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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jintan Hitam (Nigella sativa) 

Nigella sativa merupakan tanaman herbal tahunan. 

Tanaman ini sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu 

sebagai bumbu dan pengawet makanan. Tanaman ini 

biasanya tumbuh di Eropa, Timur Tengah dan Asia Barat. 

Jintan hitam tumbuh pada keadaan tanah semi arid. Bunga 

jintan hitam berwarna kebiru-biruan dengan variasi jumlah 

kelopak (Gambar 1). Bunga jintan hitam juga ditandai 

dengan adanya nektar. Biji jintan hitam berukuran kecil 

dengan berat antara 1-5 mg berwarna abu-abu gelap atau 

hitam dengan permukaan kulit yang berkerut (Antuono, 

Alessandro and Antonio, 2002).  

Tanaman obat adalah tanaman yang penggunaan 

utamanya untuk keperluan obat-obatan, dalam hal ini obat 

tradisional yang khasiatnya secara phytoterapi juga masih 

harus diteliti. Sebagian besar tanaman mengandung ratusan 

jenis khasiat, baik yang telah diketahui jenis dan khasiatnya 

ataupun yang belum diketahui jenis dan khasiatnya. 

Senyawa kimia merupakan salah satu bahan dasar dalam 

pembuatan obat dari berbagai hasil pengkajian 

menunjukkan bahwa tanaman daerah tropis mempunyai 

potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai 

obat (Raharja dan Tan, 2007) 

Nigella sativa di Indonesia dikenal sebagai jintan 

hitam. Sedangkan di Arab Saudi Nigella sativa dikenal 

dengan nama Al-Habbah Al Sawda, Habbet El- Baraka, 

Kamoun Aswad, Schuniz dan Khodria. Di Pakistan India, 

dan Sri Lanka dikenal sebagai Kalvanji, Kalunji, Azmut, 
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Gurat, Aof dan Aosetta. Dalam bahasa Inggris tanaman ini 

dikenal dengan nama black seed, black cumin, black 

caraway, cinnamon flower, nutmeg flower dan love-in-a-

mist (Salama, 2010).  

Klasifikasi ilmiah jintan hitam (USDA, 2011) adalah 

sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Ordo   : Ranunculales  

Famili   : Ranunculaceae  

Genus   : Nigella L.  

Spesies  : Nigella sativa L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bunga dan Biji Jintan Hitam (USDA, 2011) 

Kandungan asam lemak dari minyak jintan hitam 

didominasi oleh asam linoleat, asam oleat, dan asam 

palmitoleat. Perbandingan antara asam linoleat dan asam 

oleat lebih besar dari 2:1. Perbandingan antara asam 

linoleat dan asam oleat pada minyak jagung dan minyak 

kedelai dilaporkan juga memiliki perbandingan yang lebih 

besar dari 2:1 (Rouhou, et al.,2007). 
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Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh El-

Dakhakhny et al. (2002) Nigella sativa memiliki khasiat, 

antara lain:  

1. Anti bakteri, karena kandungan minyak atsiri dan 

volatil pada Nigella sativa efektif melawan bakteri 

seperti Vibrio cholera dan Shigella sp.  

2. Anti radang, Minyak jintan hitamberguna untuk 

mengurangi efek radang sendi. Turunan dari fixed oil, 

jintan hitamyaitu thymoquinone merupakan agen anti 

peradangan.Thymoquinonejuga menunjukkan aktivitas 

antioksidan didalam sel. 

3. Memperkuat sistem kekebalan tubuh, kandungan etanol 

didalam biji jintan hitam dapat meningkatkan jumlah 

sel limfosit dan monosit.  

Jintan hitam diketahui memiliki berbagai macam 

khasiat antara lain anti bakteri, anti jamur, anti kanker, 

antioksidan, antiparasit, analgesik, anti koagulan dan juga 

agen hipoglikemik (Salama, 2010). Menurut Al-Beitawi 

dan Ghousein (2008), pemberian jintan hitam pada ayam 

broiler dapat meningkatkan berat hidup, pertambahan berat 

badan, dan konsumsi pakanmenguji kemampuan  

 

2.2 Itik 

Itik merupakan salah satu jenis unggas air yang 

termasuk dalam kelas Aves, ordo Anserformes, famili 

Anatidae dan genus Anas. Ciri fisik yang dimiliki oleh itik 

lokal (Anas platyrhynchos) adalah bentuk tubuh yang 

langsing dengan langkah tegap,tinggi tubuh berkisar antara 

45-50 cm dan digambarkan sebagai bentuk botol anggur, 

tubuh kecil dengan bobot tubuh dewasa rata-rata 1.200 g 
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untuk betina dan 1.400 g untuk jantan, warna bulu totol-

totol coklat dengan paruh dan kaki hitam (Rose, 1997). 

