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Muhammad Ibnu Balqis
ABSTRAK
Jintan Hitam Untuk Menurunkan Kekambuhan Asma
Muhammad Ibnu Balqis (2021)
Mahasiswa Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran
Universitas Mulawarman
Ns.Mayusef Sukmana, s.Kep.,M.Kep
KATA KUNCI : Jintan hitam, menurunkan kekambuhan asma, Nigella sativa
LATAR BELAKANG : Asma bronkial adalah penyakit yang heterogen, biasanya
ditandai dengan peradangan saluran napas kronis dengan gejala, seperti mengi, sesak
nafas, sesak dada, dan batuk yang bervariasi dari waktu ke waktu dan dalam
intensitas, bersama dengan batasan aliran udara ekspirasi. 235 juta penduduk dunia
saat ini menderita penyakit asma dan kurang terdiagnosis dengan angka kematian
lebih dari 80% di negara berkembang. Jintan hitam merupakan salah satu tanaman
herbal yang memiliki berbagai efek farmakologis diantaranya yaitu sebagai
antioksidan, antidiabetes, antialergi, antiinflamasi, dan sebagai imunomodulator.
Sehingga jintan hitam (Nigella sativa) seringkali digunakan sebagai obat
TUJUAN : Penelitian ini untuk mengidetifikasi metode cara pengolahan jintan hitam
(Nigella sativa) unruk menurunkan kekambuhan asma dan efek pemberian jintan
hitam (Nigella sativa) untuk menurunkan kekambuhan asma.
METODE : Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur review dengan mencari
arikel jurnal melalui google search dan google scholar antara 2010-2020.
HASIL : Bedasarkan semua artikel jurnal yang peneliti ambil, semuanya mengatakan
bahwa terdapat peningkatan skor ACT dan skoring asma untuk menurunkan
kekambuhan asma setelah dilakukan penelitian tersebut.
KESIMPULAN : Hasil literatur riview diperoleh hasil studi literatur yang
didapatkan motode dalam pengolahan jintan hitam pada ketiga jurnal bahwa
masing-masing memiliki perbedaan dosis dari 500 mg/kgBB/hari dan 5
mg/kgBB/hari dan juga 600 mg/kgBB/hari. Efek pemberian jintan hitam pada ketiga
jurnal bahwa pemberian N. sativa dapat meningkatkan skor asthma control test
(ACT) dan perbaikan skoring asma pada anak asma ringan dan sedang.
KETERANGAN :
(1) Mahasiswa Fakultas Kedokteran Program Studi D3 Keperawatan Universitas
Mulawarman
(2) Dosen Fakultas Kedokteran Program Studi D3 Keperawatan Universitas
Mulawarman
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ABSTRAK
Black Cumin To Reduce Asthma Recurrence
Muhammad Ibnu Balqis (2021)
D3 Nursing Study Program Student, Faculty of Medicine
Mulawarman University
Ns.Mayusef Sukmana, s.Kep.,M.Kep
KEYWORDS: Black cumin, reduce asthma recurrence, Nigella sativa
BACKGROUND: Bronchial asthma is a heterogeneous disease, usually
characterized by chronic airway inflammation with symptoms, such as wheezing,
shortness of breath, chest tightness, and cough that vary over time and in intensity,
along with limitation of expiratory airflow. 235 million people worldwide currently
suffer from asthma and are underdiagnosed with a mortality rate of more than 80% in
developing countries. Black cumin is one of the herbal plants that has various
pharmacological effects including as an antioxidant, antidiabetic, anti-allergic,
anti-inflammatory, and as an immunomodulator. So black cumin (Nigella sativa) is
often used as medicine
OBJECTIVE: This study was to identify the method of processing black cumin
(Nigella sativa) to reduce asthma recurrence and the effect of giving black cumin
(Nigella sativa) to reduce asthma recurrence.
METHOD: This type of research uses a literature review study by searching for
journal articles through Google Search and Google Scholar between 2010-2020.
RESULTS: Based on all the journal articles that the researchers took, all of them said
that there was an increase in ACT scores and asthma scores to reduce asthma
recurrence after the study was conducted.
CONCLUSION: The results of the literature review obtained the results of a
literature study that found the method in processing black cumin in the three journals
that each had a different dose of 500 mg/kgBW/day and 5 mg/kgBW/day and also
600 mg/kgBW/day. The effect of giving black cumin in the three journals is that
administration of N. sativa can increase asthma control test (ACT) scores and
improve asthma scores in children with mild and moderate asthma.
INFORMATION :
(1) Students of the Faculty of Medicine, D3 Nursing Study Program, Mulawarman
University
(2) Lecturer of the Faculty of Medicine, D3 Nursing Study Program, Mulawarman
University
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Asma merupakan penyakit yang ditandai oleh peradangan kronik jalan nafas.
Penyakit ini dapat diketahui oleh adanya keluhan pernafasan seperti sesak nafas,
batuk, rasa berat di dada dan juga mengi yang sifatnya dapat ringan sampai berat,
bisa sembuh sendiri dengan atau tanpa pengobatan (Kemenkes RI, 2018). Asma
bronkial adalah penyakit yang heterogen, biasanya ditandai dengan peradangan
saluran napas kronis dengan gejala, seperti mengi, sesak nafas, sesak dada, dan
batuk yang bervariasi dari waktu ke waktu dan dalam intensitas, bersama dengan
batasan aliran udara ekspirasi (GINA, 2019)
Menurut WHO (2016) memperkirakan 235 juta penduduk dunia saat ini
menderita penyakit asma dan kurang terdiagnosis dengan angka kematian lebih
dari 80% di negara berkembang. Amerika Serikat menurut National Center Health
Statistic (NCHS) tahun 2016 prevalensi asma berdasarkan umur, jenis kelamin,
dan ras berturut-turut adalah 7,4% pada dewasa, 8,6% pada anak-anak, 6,3%
laki-laki, 9,0% perempuan, 7,6% ras kulit putih, dan 9,9% ras kulit hitam
(Andriani et al., 2019).
Berdasarkan

laporan Riset Kesehatan Dasar Nasional pada tahun 2018

jumlah pasien asma di Indonesia sebesar 2,4 %. Penyakit asma di Indonesia
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termasuk dalam sepuluh besar penyakit penyebab kesakitan dan kematian
(Balitbangkes 2018).
Berdasarkan Kementerian Kesehatan (2014) terlihat bahwa usia 25-34 tahun
mempunyai prevalensi asma tertinggi yaitu sebesar 5,7% dan umur < 1 tahun
memiliki prevalensi asma terendah sebesar 1,5% sedangkan, angka kejadian
penyakit asma pasien rawat inap dan rawat jalan berdasarkan umur yaitu umur
45-64 yaitu sebesar 25,66% dari angka kejadian asma tertinggi dari hasil survey
Riskesdas di tahun 2018, Kalimantan Timur menjadi urutan kedua dengan
persentase 4,4% penderita asma setelah Yogyakarta.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Lempake pada tahun 2013
angka kejadian Asma Bronkial untuk semua golongan umur sebanyak 402 kasus
dengan persentase kejadian pada anak usia 5–10 tahun sebesar 8,71% (35 kasus),
pada tahun 2014 sebanyak 263 kasus dengan persentase kejadian asma bronkial
pada anak usia 5–10 tahun sebesar 8,75% (23 kasus), pada tahun 2015 untuk
semua golongan umur sebanyak 506 dengan persentase kejadian asma bronkial
pada anak usia 5–10 tahun sebesar 9,49% (48 kasus) dan pada tahun 2016 bulan
januari hingga bulan juni untuk semua golongan umur sebanyak 114 kasus
dengan persentase kejadian asma bronkial pada anak usia 5–10 tahun sebesar
16,7% (19 kasus) (Basuki, 2019).
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Penatalaksanaan pada penyakit asma dapat dilakukan dengan cara
farmakologi dan non farmakologi. Pengobatan farmakologis pada asma biasanya
dengan oksigenisasi dan melibatkan pengobatan beta 2 adrenergik, sedangkan
pengobatan farmakologis biasanya dengan menghindari faktor penyebab dan
menciptakan lingkungan yang sehat, selain itu dalam mengurangi gejala asma dan
memperbaiki kualitas hidup yaitu dengan terapi pemberian air hangat. Namun
mengingat banyaknya efek samping dari pengobatan farmakologi seperti sakit
kepala dan pusing, gangguan tidur atau insomnia, merasa nyeri pada otot, hidung
yang meler atau tersumbat, mulut dan tenggorokan terasa kering, batuk dan suara
serak dan sakit tenggorokan (Hardina, 2019).
Obat dan pengobatan alternatif/tradisional sudah ada sejak berabad-abad yang
lalu di Indonesia, sebelum pelayanan kesehatan formal dengan obat-obat
modernnya. Pengobatan tradisional dapat dikatakan sebagai cara penyembuhan
yang diselenggarakan dengan cara di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu
keperawatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam
standar pengobatan modern, dan digunakan sebagai alternatif atau pelengkap
pengobatan kedokteran modern tersebut (Zakaria, 2019).
Salah satu tanaman herbal yang dapat menyembuhkan kekambuhan asma
adalah Jintan hitam (Nigella sativa). Jintan hitam merupakan salah satu tanaman
herbal yang memiliki berbagai efek farmakologis diantaranya yaitu sebagai

4

antioksidan, antidiabetes, antialergi, antiinflamasi, dan sebagai imunomodulator.
Sehingga jintan hitam (Nigella sativa) seringkali digunakan sebagai obat
(Marlinda, 2015).

