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Artikel Penelitian

Pengembangan, Evaluasi, dan Uji Aktivitas Antiinfl amasi 

Akut Sediaan Nanoemulsi Spontan Minyak Jintan Hitam

Audia Triani Olii 1, Jessie Sofi a Pamudji2, Diky Mudhakir2, dan 
Maria Immaculata Iwo2

ABSTRACT: Nigela sativa is the plant in which the seeds have a strong anti in lam-
matory effect. The compound that responsible to perform anti in lammation effect 
is thimoquinon, that contained in volatile constituents of Nigella sativa oil. Later it 
was found that even the ixed oil of Nigella sativa has greater anti in lammation ef-
fect than thimoquinon. Limited usage of oil or powder have a problems in bioavail-
ability. To overcome this problem, the self nanoemulsion formula development is 
done to enhance the bioavailability. Nanoemulsion contain 200μL Nigella sativa oil 
per 1 g mixture of oil phase made by VCO, Cremophor RH40,  polietilen glikol 400 
rasio 1:7:2. Disper sibility test showed that SNEDDS is rapidly form a transparent 
mixture within 9,17 ± 0,015 minutes in HCl 0,1 N, the rate of stirage at 50 rpm, mean 
globules diameter of 57,6 ± 13.04 nm, polydispersity index of 0,288 ± 0,033, and zeta 
potential of 0,243 ± 0,136 mV. Stability test of centrifuge test showed that SNEDDS 
is stable, although at the third cycle of freeze thaw cycle showing a signi icant diffe-
rence in polydispersity index and zeta potensial with the previous cycle. Result of 
anti in lammation acute activity test of Nigella sativa oil which is incorporate in 
SNEDDS of VCO has no antiin lammation.

Keywords:  Nigella sativa oil, Self Nanoemulsion, anti in lammation

ABSTRAK: Nigella sativa, tanaman dengan biji yang memiliki efek antiin lamsi 
yang cukup kuat. Senyawa yang senyawa yang bertanggung jawab memberikan  
efek antiin lamasi adalah thimokuinon, senyawa yang terkandung dalam minyak  
menguap dari minyak jintan hitam. Namun ditemukan bahwa  bahkan minyak le-
mak jintan hitam memiliki aktivitas antiin lamasi yang lebih besar dari thimokui-
non. Penggunaan yang terbatas pada minyak atau serbuk jintan hitam mempun-
yai  masalah dalam bioavailabilitas. Untuk mengatasi masalah ini, maka dilaku-
kan pengembangan formula sediaan nanoemulsi  spontan (SNES) dalam usaha 
meningkatkan bioavailabilitas minyak jintan hitam. Nanoemulsi yang mengand-
ung 200 μL minyak jintan hitam per 1 g fase minyak dibuat dengan menggunakan 
VCO, Cremophor RH 40 dan polietilen glikol 400 dengan perbandingan 1:7:2. Ha-
sil uji dispersibilitas menunjukkan sediaan teremulsi dengan cepat membentuk 
campuran transparan dalam waktu 9,17 ± 0,015 menit dalam medium HCl 0,1 N 
dengan kecepatan pengadukan 50 rpm, dengan ukuran diameter globul 57,6 ± 
13.04 nm, indeks polidispersitas  0,288 ± 0,033,  dan zeta potensial 0,243 ± 0,136 
mV. Hasil uji stabilitas pada uji sentrifugasi menunjukkan SNES minyak jintan 
hitam stabil secara isik, walaupun pada siklus ketiga freeze thaw menunjukkan 
perbedaan yang signi ikan dengan siklus sebelumnya pada indeks polidispersi 
dan zeta potensial. Hasil uji aktivitas antiin lamasi akut minyak jintan hitam yang 
diinkorporasikan dalam SNES VCO tidak memberikan efek antiin lamasi. 

