
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan  tumbuhan,  baik  sebagai  obat,  bahan  makanan,  bumbu,

telah  dikenal  sejak  zaman  dahulu.  Bahkan  penemuan  terbaru  di  Pakistan

membuktikan bahwa penggunaan tumbuhan telah berlangsung selama 5000

tahun (Wiryowidagdo, 2007). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan

bahwa obat  tradisional  dapat  mengobati kondisi infeksi  kronis  dan  infeksi

yang lain. Di beberapa negara Asia dan Afrika, 80% penduduk bergantung

pada obat  tradisional  untuk  perawatan kesehatan primer.  Di  banyak  negara

maju,  70%-80% dari populasi  telah  menggunakan  beberapa bentuk

pengobatan alternatif atau komplementer (WHO, 2008). Pada saat ini muncul

satu  lagi  ekstrak  tanaman  yang dipercaya oleh  masyarakat  dapat

meningkatkan  daya tahan  tubuh  untuk  menangkal  berbagai  agen  penyakit

yaitu jintan hitam. Ekstrak jintan hitam merupakan salah satu rempah-rempah

yang digunakan sebagai suplemen (Rahmi, 2011).

Jintan hitam (Nigella sativa) telah digunakan di banyak negara Timur

Tengah  untuk  pengobatan  alami  selama lebih  dari  2000  tahun  (Arifiyah,

2007).  Tanaman  ini telah  dibuktikan  secara empiris  maupun  secara medis
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oleh  para peneliti Timur  Tengah,  Afrika,  Eropa,  bahkan  Amerika Serikat

(Yulianti and Junaedi, 2006). Data hasil penelitian menunjukkan kandungan

aktif utama jintan hitam adalah thymoquinone (30±48%), p-cymene (7±15%),

carvacrol (6±12%), 4-terpineol (2±7%), t-anethole (1±4%) dan sesquiterpene

longifolene (1±8%) (Burits and Bucar, 2000).

Thymoquinone, kandungan aktif utama dari Nigella sativa, dilaporkan

dapat mencegah kerusakan hepar pada tikus putih melalui mekanisme sebagai

antioksidan  dan  antiinflamasi  (Alsaif,  2007). Thymoquinone,  carvacrol,  t-

anethole dan 4-terpineol memiliki aktivitas penyapu radikal bebas pada test

dengan diphenylpicrylhydrazyl. Keempat komponen ini mempunyai aktivitas

antioksidan  melalui donor hidrogen  ke radikal bebas  (Burits  and  Bucar,

2000).

Organ  hepar  memiliki kapasitas  yang tinggi  dalam  mengikat  bahan

kimia  sehingga  bahan  kimia  lebih  banyak  terkonsentrasi  pada organ  hepar

jika dibandingkan  dengan  organ  lainnya (Mukono,  2005).  Hati berpotensi

mengalami  kerusakan akibat  beragam  bahan  kimia  terapeutik  atau

lingkungan.  Cedera dapat  terjadi  akibat  toksisitas  langsung,  terjadi  melalui

konversi  suatu  xenobiotik  menjadi  toksin  aktif  oleh  hati,  atau  ditimbulkan

oleh mekanisme imunologik (Robins et al, 2007).

Kerusakan atau gangguan fungsi hepar dapat  diketahui  melalui salah

satu cara yakni dengan mengukur jumlah enzim transaminase yaitu Aspartat



3

Aminotransferase (AST), Alanin Aminotransferase (ALT) (Kang et al, 2008).

AST-ALT merupakan dua enzim transaminase yang  dihasilkan  oleh sel-sel

hepar (Panjaitan et al, 2007). Adanya kerusakan pada sel hepar dapat dilihat

dari enzim AST dan ALT yang ada dalam sel hepar yang keluar dan masuk

ke dalam peredaran darah sehingga aktivitas kedua enzim ini jumlahnya akan

meningkat  pada serum  (Hanim et al,  1998).  Menurut  Stockham  dan  Scoot

(2008),  enzim ALT merupakan  indikator terbaik  dalam  melihat  kerusakan

hati.  ALT  merupakan  enzim yang utama banyak  ditemukan  pada sel  hati

serta efektif dalam mendiagnosis destruksi hepatoselular (Kee, 2003).

Alkohol merupakan salah satu diantara zat  yang dapat  menyebabkan

kerusakan pada  sel  hepar.  Penyalahgunaan alkohol  menyebabkan 100.000

hingga 200.000 kematian per tahun dan penyebab kematian kelima tersering

di Amerika Serikat (Robins et al, 2007). Penyalahgunaan alkohol inipun telah

menjadi masalah pada hampir setiap negara di seluruh dunia. Pada saat ini

terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di negara-negara

maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada negara-negara

berkembang.  WHO memperkirakan  saat  ini jumlah  pecandu alkohol

diseluruh dunia mencapai 64 juta orang (WHO, 2005). Penggunaan alkohol

dapat  menyebabkan penyakit hati alkoholik  diantaranya; steatosis hati

(perlemakan hati), hepatitis kronis dan siroris hati (Robins et al, 2007).

