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ABSTRAK 
 

Nigella sativa (jinten hitam) merupakan salah satu tanaman yang dapat 
digunakan untuk pengobatan. Ekstrak air Nigella sativa mempunyai aktivitas 
sebagai antifungi dan anti mikroba. Aktivitas biologisnya terutama dipengaruhi 
oleh kandungan senyawa timokuinon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
profil kromatogram ekstrak air Nigella sativa dari 3 daerah dan menentukan 
mutu yang paling bagus diantara ketiganya bila dilihat dari jumlah peak dan 
kadar relatif senyawa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian non 
eksperimental. Ekstrak dibuat dengan metode digesti menggunakan akuades. 
Ekstrak air dianalisa profil kromatografinya dengan Kromatografi Cair Kinerja 
Tinggi (KCKT) fase terbalik menggunakan fase gerak metanol:asam fosfat 
0,05%:2-propanol elusi gradient. Data dianalisis dengan membandingkan jumlah 
karakteristik peak dan kadar relatif masing-masing ekstrak. Hasil penelitian 
profiling dengan KCKT, menunjukan ekstrak air jinten hitam Habasyah 
mempunyai metabolit yang lebih lengkap. Jinten hitam Habasyah memiliki jumlah 
peak yang lebih banyak  dibandingkan jinten hitam dari India dan Indonesia serta 
memberikan kadar relatif senyawa paling besar yaitu 26,52 %.  
 
Kata kunci  : Nigella sativa, kromatografi, KCKT, timokuinon 
 
 

ABSTRACT 
  

Nigella sativa (black cumin) has antifungal and antimicroba activity. Its 
biological activity is mainly influenced by the content of timokuinon compounds. 
This study aims to determine the chromatogram profile of water extract of Nigella 
sativa from 3 regions and to determine the quality based on the number of peaks 
and the relative levels of the compound. This study is a type of non-experimental 
research. Extracts are prepared by digestion method using distilled water. The 
aqueuos extracts are analyzed by reverse phase HPLC using methanol : 0.05% 
phosphate acid : 2-propanol as mobile phase with gradient elution. Data were 
analyzed by comparing the peak numbers and the relative levels. The 
chromatographic profiling show water extract of black cumin from Habasyah 
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have more complete metabolite. It has more peak number and give the biggest 
relative levels than black cumin from India and Indonesia. 

 
Key word  : Nigella sativa, chromatografi, KCKT, timokuinon 
 

 
PENDAHULUAN 

       Nigella sativa (jinten hitam) merupakan salah satu tanaman obat yang 

digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Bijinya dapat digunakan sebagai 

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

asi, dan infeksi saluran kemih (Anonim, 1995). Secara tradisional, Nigella sativa 

dapat digunakan sebagai antiseptik, obat rematik, obat sakit kepala, penurun 

panas, obat maag dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. 

Penelitian sebelumnya menunjukan Nigella sativa memiliki berbagai aktivitas. 

Ekstrak air Nigella sativa mempunyai aktivitas antifungi terhadap Candida 

albicans (Khan et al., 2003), antimikroba pada bakteri gram positif dan gram 

negatif (Kamal et al., 2010,Ali et al., 2007). Selain itu, ekstrak air jinten hitam 

juga mempunyai aktivitas analgesik, antipiretik, dan anti-inflamasi (Al-Ghamdi, 

2000), efek stimulasi reseptor β2- adrenoreseptor pada trakea babi Guinea 

(Boskabady et al., 2004). Hasil penelitian lainya Nigella sativa menunjukan efek 

sitotoksik pada mascytoma cell line (D815), sel karsinoma dari hati domba (IC01) 

(Mbarek  et al., 2007), dan sel kanker tulang (Shoieb et al., 2002). 

Aktivitas farmakologi Nigella sativa sebagian besar disumbangkan oleh 

timokuinon (Mozaffari et al., 2000). Penelitian Al Jabre et al., (2003), 

menunjukan komponen utama dari biji Nigella sativa adalah timokuinon, 

timohidrokuinon, timol, karvakrol, nigelisin, nigellin, nigellimin-N-oxida, 

nigellidin, dan alpha hedrin. Nigella sativa juga mengandung senyawa flavonoid 

dan fenolik yaitu triglikosida flavonoid yang merupakan golongan kuersetin 

(Merfort et al., 1997) dan asam vanilat (Bourgaou et al., 2007). 