Kata kunci: minyak jintan hitam, nanoemulsi spontan, antiin lamasi akut
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PENDAHULUAN

Nigella sativa Linn., yang merupakan tanaman 
dari family Ranunculaceae adalah tanaman herba  
musiman yang lebih dikenal sebagai tanaman bu-
nga lannel. Biji dari tanaman ini umumnya ber-
ukuran 1-5 mm, dan dikenal sebagai ba gian yang 
memiliki khasiat pengobatan selain untuk kebu-
tuhan bumbu dan rempah masakan (1).  Dalam 
pengobatan tradisional, jintan hitam dikonsumsi 
bersama masakan atau dicampur dengan madu 
dengan kegunaan utamanya seba gai laktagoga, 
karminatif dan antelmintik. Biji jintan hitam juga 
digunakan untuk obat diuretik, antihipertensi, re-
laksan otot dan untuk meningkatkan imuni  tas (2). 

Dalam banyak publikasi ilmiah tentang efek 
farmakologi yang dimiliki oleh minyak jintan 
hitam disebutkan bahwa salah satu efek farma-
kologi dari minyak jintan hitam adalah efek an-
tiin lamsi yang cukup kuat. Penelitian yang di-
lakukan oleh Mutabagani dan El Mahdy menun-
jukkan bahwa baik minyak menguap dari jintan 
hitam dan thimokuinon yaitu senyawa aktif yang 
terkandung dalam minyak jintan hitam memi-
liki akti itas antiin lamasi yang signi ikan, dan 
dosis yang digunakan dalam penelitian terse-
but adalah sama atau bahkan lebih kuat efek 
anti in lamasinya  dibandingkan dengan indo-
metachin (3 dan 9 mg/Kg, i.p) (3). Dalam pene-
litian yang lain yang dilakukan oleh Houghton 
dkk menemukan  bahwa minyak jintan hitam 
dan thimokuinon, menghambat eicosanoid dan 
membran lipid peroksidasi yang selanjutnya 
menghambat si  kloksigenase dan jalur 5-lipook-
sigenase dari metabolisme arakidonat yang ber-
tanggung ja wab terhadap aktivitas in lamasi (4). 
Bahkan ditemukan bahwa minyak jintan hitam 
memiliki efek antioksidan dan anti eicosanoid 
yang lebih besar dari thimokuinon (1).

Rute oral adalah rute yang paling banyak dipi-
lih untuk penghantaran obat dari beberapa jenis 
penyakit, sayangnya, 35 sampai 40% obat yang 
baru dikeluarkan memiliki kelarutan yang ren-
dah dalam air termasuk minyak jintan hitam yang 
menyebabkan kecepatan pelarutan yang kecil 

dan bioavailabilitas yang buruk. Untuk obat se-
perti ini, kecepatan absorpsi dari  saluran pencer-
naan ditentukan oleh kecepatan pelarutan dan 
peningkatan kelarutan yang dapat meningkatkan 
bioavailabilitas (5).

Suatu tekhnik baru, Self Emulsifying Drug De-
livery System (SEDDS) dikembangkan untuk me-
ningkatkan bioavailabilitas obat. SEDDS meru-
pakan campuran isotropik dari minyak alam atau 
sintetik, surfaktan padat atau cair, satu atau lebih 
pelarut hidro ilik dan co-solven/co-surfaktan. (5). 
NESDDS merupakan campuran isotropic minyak, 
surfaktan dan kosurfaktan yang ketika dicampur 
dengan air akan membentuk nanoemulsi o/w 
secara spontan hanya dengan pengadukan yang 
ringan(6). Nanoemulsi telah diteliti secara luas 
untuk meningkatkan bioavailabilitas meliputi 
peningkatan kelarutan obat, perlindungan ter-
hadap hidrolisis enzimatik, peningkatan luas per-
mukaan spesi ik globul sehingga obat terdistri-
busi luas dalam saluran gastrointestinal maupun 
perubahan permeabilitas yang diinduksi oleh 
surfaktan (6).