Etanol  merupakan  alkohol  yang paling sering digunakan  dalam

kehidupan  sehari-hari.  Menurut  Cohen  (2003),  metabolisme  alkohol secara
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langsung maupun tidak langsung menyebabkan stress oksidatif sebagai hasil

dari  ketidakseimbangan antara proses  prooksidan  dan  antioksidan.  Efek

etanol  secara langsung  menyebabkan perkembangan stress oksidatif  yang

berhubungan dengan beberapa radikal bebas misalnya hidroksil dan Reaktif

Oksigen  Spesies  (ROS).  Berdasarkan  penelitian  Anggraeni  (2011),

pemberian  etanol  50%  secara oral selama 10  hari  pada tikus  putih  dengan

dosis 10ml/kg BB dapat menginduksi kerusakan pada hepar tikus tersebut.

Hal  ini memicu  penulis untuk  melakukan  penelitian  mengenai  efek

ekstrak  jintan  hitam  sebagai  hepatoprotektor,  terhadap  kerusakan  hati tikus

jantan Sprague dawley yang diinduksi etanol 50%. Kerusakan hati ini dapat

dideteksi dari peningkatan aktivitas enzim Alanin Aminotransferase (ALT) di

dalam  serum.  Oleh  sebab  itu  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian

mengenai  pengaruh  pemberian  jintan  hitam  (Nigella  sativa)  terhadap

aktivitas enzim ALT tikus jantan Sprague dawley yang diinduksi etanol 50%.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang di  atas,  maka rumusan  permasalahannya

DGDODK  ´ASDNDK  terdapat pengaruh pemberian  ekstrak jintan  hitam  (Nigella

sativa)  terhadap  aktivitas  enzim ALT  tikus  jantan Sprague dawley yang

GLLQGXNVL ROHK HWDQRO 50%?´
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui  pengaruh  pemberian  ekstrak  jintan  hitam  (Nigella  sativa)

terhadap aktivitas enzim ALT tikus jantan Sprague dawley selama diinduksi

oleh etanol 50%.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi  peneliti,  dapat  menambah  pengalaman kelimuan  dan  dapat

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di jenjang perkuliahan.

b. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat dipublikasikan sehingga

dapat memberikan sumbangan informasi bagi ilmu pengetahuan di bidang

kedokteran.

c. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat sebagai acuan untuk penelitian lebih

lanjut  mengenai  efek  hepatoprotektor ekstrak jintan  hitam  terhadap

kerusakan hati khususnya yang diakibatkan oleh etanol.

d. Memberikan informasi kepada praktisi kesehatan bahwa jintan hitam dapat

menjadi  salah  satu  alternatif  suplemen pencegah kerusakan  jaringan

khususnya pada organ hati akibat etanol atau senyawa hepatotoksik.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Pemberian  etanol  secara oral  akan  diabsorbsi  dengan  cepat  dari

lambung dan  usus  halus  ke dalam  aliran  darah dan  terdistribusi  ke

dalam cairan tubuh total (Fleming et al, 2007). Lebih dari 90% etanol
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yang digunakan  dioksidasi  di dalam  hati, sebagian  besar  sisanya di

keluarkan  lewat  paru-paru  dan  urin  (Masters,  2002).  Etanol

merangsang aktivitas  enzim yang disebut  sitokrom  P450,  yang

berkontribusi pada produksi  ROS  (Defeng, 2001).  Selain itu,

metabolisme  etanol  oleh Alkohol  Dehidrogenase (ADH) akan

menghasilkan asetaldehid yang merupakan produk yang sangat reaktif

dan  sangat  beracun  sehingga  menyebabkan kerusakan  beberapa

jaringan atau sel (Zakhari, 2006). Asetaldehida akan berikatan dengan

beberapa protein/ asam  amino  yang akan  meningkatkan  respon

antibodi dan  akan  menurunkan  glutation.  Penurunan  dari  glutation

akan  meningkatkan  peroksidasi  sehingga  produksi  ROS  yang

meningkat dan penurunan glutation akan memperparah keusakan hati

(Lieber, 2000). Adanya gangguan fungsi hepar dapat diketahui melalui

salah satu cara yakni dengan mengukur aktivitas enzim transaminase

yaitu enzim Alanin Aminotransferase atau ALT (Kang et al, 2008)

Nigella  sativa mempunyai  kandungan aktif  utama adalah

thymoquinone (30±48%), p-cymene (7±15%), carvacrol (6±12%), 4-

terpineol (2±7%), t-anethole (1±4%) dan sesquiterpene longifolene (1±

8%) (Moretti et al, 2004). Komponen thymoquinone dapat melakukan

aktivitas  antioksidan  melalui  donor hidrogen  ke radikal  bebas  untuk

mencegah  terjadinya peroksidasi  lipid  (Burits  and Bucar,  2000).

Sehingga, Nigella  sativa atau  jintan  hitam  dapat  berperan  sebagai

antioksidan  dengan mencegah peroksidasi  lipid  pada sel  hepatosit

(Mansour et al, 2002).
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Keterangan:

≠ :Menghambat

Gambar 1. Kerangka Teori

2. Kerangka Konsep

Gambar 2. Kerangka Konsep
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F. Hipotesis

Hipotesis dalan penelitian ini adalah:

Pemberian  ekstrak  jintan  hitam  (Nigella  sativa)  memberikan pengaruh

terhadap aktivitas ALT tikus jantan Sprague dawley yang diinduksi oleh

etanol 50%.