Dalam HR. al-Bukhari ini dan diriwayatkan oleh perawi lainnya seperti,
Muslim, al-Tirmizi, Ibnu majah, Imam Ahmad dan lainnya menyatakan :
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Syaibah telah
menceritakan kepada kami Ubaidillah, telah menceritakan kepada kami Israil
dari mansur dari Khalid bin sa’din dia berkata kami keluar bersama Ghalib bin
Abjar, kemudian dia sakit dalam perjalanan lalu kami datang ke Medinah
kemudian dia di jenguk oleh Ibnu Abi Atiq dan dia berkata kepada kami, ia harus
mengkosumsi habbatusauda’ ini maka ambillah lima atau tujuh butir kemudian
seduh dan dicampur beberapa tetes minyak zaitun lalu teteskan ke hidung sebelah
kiri dan kanan, Sesungguhnya Aisyah pernah menngatakan kepadaku bahwa ia
mendengar Rasulullah bersabda “sesungguhnya habbatusauda’ obat untuk setiap
penyakit kecuali al-sam, Aisyah bertanya apa itu al-sam rasulullah menjawab
kematian (HR. al-Bukhari Jjuz: 17, no 5255 ) (Dalil, 2017).
Kandungan senyawa kimia yang terdapat di dalam jintan hitam (Nigella
sativa) antara lain yaitu thymoquinone, thymohydroquinone, dithymoquinone,
thymol, carvacrol, nigellicine, nigellimine- x-oxide, nigellidine dan alpha-hedrin.
Thymoquinone berfungsi sebagai anti alergi dan antiinflamasi dan juga dapat
meningkatkan sistem imun pada penderita asma. Thymohydroquinone memiliki
efek antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa dan
Escherichia coli. Selain itu, dalam sebuah penelitian biji jintan hitam juga dapat
menghambat pertumbuhan Candida albicans dan Aspergillus (Marlinda, 2015).
Menurut penelitian ini mendapatkan sampel sebanyak 28 anak yang
terdiagnosa asma ringan dan asma sedang yang dibagi menjadi 4 kelompok yang
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berjumlah 7 anak tiap kelompok yaitu kelompok A, B, C, D. Kelompok A (asma
ringan, mendapat terapi short acting beta agonis, kortikosteroid inhalasi dosis
rendah dan N. sativa), kelompok B (asma sedang, mendapat terapi long acting
beta agonis, kortikosteroid inhalasi dosis rendah dan N. sativa), kelompok C
(kontrol) (asma ringan, hanya mendapat terapi short acting beta agonis,
kortikosteroid inhalasi dosis rendah) dan kelompok D (asma sedang, hanya
mendapat terapi long acting beta agonis, kortikosteroid inhalasi dosis rendah).
Distribusi jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada keempat kelompok dalam
jumlah yang hampir sama dengan rentang usia rata-rata dari responden yaitu 7-9
tahun (Fadilah, 2020).
Penelitian didapatkan bahwa antara kelompok kontrol positif terhadap
peningkatan ketebalan epitel bronkus mencit yang signifikan ( p,0,001).
Sementara itu, pada semua kelompok perlakuan di dapatkan penurunan ketebalan
epitel bronkus yang signifikan bila di bandingkan dengan kontrol positif serta
tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan dosis 4,8 g/kgBB
dan kelompok kontrol negatif ( p = 0,054). Untuk mencari korelasi antar epitel
dengan pemberian ekstrak jinten hitam, dilakukan uji kerelasi pearson
(bivariate-two tailed) (Sriwahyuni et al, 2010).
Berdasarkan artikel review ini subjek mendapatkan imunoterapi dan placebo
selama 56 minggu, 8 subjek mendapatkan imunoterapi dan Nigella sativa selama
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56 minggu, 8 subjek yang mendapatkan imunoterapi selama 56 minggu dan
probiotik selama 29 minggu awal pemberian imunoterapi dan 7 subjek yang
mendapatkan imunoterapi dan Nigella sativa selama 56 minggu dan probiotik 29
minggu. Sebagian besar subjek penelitian berusia >5 tahun, status gizi baik,
memiliki riwayat atopi orang tua, polisensitisasi terhadap alergen dan terdiagnosis
asma persiten ringan ( Anissa, 2015).
Dari sekian banyak artikel penelitian belum ada yang review tentang study
literatur tentang jintan hitam untuk menurunkan kekambuhan asma sehingga saya
tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah ini. Keunikan jintan hitam sendiri adalah
salah tanaman yang dapat menyembuhkan kekambuhan asma dan memiliki efek
farmakologis diantaranya anti oksidan, anti diabetes, anti inflamasi, dan sebagai
imunomodulator. Untuk manfaat jintan hitam sendiri dapat mengurangi
pemasukan ion kalsium ke dalam sel, sehingga mengurangi proses degranulasi sel
mast dan memiliki aktivitas imunomodulator yang berperan penting dalam
stabilisasi Th1 dan Th2 yang erat kaitannya dengan reaksi inflamasi. Jintan hitam
memiliki kandungan utama yang dinilai memiliki berbagai aktivitas farmakologis
yaitu thymoquinone (TQ) dan nigellon. Selanjutnya alasan saya mengambil jintan
hitam karena jintan hitam atau (Nigella Sativa) salah satu tanaman herbal yang
bisa menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian menurut HR.Bukhari.
B. Rumusan Masalah
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Jumlah penderita asma setiap tahun selalu meningkat dan banyak penderita
asma yang mengalami komplikasi seperti gagal napas, bronchitis. Komplikasi ini
dapat dicegah dengan mengomsumsi obat-obatan secara farmakologi dan non
farmakologi maupun menggunakan obat tradisonal atau tanaman herbal yaitu
jintan hitam, jintan hitam sendiri banyak sekali manfaat dan kadungan untuk
penyembuhan penyakit diantaranya saluran pernapasan/Asma. Berdasarkan latar
belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana jintan
hitam untuk menurunkan kekambuhan asma”.
C. Tujuan
1. Tujuan umum
Mengetahui manfaat pemberian jintan hitam untuk menurunkan
kekambuhan asma
2. Tujuan khusus
a. Mengindetifikasi metode cara pengolahan jintan hitam (Nigella
sativa) untuk menurunkan kekambuhan asma.
b. Efek pemberian jintan hitam (Nigella Sativa) untuk menurunkan
kekambuhan asma
D. Manfaat penelitian
1. Masyarakat : Membudayakan pengelolaan pada jintan hitam untuk
menurunkan kekambuhan asma.
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2. Bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan :
a.

sebagai penelitian pendahuluan untuk mengawali penelitian lebih lanjut
tentang tindakan pada jintan hitam untuk menurunkan kekambuhan asma.

b.

Sebagai salah satu sumber informasi bagi pelaksanaan penelitian bidang
keperawatan tentang jintan hitam untuk menurunkan kekambuhan asma
pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan ilmu
pengetahuan dan teknologi keperawatan.

3. Peneliti : Memperoleh pengalaman dalam melaksanakan aplikasi riset
keperawatan di tatanan pelayanan keperawatan, khususnya penelitian
tentang jintan hitam menurunkan kekambuhan asma.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori

Pada bab ini akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dan menjadi
landasan penelitian, teori ini akan membahas tentang jintan hitam untuk
menurunkan kekambuhan asma.
1. Konsep dasar asma bronkial
a. Definisi