       Simplisia biji Nigella sativa bisa didapat dari berbagai belahan dunia 

termasuk dari India dan Indonesia, tetapi yang paling populer digunakan adalah 

Nigella sativa yang berasal dari Habasyah dengan harga yang relatif lebih mahal 

dibanding dari daerah lain. Pada penelitian ini digunakan ekstrak air karena belum 
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ada penelitian profiling untuk menentukan kualitas ekstrak air dari ketiga daerah 

tersebut. Selain itu pemilihan profiling menggunakan ekstrak air didasarkan pada 

kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih menyukai teknik perebusan karena 

lebih mudah dan sederhana. Penelitian profiling ini dilakukan untuk mengetahui 

profil dari hasil rebusan simplisia biji jinten hitam dari tiga daerah. 

Teknik kromatografi saat ini digunakan untuk identifikasi dan penilaian 

kandungan kimia tanaman obat. Kromatografi sidik jari memainkan peran penting 

dalam kualitas kontrol produk herbal, hal ini dapat diterapkan untuk mendapatkan 

profil kromatografi dengan kinerja baik. Konsep ini untuk mengidentifikasi 

produk herbal yang asli atau palsu, selanjutnya dilakukan kontrol kualitas. 

Evaluasi metode ini untuk membandingkan persamaan atau perbedaan dari bentuk 

kromatografi  (Liang et al., 2004). Menurut Lazarowych, kromatografi sidik jari 

dan senyawa penanda digunakan sebagai standar acuan yang menunjukan 

kemurnian, identitas, dan kualitas produk herbal. Teknik yang paling umum 

digunakan untuk profiling adalah KCKT dan GC. Analisa profil ekstrak air 

Nigella sativa memakai metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) yang 

analisanya lebih sederhana dan relatif lebih  murah, dan dapat memberikan hasil 

terbaik. Evaluasi metabolit digunakan KCKT untuk mengetahui profil 

kromatografi dari ketiga daerah tersebut yang dilihat dari kadar relatif, 

kelengkapan metabolit, dan jumlah peak. 

 

METODE PENELITIAN 

Bahan  

Biji Nigella sativa (jinten hitam) Habasyah dan India diperoleh dari 

importir, sedangkan biji Nigella sativa Indonesia diperoleh dari Pasar Gede Solo, 

aquadest, metanol, 2-propanol, asam phospat, lempeng silica GF254, kloroform 

p.a, metanol p.a, n-heksan p.a, etil asetat p.a, follin-colcateu, sitoborat, FeCl3. 

Alat 

Peralatan gelas (Pyrex), blender, penangas air, alat timbang, seperangkat 

alat evaporasi (rotary evaporator), mikropipet (Gilson), HPLC-Waters, alat 

timbang, labu takar, gelas beker, GC-MS, peralatan KLT. 
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Pembuatan ekstrak air biji Nigella Sativa 

1 kg biji Nigella sativa yang sudah kering diserbuk. Serbuk biji Nigella 

sativa di ekstraksi panas dengan teknik digesti. 1 kg serbuk Nigella sativa 

ditambahkan 500 ml air suling diaduk terus menerus selama 30 menit, kemudian 

disaring dan dipekatkan pada tekanan 400C. 100 gram ekstrak ditambah air suling 

sebanyak 100 ml suhu kamar selama 30 menit kemudian ekstrak disaring 

(Boskabady  et al., 2010). 

 

Pemeriksaan Organoleptis ekstrak Nigella Sativa  

Pemeriksaan warna, rasa dan bau terhadap minyak biji Nigella Sativa dari 

hasil ekstraksi menggunakan pelarut air.  

 

Analisis Metabolit Profiling dengan KLT  

 10 µL fraksi metanol yang dibuat dengan melarutkan 1 gram ekstrak 

dalam 50 mL metanol kemudian disaring, ditotolkan pada plat KLT Silica Gel 

GF254 menggunakan sistem pelarut campuran metanol:chloroform (1:9 v/v). 

