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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jinten hitam (Nigella sativa L.) merupakan salah satu tanaman obat yang

digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Bijinya dapat digunakan sebagai

obat peluruh kentut, abses, rematik, sakit kepala, pencegah muntah, pencahar,

pelancar ASI, infeksi saluran kemih, antibiotik, dan lain-lain (Depkes RI, 1995),

sebagai sitotoksik dan imunostimulan (Swamy dan Tan, 2000).

Jinten hitam mengandung zat berkhasiat diantaranya adalah triglikosida

flavonol yang merupakan senyawa flavonoid golongan kuersetin (Merfort et al.,

1997) dan senyawa fenolik yaitu asam vanilat, spektra senyawa diidentifikasi

dengan menggunakan RP-HPLC (Bourgaou et al., 2007 ). Senyawa flavonoid dan

fenolik merupakan senyawa yang bertanggung jawab atas aktivitas dari suatu

tanaman. Senyawa flavonoid mempunyai beberapa aktivitas antara lain antivirus,

antiplatelet, anti-alergi, anti-inflamasi, anti-tumor dan antioksidan (Buhler dan

Miranda, 2000). Senyawa flavonoid dapat menghambat pertumbuhan sel kanker

melalui penghambatan daur sel, pemacuan apoptosis, penghambatan angiogenesis,

antiproliferatif, atau kombinasi dari beberapa mekanisme tersebut (Ren et al.,

2003). Hasil penelitian menunjukan efek sitotoksik Nigella sativa pada

mascytoma cell line (D815), dan sel karsinoma dari hati domba (IC01) (Mbarek

et al., 2007), serta pada sel kanker tulang (Shoieb et al., 2002). Senyawa

timokuinon dalam Nigella sativa mempunyai aktivitas sitotoksik pada sel Hela

(Yazan et al, 2009). Penelitian Farah dan Begum (2003) menunjukkan ekstrak air

jinten hitam mempunyai nilai IC50 940,5 μg/mL terhadap sel kanker MCF-7.

Berdasarkan kandungan flavonoid dan polifenol dalam jinten hitam maka

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penetapan kadar flavonoid dan fenolik

total serta uji sitotoksik pada sel kanker MCF-7. Penetapan kadar flavonoid dan

fenolik total dilakukan pada ketiga daerah asal dari jinten hitam (Indonesia, India,

dan Habbsyah) sehingga dapat diketahui manfaat dari ketiga daerah asal dari

jinten hitam untuk dijadikan sebagai sumber pengobatan secara alami.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Berapakah kadar flavonoid dan fenolik total dari ekstrak air Nigella sativa

dari Habasyah, India, Indonesia ?

2. Apakah senyawa flavonoid dan fenolik Nigella sativa dari ketiga daerah

mempunyai efek sitotoksik terhadap sel kanker payudara MCF-7 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menetapkan kadar flavonoid dan fenolik total dalam ekstrak air Nigella sativa

dari Habasyah, India, Indonesia.

2. Mengetahui efek sitotoksik dari senyawa flavonoid dan fenolik dalam ekstrak

air Nigella sativa terhadap sel kanker payudara MCF-7.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tanaman Nigella sativa L.

a. Klasifikasi tanaman Nigella sativa L.

Divisi : Antophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledones

Bangsa : Ranunculales

Suku : Ranunculaceae

Marga : Nigella L.

Jenis : Nigella sativa L.

(Heyne, 1987)

b. Morfologi tanaman Nigella sativa L

Tanaman jinten hitam termasuk tanaman setahun. Berbatang tegak dan

biasanya berusuk, serta berbulu kasar yang kadang-kadang rapat atau jarang.

