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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

       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 jinten hitam 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 jinten hitam bisa didapat dari berbagai belahan dunia termasuk 

dari India dan Indonesia, tetapi yang paling populer digunakan adalah jinten hitam 

yang berasal dari Habasyah dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dari 
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daerah lain. Pada penelitian ini digunakan ekstrak air karena belum 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. 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 HPLC dan GC. Analisa profil ekstrak air Nigella sativa memakai 

metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC) yang analisanya lebih 

sederhana dan relatif lebih  murah, dan dapat memberikan hasil terbaik. Evaluasi 

metabolit digunakan HPLC untuk mengetahui profil kromatografi dari ketiga 

daerah tersebut yang dilihat dari kadar relatif, kelengkapan metabolit, dan jumlah 

peak. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana profil kromatogram Metabolit Nigella sativa yang diperoleh dari 

ekstraksi air yang berasal dari daerah Habasyah, India dan Indonesia dianalisis 

menggunakan High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) ?                    

2. Jinten Hitam dari daerah mana yang mempunyai mutu ekstrak air paling bagus 

bila dilihat dari jumlah peak dan kadar relatif senyawa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menentukan Profil kromatogram Metabolit Nigella sativa yang diperoleh dari 

ekstraksi air yang berasal dari daerah Habasyah, India, dan Indonesia  

mengunakan High Pressure Liquid Chromatography (HPLC). 
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2. Menentukan Jinten Hitam yang mempunyai mutu ekstrak air paling bagus 

berdasarkan jumlah peak dan kadar relatif senyawa. 

  

 

D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Tanaman Nigella sativa  

a. Sistematika Tanaman 

Sistematika dari tanaman jinten (Nigella sativa) dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

Divisi  : Antophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledones 

Bangsa  : Archichlamydeae 

Suku  : Ranunculaceae 

Marga  : Nigella 

Jenis  : Nigella sativa L.             (Heyne, 1987) 

b. Pertelaan Tanaman Nigella sativa 

Terna setaun 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 berbulu. Daun bagian bawah bertangkai dan 

bagian atas duduk. Daun  pembalut bunga kecil. Kelopak bunga 5, bundar  telur, 

ujungnya agak meruncing sampai agak tumpul, pangkal mengecil membentuk 

sudut yang pendek dan besar. Mahkota bunga pada umunya 8, agak memanjang, 

lebih kecil dari kelopak bunga, berbulu jarang dan pendek. bibir bunga 2, bibir 

bagian atas pendek, lanset, ujung memanjang berbentuk benang, ujung bibir 

bunga bagian bawah tumpul. Benang sari banyak, gundul. Kepala jari jorong dan 

sedikit tajam, berwarna kuning. Buah bulat telur atau agak bulat. Biji hitam, 

jorong bersudut tiga tak beraturan dan sedikit berbentuk kerucut, panjang 3 mm, 

berkelenjar (Anonim, 1979). 
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c. Nama Daerah Tanaman Nigella sativa 

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

1987). Di negara barat disebut dengan black caraway, black seed, dan coriander 

seeds. Di negara Arab dikenal dengan nama habbatusauda (biji hitam) atau 

habbatul baraka (biji yang diberkati). Sementara di Persia disebut dengan shonaiz, 

di Turki cotu siyah, dan dalam bahasa Hindi dikenal dengan nama kalounji. Di 

Indonesia dan Malaysia diberi nama jinten hitam (Yulianti dan Junaedi, 2006). 

d. Kegunaan Ekstrak Air Nigella sativa 

Ekstrak air Nigella sativa digunakan sebagai pengobatan malaria dengan 

konsentrasi 400 µL kg-1 menunjukan hasil yang signifikan pada tikus yang 

terinfeksi malaria dan disisi lain mempunyai aktivitas sebagai anti inflamasi (Al-