 

Analisis Metabolit Profiling dengan KCKT 

Analisis profil kromatogram ekstrak dilakukan dengan menggunakan  

KCKT. Sistem KCKT yang digunakan adalah fase terbalik dengan fase gerak 

gradient metanol:asam fosfat 0,05%:2-propanol dan deteksi PDA pada λ 254 nm. 

Sampel ekstrak ditimbang 100 mg, ditambah metanol sampai 10 mL. Larutan 

difiltrasi dengan membran filter 0,22 µm. Larutan dimasukkan dalam flakon dan 

diinjeksikan sebanyak 10µL ke dalam sistem. Tiap daerah dilakukan replikasi 

sebanyak 3 kali.  

 

Analisis data 

Analisis data dilakukan dengan cara mendriskripsikan data-data yang 

diperoleh dari hasil analisis dengan HPLC berupa pola dan puncak serapan 

spektrum, jumlah peak, konsentrasi relatif tiap peak dan luas peak area antar 

daerah. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biji jinten hitam dari 3 negara mempunyai perbedaan morfologi, rendemen 

ekstrak air, dan uji organoleptis ekstrak air. Biji jinten hitam Habasyah, India, dan 

Indonesia mempunyai perbedaan dari segi ukuran dan warnanya (Tabel 1).  

Tabel 1. Perbedaan morfologi simplisia, Rendemen, dan Organoleptis ekstrak air Jinten 
               Hitam 

No. Simplisia Habasyah           India Indonesia 

1. 
Morfologi biji 
• Ukuran  
• Warna 

 
± 0,3 cm ± 0,2 cm 

Hitam pekat 

 
± 0,3 cm ± 0,1 cm 

Hitam pekat 

 
± 0,2 cm ± 0,1cm 

Hitam terang 

2. 
Rendemen 
ekstrak air 

6,52 % 6,47% 2,45% 

3. 

Organoleptis  
ekstrak air 
• Rasa 
• Warna 
•  Bau 

 
 
• Pahit dan pedas 
• Kuning kemerahan 
• Khas dan aromatis  

 
 
• Pahit dan pedas 
• Kuning tua 
• Khas dan aromatis 

 
 

•  Pahit dan pedas 
•  Kuning  
•  Khas  

 

       Serbuk biji jinten hitam dari Habasyah, Hindia, dan Indonesia diekstraksi 

secara digesti dengan air sebagai pelarut. Metode maserasi ini dilakukan karena 

prosesnya yang mudah dan sederhana. Ekstraksi biji jinten hitam yang berasal dari 

Habasyah menghasilkan rendemen sebanyak 6,52 %, jinten hitam India sebanyak 

6,47%, sedangkan pada jinten hitam Indonesia menghasilkan rendemen paling 

rendah sebanyak 2,45%. Hasil randemen masing-masing ekstrak berbeda hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tipe tanaman, bagian tanaman, dan 

kandungan air. Ekstrak air jinten hitam Habasyah memberikan randemen paling 

banyak dari ketiga ekstrak. 

       Ekstrak air jinten hitam (Nigella Sativa L.) Habasyah dan India mempunyai 

kesamaan sifat bila dilihat dari hasil uji organoleptisnya. Ekstrak air jinten hitam 

Habbasyah dan India mempunyai warna coklat kehitaman dengan bau yang khas 

aromatis, rasa pahit dan pedas. Jinten hitam dari Indonesia mempunyai warna 

coklat abu-abu, lengket dengan bau khas, rasa pahit dan pedas. 

Uji fitokimia terhadap ekstrak air dilakukan untuk mendeteksi adanya 

senyawa yang terdapat dalam tumbuhan berdasarkan golongan yang berperan 

dalam aktivitas biologi. Jinten hitam mengandung berbagai jenis metabolit 

5 



 

 

sekunder, masing- masing metabolit sekunder memiliki aktivitas yang berbeda. 