Asma merupakan salah satu penyakit saluran nafas yang banyak
dijumpai baik pada anak-anak maupun dewasa. kata asma (asthma)
berasal dari dari bahasa Yunani yang berarti “ terengah-engah”. Dari 200
tahun yang lalu, Hippocrates menggunakan istilah asma untuk
menggambarkan kejadian pernapasan pendek-pendek (shortness of
breath). Itu istilah asma sering digunakan untuk menggambarkan
gangguan apa saja yang terkait dengan kesulitan bernapas termasuk ada
istilah asma kardial dan asma bronkial menurut (GINA, 2015).
Asma didefinisikan sebagai suatu penyakit yang heterogen, yang
karakteristik oleh adanya inflamasi kronis pada saluran pernapasan. Hal
ini ditentukan oleh adanya riwayat gejala gangguan pernapasan seperti
mengi nafas terengah-engah dada terasa berat atau tertekan dan batuk,
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yang bervariasi waktu dan intensitasnya, diikuti dengan keterbatasan
aliran udara ekspirasi yang bervariasi” inflamasi kronis ini berhubungan
dengan hiperresponsivitas Pernapasan terhadap Berbagai stimulus, yang
menyebabkan kekambuhan sesak nafas (mengi), kesulitan bernapas, dada
terasa sesak, dan batuk-batuk, yang terjadi utamanya pada malam hari atau
dini hari. sumbatan saluran nafas ini bersifat reversible baik dengan atau
tanpa pengobatan (Ikawati, 2016)
Asma merupakan penyakit yang manifestasinya sangat bervariasi.
Sekelompok pasien mungkin bebas dari serangan dalam jangka waktu
lama dan mengalami gejala jika mereka berolahraga atau terpapar alergi
atau terinfeksi virus pada saluran pernapasannya. pasien lain mungkin
mengalami gejala yang terus-menerus atau serangan akut yang sering,
yang bakal bisa mengakibatkan fatal titik pola gejala juga berbeda antara
satu pasien dengan pasien yang lain. Misalnya, seorang pasien mungkin
mengalami batuk hanya pada malam hari, sedangkan pasien lain
mengalami gejala dada sesak dan bersin-bersin baik siang maupun malam
Selain itu, dalam 1 pasien sendiri, pola frekuensi, dan intensitas gejala bisa
bervariasi antar waktu ke waktu (Ikawati, 2016).
b. Etiologi
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Asma yang terjadi pada anak-anak sangat erat kaitannya dengan alergi.
Kurang lebih 80% pasien asma memiliki riwayat alergi. Asma yang
muncul pada saat dewasa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:
adanya sinusitis polip hidung, sensitivitas terhadap aspirin atau
obat-obatan anti inflamasi non steroid (AINS), mendapatkan picuan di
tempat kerja. di tempat-tempat kerja tertentu yang banyak terdapat
agen-agen yang dapat terhirup seperti debu , bulu binatang, dan lain-lain,
banyak dijumpai orang yang menderita asma, yang disebut occupational
asthma, yaitu asma yang disebabkan karena pekerjaan titik sekelompok
dengan resiko terbesar terhadap perkembangan asma adalah anak-anak
yang mengidap alergi dan memiliki keluarga dengan riwayat asma.
Beberapa faktor risiko terjadi asma dapat dibagi menjadi dua yang
menyebabkan berkembangnya asma pada individu yang memicu
terjadinya gejala asma. Faktor yang pertama utamanya faktor pasien,
yang yang meliputi unsur genetik, obesitas dan jenis kelamin (Ikawati,
2016).
Asma memiliki komponen herediter di mana banyak gen penelitian
mengenai unsur genetik yang terlibat pada patogenesis asma berfokus
pada empat area. 2 produksi IgE spesifik, ekspresi hiperresponsivitas
saluran napas, pembentukan mediator inflamasi seperti sitokin, kemokin,
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dan faktor pertumbuhan serta penentuan rasio respon imun limfosit TH 1
dan TH 2. Namun demikian, pencarian gen spesifik yang terlibat dalam
kerentanan individu terhadap alergi atau asma sampai sekarang masih
berjalan dan belum menghasilkan penemuan yang konsisten (Ikawati,
2016).
Obesitas juga merupakan faktor resiko terjadinya asma pada individu,
dimana kelebihan berat badan dan obesitas meningkatkan risiko kejadian
asma sampai 50% baik pada pria maupun wanita.

Jenis kelamin

merupakan faktor risiko berikutnya di mana pria merupakan faktor risiko
asma pada anak-anak titik pada anak-anak di bawah umur 14 tahun kurang
prevalensi asma pada anak laki-laki hampir dua kali lipat dari anak-anak
perempuan. Namun demikian, pada usia dewasa kejadian asma lebih
banyak pada wanita daripada pria. Faktor lingkungan lebih berperan
dengan memicu kekambuhan asma beberapa diantaranya adalah alergi,
infeksi, obat atau bahan sensitizer asap rokok dan polusi udara (Ikawati,
2016).
c. Gambaran klinis Asma Bronkial

Gejala asma terdiri atas triad, yaitu dispnea, batuk dan mengi. Gejala
yang disebutkan terakhir sering dianggap sebagai gejala yang harus ada
(sine qua non), data lain terlihat pada pemeriksaan fisik (Nurarif, 2015).
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d. Patofisiologi Asma bronkial

Asma akibat alergi bergantung kepada respon IgE yang dikendalikan
oleh limfosit T dan B serta diaktifkan oleh interaksi antara antigen dengan
molekul IgE dengan sel mast. Sebagian besar allergen yang mencetus
asma bersifat airborne dan agar dapat menginduksi keadaan sensitivitas,
allergen tersebut harus tersedia dalam jumlah banyak untuk periode waktu
tertentu. Akan tetapi, sekali sensitivitas telah terjadi, klien akan
memperlihatkan respon yang sangat baik, sehingga sejumlah kecil allergen
yang mengganggu sudah dapat menghasilkan eksaserbasi penyakit yang
jelas (Nurarif, 2015).
Obat yang paling sering berhubungan dengan indikasi episode akut
asma adalah aspirin, bahan pewarna seperti tartrazin, antagonis, betaadrenergik, dan bahan sulfat. Sindrom pernafasan sensitif-aspirin
khususnya terjadi pada orang dewasa, walaupun keadaan ini juga dapat
dilihat pada masa kanak-kanak. Masalah ini biasanya berawal dari rhinitis
vasomotor perennial yang diikuti oleh rhinosinusitis hiperplastik dengan
polip nasal. Baru kemudian muncul asma progresif. Klien yang sensitif
terhadap aspirin dapat di desensitisasi dengan pemberian obat setiap hari.
Setelah menjalani terapi ini, toleransi silang juga akan terbentuk terhadap
agen

anti-inflamasi

non-steroid.

Mekanisme

yang

menyebabkan
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bronkospasme karena penggunaan aspirin dan obat lain tidak diketahui,
tetapi mungkin berkaitan dengan pembentukan leukotrien yang diinduksi
secara khusus oleh aspirin (Solomon, 2015).
Antagons adrenergik biasanya menyebabkan obstruksi jalan napas
pada klien asma. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan reaktivitas jalan
nafas dan hal tersebut harus dihindari. Obat sulfat, seperti kalium
metabisulfit, kalium dan natrium bisulfit, natrium sulfit dan sulfat klorida,
yang secara luas digunakan dalam industri makanan dan farmasi sebagai
agen sanitasi serta pengawet dapat menimbulkan obstruksi jalan nafas
akut pada klien yang sensitive. Pajanan biasanya terjadi setelah menelan
makanan atau cairan yang mengandung senyawa ini, seperti salad, buah
segar, kentang, karang, dan anggur (Irman, 2012).
Pencetus-pencetus serangan di atas ditambah dengan pencetus lainnya
dari internal klien akan mengakibatkan timbulnya reaksi antigen dan
antibodi. Reaksi antigen antibody ini akan mengeluarkan substansi pereda
alergi yang sebetulnya merupakan mekanisme tubuh dalam menghadapi
serangan. Zat yang dikeluarkan dapat berupa histamine, bradikinin, dan
anafilatoksin. Hasil ini dari reaksi tersebut adalah timbulnya tiga gejala,
yaitu berkontraksinya otot polos, peningkatan permeabilitas kapiler, dan
peningkatan sekret mukus (nurarif, 2015).
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e. Faktor Resiko Asma

Berkembangnya asma merupakan interaksi antara faktor pejamu dan
faktor lingkungan. Faktor pejamu disini termasuk predisposisi genetik
yang mempengaruhi berkembangnya asma yaitu genetik asma, alergi
(atopi), hiperaktivitas atau hiperresponsif bronkus, jenis kelamin dan ras
(nurarif, 2015).
Faktor lingkungan mempengaruhi individu dengan kecenderungan atau
predisposisi asma, untuk berkembang menjadi asma, yang menyebabkan
terjadinya eksaserbasi dan gejala asma yang menetap. Ada beberapa hal
dari kondisi yang termasuk dalam faktor lingkungan, yaitu: alergi,
sensitisasi lingkungan kerja, asap rokok, polusi udara, infeksi pernapasan,
diet, status sosio ekonomi dan besarnya keluarga (Mangunegoro, 2004).
f.

Pemeriksaan penunjang
1) Pemeriksaan spirometri
Pemeriksaan spirometri dilakukan sebelum dan sesudah pemberian
bronkodilator aerosol (inhaler atau nebulizer) golongan adrenergik.
Peningkatan FEV1 atau FVC sebanyak >20% menunjukkan diagnosis
asma.
2) Pemeriksaan tes kulit
Untuk menunjukan adanya antibodi IgE yang spesifik dalam tubuh.
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3) Pemeriksaan radiologi
Pemeriksaan radiologi dilakukan bila ada kecurigaan terhadap
proses patologik di paru atau komplikasi asma, seperti pneumothorax,
pneumomediastinum, atelektasis, dan lain-lain.
4) Pemeriksaan analisa gas darah
Pemeriksaan analisa gas darah hanya dilakukan pada penderita
dengan serangan asma yang berat.
5) Pemeriksaan sputum
Untuk melihat adanya eosinofil, kristal Charcot Leyden, spiral
Curschmann, pemeriksaan sputum penting untuk menilai adanya
miselium Aspergillus fumigatus.

6) Pemeriksaan eosinofil
Pada penderita Asma, jumlah eosinofil total dalam darah sering
meningkat. Jumlah eosinofil total dalam darah membantu untuk
membedakan Asma dan Bronchitis kronik (Sundaru, 2006).
g. Penatalaksanaan Asma

1) Pengendalian Asma
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Manajemen pengendalian asma terdiri dari 3 tahapan yaitu sebagai
berikut :
a) Pengetahuan
Memberikan pengetahuan kepada penderita asma tentang keadaan
penyakitnya dan mekanisme pengobatan yang akan dijalankan
kedepan (GINA, 2005).
b)

Monitor
Memonitor asma secara teratur kepada tim medis yang
menangani penyakit asma. Memonitor perkembangan gejala, halhal apa saja yang mungkin terjadi terhadap penderita asma dengan
kondisi gejala yang dialaminya beserta memonitor perkembangan
fungsi paru (GINA, 2005).

c)

Menghindari faktor risiko
Hal yang paling mungkin dilakukan penderita asma dalam
mengurangi gejala asma adalah menghindari faktor pencetus yang
dapat meningkatkan gejala asma. Faktor resiko ini dapat berupa
makanan, obat-obatan, polusi, dan sebagainya (GINA, 2005).