Ghamdi, 2001) serta diketahui memiliki aktivitas sebagai hepatoprotektor pada 

tikus yang diinduksi dengan carbon tetraclorida (Turkdogan dkk, 2001),  antifungi 

terhadap Candida albicans (Khan et al., 2003), antimikroba pada bakteri gram 

positif dan gram negatif yang dibandingkan dengan antibiotik standar yakni 

penisilin, ampisilin, dan tetrasiklin (Kamal et al., 2010) dan menunjukan aktivitas 

terhadap Staphylococcus aureus serta pada Mycobacterium luteus (Ali et al., 

2007). Selain itu, ekstrak 2% Nigella sativa dapat menghambat Aeromonas 

hydrophila (Tumar dan Boimin, 2006). 

e. Kandungan Kimia Nigella sativa 

Hasil penelitian yang lalu, diketahui bahwa komponen utama dari Nigella 

sativa adalah timokuinon, timohydrokuinon, timol, karvakrol, nigelisin, nigellin, 

nigellimine-N-oxid, nigellidin, dan alpha hedrin (Al Jabre, dkk., 2003). Struktur 

kimia senyawa yang ada dalam Nigella sativa dapat dilihat pada Gambar 1. 

Komponen utama pada minyak Nigella sativa adalah p-cimen, timol, dan 

timokuinon (Moretti et al., 2004). Analisis minyak Jintan hitam dengan HPLC 

menunjukkan adanya senyawa seperti timokuinon, ditimokuinon, 

timohidrokuinon dan timol (Mohammad et al., 2009), dari beberapa senyawa 

tersebut timoquinon yang digunakan sebagai marker atau senyawa penanda. 

Metabolit profiling untuk ekstrak air Nigella sativa dengan HPLC sejauh 

penelusuran peneliti belum ditemukan. 
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  Timokuinon                 Karvakrol       P-simen 

          Gambar 1. Struktur kimia yang terkandung dalam Nigella sativa 

(BPOM RI, 2009)  

2. Metabolit Sekunder dan Analisis Metabolit Profiling 

Metabolit sekunder didefinisikan sebagai zat kimia bukan nutrisi yang 

memainkan peran penting dalam proses keberadaan dan evaluasi bersama antar 

jenis lingkungan (Mursyidi,1989). Konsentrasi metabolit sekunder dan 

komposisinya dipengaruhi oleh faktor internal (genetik, kondisi kesehatan 

tanaman, umur) dan faktor eksternal (lingkungan, perawatan dengan obat) (Fancy 

and Rumpel, 2008). Metabolit sekunder mempunyai peran yang mendukung 

keberadaan  organisme di lingkungan, yaitu sebagai hasil detoksifikasi metabolit 

primer, signal intraorganisme, signal komunikasi antar organisme, dan sistem 

keseimbangan ekologi (Mursyidi,1989). 

     Analisis Metabolit dapat dibagi menjadi 4 yaitu: 

1.  Analisis komponen target ( Target Compound Analysis) 

kuantifikasi dari metabolit spesifik. Metode ini digunakan untuk tujuan screening. 

Metode ini merupakan metode canggih untuk ekstraksi, preparasi sampel, 

pembersihan sampel, dan referensi internal. 

2.   Metabolite Profiling 

      Metode untuk penentuan kuantitatif atau kualitatif dari kelompok senyawa 

metabolit spesifik. Kata Metabolit Profiling digunakan oleh Horning pada tahun 

1970. Metabolite Profiling telah digunakan untuk menganalisis lemak, isoprenoid, 

saponin, karoteniod, steroid, dan asam-asam. Yang dilakukan dalam metode 

fraksinasi sampel mentah (cruide sample) dan pembersihan (clean up). 
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3. Metabolomic  

      Análisis kualitatif dan kuantitatif dari keseluruhan metabolit. Dalam metode 

ini preparasi sampel dan perolehan data ditujukan meliputi kelas senyawa- 

senyawa, dengan recovery, reprodusibilitas, robutsness eexperimental tinggi. 