Identifikasi pada sampel perlu dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa 

metabolit sekunder tersebut. Uji fitokimia yang dilakukan terdiri dari 4 golongan 

senyawa yang meliputi alkaloid, fenolik, terpenoid, dan flavonoid. Identifikasi 

golongan senyawa alkaloid ekstrak air jinten hitam menggunakan reagen mayer 

memberikan hasil negatif untuk semua jinten. Hasil ini ditandai dengan tidak 

terbentuknya endapan berwarna putih. Identifikasi terpenoid ekstrak air jinten 

hitam Arab dan Hindia memberikan hasil positif yang ditandai dengan 

terbentukya warna coklat, sedangkan pada jinten hitam Indonesia menunjukan 

hasil negatif. Identifikasi flavonoid dilakukan dengan penambahan magnesium 

dan asam klorida pekat. Reaksi  antara  magnesium  dengan  asam  klorida  pekat 

menghasilkan warna merah muda, membentuk senyawa kompleks. Identifikasi 

flavonoid ekstrak air jinten hitam Arab dan Hindia memberikan hasil positif yang 

ditandai dengan terbentuknya warna jingga, sedangkan pada jinten hitam 

Indonesia menunjukan hasil negatif. Uji fenolik dengan menggunakan reagen 

Folin-Ciocalteu, semua sampel ekstrak air jinten hitam memberikan hasil yang 

positif. Hasil ini ditandai dengan terbentuknya warna biru. Hasil skrining 

fitokimia yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam sampel ekstrak air 

jinten hitam Habasyah, India mengandung fenolik, terpenoid, dan flavonoid. 

Sedangkan jinten hitam Indonesia hanya mengandung fenolik saja. Dengan 

demikian ada kemungkinan tidak terdeteksinya senyawa tersebut karena terlalu 

rendah konsentrasinya. Serta dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti identitas 

jenis (spesies), lokasi tumbuhan asal, pemanenan, penyimpanan, umur tumbuhan 

dan bagian yang digunakan.  Hasil uji fitokimia dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil uji fitokimia golongan senyawa dengan ekstrak air jinten hitam 
              Habbasyah, India, dan Arab 

Kandungan kimia Metode pengujian Kriteria Habasyah India Indo 
Fenolik  Follin ciocalteu Biru          +        +        + 
Terpenoid  Kloroform, H2SO4 

P 
Coklat 
kemerahan 

        + +        _ 

Flavanoid Magnesium, HCl p Warna merah 
jingga 

+ + _ 

Alkaloid  Reagen Mayer Endapan coklat _ _ _ 

Keterangan : +   = terkandung senyawa ,           -   = tidak terkandung senyawa 
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 Pengujian dengan KLT dilakukan untuk lebih menegaskan hasil yang 

didapat dari skrinning fitokimia. Hasil uji KLT (Tabel 3, Gambar 1 dan 2) dengan 

pengembang yang digunakan untuk pemisahan pada KLT metanol: kloroform 

(1:9), menunjukan flavonoid, hasil tersebut ditegaskan dengan pereaksi semprot 

sitroborat. Setelah disemprot dengan pereaksi sitroborat, jinten hitam Habasyah 

dan India timbul bercak noda berwarna biru muda pada pengamatan UV 366 nm. 

Hasil ini menegaskan ekstrak air jinten hitam Habasyah dan India mengandung 

flavonoid. Pada uji alkaloid tidak menunjukan adanya bercak setelah disemprot 

dengan Dragendorff pada pengamatan UV 366 nm. Uji terpenoid dengan pereaksi 

semprot vanillin-H2SO4, jinten hitam Habasyah dan India timbul bercak noda 

berwarna biru muda pada pengamatan UV 366 nm. Hasil ini menegaskan ekstrak 

air jinten hitam Habasyah dan India mengandung terpenoid . Pada uji fenolik 

dengan pereaksi semprot FeCl3 terdapat bercak pada totolan sampel, sehingga 

pada ekstrak air jinten ketiga daerah positif teridentifikasi fenoliknya. Hasil KLT 

menegaskan bahwa jinten hitam dari ketiga daerah mengandung senyawa 

Flavonoid, Fenolik dan Terpenoid. 