Dalam penelitian ini akan dikembangkan su-
atu sediaan  dari minyak jintan hitam yang ber-
basis sistem penghantaran nanoemulsi dengan 
tujuan untuk  meningkatkan bioavailabilitasnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Bahan

Minyak jintan hitam (PT Waroeng Islamimi 
Bogor), thimokuinon (Sigma Aldrich), minyak ke-
lapa murni, minyak zaitun, polisorbat 80 (Tween 
80), polisorbat 20 (Tween 20),  Cremophor RH40, 
polietilen glikol 400 (PEG 400), karagenan λ (Sig-
ma Aldrich), Piroxicam, karboksimetilselulosa 
natrium (CMC-Na), metanol pro HPLC, aqua de-
ion, aqua bidest.

Alat

Neraca analitik (Mettler Toledo R XS205), pe-
ngaduk magnetik, stirrer (IKA® RW 20 Digital), 
sonikator tipe bath (Nagoya S Ultrasonic Cleaner 
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GB- 928), HPLC (Hewlett Packard), kolom HPLC 
(Phenomenex® Luna C18), particle analyzer (Del-
saTM Nano C Particle Analyzer, Beckman Coulter), 
viskometer (Brook ield® DV), Transmission Elec-
tron Microscopy (TEM, JEOL JEM 1400), pH meter 
(Mettler ToledoR S20), mikropipet (Bio-Rad®), 
alat mikrosentrifugasi (Hsiang Tai®), vortex 
(IKAR Genius 3) plethysmometer, dan alat gelas 
lain yang digunakan di laboratorium.

Cara Kerja

Pembuatan SNES dilakukan dengan melaku-
kan optimasi campuran minyak dengan surfak-
tan dan kosurfaktan. Dua jenis minyak yaitu VCO 
dan Minyak Zaitun serta tiga jenis surfaktan, 
Tween 20, Tween 80 dan Cremophor RH 40  serta 
PEG 400 sebagai kosurfaktan digunakan untuk 
mendapatkan campuran yang paling optimal 
untuk sistem SNES. Setelah fase minyak terben-
tuk, minyak jintan hitam ditambahkan ke dalam 
sistem. Dengan penambahan air pada fase mi-
nyak jintan hitam, nanoemulsi akan terbentuk se-
cara spontan dengan pengadukan ringan. 

Evaluasi SNES minyak jintan hitam yang di-
lakukan  meliputi pengamatan organoleptik, pe-
ngukuran pH, pengukuran viskositas, uji stabili-
tas dipercepat, uji dispersibilitas dan waktu self 
emulsi ication/pembentukan emulsi ikasi spon-
tan, analisis ukuran dan distribusi ukuran globul 
serta penentuan potensial zeta.

Uji aktivitas antiin lamasi dilakukan dengan 
metode induksi karagenan 1% secara intra plan-
tar pada telapak kaki hewan uji, yaitu tikus Wistar 
betina sehat. Tikus dibagi ke dalam empat kelom-
pok uji (masing-masing n=5). Kelompok I atau 
kelompok kontrol negatif diberikan 1 mL VCO 
po, kelompok II atau kelompok kontrol positif di-
berikan suspensi piroksikam dengan dosis 0,18 
mg/100 g bb po, kelompok III atau kelompok 
pembanding  diberikan minyak jintan hitam 20 
μL/100 g bb po, dan kelompok IV diberikan SNES 
minyak jintan hitam dengan dosis 100 μL/100 
g bb po. Sebelum perlakuan, setiap tikus diukur 
volume kakinya dengan menggunakan alat pletis-
mometer. Lalu 30 menit setelah pemberian VCO, 

piroksikam, minyak jintan, dan SNES, tikus diin-
duksi dengan karagenan 1 %, 0,1 mL  secara in-
tra plantar, peningkatan volume kaki tikus diukur 
pada waktu  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; dan 24 jam setelah 
induksi karagenan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan SNES Minyak Jintan Hitam