2) Pengobatan jangka panjang
Pengobatan jangka panjang terhadap penderita asma dilakukan
berdasarkan tingkat keparahan terhadap gejala asma tersebut. Pada
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penderita asma intermitten, tidak ada pengobatan jangka panjang. Pada
penderita asma mild

intermittent, menggunakan pilihan obat

glukokortikosteroid inhalasi dan didukung oleh Teofilin, kromones,
atau leukotrien. Untuk asma moderate persisten menggunakan pilihan
obat β-agonis inhalasi dikombinasikan dengan glukokortikoid inhalasi,
teofilin atau leukotrien. Untuk asma severe persisten β2- agonis
inhalasi dikombinasikan dengan glukokortikosteroid inhalasi, teofilin
dan leukotrien atau menggunakan obat β2 agonis oral (GINA, 2005).
Berikut penjelasan tentang obat-obat pengontrol asma (controller):
a) Glukokortisteroid inhalasi
b) Glukokortikoid Oral
c) Kromones (Sodium Cromogycate dan Nedocromyl sodium)
d) B2-Agioint Inhalasi
e) B2-Agonist Oral
f) Teofilina
g) Leukotriene

3) Metode Pengobatan Alternatif/Herbal
Metode pengobatan alternatif ini sebagian besar masih dalam
penelitian. Buteyko merupakan salah satu pengobatan alternatif yang
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terbukti dapat menurunkan ventilasi alveolar terhadap hiperventilasi
paru penderita asma, selain itu memperbaiki gejala yang ditimbulkan
asma. Buteyko ini merupakan teknik bernapas yang dirancang khusus
untuk penderita asma dengan prinsip latihan teknik bernapas dangkal
(GINA, 2005).
h. Komplikasi

Berbagai komplikasi menurut Mansjoer (2008) yang mungkin timbul
adalah :
1) Pneumothoraks
Pneumothoraks adalah keadaan adanya udara di dalam rongga
pleura yang dicurigai bila terdapat benturan atau tusukan dada.
Keadaan ini dapat menyebabkan kolaps paru yang lebih lanjut lagi
dapat menyebabkan kegagalan napas.
2) Pneumomediastinum
Pneumomediastinum dari bahasa Yunani pneuma “udara”, juga
dikenal sebagai emfisema mediastinum adalah suatu kondisi
dimana udara hadir di mediastinum. Pertama kondisi ini dapat
disebabkan oleh trauma fisik atau situasi lain yang mengarah ke
udara keluar dari paru-paru, saluran udara atau usus ke dalam
rongga dada
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3) Atelektasis
Atelektasis adalah pengerutan sebagian atau seluruh paru-paru
akibat penyumbatan saluran udara (bronkus maupun bronkiolus)
atau akibat pernafasan yang sangat dangkal.
4) Aspergillosis
Aspergillosis merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan
oleh jamur dan tersifat oleh adanya gangguan pernapasan yang
berat. Penyakit ini juga dapat menimbulkan lesi pada berbagai
organ lainnya, misalnya pada otak dan mata. Istilah Aspergillosis
dipakai untuk menunjukkan adanya infeksi Aspergillus.
5) Gagal nafas
Gagal napas dapat terjadi bila pertukaran oksigen terhadap
karbondioksida dalam paru-paru tidak dapat memelihara laju
konsumsi oksigen dan pembentukan karbondioksida dalam sel-sel
tubuh.
6) Bronchitis
Bronkitis atau radang paru-paru adalah kondisi di mana lapisan
bagian dalam dari saluran pernapasan di paru-paru yang kecil
(bronkiolus) mengalami bengkak. Selain bengkak juga terjadi
peningkatan produksi lendir (dahak). Akibatnya penderita merasa
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perlu batuk berulang-ulang dalam upaya mengeluarkan lendir yang
berlebihan, atau merasa sulit bernapas karena sebagian saluran
udara menjadi sempit oleh adanya lendir.
2. Konsep jintan hitam
a. Definisi

Jintan hitam (Nigella sativa) merupakan salah satu tanaman herbal
yang memiliki berbagai efek farmakologis diantaranya yaitu sebagai
antioksidan, antidiabetes, antialergi, antiinflamasi, dan sebagai
imunomodulator, sehingga jintan hitam (Nigella sativa) seringkali
digunakan sebagai obat herbal (Marlinda, 2015).
Jintan hitam di indonesia berpeluang besar ditanam di bawah
tegakan tanaman yang lain. Hal ini juga makin sulitnya mendapatkan
lahan di dataran tinggi serta persaingan dengan komoditas dataran
tinggi. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan
dosis pupuk nitrogen dan tingkat intensitas cahaya yang tepat untuk
mendukung pertumbuhan tanaman jintan hitam.
Menurut Hutapea (1994), tanaman jintan hitam diklasifikasi sebagai
berikut:
Kingdom

: Plantae

Subkingdom

: Tracheobionta
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Filum

: Spermatophyta

Subfilum

: Angiospermae

Kelas

: Dicotyledoneae

Ordo

: Ranunculales

Famili

: Ranunculaceae

Genus

: Nigella

Spesies

: Nigella sativa

b. Klasifikasi Tanaman Jintan hitam

Gambar 2.1 Jintan Hitam
Sumber : (My Healthy Life 2010)
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c. Khasiat jintan hitam

Khasiat dari biji jintan hitam adalah untuk mengobati aneka
penyakit seperti menguatkan sistem kekebalan tubuh, asma, bronkitis,
diabetes, meningkatkan produksi air susu ibu, anti histamin atau anti
alergi, menjaga elastisitas kulit, antioksidan, antitumor, kanker,
memperbaiki saluran pencernaan, antibakteri, menurunkan kolesterol
dan meningkatkan kinerja jantung. Kandungan kimia dari jintan
hitam

(Nigella

sativa

Linn.)

ini

yaitu

thymoquinone

thymohydroquinone, nigellimine, nigellimine-n-oxide, minyak atsiri,
minyak lemak, senyawa golongan alkaloid, saponin, steroid, alkaloid
isokuinolin, oleat, dan linoleat (Marlinda, 2015).
d. Manfaat jintan hitam pada penyakit asma

Jintan hitam dapat mengurangi pemasukan ion kalsium ke dalam sel,
sehingga mengurangi proses degranulasi sel mast dan memiliki
aktivitas imunomodulator yang berperan penting dalam stabilisasi Th1
dan Th2 yang erat kaitannya dengan reaksi inflamasi. Jintan hitam
memiliki kandungan utama yang dinilai memiliki berbagai aktivitas
farmakologis yaitu thymoquinone (TQ) dan nigellon (Ramadhani et al,
2014).
e. Kandungan jintan hitam pada penyakit asma
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Asam linoleat yang terkandung dalam jintan hitam mempunyai
efek anti alergi, dengan kemampuannya antara lain menurunkan TNF
17 yang merupakan sitokin pro-inflamasi, penurunan produksi
histamin sehingga mencegah proses inflamasi lebih lanjut dan
penurunan pembentukan IgE, sehingga menghambat terjadinya
degranulasi

sel

mast.

(Subijanto

dan

Diding,

2008;

Ramadhanietal.2014).
Thymoquinone sebagai antiinflamasi dengan menurunkan sitokin
Th2 yaitu IL-4, IL-5 dan IL-13; lung eosinophilia; lipoksigenase serta
siklooksigenase; serum IgE; menghambat influks Ca2+ sehingga dapat
mencegah degranulasi sel mast serta menurunkan TNF. Sehingga
pemberian minyak biji jinten hitam mampu menurunkan tingkat
infiltrasi sel-sel radang pada saluran pernapasan (Ramadhani, 2014).
Thymoquinone senyawa golongan monoterpen keton ini dapat
meningkatkan sistem imun penderita asma bronkial akibat alergi, di
samping khasiat utamanya sebagai antialergi dan antiinflamasi
(Marlinda, 2015). Sedangkan Thymohydroquinone memiliki efek
antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
dan Escherichia coli.Selain itu, dalam sebuah penelitian biji jintan
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hitam juga dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans dan
Aspergillus (Marlinda, 2015).
3. Studi Literatur

Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang yang
berkenaan dengan metode

pengumpulan data pustaka, membaca dan

mencatat, serta mengelola bahan penulisan (Nursalam, 2016). Studi
literature bisa di dapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku,
dokumentasi, internet dan pustaka. Teknik ini dilakukan dengan tujuan
untuk

mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan

permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam
pembahasan hasil peneliti.
Penelitian kepustakaan dan studi pustaka/riset pustaka meski bisa
dikatakan mirip akan tetapi berbeda. Studi pustaka adalah istilah lain dari
kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah
putsaka (literature review), dan tinjauan teoritis. Yang dimaksud penelitian
kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas
karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang
belum dipublikasikan (Embun, 2012).
a. Langkah-langkah melaksanakan studi literature
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Menulis literatur review memiliki beberapa tahapan/langkah. Polit
& Hungler dalam Carnwell (2001) membagi tahapannya menjadi lima,
yaitu

