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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Superoxide Dismutase (SOD) adalah enzim pertama dalam mekanisme 

pertahanan terhadap superoxide yang diubah menjadi hydrogen peroxide. Superoxide 

Dismutase tubuh manusia memiliki pertahanan terhadap ROS dengan menghasilkan 

antioksidan. Ada dua macam antioksidan, kelompok enzimatik yaitu superoxide 

dismutase, catalase, gluthatione peroxidase dan kelompok non – enzimatik terdiri 

dari antioksidan alami dan sintetik.
1
 Secara normal, terjadi mekanisme keseimbangan 

antara antioksidan dan produksi radikal bebas pada tubuh.
2
 Radikal bebas yang 

berlebihan maka ketersediaan antioksidan dalam tubuh akan menurun dan semakin 

lama akan menimbulkan kerusakan jaringan. Penurunan aktivitas SOD diketahui 

sebagai adanya keadaan patologis.
1
 Penurunan aktivitas SOD dapat menimbulkan 

penyakit degeneratif seperti penyakit pada kardiovaskuler 37%, penyakit kanker 

28%, penyakit paru obstruktif kronis 26%.
3
 

Nigella sativa atau yang lebih dikenal dengan jintan hitam merupakan 

tanaman obat perdu.
4
 Biji jintan hitam ini sudah lama digunakan sebagai obat 
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tradisional untuk menyembuhkan penyakit pada kondisi akut dan kronik.
5
 hal ini 

membuat ketertarikan dalam meneliti khasiatnya. Ekstrak biji jintan hitam diketahui memiliki 

manfaat antioksidan, anti inflamasi. Thymoquinone adalah komponen bioaktif utama pada jintan 

hitam.
4
 pada penelitian sebelumnya, pemberian ekstrak jintan hitam sebanyak 0,6mg/g BB 

selama 15 hari memberikan efek terapeutik. 
6
 Penelitian Rundlia (2011), dengan pemberian 

ekstrak jitan hitam dosis bertingkat yaitu 1g/kgBB, 1,5g/KgBB, 2g/KgBB selama 10 hari pada 

tikus wistar secara oral dapat memberikan efek antiinflamasi. 
7
 

Indonesia termasuk salah satu Negara dengan jumlah penduduk yang merokok cukup 

tinggi di dunia, 67% pada laki – laki dan 2,7% pada perempuan (WHO, 2011). 
8
 Data dari Riset 

Kesehatan Dasar 2013, prevalensi perokok laki – laki sebesar 64,9% dan perempuan sebesar 

2,1%.
9
 Asap rokok merupakan penyebab utama dari penyakit-penyakit degeneratif yang dapat 

dicegah. Asap rokok merusak  setiap organ tubuh dan mengurangi harapan hidup. Asap Rokok 

diketahui memiliki oksidan yang banyak, dimana dapat meningkatkan senyawa bersifat racun 

yang dikenal sebagai ROS (Reactive Oxygen Species) seperti peroxide (O2
-
), hydrogen peroxide 

(H2O2), hydroxyl (OH
-
), dan peroxyl (ROO

-
).

10
 Ketidak seimbangan antara kapasitas antioksidan 

dengan produk dari ROS dapat menimbulkan oksidative stress.
11

 Komposisi kimia pada asap 

rokok mengandung carbon mono-oxide (CO), hydrogen cyanide, phenols, ammonia, 

formaldehyde, benzene pyrene, nitrosoamines, nicotine, tar, heavy metal, radio active.
12

 

Komponen dari asap rokok dari perokok aktif  yang dihirup dengan perokok pasif sama 

bahayanya dan dapat meningkatkan oxidative stress pada ke duanya.
12,13

 Stress oksidatif yang 

berlebihan di dalam tubuh dapat merusak jaringan dan menstimulasi alveolar machrophages 

(MA). 
1
 Sehingga perokok memiliki faktor risiko lebih besar terkena chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD).
14,15

 Tahun 2010, US Surgeon melaporkan tidak adak paparan asap 
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rokok yang bebas risiko, dan tidak ada produk tembakau yang aman.
16

 Penelitian sebelumnya 

diketahui pemaparan asap rokok sebanyak dua batang selama tiga puluh hari memberikan 

pengaruh negatif terhadap kualitas sperma akibat raikal bebas yang dihasilkan oleh asap rokok. 
17

 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh ekstrak jintan hitam terhadap kadar SOD plasma pada tikus yang terpapar asap rokok.  

