigella sativa L.) memiliki kandungan kimia diantaranya; 

flavonoids, glycosides, tannins (Tanko et al, 2007), triterpene saponins (Elbandy 

et al, 2009), quercetin, kaempferol (Hadjzadeh, 2007). Hasil penelitian secara in 

vitro menunjukkan bahwa ekstrak etanol jinten hitam pada dosis 200 mg/kgBB 

memberikan efek signifikan (p ≤ 0,05) karena dapat menurunkan udem pada tikus 

yang diinduksi formalin 2,5 % (Tanko et al, 2007). Diketahui triterpen saponin 

dalam ekstrak methanol (polar fraction) jinten hitam dapat menekan produksi 

cytokine interleukin IL-6 pada sel mast manusia (HMC-1) (Elbandy et al, 2009). 

Penelitian lain pada tikus putih yang dipejani etilen glikol 1% sebagai penginduksi 

formasi kalsium oksalat menunjukkan bahwa ekstrak etanol jinten hitam dosis 250 

mg/kg signifikan menurunkan jumlah dan ukuran deposit kalsium oksalat serta 

dapat mencegah kerusakan pada tubulus ginjal. Senyawa yang bertanggung jawab 

berasal dari golongan flavonoid yaitu kaempferol dan querecetin yang memiliki 

aktivitas antiinflamasi. Diketahui pula senyawa flavonoid tersebut dapat 

menghambat ksantin oksidase dan bersifat menangkap radikal bebas superoksida 

sehingga mampu menurunkan kadar asam urat (Cos et al, 1998). Selain itu Jinten 

hitam juga berkhasiat sebagai cytoprotective, anti-ulcer dan anti-secretory 

(Moefleh et al, 2008) yang dapat memberikan perlindungan pada mukosa 

lambung dari agen nekrosis sebagai pemacu sekresi gastric penyebab timbulnya 

iritasi. 

F. HIPOTESIS 

Kombinasi ekstrak tempuyung dengan jinten hitam dapat meningkatkan 

efek antiinflamasi terhadap tikus putih yang diinduksi karagenin 1%. 
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