Itik hibrida merupakan itik silangan dari itik Peking 

dan itik Mojosari. Itik pedaging adalah itik yang mampu 

tumbuh cepat dan dapat mengubah pakan secara efisien 

menjadi daging yang bernilai gizi tinggi.ternak itik di 

Indonesia terutama ditujukan untuk produksi telur. Hal ini 

cukup beralasan karena selain kemampuan produksi yang 

cukup tinggi, harga telurjuga relatif tinggi. Itik pedaging 

merupakan ternak unggas penghasil daging yang sangat 

potensial di samping ayam. Kelebihan ternak ini adalah 

lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam 

ras sehingga pemeliharaannya mudah dan tidak banyak 

mengandung resiko. Daging itik merupakan sumber protein 

yang bermutu tinggi dan itik mampu berproduksi dengan 

baik. Oleh karena itu pengembangannya diarahkan kepada 

produksi yang cepat dan tinggi sehingga mampu memenuhi 

permintaan konsumen (Ali dan Febrianti, 2009). 

Itik Mojosari memiliki bentuk tubuh seperti botol 

dan berjalan tegak serta ukuran tubuh relatif kecil. Warna 

bulu itik jantan maupun betina tidak berbeda, yaitu 

berwarna kemerah-merahan dengan variasi coklat, hitam 

dan putih, warna paruh dan kaki itik jantan lebih hitam 

daripada itik betina (Hardjosworo dan Rukmiasih, 2000). 

Itik petelur jantan yang tidak dipakai sebagai bibit 

berpotensi untuk dijadikan sumber daging. Hasil penelitian 

Bintang et al. (1999) pada itik jantan yang diberi pakan 

bungkil inti sawit yang difermentasi maupun tidak 

difermentasi pada level0%, 5%, 10% dan 15% sampai itik 

umur delapan minggu, menghasilkan itik dengan bobot 

badan akhir antara 1.081,64-1.140,63 gram, dengan 
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persentase karkas antara 68,50%-76,76%. Anggraeni 

(1999) menyarankan agar itik pedaging baik dipotong tidak 

lebih dari umur 12 minggu, agar diperoleh daging itik yang 

bertekstur empuk. 

Bila dibandingkan dengan unggas lain itik memiliki 

toleransi terhadap penyakit yang lebih baik terutama tetelo 

atau ND (Newcastle disease) serta infeksi kelenjar bursa 

fabrisius (gumboro) sehingga tidak begitu memerlukan 

vaksin dalam pemeliharaan. Potensi lain dari itik adalah 

kemampuannya mencerna serat kasar yang cukup tinggi. 

Sebagian besar serat kasarakan dicerna di dalam sekum, 

yaitu sekum itik berkembang lebih besar dibanding unggas 

lain. 

 

2.3 Aktivitas Enzim  

 Enzim adalah katalis hayati. Katalis, walaupun 

dalam jumlah yang amat sedikit, mempunyai kemampuan 

unik untuk mempercepat berlangsungnya reaksi kimiawi 

tanpa perubahan struktur enzim. Enzim adalah suatu 

protein yang bertindak sebagai katalisator reaksi biologis, 

dan digunakan dalam proses pengolahan berbagai industri, 

baik industri pangan sepertipembuatan keju dan sari buah 

maupun bukan pangan seperti detergen, penyamakan kulit 

dan lain sebagainya. Enzim banyak digunakan dalam 

aplikasi komersial yaitu sebagai biokatalisator, bekerja 

secara spesifik dan sangat efisien. Enzim dapat dihasilkan 

dari semua sel hidup antara lain tanaman, hewan dan 

mikroba, namun yang banyak digunakan saat ini dan lebih 

menguntungkan adalah penggunaan enzim dari mikroba 

(Pelczar and Chan, 2006). 
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Enzim adalah molekul protein yang berperan sebagai 

biokatalis dan berfungsi untuk mengkatalisis reaksi-reaksi 

metabolisme yang berlangsung pada mahkluk hidup. 