1) Mendefinisikan ruang lingkup topik yang akan direview,
2) Mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan,
3) Mereview literatur,
4) Menulis review dan Mengaplikasikan literatur pada studi yang
akan dilakukan.
b. Tehnik pengumpulan artikel atau data dalam studi literature

Menurut Ramdhani, Amin & Ramdhani (2014) menjelaskan empat
tahapan dalam membuat literatur review, yaitu:
1) Memilih topik yang akan direview,
2) Melacak dan memilih artikel yang cocok/relevan,
3) Melakukan analisis dan sintesis literatur dan
4) Mengorganisasi penulisan review.
c. Strategi penulisan review

Strategi yang digunakan untuk mencari artikel jurnal menggunakan
PICO.
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1. Problem / population, masalah yang akan di analisis atau populasi.
2.Intervention, tindakan yang

dilakukan atau suatu tindakan

penatalaksanaan terhadap kasus perorangan serta pemaparan
tentang penatalaksanaan.
3.Comparation, penatalaksanaan yang digunakan sebagai pembanding.
4.Outcome, hasil atau luaran yang diperoleh pada penelitian
(Nursalam, 2020).
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Gambar 2.2 ( Nursalam, 2020)
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4. Kerangka Teori
Gambar 2.3

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metodologi studi literatur
Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode
studi kepustakaan atau literatur review. Dalam penyusunan literatur rewie
jurnal karya tulis ilmiah ini menggunakan data base pada jurnal penelitian
di internet pada PubMed NCBI, Elsevier Scince direct, Proquest, Garuda
tentang jintan hitam untuk menurunkan kekambuhan asma.
B. Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi
1. Kriteria Inklusi
Kriteria inklusi merupakan penjelasan dari faktor yang dipilih
penulis untuk memasukkan artikel untuk dilakukan review (Ulhaq &
Rahmayanti, 2020).
Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Artikel jurnal nasional (Garuda) dan internasional.
b. Artikel penelitian quasi eksperimen dengan topik “jintan hitam dengan
menurunkan kekambuhan asma”
c. Artikel penelitian dipublikasi dalam tahun diatas 2010.
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2. Kriteria Eksklusi
Kriteria Ekslusi

merupakan penjelasan faktor penulis untuk

memutuskan bahwa artikel dalam pencairaan tidak termasuk dalam
artikel yang akan di review (Ulhaq & Rahmayanti, 2020)
Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Sumber didapat dari koran atau majalah.
b. Artikel jenis penelitian survei atau cross-sectional dalam studi
kasus.
3. Strategi yang digunakan untuk mencari artikel menggunakan PICO
a. Population/problem
penderita asma bronkial.
b. Intervention/indikator
Pemberian jintan hitam (Nigella Sativa)
c. Comparation/membandingkan
Tidak ada membandingkan artikel jurnal
d. Outcome
● Metode cara pengolahan jintan hitam (Nigella Sativa)
● Efek pemberian jintan hitam (Nigella Sativa) untuk menurunkan
kekambuhan asma
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C. Alur penelitian

Protokol alur penelitian studi literatur untuk menentukan penyeleksian
jurnal telah ditermukan dan disesuaikan dengan tujuan studi literatur.
Berdasarkan hasil penelusuran penelitian menemukan jurnal yang
sesuai dengan kata kunci : “jintan hitam,Nigella Sativa, asthma,
antiinflamasi, immunomodulator, asam linoleat, Thymoquinone, black
cumin”. Penelitian menemukan beberapa jurnal yang sesuai dengan kata
kunci tersebut.

\
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D. Database Pencarian

Menggunakan database dari berbagai referensi di internet dengan
google scholar, seperti jurnal penelitian, review jurnal, buku dan data-data
yang berkaitan dengan jintan hitam untuk menurunkan kekambuhan asma
yang diterbitkan pada tahun 2010-2020. Pencarian literatur dilakukan
dengan menggunakan mesin pencari google di internet dengan kata kunci :
“jintan hitam,Nigella Sativa, asthma, antiinflamasi, immunomodulator,
asam linoleat, Thymoquinone, black cumin”
E. Kata Kunci

Dalam pencarian jurnal menggunakan kata kunci (AND, OR NOT or
AND NOT) yang dipakai untuk lebih detail lagi dalam pencairan jurnal
dan dapat mempermudah pencarian jurnal yang diinginkan.Pencarian
literatur dilakukan dengan menggunakan mesin pencari google di internet
yang di tuliskan secara spesifik dengan kata kunci “jintan hitam, Nigella
Sativa,

Asthma,

Antiinflamasi.

Thymoquinone,blackcumin”

immunomodulator,asam

linoleat,

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL
1. Hasil Analisis Kritis Jurnal

Hasil analisis kritis terhadap 3 jurnal hasil penelitian yang menjadi
sampel dalam studi literatur ini akan dituangkan dalam tabel 4.1
Jurnal No

1

Judul

Pengaruh

2

3

pemberian Efek

pemberian

nigella sativa terhadap imunoterapi,
kadar IgE, IL-6 plasma probiotik,

Pengaruh nigella sativa
terhadap jumlah neutrofil

nigella

serta skor asthma control sativa terhadap TH17,

dan perbaikan scoring

test pada anak asma neutrofil, dan skoring asthma control test pada
ringan dan sedang

Penulis

asma

anak asma

Fadillah Mutaqin, Wisnu Anissa Muhyi, Wisnu Vivin Detriana, Wisnu
Barlinto,
Santoso

Sanarto

Barlianto,

HMS

Barlinto, HMS Chandra

Chandra Kusuma
Kusuma

Tahun

2020

2015

2019

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Penerbit
Negara

31

32

Jurnal

Jurnal

kedokteran Jurnal

kedokteran Jurnal

Brawijaya, vol 7, nomor Brawijaya,
4 Sinta 2

vol

28

kedokteran

Brawijaya, vol 6 nomor

nomor 4 Sinta 2
3 Sinta 2

Desain
Pendekatan

Mengunakan
berjenis

desain Mengunakan

desain Merupakan

eksperimental, randomized

clinical

desain

eksperimental,

clinical

trial,

pre-post

control

study

untuk

scoring

clinical trial, pre-post trial (RCT)
control study

asma.

Sampling

Rumus ferider

Komponen

pemberian nigella sativa

Intervensi

Consecutive sampling

pemberian nigella sativa terhadap

terhadap kadar IgE, IL-6 imunoterapi,

jumlah

plasma serta skor asthma probiotik,
control test pada anak sativa
asma ringan dan sedang

terhadap

TH17, neutrofil, dan

perbaikan

dan

scoring

asthma control test pada
anak asma

8 minggu atau 2 bulan

56 minggu

8 minggu atau 2 bulan

Dokter

Dokter

Dokter

Pemberian
Intervensi
Fasilitator

neutrofil

nigella

skoring asma

Durasi

Consecutive sampling
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Kelompok
Intervensi

Kelompok

A

dan B Kelompok 1 respoden Kelompok

masing-masing

7 8,

respoden

Kelompok

2

A

dan

masing-masing

B
7

respoden 8
Kelompok 3 respoden
8,

kelompok

respoden

4

respoden 7

Kelompok
Kontrol

Kelompok

C

dan D Tidak ada kelompok Kelompok

masing-masing

7 kontrol

C

dan

masing-masing

D
7

respoden
respoden

Variabel
independen
/ dependen

Variabel

independen:

Variabel Idependen :

pemberian nigella sativa. pemberian
Dependen: kadar IgE,

:nigella sativa terhadap

sativa

nigella

Dependen

Dependen

:

jumlah

: neutrofil dan perbaikan

anak asma ringan dan TH17, neutrofil, dan
sedang

Idependen

imunoterapi,

IL-6 plasma serta skor probiotik,
asthma control test pada

Variabel

skoring asma

scoring asthma control
test pada anak asma

Instrument

Lembar observasi

Temuan

Didapatkan kadar IgE Didapatkan
pada

kelompok

sedang

(B,

tinggi

Lembar observasi

asma perbedaan

dibandingkan imunoterapi
dan

antara

Didapatkan

penurunan

yang

signifikan

tidak

D) lebih perlakuan

dengan asma ringan (A,
C)

Lembar observasi

plus

probiotik

jumlah neutrofil setelah
perlakuan

didapatkan dibandingkan
saja.

kelompok

pada
A

(asma

penurunan rerata kadar

imunoterapi

IgE total pada semua

Skoring asma pada ringan dengan pemberian
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kelompok

meskipun

kelompok perlakuan

nilainya tidak berbeda

imunoterapi

bermakna (A: p = 0,482,

probiotik

plus

=

skor

penurunan

semua kelompok, dan
didapatkan

kelompok

meskipun nilainya tidak

korelasi

negatif signifikan antara

berbeda bermakna (A: p

jumlah neutrofil dan skor

= 0,123; B: p = 0,338; C:
p = 0,848; D: p = 0,564).