 

 

     

         

 

 

 

 

 
Gambar 1.  Hasil KLT pemisahan fraksi metanol ekstrak air Jinten Hitam dengan  fase 

gerak methanol:chloroform (1:9) secara visual (a) Alkaloid deteksi   dengan 
Dragendroff (b) Terpenoid deteksi dengan vanillin-H2SO4  (c)  Flavonoid  
deteksi dengan sitoborat (d) Fenolik deteksi dengan FeCl3,  H = Habasyah     
I = India   L = Lokal  

 
 
 

 

b c d a 
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   I      II 

 Gambar 2. Hasil KLT fraksi metanol ekstrak air jinten hitam  
I.  Sebelum disemprot pada UV 254 (a) Alkaloid (b) Flavonoid (c) Terpenoid (d)   
Fenolik II. Setelah disemprot pada UV 366 (a) Alkaloid dengan pereaksi semprot 
Dragendroff (b) Flavonoid dengan pereaksi semprot Sitoborat (c) Terpenoid dengan 
pereaksi semprot vanillin-H2SO4 (d) Fenolik dengan pereaksi semprot FeCl3 

  
        

Tabel 3. Hasil uji kromatografi lapis tipis (KLT) ekstrak air jinten hitam 
 

Sampel Rf UV 254 UV 366 Pereaksi 
Sitoborat 

Pereaksi 
Dragendroff 
dan FeCl3 

Pereaksi 
Vanillin-H2SO4 

Interpretasi 
senyawa 

UV 
254 

UV 
366 

UV 
254 

UV 
366 

UV 
254 

UV 366  

Habasyah  0,1
0,7 

Hitam Biru 
muda 

Hitam Orange - - - Coklat Flavonoid, 
terpenoid, fenolik 

India  0,1
0,6 

Hitam Biru 
muda 

Hitam Orange - - - Coklat Flavonoid, 
terpenoid, fenolik 

Indonesia    - - - Hitam - - - - - Flavonoid, 
terpenoid, fenolik 

 
 

Analisis profiling Ekstrak Air 

       Optimasi fase gerak perlu dilakukan untuk mengetahui campuran eluen yang 

dapat memisahkan senyawa dalam ekstrak air jinten hitam. Fase gerak yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah campuran metanol:as.phosfat 0,05%:2-

propanol. Pada menit 0 digunakan perbandingan (10:80:10), menit 1  (45:40:15), 

menit 3 (65:15:20), menit 4 (85:5:10), menit 6 (10:90:0), menit 7 (10:75:15). 

Kolom yang digunakan pada analisis ini adalah RP 18 dengan kecepatan alir 

(flow) 1 mL/ menit, waktu analisis 15 menit dan volume injeksi 10 µL. Hasil 

replikasi ekstrak air jinten hitam Habasyah menunjukan adanya 22 puncak, jinten 
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hitam India ada 15, dan jinten hitam Indonesia ada 14 peak. Peak jinten hitam 

Habasyah pada Rt 6,77 menit dengan kadar relatif 26,52%, menunjukkan peak 

dari senyawa utama. Jinten hitam India memiliki senyawa utama ada pada Rt 2,36 

menit dengan kadar relatif 23,78%. Sedangkan senyawa utama ekstrak air jinten 

hitam dari Indonesia ada pada Rt 10,58 menit dengan kadar relatif 12,59%. Dilihat 

dari jumlah peak pada masing-masing daerah, jinten Habasyah mempunyai 

kelengkapan metabolit yang lebih banyak dibandingkan jinten hitam dan India 

dan Habasyah. Hal ini terlihat bahwa jinten hitam dari Habasyah memberikan 

jumlah peak yang paling banyak. Berdasarkan profil kromatogram, jinten hitam 

dari India dan Indonesia memiliki jumlah peak yang hampir sama, tetapi jinten 

hitam dari India memberikan total luas area yang lebih besar dibandingkan jinten 

hitam dari Indonesia. Perbedaan kandungan metabolit yang ada pada jinten hitam 

dipengaruhi oleh faktor internal seperti umur dan genetik. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tempat tanaman tersebut tumbuh 

(lingkungan) dan pemupukan (Mursidi, 1989). Berdasarkan profil ekstrak air dari 

ketiga daerah, menunjukan adanya 4 puncak dengan karakteristik yang sama, 

menunjukan ketiga ekstrak tersebut memiliki kemiripan metabolit (Gambar 3). 