Fungsi ini dipengaruhi oleh faktor lingkungannya seperti 

temperatur, keasaman (pH), konsentrasi substrat, 

konsentrasi enzim dan aktivator. Pada kondisi optimum, 

laju reaksi enzimatik akan bekerja secara optimum 

sehingga diperoleh produk yang lebih banyak. Laju reaksi 

enzimatik akan bertambah dengan bertambahnya 

konsentrasi enzim, akan tetapi laju reaksi dapat mencapai 

konstan bila jumlah substrat bertambah terus sampai 

melewati batas kemampuan enzim (Mappiratu dan 

Nurhaeni, 2009).  

 Enzim dapat mempercepat reaksi kimia dengan 

menurunkan energi aktivasinya. Enzim tersebut akan 

bergabung sementara dengan reaktan sehingga mencapai 

keadaan transisi dengan energi aktivasi yang lebih rendah 

daripada energi aktivasi yang diperlukan untuk mencapai 

keadaan transisi tanpa bantuan katalisator atau enzim. Jenis 

Enzim dan aktivitas enzim, di antaranya sebagai berikut 

(Anonimus, 2008): 

1. Aktifitas enzim Hidrolase 

Hidrolase adalah enzim yang memerlukan bantuan air 

dalam proses menguraikan zat. Enzim ini bisa 

dikelompokan menjadi beberapa jenis. 

a. Karbohidrase adalah enzim yang menguraikan 

karbohidrat, misalnya : 

 Enzim amilase yang menguraikan amilum 

menjadi maltose 

 Enzim maltase yang menguraikan maltose 

menjadi glukosa 
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 Enzim ukrase yang mengubah sukrosa 

menjadi fruktosa 

 Enzim laktase yang mengubah glukosa 

menjadi galaktosa 

 Enzim selulase yang menguraikan selulosa 

menjadi selobiosa 

 Enzim pektinase yang menguraikan pektin 

menjadi asam pektin 

b. Esterase adalah golonan enzim yang berfungsi 

memecah ester. 

 Enzim lipase yang menguraikan lemak 

menjadi asam lemak. 

 Enzim fosfatase yang menguraikan ester 

menjadi asam fosfat 

c. Protease adalah enzim yang berfungsi menguraikan 

protein, misalnya : 

 Enzim peptidase yang menguraikan peptida 

menjadi asam amino 

 Enzim gelatinase yang berfungsi 

menguraikan gelatin 

 Enzim renin yang berfungsi menguraikan 

kasein susu. 

2. Oksidase dan reduktase 

Oksidase dan reduktase adalah enzim yang berperan 

aktif membantu proses oksidase dan reduksi. Enzim 

ini bisa dikelompokan menjadi dua. Dehidrogenase 

adalah enzim yang mengubah zat-zat organik menjadi 

oksidasi. Katalase adalah enzim yang menguraikan 

hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. 
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3.  Desmolase 

 Desmolase adalah enzim yang memutuskan ikatan C-

C, C-N dan dapat dikelompokan menjadi dua. 

Karboksilase adalah enzim yang mengubah asam 

piruyat menjadi asetaldehida. Transaminase adalah 

enzim yang mengubah amine menjadi asam amin. 

 

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Enzim 

1.  Konsentrasi substrat; apabila kadar enzim berlebihan 

maka penambahan kadar substrat akan 

mempercepat kerja enzim. Tetap apabila kadar 

enzim tidak berlebihan penambahan konsentrasi 

substrat tidak menambah kecepatan reaksi bahkan 

kecepatan ini dapat berkurang oleh karena adanya 

kompetisi dari substrat yang berlebihan itu 

terhadap bagian yang aktif enzim 

2.  Konsentrasi enzim; pada umumnya penambahan 

konsentrasi enzim pada suatu substrat yang 

berlebihan menghasilkan penambahan kecepatan 

reaksi secara garis lurus 

3. Inhibitor; beberapa senyawa akan berkompetisi dengan 

substrat dalam mendapatkan bagian-bagian aktif 

dari enzim sehingga menghalangi tejadinya 

senyawa kompleks sehingga menyebabkan 

kecepatan reaksi berkurang 

4.  Suhu; Setiap kenaikan suhu 10 °C, 

maka kecepatan reaksinya menjadi dua kali lipat 

dengan batas suhu yang wajar sehingga 

mempengaruhi aktivitas enzim. Panas yang 

dihasilkan karena adanya kenaikan suhu mampu 

mempercepat reaksi dan menyebabkan kecepatan 

http://www.anneahira.com/mengukur-kecepatan-speedy.htm
http://www.anneahira.com/panas.htm
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molekul meningkat, hasilnya yaitu frekuensi serta 

daya tumbukan molekuler juga ikut meningkat 

sehingga mempengaruhi aktivitas enzim. Kenaikan 

suhu dalam batas yang tidak normal 

mengakibatkan terjadinya perubahan struktur 

enzim (denaturasi). 