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Rahmawati H. dkk, SNES dibuat dengan melaku-
kan beberapa optimasi, meliputi optimasi jenis 
dan jumlah dari minyak dan surfaktan, optimasi 
waktu pengadukan dan sonikasi, serta optimasi 
pemuatan  minyak jintan hitam dalam SNES (7). 
Optimasi  jenis dan jumlah minyak dan surfak-
tan dilakukan dengan menggunakan dua jenis 
minyak yaitu VCO dan minyak zaitun, dan tiga 
jenis surfaktan yaitu  Tween 20, Tween 80 dan 
cremophor RH40 serta PEG 400 sebagai ko-
surfaktan dengan variasi jumlah perbandingan  
minyak:surfaktan:kosurfaktan 1:8:1, 1:7:2 dan 
2:7:1. Adapun optimasi waktu pengadukan di-
lakukan mulai dari 10, 15, 30, 45, 60,  90 dan 120 
menit dengan waktu sonikasi mulai dari 15, 20, 
30, 45 dan 60 menit. Optimasi pemuatan minyak 
jintan hitam dalam sistem SNES dilakukan de ngan 
menggunakan variasi jumlah minyak jintan hitam 
(20, 50, 75, 100, 150, 175, 200, 225, 250 μl). 

Dari optimasi yang dilakukan, campuran VCO: 
Cremophor RH40:PEG400 pada perbanding an 
konsentrasi 1:7:2 adalah formula yang paling 
optimal, karena memberikan tampilan visual se-
bagai nanoemulsi dengan ukuran globul yang pa-
ling kecil.  Optimasi waktu pengadukan dan wak-
tu sonikasi yang paling optimal adalah 120 dan 
60 menit. Jumlah minyak jintan yang paling opti-
mal yang bisa dimasukkan ke dalam fase minyak 
dan membentuk SNES adalah 200 μL per 1 g fase 
minyak.

Karakterisasi dan Evaluasi SNES Minyak Jintan 

Hitam

Tampilan Visual, Ukuran Globul, Indeks Poli dis-
persitas dan Potensial zeta
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Secara visual, nanoemulsi terlihat jernih dan 
transparan (Gambar 1). Hal ini disebabkan karena 
diameter globulnya jauh lebih kecil dibandingkan 
dengan panjang gelombang optis dari spektrum 
sinar tampak, sehingga menyebabkan pengham-
buran cahaya sangat lemah. Indeks polidispersi-
tas mengindikasikan keseragaman ukuran globul 
pada sediaan. Semakin rendah nilai indeks poli-
dispersitas, semakin tinggi keseragaman ukuran 
globul pada sediaan (8). Pengukuran potensial 
zeta dimaksudkan untuk mengidenti ikasi mua-
tan globul dalam emulsi. Peningkatan penolakan 
elektrostatik antar globul yang disebabkan oleh 
potenzial zeta yang tinggi mencegah terjadinya 
koalesens pada nanoemulsi. Seba liknya penu-
runan gaya penolakan antar globul dapat menye-
babkan pemisahan fase (Tabel 1).

Pengamatan Morfologi
Hasil analisis TEM menunjukkan bahwa globul 

SNES minyak jintan hitam memiliki ukuran globul 
kurang dari 100 nm dengan bentuk sferis (Gam-
bar 2). 

Uji dispersibilitas SNES minyak jintan hitam 
Dari uji dispersibilitas yang dilakukan diketa-

hui bahwa SNES minyak jintan hitam terdispersi  
membentuk emulsi dengan tampilan visual yang 
transparan, karena ukuran glo bulnya yang relatif 
kecil yang berukuran nano.