Hasil analisis profiling dengan HPLC menunjukan ekstrak air jinten hitam dari 

daerah Habasyah mempunyai mutu paling bagus karena memiliki jumlah peak 

yang lebih banyak dan kadar relatif senyawa paling tinggi.  
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               Keterangan : Garis merah (Habasyah), Hijau (Hindia), Biru (Indonesia) 

                Gambar  3.  Pola Kromatogram hasil analisis HPLC Ekstrak Air Nigella sativa  
           Habasyah, India, dan Indonesia dengan fase terbalik, eluen 
           metanol:asam.phospat 0,05%:2-propanol secara gradien 
 

      

Hasil profiling kromatografi dengan metode HPLC pada ekstrak air jinten 

hitam dari ketiga daerah, menunjukan jinten hitam Habasyah memiliki jumlah 

peak paling banyak yaitu 22 peak, sehingga kelengkapan metabolitnya lebih 

banyak. Berdasarkan profil kromatogram, dapat diketahui ekstrak air jinten hitam 

dari Habasyah memiliki kadar relatif senyawa paling tinggi yaitu 26,52% diantara 

ketiga daerah. Ekstrak air jinten hitam dari Habasyah mempunyai mutu yang lebih 

bagus dari ketiga jenis jinten tersebut. Hasil profiling ketiga ekstrak air jinten 

hitam menggunakan KCKT menunjukkan jumlah peak, luas area, dan kadar relatif 

yang berbeda-beda (Tabel 4).  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Profil kromatogram ekstrak air Jinten Hitam (Nigella sativa) Habasyah, India, 

dan Indonesia yang diperoleh dari analisis menggunakan High Pressure 

Liquid Chromatography (HPLC) memberikan bentuk profil yang berbeda. 

2. Jinten Hitam dari Habasyah mempunyai jumlah peak paling banyak dan 

memiliki kadar relatif senyawa paling tinggi dibandingkan jinten hitam yang 

berasal dari India dan Indonesia. Jinten hitam Habasyah memiliki mutu yang 

lebih bagus dari ketiga jenis jinten hitam tersebut. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan penelitian lebih lanjut mengenai 

uji kuantitatif penetapan kadar dari masing-masing senyawa yang terdapat pada 

ekstrak air jinten hitam ketiga daerah tersebut. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Dikti yang telah membiayai penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Ghamdi, M.S., 2001. The anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity 
of Nigella sativa.  J. Ethnopharmacol, 76, 45–48. 

 
Ali, O., Basbulbul, G. dan Aydin T. (2007). Antimitotic and anti bacterial effect 

of the Nigella sativa L. seed. Caryologi, 60 (3), 270-272. 
 
Al-Jabre, S., Al-Akloby, O.M., Al-Qurashi, A.R., Akhtar, N., Al-Dossary, A., and 

Randhawa, M.A. (2003) Thymoquinone, an Active Principle of Nigella 
sativa, Inhibited Aspergillus niger. Pakistan J. Med. Res 42 (3) : 344-348 

 
Anonim, 1995, Informasi Simplisia Asing,  Pengawasan Obat Tradisional, Dirjen 

Pengawasan Obat Dan Makanan, 63-64, Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia, Jakarta. 

 
Anonim, 1979, Farmakope Indonesia Edisi III, 9, Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, Jakarta. 
 

11 



 

 

Anonim, 1979, Materia Medika Indonesia, jilid III, 20-21, Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia, Jakarta. 

 
Anonim, 1986, Sediaan Galenik, 12, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

Jakarta. 
 
Anonim, 2000, Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat, 11, 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 
 
Anonim, 2009, Majalah Naturakos, Vol IV/NO 12, Badan POM RI, Jakarta. 

Anonim, 2009, Background Information on Metabolomics, (online), 
(http://www.metabolomics.bbsrc.ac.uk/background.htm, diakses tanggal 
30 september 2009).  

 
Ansel, H. C., 1989, Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, diterjemahkan oleh 

Ibrahim, Farid, Edisi 4, 607-608, Universitas Indonesia Press, Jakarta. 
 