Bulu-bulu yang ada di batang ini umumnya berkelenjar. Daun jinten hitam

berbentuk lanset dan bergaris dengan panjang 1,5-2 cm, ujung meruncing, serta

memiliki tiga tulang daun yang berbulu. Daun bagian bawah bertangkai dan
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bagian atas duduk. Sementara itu, daun pembalut bunga relatif kecil. Bunga jinten

hitam memilki lima kelopak bunga dengan bentuk bulat telur, ujung agak

meruncing sampai agak tumpul, serta pangkal mengecil membentuk sudut yang

pendek besar. Mahkota bunga umumnya ada delapan dengan bentuk agak

memanjang, lebih kecil daripada kelopak bunga, serta bulu jarang dan pendek.

Bibir bunga ada dua buah. Bibir bunga bagian atas pendek, lanset, dan ujung

memanjang berbentuk benang. Ujung bibir bunga bagian bawah tumpul. Benang

sari banyak dan gundul. Kepala sari jorong dan sedikit tajam dan berwarna

kuning. Bagian tanaman yang bisa dimanfaatkan orang adalah biji. Biji jinten

hitam kecil dan pendek (panjangnya hanya 1-3 mm), berwarna hitam, berbentuk

trigonal (bersudut tiga tidak beraturan), berkelenjar dan tampak seperti batu api

jika diamati dengan mikroskop. Biji-biji ini berada di dalam buah yang berbentuk

bulat telur atau agak bulat (Depkes, 1979).

c. Nama daerah dari tanaman Nigella sativa L.

Zwarte komijn, Nigella cultivee, Schwar zkummel, Black cumin (Heyne,

1987). Black caraway, black seed, dan coriander sedes (Barat). Arab:

Habbatusauda (biji hitam) atau habbatul baraka (biji yang diberkati). Shonaiz

(Persia); cotu siyah (Turki); kalounji (Hindi). Di Indonesia dan Malaysia diberi

nama jinten hitam (Yulianti dan Junaedi, 2006).

d. Kandungan kimia Nigella sativa L.

Kandungan kimia jinten hitam telah banyak diteliti. Jinten hitam dilaporkan

mengandung minyak atsiri, minyak lemak, limonen, simena, glukosida, saponin,

karvakol, zat pahit, nigelin, nigelon, timokuinon, ditimokuinon, p-simen dan α-

pinen (Ditjen POM, 2009). Penelitian Merfort et al (1997) jinten hitam terdapat

senyawa flavonoid dan fenolik yaitu triglikosida flavonoid yang merupakan

golongan kuersetin dan asam vanilat (Bourgaou et al., 2007).
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Carvacol Asam galat Quercetin

Gambar 1. Struktur senyawa yang terkandung dalam Nigella sativa
(Anonim, 2009)

e. Kegunaan ekstrak air Nigella sativa L.

Penelitian sebelumnya menunjukkan ekstrak air dari jinten hitam dapat

berkhasiat sebagai antifungi terhadap Candida albicans (Khan et al., 2003),

antimikroba pada bakteri Gram positif dan Gram negatif (Kamal et al., 2010),

dan antioksidan, meskipun aktivitasnya lebih rendah dari ekstrak metanol

(Thippeswamy dan Naidu, 2005). Ekstrak air Nigella sativa L. mempunyai

aktivitas analgesik, antipiretik, dan anti-inflamasi (Al- Ghamdi, 2001), efek

stimulasi pada reseptor β2- adrenoreseptor pada trakea babi Guinea ( Boskabady et

al., 2004). Penelitian Farah dan Begum (2003) menunjukkan ekstrak air jinten

hitam mempunyai nilai IC50 940,5 μg/mL terhadap sel kanker MCF-7.

2. Flavonoid dan Fenolik

Senyawa fenol merupakan senyawa kimia yang terkandung dalam beberapa

tanaman. Senyawa fenol memiliki ciri yaitu memiliki cincin aromatik yang

mengandung satu atau dua gugus hidroksi dan bersifat mudah larut dalam air

(Harborne, 1987).