Gambar 1.  Tampilan visual SNES minyak jintan 
hitam

Formula Minyak jintan hitam 
per 1 g SNES (μL) Pengamatan Visual

Rata-rata 
diameter Globul 

(nm)

Indeks 
Polidispersitas

F1 50 Jernih kuning kecoklatan 26,7 0,310

F2 75 Jernih kuning kecoklatan 40,2 0,38

F3 100 Jernih kuning kecoklatan 66,6 0,299

F4 150 Jernih kuning kecoklatan 72,0 0,317

F5 175 Jernih kuning kecoklatan 86,9 0,278

F6 200 Jernih kuning kecoklatan 89,0 0,254

F7 225 Keruh kecoklatan 142,0 0,245

Tabel 1.  Hasil evaluasi isik optimasi  jumlah minyak jintan hitam dalam SNES

  

Gambar 2.  Morfologi globul SNES minyak jintan 
hitam hasil analisis TEM
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Uji waktu pembentukan emulsi 
Pembentukan emulsi SNES minyak jintan hi-

tam terjadi secara spontan dengan kecepatan 
pengadukan rendah terjadi pada menit ke 9,17 ± 
0,015 menit. 

Evaluasi Stabilitas Fisik SNES Minyak Jintan 

Hitam

Uji Sentrifugasi
Dari uji sentrifugasi, diperoleh hasil tidak 

ada nya pemisahan antara fase minyak dan fase 
air dari SNES. Hal ini menunjukkan bahwa SNES 
minyak jintan hitam cukup stabil selama pe-
nyimpanan (Gambar 3).

Uji  Stabilitas isik nanoemulsi dengan siklus Freeze 
Thaw

Uji stabilitas SNES minyak jintan hitam di-
lakukan dalam 6 siklus freeze thaw, hasil analisis 
indeks polidispersi, dan potensial zeta menun-
jukkan perbedaan yang signi ikan setelah siklus 
ke tiga. Indeks polidispersi yang cenderung naik 
pada siklus ketiga dari siklus freeze thaw menun-
jukkan distribusi ukuran partikel yang kurang 
baik selama penyimpanan, hal ini berhubungan 
dengan ukuran globul yang relatif kecil dengan  
potensial zeta yang semakin menurun  memung-
kinkan adanya kecenderungan globul untuk ber-
satu, hal ini dapat dilihat pada Gambar 4. 

Nilai potensial zeta merupakan faktor yang 
penting dalam penentuan stabilitas sistem dis-

Gambar 3.  Hasil uji sentrifugasi SNES minyak 
jintan hitam

Gambar 4.  Gra ik  pengaruh  penyimpanan ter-
hadap (a) ukuran globul dan indeks 
polidispersitas,  (b)  zeta  potensial, 
(c) viskositas, (d) pH
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persi, karena nilai potensial zeta  menunjukkan 
tingkat penolakan antara partikel de ngan muatan 
yang sama yang saling berdekatan dalam sistem. 
Jika potensial zeta turun hingga nilai tertentu, 
gaya tarik menarik antara partikel terdispersi 
lebih besar dari gaya penolakannya, sehingga 
akan terjadi lokulasi (9). Adapun viskositas dan 
pH menunjukkan bahwa keduanya tidak mengala-
mi perubahan yang signi ikan selama siklus freeze 
thaw.

Gambar 5.  Persentase in lamasi setelah pemberian oral VCO, piroksikam, minyak jintan hitam dan 
SNES minyak jintan hitam

Waktu (jam)

Rata – rata persen in lamasi (%)

Kontrol(-) 
(VCO)

Kontrol (+)
(Piroksikam 20 mg)

Pembanding
Minyak jintan hitam 

(20μL/100 g bb)

Uji SNES minyak 
jintan hitam

(100 μL/100 g bb)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 18,75 ± 4,82 11,25 ± 14,00 15,38 ± 3,22 24,44 ± 12,17