ACT

pada

Terdapat

asma

sedang

perbedaan
skor

ACT

perlakuan

pada kelompok A (p =
0,016)
003)

Tidak

didapatkan

hubungan

(p =0,015).

pada anak asma ringan

sebelum

perlakuan.

sebelum

pemberian Nigella sativa

dibandingkan

dengan

kelompok

Kesimpulannya,

maupun

kelompok C (kontrol) (p
=

ACT

setelah perlakuan pada

rerata kadar IL-6 pada

bermakna

0,359),

didapatkan peningkatan
signifikan

0,18; D: p = 0,655).

semua

(p

adalah

B: p = 0,277; C: p = tertinggi (22,6).
Didapatkan

NS)

dan sedang, tidak dapat
menurunkan neutrofil.

antara kadar IgE dengan
skor ACT maupun IL-6
dengan skor ACT setelah
diberikan N. sativa (p >
0,05)

Kesimpulan Pemberian

N.

sativa Kombinasi

Pemberian Nigella sativa

dapat menurunkan kadar imunoterapi,
IL-6 dan IgE plasma priobotik

dan

pada anak asma ringan
atau
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pada anak dengan asma nigella sativa tidak dan sedang, tidak dapat
ringan dan sedang serta memberikan

efek

menurunkan

neutrofil.

perbaikan skor Asthma yang positif terhadap
sel

dengan

neutrofil. Pemberian pada anak asma ringan

asma

sedang,

Th

17

meskipun secara statistik probiontik

dan

Pemberian Nigella sativa

Control Test pada anak

terhadap

nilainya tidak berbeda

anak

asma

bermakna, tetapi dapat

mendapatkan

yang

sedang

dapat

meningkatkan skor ACT.

meningkatkan skor ACT imunoterapi

Tidak terdapat hubungan

pada asma ringan dengan memberikan manfaat
bermakna. Tidak terdapat yaitu

dan

perbaikan

antara

penurunan

antara

skoring asma setelah

neutrofil dan peningkatan

penurunan IgE dan IL-6

perlakuan. Hubungan

skor

hubungan
plasma

dengan antara jumlah sel Th

peningkatan skor Asthma 17,
Control

Test

setelah

neutrogil

setelah

pemberian Nigella sativa

skoring klinis pada pada anak asma ringan

pemberian N. sativa pada anak

asma

anak asma ringan dan yang
sedang.

dan

ACT

ringan dan sedang
mendapatkan

kombinasi
imonuterapi
rumatan,

fase
probiotik

dan atau nigella sativa
belum terbukti
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2. Metode cara pengolahan jintan hitam untuk menurunkan kekambuhan

asma.
Artikel jurnal 1 Penelitian ini memberikan intervensi dengan
memberikan perlakuan selama 8 minggu dalam program ini ada 2
kelompok intervensi yaitu kelompok A,B dan hanya 2 kelompok kontrol
yaitu kelompok C,D. Dengan 28 respoden terbagi menjadi 4 kelompok
dan masing-masing kelompok berjumlah 7 orang yang menjadi sampel
setiap kelompok. Penelitian ini dilakukan di RSU Saiful Anwar Malang.
Jintan hitam yang digunakan minyak jintan hitam dalam kapsul lunak 500
mg dan diberikan dosis 15-30 mg/kgBB/hari. Penelitian ini mengambil
sampling dengan menggunakan teknik rumus federer dan penelitian ini
berjenis eksperimental, clinical trial, pre-post control study.
Jurnal 2 Penelitian ini memberikan intervensi dengan memberikan
perlakuan selama 56 minggu dalam program ini 4 kelompok intervensi
dan tidak ada kelompok kontrol. Dengan 31 responden terbagi menjadi 4
kelompok dan 3 kelompok mendapatkan 8 orang yang menjadi sampel
sedangkan 1 kelompok mendapatkan 7 orang yang menjadi sampel ini.
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Penelitian ini dilakukan di RSU Saiful Anwar Malang. Dosis yang berikan
selama 56 minggu sekitar 15 mg/kg/hari. Penelitian ini mengambil
sampling dengan menggunakan consecutive sampling dan penelitian ini
berjenis penelitian randomized clinical trial (RCT) dan single blind.
Artikel jurnal 3 Penelitian ini memberikan intervensi dengan
memberikan perlakuan selama 8 minggu dalam program ini 2 kelompok
intervensi kelompok A,B dan 2 kelompok kontrol yaitu kelompok C,D.
Dengan 28 respoden terbagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing
kelompok berjumlah 7 orang yang menjadi sampel setiap kelompok.
Penelitian ini dilakukan di RSU Saiful Anwar Malang. Jintan hitam yang
digunakan minyak jintan hitam dalam kapsul lunak 600 mg dan diberikan
dosis 15-30 mg/kgBB/hari. Penelitian ini mengambil sampling dengan
menggunakan

consecutive

sampling

dan

penelitian

ini

berjenis

eksperimental, clinical trial, pre-post control study untuk scoring asma.
3. Efek pemberian jintan hitam untuk menurunkan kekambuhan asma

Hasil statistik

artikel jurnal 1 (Fadilah, 2020), Semua kelompok

didapatkan nilai korelasi antara kadar IL-6 dan skor ACT sebelum dab
setelah perlakuan lebih besar dari 0,05 (kelompok A p =0,055, p = 0,049,
kelompok B p = 0,186, p = 691; kelompok C p = 0,066, p = 0,341;
kelompok D p = 0,621, p = 0,858) yang mempunyai arti bahwa tidak ada
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hubungan antara kadar IL-6 plasma dan skor ACT. Pemberian N. sativa
dapat menurunkan kadar IL-6 dan IgE plasma pada anak dengan asma
ringan dan sedang serta perbaikan skor Asthma Control Test pada anak
dengan asma sedang, meskipun secara statistik nilainya tidak berbeda
bermakna, tetapi dapat meningkatkan skor ACT pada asma ringan dengan
bermakna. Tidak terdapat hubungan antara penurunan IgE dan IL-6
plasma dengan peningkatan skor Asthma Control Test setelah pemberian
N. sativa pada anak asma ringan dan sedang.
Hasil statistik artikel jurnal 2 (Muhyi et al., 2015 ), hasil menunjukkan
tidak didapatkan perbedaan yang bermakna jumlah sel Th 17 dan
neutrophil antar kelompok perlakuan ( ρ-value 0,199 dan 0,326).
Kombinasi imunoterapi, priobotik dan atau nigella sativa tidak
memberikan efek yang positif terhadap sel Th 17 dan neutrofil.
Pemberian probiontik terhadap anak asma yang mendapatkan imunoterapi
memberikan manfaat yaitu perbaikan skoring asma setelah perlakuan.
Hubungan antara jumlah sel Th 17, neutrogil dan skoring klinis pada anak
asma ringan yang mendapatkan kombinasi imonuterapi fase rumatan,
probiotik dan atau nigella sativa belum terbukti.
Hasil statistik artikel jurnal 3 (Detriana et al., 2019), skor ACT pada
kelompok asma sedang dengan terapi standar. Koefisien korelasi
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menunjukkan korelasi negatif yang kuat (r = -0,853), yang artinya
semakin turun jumlah neutrofil maka akan diikuti peningkatan skor ACT.
Korelasi antara jumlah neutrofil dan skor ACT memiliki nilai signifikansi
0,015 < 0,05, sehingga memiliki hubungan yang bermakna pada asma
sedang sebelum pengamatan, sedangkan pada asma ringan tidak dapatkan
korelasi yang signifikan Pemberian Nigella sativa pada anak asma ringan
dan sedang, tidak dapat menurunkan neutrofil. Pemberian Nigella sativa
pada anak asma ringan dan sedang dapat meningkatkan skor ACT. Tidak
terdapat hubungan antara penurunan neutrofil dan peningkatan skor ACT
setelah pemberian Nigella sativa pada anak asma ringan dan sedang.
B. PEMBAHASAN