5.  Konsentrasi ion hidrogen, pH; kebanyakan enzim yang 

terdapat pada saluran pencernaan ayam paling aktif 

pada pH 6-7 yaitu pH yang sama dalam sel atau 

daah tetapi beberapa enzim ekstraseluler 

mempunyai pH yang optimum dalam lingkungan 

asam maupun basa (Winarno, 1999). 

 Mappiratu dan Nurhaeni (2009) menjelaskan 

bahwa keadaan transisi dan berubah menjadi produk, 

substrat memerlukan tenaga yang sangat besar. Tanpa 

campur tangan enzim maka proses tersebut memakan 

waktu yang sangat lama. Enzim menangkap substrat dan 

menekan energi aktivasi sehingga mempercepat reaksi 

kimia dalam sel. Aktivitas enzim akan 

menciptakan lingkungan dengan transisi terstabilisasi, 

terdistribusi muatan berlawanan, membentuk lintasan 

alternatif dan menggiring substrat yang tepat untuk 

bereaksi. Pencapaian aktivitas enzim yang optimal 

tergantung dari beberapa enzim, enzim bekerja sendiri dan 

sebagian lagi memerlukan komponen tambahan berupa 

molekul nonprotein yang disebut kofaktor. Bentuk kofaktor 

bisa berupa gugus prostetik yang mengikat kuat atau 

berupa koenzim melepaskan diri saat reaksi kimia terjadi. 

Satu detik pada saat melakukan reaksi akan terjadi sampai 

jutaan kali supaya bisa menjalankan fungsinya 

dengan baik. Reaksi tersebut dipengaruhi oleh temperatur, 

http://www.anneahira.com/celana-adidas.htm
http://www.anneahira.com/cara-membangkitkan-tenaga-dalam.htm
http://www.anneahira.com/perubahan-fisika-dan-kimia.htm
http://www.anneahira.com/pengaruh-lingkungan-terhadap-prestasi-belajar.htm
http://www.anneahira.com/pengobatan-alternatif-gagal-ginjal.htm
http://www.anneahira.com/enzim-pencernaan.htm
http://www.anneahira.com/komponen-elektronika.htm
http://www.anneahira.com/akhlak-yang-baik.htm
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asam basa, kadar garam dan inhibitor, yaitu senyawa 

kompetitif yang menghalangi pengikatan substrat oleh 

enzim.  

Aktivitas enzim di dalam tubuh 

makhluk hidup dikontrol sel dengan cara sebagai berikut 

(Poedjiadi, Anna dan Supriyanti, 2006) : 

 Aktivitas enzim berupa produksi enzim dikontrol 

berkaitan dengan respon sel terhadap lingkungan, 

dengan cara transkripsi dan translasi gen enzim 

dan bentuk regulasinya disebut induksi atau inhibisi. 

Penggunaan penisilin sebagai antibiotik, enzim beta-

laktamase menginduksi hidrolis cincin beta-laktam 

pada penisilin dan membuat bakteri resistan terhadap 

penisilin.Membuat lintasan metabolisme beragan 

dalam kompartemen sel yang berbeda bisa 

mengkompartemenkan enzim. Misalnya, lintasan 

majemuk pada sitosol, retikulum endoplasma dan 

aparat golgi serta sekelompok enzim lainnya dalam 

mensintesis asam lemak.Inhibitor dan aktivator 

meregulasi enzim dengan mekanisme umpan balik 

untuk efisiensi dalam alokasi zat dan energi dan 

menghindari pembuaran produk secara berlebihan. 

 Aktivitas enzim berupa regulasi enzim yang dapat 

dilakukan  melalui modifikasi pasca translasional, 

meliputi fosforilasi, miristoilasi dan glikosilasi. 

Contohnya: polipeptida yang melakukan 

pembelahan rantai. Regulasi juga dipengaruhi oleh 

beberapa enzim yang teraktivasi saat beradap di 

lingkungan lain. Kontrol aktivitas enzim tersebut 

diperlukan untuk menjaga homeostasis dan malfungsi 

http://www.anneahira.com/kiat-kiat-hidup-sehat.htm
http://www.anneahira.com/bentuk-rumah-idaman.htm
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enzim yang bisa menimbulkan penyakit dan 

penyimpangan genetika. 
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