2 29,16 ± 6,08 14,56 ± 14,00 19,58 ±3,53 42,22 ± 7,68

3 37,50 ± 10,34 16,55 ± 14,43 27,27 ± 3,67 49,63 ± 8,28

4 38,19 ±11,23 20,52 ± 14,95 34,96 ± 4,89 50,37 ± 11,23

5 39,58 ± 11,82 25,16 ± 13,19 34,96 ± 7,06 46,67 ± 12,66

6 34,02 ± 12,00 24,50 ± 13,50 32,86 ± 6,03 43,70 ± 11,23

7 31,25 ± 10,27 22,51 ± 14,10 28,67 ± 6,61 39,26 ± 10,92

24 20,13 ± 11,888 13,90 ± 10,34 20,27 ± 5,39 19,26 ± 7,12

Tabel 2.  Rata-rata persentase in lamasi setelah pemberian oral VCO, piroksikam, minyak jintan hitam
dan NES minyak jintan hitam 

Uji Aktivitas Antiin lamasi SNES Minyak Jintan 
Hitam

Hasil uji aktivitas antiin lamasi SNES minyak 
jintan hitam menunjukkan bahwa kelompok he-
wan  uji dengan persen in lamasi yang pa ling ren-
dah hingga yang paling tinggi berturut-turut  adalah 
piroksikam, minyak jintan hitam, kontrol dan SNES 
minyak jintan hitam. Perbedaan secara signi ikan 
pada antar kelompok  (P>0,05) ditunjukkan pada 
Tabel 2 dan Gambar 5.
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Dari hasil uji antiin lamasi yang dilakukan, 
SNES minyak jintan hitam tidak memberikan 
aktivitas antiin lamasi dengan rata-rata persen 
in lamasi yang tertinggi diantara seluruh kelom-
pok yaitu sebesar 38,76 % bahkan lebih tinggi 
dibandingkan dengan kelompok kontrol yang di-
berikan VCO dan kelompok  yang diberikan  mi-
nyak jintan hitam (31,51 % dan 21,70 %).

Pelepasan minyak jintan hitam dari  sistem 
SNES yang belum sempurna diduga menjadi 
salah satu penyebab mengapa pada pengujian an-
tiin lamasi minyak jintan hitam yang diformula-
sikan ke dalam sistem SNES belum memberikan 
antiin lamasi, sehingga uji pelepasan juga perlu 
dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

SNES minyak jintan hitam yang mengan-
dung 200 μL minyak jintan hitam per 1g SNES 
VCO:cremophor RH40:PEG400 dengan perban-
dingan 1:7:2 merupakan formula optimum yang 

mampu menghasilkan nanoemulsi yang jernih 
dengan ukuran globul 57,6 ± 13.04 nm, indeks 
polidispersitas  0,288  ± 0,033,  dan potensial 
zeta 0,243 ± 0,136 mV. Nanoemulsi terbentuk se-
cara spontan dengan waktu pembentukan emul-
si 9,17 ± 0,015 menit dalam  larutan HCl 0,1 N 
sengan kecepatan pengadukan 50 rotasi/menit 
menghasilkan campuran yang transparan. Ha-
sil uji stabilitas pada uji sentrifugasi menunjuk-
kan SNES minyak jintan hitam stabil secara isik, 
walaupun pada siklus ketiga freeze thaw menun-
jukkan perbedaan yang signi ikan pada indeks 
polidispersi dan potensial zeta dengan siklus se-
belumnya.  Dari hasil uji aktivitas antiin lamasi 
akut SNES minyak jintan hitam diperoleh hasil 
bahwa mi nyak jintan hitam yang diinkorporasi-
kan dalam SNES VCO tidak menunjukkan aktivi-
tas anti in lamsi.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan un-
tuk melakukan evaluasi pelepasan  minyak jintan 
hitam dari sistem SNES serta perlu melakukan  
uji aktivitas antiin lamasi kronik. 
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