Semua artikel jurnal yang menjadi sampel penelitian ini merupakan
hasil penelitian eksperimen dan rumus ferider. Ada 2 penelitian
menggunakan desain clinical trial, pre-post control study dan 1 penelitian
menggunakan Rumus ferider.
Motode pemelihan sampel sudah sesuai dengan standar penelitian
rumus ferider, yaitu Rumus ferider (Fadilah, 2020), sedangkan 2 jurnal
menggunakan purposive sampling yang menggunakan eksperimen yaitu
(Muhyi et al., 2015 ) (Detriana et al., 2019), dan jumlah inilah yang dipiih
peneliti dalam penelitian literatur ini. Pengambilan sampelnya yaitu
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penderita asma, ini sangat penting agar hasil penelitian dapat
digeneralisasikan ke populasi dan menekan kejadian biasa dalam
penelitian. Populasi yang digunakan di dalam 3 jurnal penelitian ini adalah
orang atau pasien dengan penderita asma. Total jumlah responden yang
digunakan oleh artikel jurnal eksperimen adalah 59 orang dan 1 jurnal
yang rumus ferider hanya 28 orang. Kriteria inkulusi dan eksklusi sampel
bervariasi, didasarkan pada tujuann spesifik setiap penelitian, tentunya
penelitian sudah mempertimbangkan dengan matang agar kriteria sampel
tidak mempengaruhi hasil penelitian.
Jumlah sampel pada artikel jurnal (Fadilah, 2020), kelompok
intervensi 14 orang, sedangkan untuk kelompok kontrol hanya 14 orang.
Dan jumlah sampel pada artikel jurnal (Muhyi et al., 2015 ) kelompok
intervensi 31 orang, sedangkan untuk kelompok kontrol tidak memeliki
kelompok kontrol. 1 artikel jurnal (Detriana et al., 2019), ini berjumlah
sampel kelompok intervensi 14 orang. Sedangkan untuk kelompok kontrol
14 orang. Metode pemberian intervensi pada 3 jurnal penelitian. Dari 3
jurnal penelitian yang dianalisi, semua intervensi penelitian diberikan oleh
dokter dalam jangka waktu pemberian intervensi penelitian sangat
bervariasi, mulai 2 bulan hingga 14 bulan atau sekitar 1 tahun 2 bulan.
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Parameter yang diukur atau variabel independen dalam 3 artikel jurnal
hasil penelitian ini meliputi kandungan zat dan fungsi pada jintan hitam,
metode cara pengolahan jintan hitam dan rata-rata kekambuhan asma
terhadap jintan hitam.
Waktu intervensi dari ketiga artikel jurnal adalah selama 8 minggu, 56
minggu dan 8 minggu
Dari ketiga artikel jurnal ini perbedaan efek pemberian jintan hitam
dapat menurunkan kadar IL-6 dan IgE plasma pada anak dengan asma
ringan dan sedang serta perbaikan skor asthma control test pada anak
dengan asma sedang dan dari jurnal 2, meskipun secara statistik nilainya
tidak berbeda bermakna, kombinasi imunoterapi, priobotik dan atau
nigella sativa tidak memberikan efek yang positif terhadap sel Th 17 dan
neutrofil dan dari jurnal 3 didapatkan efek pemberian jintan hitam
Sehingga memiliki hubungan yang bermakna pada asma sedang sebelum
pengamatan, sedangkan pada ringan tidak dapatkan korelasi yang
signifikan.
1. Mengindetifikasi metode cara pengolahan jintan hitam untuk menurukan
kekambuhan asma.
Berdasarkan hasil dari artikel jurnal 3 (Fadilah, 2020), diketahui
berdasarkan metode yang dilakukan dari 28 sampel, metode yang
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diberikan atau digunakan adalah minyak jintan hitam dalam kapsul lunak
500 mg diekstraksi dengan etanol 96% kemudian pelarutnya diuapkan
secara vakum sehingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 15-30
mg/kgBB/hari. Terhadap ekstrak kental ini dilakukan standarisasi ekstrak
seperti kandungan metabolit sekunder dan susut pengeringan. Dan
dilakukan selama 8 minggu. Pada penelitian ini 4 kelompok yang diamati,
kelompok A dan B yaitu kelompok asma ringan dan asma sedang yang
diberikan terapi standar dan N.sativa sebagai perlakuan, sedangkan
kelompok C dan D yaitu asma ringan dan sedang yang diberikan terapi
standar saja sebagai kontrol. (Muhyi et al., 2015 ), diketahui berdasarkan
metode yang dilakukan dari 31 sampel, motode yang diberikan atau
digunakan pemberian Nigella Sativa selama imunoterapi fase rumatan
yaitu 56 minggu dengan minyak jintan dalam kapsul lunak dosis 15
mg/kg/hari. Dan selama 29 minggu awal pemberian imnutoterapi dan
subjek yang mendapatkan imunoterapi dan Nigella sativa selama 56
minggu dan probiotik 29 minggu. Sebagain besar subjek penelitian berusia
>5 tahun, status gizi baik, memiliki riwayat atopi orang tua, polisensitisasi
terhadap alergen dan terdiagnosis asma persiten ringan. (Detriana et al.,
2019), diketahui berdasarkan metode yang dilakukan dari 28 sampel,
metode yang diberikan atau digunakan adalah minyak jintan hitam dalam
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kapsul lunak. Biji jintan hitam 600 mg diekstraksi dengan etanol 96%
kemudian pelarutnya diuapkan secara vakum sehingga diperoleh ekstrak
kental sebanyak 15-30 mg/kgBB/hari. Terhadap ekstrak kental ini
dilakukan standarisasi ekstrak seperti kandungan metabolit sekunder dan
susut pengeringan. Dan dilakukan selama 8 minggu. Pada penelitian ini
terdapat 4 kelompok yaitu kelompok (A) asma ringan terapi standar +
Nigella sativa, (B) asma sedang terapi standar + Nigella sativa, (C) asma
ringan terapi standar saja, dan (D) asma sedang terapi standar saja.
Dari ketiga artikel jurnal ini perbedaan metode pengolahan jintan hitam
adalah minyak jintan hitam diolah dalam bentuk kapsul jintan hitam lunak
dengan dosis masing-masing 500 mg dan 15 mg/Kg/hari dan 600 mg.
Persamaan dari 3 artikel jurnal ini menggunakan ekstrak jintan hitam
Dari penelitian lain metode yang diberikan ekstrak jintan hitam
masing-masing dosis 1,2 gr/KgBB/hari, 2,4 gr/KgBB/hari, dan 4,8
gr/KgBB/hari. Pada perlakuan digunakan 4 ekor mencit dengan kriteria
mencit betina, umur 6-12 minggu, sehat dan bebas dari penyakit, dan diet
bebas ovalbumin (Sriwahyuni et al, 2010).
Dari penelitian lain metode yang diberikan Probiotik yang digunakan
adalah ProBi dari Medifarma yang berisi 2x10 TM cfu/gr mixed life
bacteria Lactobacillus acidophilus LA-5 TM dan Bifidobacterium lactis
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Bb-12 , dikonsumsi setiap hari dengan dosis 1 sachet per hari. Nigella
sativa yang digunakan jintan hitam dalam bentuk serbuk yang dikapsul
dan diberikan dengan dosis 15 mg/kgBB/hari. Pada perlakuan sebanyak
32 anak berusia 4 -14 tahun yang terdiagnosis asma berdasarkan
Pendoman Nasional Asma Anak (PNAA) untuk usia anak ≥5 tahyn dan
Indeks Prediksi Asma (IPA) untuk anak <5 tahun (Indira, 2015).
2. Efek pemberian jintan hitam untuk menurunkan kekambuhan asma
Berdasarkan hasil artikel jurnal 1 (Fadilah, 2020), diketahui bahwa
perbedaan skor ACT sebelum dan setelah pemberian N. sativa. Pemberian
N. sativa dapat menurunkan kadar IL-6 dan IgE plasma pada anak dengan
asma ringan dan sedang serta perbaikan skor Asthma Control Test pada
anak dengan asma sedang, meskipun secara statistik nilainya tidak
berbeda bermakna, tetapi dapat meningkatkan skor ACT pada asma ringan
dengan bermakna. Tidak terdapat hubungan antara penurunan IgE dan
IL-6 plasma dengan peningkatan skor Asthma Control Test setelah
pemberian N. sativa pada anak asma ringan dan sedang. Dan pemberian
N. sativa bermanfaat sebagai imunomodulator, selain itu thyquinone
sebagai zat utama dalam N. sativa juga memiliki efek anti aleri dan anti
asma serta memiliki peran menguntukan pada pencegahan dan terapi
berbagai penyakit alergi. Pada kondisi alergi, IgE merupakan molekul

45

yang memediasi reaksi hipersensitivitas tipe 1 (asma alergi, rhinitis alergi,
alergi makanan, dermatitis atopi, alergi obat dan alergi sengatan serangga.
Imonoglubin E spesifik akan berikatan dengan sel-sel yang mempunyai
resptor IgE seperti sel-mast, basofil, eosinofil, makrofag, dan platelet.
Berdasarkan hasil artikel jurnal 2 (Muhyi et al., 2015 ), diketahui
bahwa jumlah Th 17 lebih rendah setelah pemberian kombinasi
imunoterapi + Nigella Sativa + Probiotik dibandingkan kelompok
perlakuan lainnya. Hasil ini menunjukan bahwa Nigella Sativa dan
probiotik berguna sebagai terapi adjuvant selain pemberian imunoterapi
saja. Peningkatan TGF-β akan meningkatkan ekspresi Treg dan
mensupresi Th17. Nigella Sativa memiliki efek sebagai imunomodulator
dan antioksidan pada dosis 5 mg/kg/hari dengan menurunkan inflamasi
seperti IL-β, IL-6, TNF-α, IFN-γ dan IL-10. Kombinasi imunoterapi,
priobotik dan atau nigella sativa tidak memberikan efek yang positif
terhadap sel Th 17 dan neutrofil. Pemberian probiontik terhadap anak
asma yang mendapatkan imunoterapi memberikan manfaat yaitu
perbaikan skoring asma setelah perlakuan. Hubungan antara jumlah sel Th
17, neutrogil dan skoring klinis pada anak asma ringan yang mendapatkan
kombinasi imonuterapi fase rumatan, probiotik dan atau nigella sativa
belum terbukti.
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Berdasarkan hasil artikel jurnal 3 (Detriana et al., 2019), diketahui
bahwa Dari hasil uji korelasi Pearson didapatkan hubungan negatif antara
jumlah neutrofil. Hal ini dikarenakan pada asma sedang dengan terapi
standar, penderita mengalami episode gejala asma lebih dari 1
kali/minggu, namun tidak setiap hari. Asma sedang dapat dikontrol
dengan 1-2 controller dan reliever yaitu kombinasi steroid inhalasi dosis
rendah–LABA, atau steroid inhalasi dosis menengah-SABA, atau steroid
inhalasi