4. Metabolomic Finger Printing 

Klasifikasi sampel menurut keterkaitan biological dan asal-usulnya dan 

digunakan untuk fungsional genomic. Metode ini merupakan metode yang cepat 

untuk análisis umum tanpa identifikasi komponen luas. ( Anonim, 2009). 

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). 

 

3. Metode Penyarian 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Senyawa 

aktif yang dikandung oleh simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan 

cara ekstraksi yang tepat. Metode ekstraksi menurut Ditjen POM ada beberapa 

cara, yaitu: maserasi, perkolasi, refluks, sokletasi, digesti, infus dan dekok.  

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan 

(kamar). Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol atau 

pelarut lain. Maserasi dapat dilakukan dengan modifikasi, misalnya adalah digesti. 

Ekstraksi Nigella sativa menggunakan metode maserasi digesti. Digesti 

merupakan cara maserasi dengan menggunakan pemanasan yang lemah, yaitu 

pada suhu 40-50oC. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang 

tahan tehadap pemanasan (Depkes RI, 1986). Biji Nigella sativa yang sudah 

diserbuk di ekstraksi panas, kemudian ditambahkan air suling sebanyak 500 ml 
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dilakukan pengadukan selama 30 menit, lalu dipekatkan pada tekanan 400C 

(Boskabady et al., 2010).  

 

4. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

a. Pengertian 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC, High Performance Liquid 

Chromatography) merupakan suatu teknik análisis obat yang paling cepat 

berkembang. Cara ini ideal untuk análisis beragam obat dalam sediaan dan cairan 

biologi, karena sederhana, kemenjenisan, dan kepekaan tinggi (Munson, 1991). 

Kegunaan umum KCKT adalah untuk pemisahan sejumlah senyawa organik, 

anorganik, maupun senyawa biologis, analisis ketidakmurnian (impurities); 

analisis senyawa-senyawa tidak mudah menguap (non-volatil); penentuan 

molekul-molekul netral, ionik, maupun zwitteer ion; isolasi dan pemurnian 

senyawa-senyawa dalam jumlah sekelumit (trace element) dalam jumlah banyak, 

dan dalam skala proses industri. KCKT merupakan metode yang tidak destruktif 

dan dapat digunakan baik untuk análisis kualitatif maupun kuantitatif. 

Keterbatasan metode KCKT adalah untuk identifikasi senyawa, kecuali jika 

KCKT dihubungkan dengan spektrofotometri massa (MS). Keterbatasan lainya 

adalah jika sampelnya sangat kompleks, maka resolusi yang baik sulit diperoleh 

(Gandjar dan Rohman, 2007) 

b. Peralatan 

      Alat utama HPLC adalah tandon pelarut, pipa, pompa, penyuntik, kolom, 

detektor, dan perekam (Manson, 1991) 

1)  Tandon pelarut (wadah fase gerak) 

      Tandon pelarut harus mempunyai beberapa ciri. Bahan tandon harus lembam 

terhadap berbagai fase gerak berair dan tidak berair. Sehingga baja nir (anti) karat 

dan gelas menjadi bahan terpilih. Tetapi baja nir karat juga jangan dipakai pada 

pelarut yang mengandung ion halida dan jika tandon harus bertekanan, hindari 

penggunaan gelas (Manson, 1991). Adanya pengotor dalam reagen dapat 

menyebabkan gangguan pada sistem kromatografi. Adanya partikel yang kecil 

dapat terkumpul dalam kolom atau dalam tabung yang semppit, sehingga dapat 
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mengakibatkan sesuatu kekosongan pada kolom atau tabung tersebut. Fase gerak 

sebelum digunakan harus disaring terlebih dahulu untuk menghindari partikel-

partikel kecil ini (Gandjar dan Rohman, 2007). 

      Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat 

bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Untuk 

fase normal (fase diam lebih polar dari fase gerak), kemampuan elusi meningkat 

dengan meningkatnya polaritas pelarut. Sementara untuk fase terbalik (fase diam 

kurang polar daripada fase gerak), kemampuan elusi menurun dengan 

meningkatnya polaritas pelarut. Elusi dapat dilakukan dengan cara isokratik 

(komposisi fase gerak tetap selama elusi) atau dengan cara bergradien (komposisi 

fase gerak berubah-ubah selama elusi). Elusi bergradien digunakan untuk 

meningkatkan resolusi campuran yang kompleks terutama jika sampel 

mempunyai kisaran polaritas yang luas (Gandjar dan Rohman, 2007). Analisis 

profiling ekstrak air Jinten Hitam dengan HPLC digunakan system gradient 80 % 

air dalam 100 % metanol (Samarakoon et al., 2010). 

2) Pompa 

      Pompa yang cocok untuk KCKT yaitu pompa yang harus memenuhi syarat 

wadah pelarut yakni pompa harus inert terhadap fase gerak. Bahan yang umum 

digunakan untuk pompa adalah gelas, baja tahan karat, Teflon dan batu nilam. 

Pompa yang cocok digunakan sebaiknya mampu memberikan tekanan sampai 

5000 psi dan mampu mengalirkan fase gerak dengan kecepatan alir 3 ml/menit. 

Tujuan penggunaan pompa yaitu untuk menjamin proses penghantaran fase gerak 

berlangsung secara tepat, reproduksibel, konstan, dan bebas dari gangguan. Ada 

dua jenis pompa dalam KCKT yaitu pompa dengan tekanan konstan, dan pompa 

dengan aliran fase gerak yang konstan (Gandjar dan Rohman, 2007). 

3) Penyuntik 

      Sampel-sampel cair dan larutan disuntikkan secara langsung ke dalam fase 

gerak yang mengalir di bawah tekanan menuju kolom menggunakan alat 

penyuntik yang terbuat dari tembaga tahan karat dan katup teflon yang yang 

dilengkapi dengan keluk sampel internal atau eksternal (Gandjar dan Rohman, 

2007).   
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4) Kolom 

      Ada dua jenis kolom pada KCKT yaitu kolom konvensional dan kolom 

mikrobor, kolom mikrobor tidak setahan kolom konvensional dan kurang 

bermanfaat untuk analisis rutin (Gandjar dan Rohman, 2007). Penyaring dipasang 

2 µm di jalur antara penyuntik dan kolom, untuk menahan partikel yang dibawa 

fase gerak atau terokan. Hal ini dapat memperpanjang umur kolom (Manson, 

1991). Jenis kolom yang dapat digunakan untuk analisis profiling ekstrak air 

Jinten Hitam adalah kolom fase terbalik Intertsil ODS-3 C 18 , (250 x 4.0 mm, 5 

µm) (Samarakoon et al., 2010). 

5) Detektor 

      Detektor pada KCKT dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu: detektor 

universal (yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak bersifat spesifik, dan 

tidak bersifat selektif) sepertti detektor indeks bias dan detektor spektrometri 

massa; dan golongan detektor yang spesifik yang hanya akan mendeteksi analit 

secara spesifik dan selektif, seperti detektor UV-Vis, detektor flouresensi, dan 

elektrokimia (Gandjar dan Rohman, 2007). Detektor HPLC yang ideal hendaknya 

mempunyai beberapa sifat, dapat memberi tanggapan kepada terokan, kepekaan 

tinggi, hasilnya terulang dan tanggapannya dapat diramalkan (Manson, 1990). 

Detektor yang digunakan dalam analisis profiling ekstrak air Jinten Hitam UV-Vis 

pada panjang gelombang 254 nm (Samarakoon et al., 2010).  

 

 

E. KETERANGAN EMPIRIS 

Hasil penelitian ini memberikan informasi daerah mana yang mempunyai 

mutu ekstrak air jinten hitam paling bagus berdasarkan jumlah peak dan kadar 

relatif senyawa. 

 

 