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun suatu rumusan masalah, “Apakah 

ada pengaruh ekstrak jintam hitam terhadap kadar antioksidan alami pada tikus yang terpapar 

asap rokok?” 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian ekstrak jintan hitam 

terhadap kadar superoxide dismutase plasma pada tikus Sprague dawley yang terpapar asap 

rokok. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Menganalisis kadar SOD pada tikus Sprague dawley yang terpapar asap rokok. 
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1.3.2.2 Menganalisis kadar SOD pada tikus Sprague dawley yang terpapar asap rokok dan diberi 

ekstrak  jintan hitam. 

1.3.2.3 Membandingkan kadar SOD pada tikus Sprague dawley yang diberi ekstrak jintan hitam 

dan terpapar asap rokok dengan kelompok terpapar asap rokok. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat untuk ilmu pengetahuan 

 Menambah kekayaan ilmu pengetahuan tentang pengaruh jintan hitam terhadap SOD 

plasma pada tikus yang diberi paparan asap rokok. 

 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 

2) Manfaat untuk masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan medis tentang pengaruh minyak 

jintan hitam terhadap kadar SOD plasma pada perokok ataupun orang yang terpapar asap 

rokok. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Peneliti dan judul 

penelitian 

Metode penelitian Hasil 

1 Ng Chong Ping, dkk. 

Effects of Nigella Sativa 

(Habbatus sauda) Oil 

and Nicotine Chronic 

Treatments on Sperm 

Parameters and Testis 

Histological Features of 

-Control group post test 

only 

-Sprague Dawley jantan, 

dewasa 

-variabel bebas: 

Nikotin menurunkan gerak 

sperma, morfologi sperma, 

masa hidup sperma menjadi 

lebih singkat dan juga 

berengaruh pada histology 

testis. Pemberian jintan 

hitam meningkatkan kualitas 
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Rats. 2014 pemberian nikotin dan 

Minyak jintan hitam 

-variabel terikat: motilitas 

dan morfologi sperma, 

gambaran histologi testis 

sperma dan memberikan 

gambaran histologi testis 

yang lebih baik 

2 M Kaleem, dkk. 

Biochemical Effects of 

Nigella Sativa L Seeds 

in Diabetic Rats 

-control group post test 

only 

-tikus wistar jantan  

Variable bebas: di induksi 

diabetes, ekstrak jintan 

hitam 

Variable terikat: berat 

badan, parameter darah, 

produk peroksidasi lipid, 

antioksidan 

-berat badan pada tikus 

diabetes menurun dan 

pemberian jintan hitam 

mengembalikan ke normal. 

-pada tikus diabetes gula 

darah dan lemak profil lebih 

tinggi dari pada dengan 

pemberian jintan hitam 

-kadar MDA pada tikus 

diabetes lebih tinggi dari 

pada tikus yang diberi jintan 

hitam 

-pemeriksaan antiosidan 

dengan SOD, CAT, GPx, 

GSH pada tikus diabetes 

menurun, setelah pemberian 

jintan hitam terlihat ada 

peningkatan aktivitas enzim 

menjadi lebih baik. 

3.  Husna Mujahidah. 

Pengaruh Pemberian 

Minyak Jintan Hitam 

(Nigella sativa L.) 

Terhadap Kadar 

Glukosa Darah pada 

Tikus Diabetes Akibat 

Induksi Aloksan. 2008 

 

 

-Pre and post test with 

control group design 

-Tikus strain Albino 

wistar 

-variabel bebas: minyak 

jintan hitam0,32 

mL/KgBB, 0,64 

mL/KgBB, 1,28 

mL/kgBB, aloksan 

-variabel terikat: kadar 

glukosa darah 

Minyak jintan hitam dapat 

menurunkan kadar glukosa 

pada tikus diabetes akibat 

induksi aloksan, dengan 

dosis optimum 0,64mL/200 

gram BB/hari. 