Boskabady M.H, Mohsenpoor N, Takaloo L., 2010 Antiasthmatic effect of 

Nigella sativa in airways of asthmatic patient. Phytomedicine, 17 (10), 
707- 13. 

 
Gandjar, I. G. dan Rohman, A., 2007, Kimia Farmasi Analisis, Cetakan kedua, 

220, 353-354, 359, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 
 
Gong, Fan., Liang, Yizeng., Xie, Pie-shan., Chau, Foot-Tim., 2003, Information  

Theory Applied to Chromatographic Finger Print of Herbal Medicine For 
Quality Control, Journal of Chromatography A, 1002, 25-40. 

 
K. Heyne, 1987, Tumbuhan Berguna Indonesia, Edisi Kedua, 751, diterjemahkan 

oleh Badan Litbang Kehutanan Jakarta, Yayasan Sarana Wana Jaya, 
Jakarta. 

 
Khopkar, S.M, 2003, Konsep Dasar Kimia Analitik. Jakarta : Universitas 

Indonesia (UI-Prss). 
 
Mbarek, L.A., Mouse, H.A., Elabadi., Bensakah, M., Gamouh, A., Aboufatima, 

R., Benharref, A., Chait, A., Kamal, M., 2007, Anti-tumor Properties of 
Blackseed (Nigella sativa .L) Extract, Brazilian Journal of Medical and 
Biological Research, 40, 839-847. 

 
Mohammad, M.A., Mohammad, M.M.J., Dradka, H., 2009, Effects of Black 

Seeds (Nigella Sativa) on Spermatogenesis and Fertility of Male Albino 
Rats, Research Journal of Medicine and Medical Sciences, 4 (2) : 386-
390. 

 

12 



 

 

Medenica R., Janssen J, Tarasenko A, Lazovic G, 1997, Anti-angiogenic activity 
of Nigella sativa plant extract in Cancer therapy. Proc. Annu Meet Am 
Assoc Cancer Res, 38, 1337 

 
Munson, J.W., 1991, Analisis Farmasi Metode Modern, 26-32, diterjemahkan 

oleh. Harjana, Parwa A, Airlangga University Press, Surabaya. 
 
Mursyidi, A., 1989, Analisis Metabolite Sekunder, 1-7,71-81, PAU Bioteknologi 

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 
 
Park, K.M., Cho, H.I., Lee Sarah., Choi, H.K., Kwon, Dae-Young., Kim, Young-

Suk, 2010. Metabolit profiling of Cheonggukjang, a fermented soybean 
paste, during fermentation by gas chromatography-mass spectrometry and 
principal component analysis. Food Chemistry, 122, 1313-1319. 

 
Shoieb, A.M., Elgayyar, M., Dudrick, P.S., Bell, J.L., Tithof, P.K., 2003. Invitro 

Inhibition on Growth and Induction of Apoptosis In Cancer Cell lines by 
Thymoquinone. Int. J Oncol. 22, 107-113.  

 
Samarakoon, Sameera R., Thabrew, Ira., Galhena, Prasanna B., Silva Dilip P., 

Tennekoon, Kamani H., 2010. A comparison of the cytotoxic potential of 
standardized aqueous and ethanolic extracts of a polyherbal mixture 
comprised of Nigella sativa (seeds), Hemidesmus indicus (roots) and 
Smilax glabra (rhizome). Pharmacognosy Research, 2 (6), 335-342. 

Toma, C., Simu, G.M., Hanganu, D., Olah, N., Vata, F.M.G., Hammami, C., 
Hammami, M., 2010, Chemical Composition of the Tunisian Nigella 
sativa. Note I. Profile on Essential Oil, Farmacia, 58 (4). 

 
Turkdogan, M.K., Z. Agaoglu, Z. Yerner, R. Ekeroglu and H.A. Akkan, 2001. 

Avci M E. The role of antioxidant vitamins (C and E), selenium and 
Nigella sativa in the prevention of liver fibrosis and cirrhosis in rabbits: 
new hopes. DTW Dtsch Tierarztl Wochenschr, 108, 71-73. 

 
 

 

 

13 