Flavonoid merupakan kandungan kimia yang terdapat pada daun, batang,

akar, bunga dan biji tanaman (Amin and Buratovich, 2007). Struktur dasar dari

flavonoid adalah fenil tersubtitusi chromome (derivat benzopiron) dengan 15
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kerangka karbon (C6-C3-C6) yang terdiri dari dua cincin aromatik yaitu cincin A

dan cincin B (gambar 2) (Kandaswami, 2005). Aglikon flavonoid (flavonoid tanpa

gula terikat) pada tumbuhan terdapat dalam berbagai bentuk struktur. Ciri-ciri

flavonoid yaitu bersifat agak asam dan dapat larut dalam basa, senyawa polar dan

larut dalam pelarut-pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol,

dimetilsulfoksida, dimetilformamida, air dan lain-lain (Markham, 1988).

Spektroskopi serapan ultraviolet adalah cara yang berguna untuk menganalisis

struktur flavonoida. Spektrum flavonoida biasanya ditentukan dalam pelarut

metanol. Spektrum khas terdiri atas dua panjang gelombang maksimal pada

rentang 240-285 nm (pita II) dan 300-550 nm (pita I) (Markam, 1988). Contoh

senyawa flavonoid dan fenolik dalam jinten hitam adalah triglikosida flavonol

yang termasuk golongan flavonoid kuersetin dan asam vanilat.

Gambar 2.  Struktur umum flavonoid.

3. Sel kanker MCF-7

Sel MCF-7 merupakan salah satu model sel kanker payudara yang banyak

digunakan dalam penelitian. Sel tersebut diambil dari jaringan payudara seorang

wanita Kaukasian berumur 69 tahun golongan darah O, dengan Rh positif, berupa

sel adherent (melekat) yang dapat ditumbuhkan dalam media penumbuh DMEM

atau RPMI yang mengandung FBS 10% dan antibiotik Penicilin-Streptomycin 1%

(Anonim, 2007).

Sel MCF-7 memiliki karakteristik antara lain resisten agen kemoterapi

(Aouali et al., 2003), mengekspresikan reseptor estrogen (ER +), overekspresi

Bcl-2 (Amundson et al., 2000) dan tidak mengekspresikan caspase-3 (Onuki et

al., 2003). Sel MCF-7 tergolong cell line adherent (ATCC, 2008) yang
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mengekspresikan reseptor estrogen alfa (ER-α), resisten terhadap doxorubicin

(Zampieri et al., 2002) dan tidak mengekspresikan caspase-3 (Onuki et al., 2003).

4. Uji sitotoksik

Pengujian sitotoksisitas secara in vitro dapat digunakan sebagai penapisan

awal untuk mendeteksi senyawa yang bersifat sitotoksik. Pengujian secara in vitro

ini lebih cepat, murah dan hanya membutuhkan sedikit bahan uji jika

dibandingkan pegujian secara in vivo. Dalam uji sitotoksik, sangat penting untuk

menggunakan sel ketika berada dalam fase log karena pada fase tersebut sel dalam

keadaan aktif secara metabolik sehingga hasil pengujian akan mencerminkan

aktivitas optimal senyawa uji (Harahap dkk, 2007). Metode MTT merupakan

metode yang digunakan untuk pengujian sitotoksik secara in vitro. Prinsip dari

metode MTT adalah terjadinya reduksi garam kuning tetrazolium MTT (3-

4,5dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid) oleh sistem reduktase.

Suksinat tetrazolium yang termasuk dalam rantai respirasi dalam mitokondria sel-

sel yang hidup membentuk kristal formazan berwarna ungu dan tidak larut air

(CCRC, 2009).

Uji sitotoksik dapat menggunakan parameter nilai IC
50

. Nilai IC
50

menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan proliferasi sel

sebanyak 50% dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel.

Nilai ini merupakan patokan untuk melakukan uji pengamatan kinetika sel. Nilai

IC
50

dapat menunjukkan potensi suatu senyawa sebagai agen sitotoksik. Semakin

besar harga IC
50

maka senyawa tersebut semakin tidak toksik (Melannisa, 2004).