4. Pratiwi Anni. Pengaruh 

Pemberian Ekstrak 

Etanol Jintan Hitam 

Terhadap Integritas 

Membran Spermatozoa 

dan Kadar MDA 

-Penelitian eskperimental 

rancangan acak lengkap 

- mencit strain balb/c 

Ekstrak etanol jintan hitam 

berpengaruh pada integritas 

membran spermatozoa dan 

kadar MDA, dengan dosis 

efektif 0,6 mg/g BB 
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P

enelitia

n ini 

berbeda 

dengan 

yang 

dilakuk

an oleh 

Ng 

Chong 

Ping, 

peneliti

an ini 

menggu

nakan 

paparan 

asap 

rokok 

kretek dan pengukuran SOD plasma, sedangkan penelitian Ng Chong Ping menggunakan 

nikotin, dilakukan pengukuran pada motilitas, morfologi sperma, gambaran histopatologi testis. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Kaleem. Penelitian ini menggunakan tikus 

Sprague dawley jantan, yang dipapar asap rokok kretek dan diukur kadar SOD plasma, 

Epididimis Mencit yang 

Dipapar Timbal Asetat 

Peroral 

jantan 

-Variabel bebas: 

Pemaparan timbal 0,3 

mg/g BB/hari/oral selama 

7 hari. 

Ekstrak etanol 0,6 

mg/gBB, 1,2 mg/g BB, 

2,4 mg/g BB selama 5 

hari 

-Variabel terikat: 

Integritas membran 

spermatozoa, kadar MDA 

epididimis 

5. Adrianto Fajri. Uji 

Potensi Ekstrak Biji 

Jintan Hitam Asal 

Indonesia Sebagai Obat 

Antiparkinson.2014 

-Penelitian eksperimental,  

Pre and post test with 

control group design 

-Variabel bebas: 

Pemberian haloperidol 

5mg/kg BB. 

Pemberian ekstrak biji 

jintan hitam 200 mg/kg 

BB, 400 mg/kg BB, 750  

mg/kg BB, 1500  mg/kg 

BB, 3000  mg/kg BB 

-Variabel terikat: 

Tosisitas akut, katapleksi 

 

-Ekstrak biji jintan hitam 

3000  mg/kg BB tidak 

menunjukan efek toksik. 

-Dosis 400  mg/kg BB mampu 

menurunkan gejala katapleksi 

lebih baik dari 200  mg/kg BB 
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sedangkan penelitian Kaleem menggunakan tikus wistar jantan yang diinduksi diabetes dan 

diukur berat badan, parameter darah, produk lipid peroksidasi, antioksidan. 

Penelitian ini juga berbeda pada penelitian Husna Mujahidah. Penelitian ini hanya post 

test control group design, menggunakan tikus Sprague dawley jantan, ekstrak biji jintan hitam 

400 mg/kg BB, dan diukur kadar SOD plasma, sedangkan penelitian Husna Mujahidah pre and 

post test with control group design, tikus wistar jantan, menggunakan minyak jintan hitam, dan 

diukur kadar glukosa darah. 

Perbedaan penelitian ini juga terlihat pada penelitian Pratiwi Anni. Penelitian ini 

menggunakan tikus Sprague dawley jantan, dosis ekstrak biji jintan 400mg/g BB, dipapar asap 

rokok dan diukur kadar SOD plasma, sedangkan penelitian yang dilakukan Pratiwi Anni 

menggunakan mencit, dosis 0,6 mg/g BB, dipapar timbal asetat, dan diukur kadar MDA 

epididimis dan integritas membran spermatozoa. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Adrianto Fajri. Penelitian ini 

menggunakan post test with control group design, menggunakan dosis tunggal 400 mg/g BB, 

variabel terikat kadar SOD plasma. Pada penelitian Adrianto Fajri menggunakan pre and post 

test with control group design, variabel bebas dengan pemberian haloperidol dan dosis bertingkat 

pada ektrak biji jintan, keluarannya untuk melihat toksisitas akut dosis ekstrak biji jintan dan 

pengaruh pada katapleksi. 

 