dosis

rendah

dan

pemberian

LTRA

+

teofilin lepas

lambat.6,18,19,20 Pada kelompok ini karena lebih dari 1 kali/ minggu
mengalami eksaserbasi sehingga jumlah neutrofil yang tinggi saat awal
pengamatan rerata 48,67±14,39 dengan skor ACT rerata 17,28±1,25. Pada
penelitian ini penurunan jumlah neutrofil sesuai hipotesis penelitian ini
yang disebabkan pemberian Nigella sativa kemungkinan karena
peningkatan produksi sel Treg yang dapat mensupresi respons imun
inflamasi sel T, yang kemudian menghambat Th 17 yang berperan
menginfiltrasi dan mengaktifasi granulosit.
Dari ketiga artikel jurnal ini perbedaan efek pemberian jintan hitam
dapat menurunkan kadar IL-6 dan IgE plasma pada anak dengan asma
ringan dan sedang serta perbaikan skor asthma control test pada anak
dengan asma sedang dan dari jurnal 2, meskipun secara statistik nilainya
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tidak berbeda bermakna, kombinasi imunoterapi, priobotik dan atau
nigella sativa tidak memberikan efek yang positif terhadap sel Th 17 dan
neutrofil dan dari jurnal 3 didapatkan efek pemberian jintan hitam
Sehingga memiliki hubungan yang bermakna pada asma sedang sebelum
pengamatan, sedangkan pada ringan tidak dapatkan korelasi yang
signifikan. Persamaan dari ketiga jurnal ini sama-sama meningkatkan skor
ACT dan Skoring asma.
Penlitian lain menunjukkan dampak pemberian jintan hitam yang
diberikan bersamaan dengan sensitisai allergen ovalbumin. Jintan hitam
memeliki berbagai macam kandungan, diantaranya yang menonjol adalah
thymoquinone dan nigellone. Thymoquinone adalah salah satu bahan aktif
dalam ekstrak jintan hitam dalam menginhibisi sitikon pro inflamasi,
tomboksan B2 dan leukotrin B4 dengan mengalihkan jalur siklooksigenase
dan 5-lipoksigenase dari metabolisme asma arakhidonat. Kadar ovalbumin
spesifik IgE, IgG serum. IL-4. IL-5 dan IL-13 cairan lavage
bronkhoaveolar. Efek anti inflamasi thymoquinone dapat menghibisi
growth hiperreaktivitas bronkus dan airway remodelling, yang salah satu
manifestasinya adalah penebalan epitel saluran napas dan penyempitan
lumen bronkus. Hiperplasi sel gilbet, sebagai bagian dari remodeling
saluran napas, juga akan mengalami hambatan. Jintan hitam ini juga
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mempunyai efek relaksasi pada sediaan otot polos trakhea terpisah. Gilani
melaporakna efek pemberian jintan hitam memiliki efek relaksasi otot
polo dengan cara menghambat kanal kalsium pada otot polos. Jika influks
kalsium melawati kanal ini dihambat maka tidak terjadi kontraksi otot
polos (Sriwahyuni et al, 2010).
penelitian ini dukung dalam penelitian (Fattory, 2012) menunjukkan
bahwa probiotik dan N. sativa memiliki peran sebagai imunomodulator,
yang ditandai dengan adanya penurunan jumlah IgE antara sebelum dan
sesudah fase build up, dan setelah fase rumatan pada kelompok anak asma
yang mendapatkan imunoterapi dengan adjuvant probiotik dan atau N.
sativa dibandingkan dengan yang hanya mendapatkan imunoterapi saja
meskipun secara statistik tidak signifikan. Sedangkan penelitian oleh
(Sugiono, 2013) menunjukan hasil bahwa pemberian imunoterapi
kombinasi plus N. sativa plus probiotik dapat menurunkan tingkat IgE
total dengan signifikan dan memperbaiki gejala klinis yang dibuktikan
dengan peningkatan ACT. Tetapi pada pemberian immunoterapi saja juga
dapat menurunkan tingkat IgE dan meningkatkan ACT tetapi nilainya
tidak signifikan. Perbedaan ini disebabkan oleh kombinasi imunoterapi, N.
sativa dan probiotik dapat meningkatkan keberhasilan terapi asma.
Mekanisme imunoterapi yaitu dengan mempromosikan sel B untuk
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memproduksi IgG4 yang dapat menghasilkan IL-10 dan TGFβ. Be
gitu juga dengan probiotik dan N. sativa dapat menginduksi Treg yang
memproduksi IL-10
IL-6 merupakan sitokin yang diproduksi oleh sel inflamasi juga oleh
sel epitel paru sebagai respons dari berbagai stimuli seperti allergen,
infeksi dan olahraga. IL-6 mempengaruhi diferensiasi sel Th17 dari sel
Th0 CD4+ dengan dibantu oleh IL-21, IL-23 dan TGF-β melalui jalur
STAT3-RORγt, yang bertanggung jawab terhadap terjadinya netrofilia
pada asma alergik. Sel Th17 menginduksi produksi IL-8 secara in vitro,
bersama

dengan

IL-6,

TNF-α,

granulocyte-macrophage

colony-stimulating factor (GM-CSF), dan antigen terk ait pertumbuhan Α
(GRO-α) pada sel epitel bronkial dan sel otot polos bronkial manusia
dengan mensekresi IL-17A dan IL-17F. Sel Th17 mampu mengaktifkan
neutrofil dengan mensekresikan IL-6, TNF-α, IL-1β, dan IL17A, yang
bertindak secara sinergis pada produksi dan aktivitas human neutrophil
elastase (HNE) dan myeloperoxidase pada otot bronkus. Penelitian oleh
(Neveu, 2010) dengan populasi asma ringan dan sedang, didapatkan juga
hubungan yang terbalik antara kadar IL-6 dan nilai fungsi paru dimana
semakin besar kadar IL-6 didapatkan fungsi paru yang semakin kecil.
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Penelitian lain oleh (Koshak, 2018) menunjukkan bahwa N. sativa
melalui

kandungan

thymoquinonenya

dapat

berfungsi

sebagai

immunomodulator yang dapat menekan pengeluaran mediator IL-2, IL-6,
dan PGE2 dari limfosit T maupun IL-6 dan PGE2 dari monosit.
Penelitian oleh (Shahzad, 2008) membuktikan bahwa pemberian N.
sativa secara intraperitoneal pada tikus dapat menghambat respons imun
tipe Th2 dengan mencegah infiltr asi sel inflamasi dan lesi patologis pada
paru.
Penelitian oleh (Sumantri, 2015) menunjukkan bahwa pemberian
imunoterapi dan N. sativa didapatkan skor tes kontrol asma yang lebih
baik dibandingkan dengan pemberian imunoterapi saja dan pemberian
imunoterapi, N. sativa dan probiotik didapatkan skor yang lebih baik lagi.
Penelitian yang dilakukan oleh (Barlianto, 2018) didapatkan hasil
bahwa pemberian minyak N. sativa dapat memperbaiki gejala klinis dari a
sma yang dinilai dengan Asthma Control Tes.
3. Kesimpulan atau analisis penulis
Dari hasil ketiga arikel jurnal dapat disumpulkan bahwa Berdasarkan
hasil studi literatur yang didapatkan motode Berdasarkan hasil studi
literatur yang didapatkan motode dalam pengolahan jintan hitam pada
ketiga jurnal bahwa masing-masing memiliki perbedaan dosis dari 500
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mg/kgBB/hari dan 5 mg/kgBB/hari dan juga 600

mg/kgBB/hari dan

pengolahan dari 3 artikel jurnal ini menggunakan ekstrak minyak jintan
hitam dalam kapsul lunak 500 mg dan 600 mg diekstraksi dengan etanol
96% kemudian pelarutnya diuapkan secara vakum sehingga diperoleh
ekstrak kental sebanyak 15-30 mg/kgBB/hari dan 1 artikel jurnal hanya di
ekstrak menjadi minyak jintan. Efek pemberian jintan hitam pada ketiga
jurnal bahwa pemberian N. sativa dapat meningkatkan skor asthma
control test (ACT) dan perbaikan skoring asma pada anak asma ringan dan
sedang.
Adapun hambatan penulis dalam melakukan studi literatur adalah
penulis kesulitan dalam mencari artikel jurnal yang sesuai dengan judul
studi literatur dan kriteria inklusi dalam metodelogi. Dan penulis juga
memiliki kendala dalam jurnal artikel bahasa asing karena penulis kurang
menguasai bahasa asing.
Alasan penulis hanya mengambil 3 artikel jurnal ini adalah karena
kurangnya penulis untuk mencari artikel jurnal yang banyak yang terdapat
di internet.

BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan hasil studi literatur yang didapatkan motode dalam pengolahan
jintan hitam pada ketiga jurnal bahwa masing-masing memiliki perbedaan
dosis dari 500 mg/kgBB/hari dan 5 mg/kgBB/hari dan juga 600
mg/kgBB/hari dan pengolahan dari 3 jurnal ini menggunakan ekstrak minyak
jintan hitam dalam kapsul lunak 500 mg dan 600 mg diekstraksi dengan
etanol 96% kemudian pelarutnya diuapkan secara vakum sehingga diperoleh
ekstrak kental sebanyak 15-30 mg/kgBB/hari dan 1 artikel jurnal hanya di
ekstrak menjadi minyak jintan. Efek pemberian jintan hitam pada ketiga jurnal
bahwa pemberian N. sativa dapat meningkatkan skor asthma control test
(ACT) dan perbaikan skoring asma pada anak asma ringan dan sedang.
B. Saran

Hasil dari penelitian literature review ini dapat dijadikan acuan oleh perawat
masyarakat atau adik adik mahasiswa keperawatan dalam memberikan asuhan
keperawatan guna meningkatkan proses kesembuhan pasien, dan sebagai
acuan dalam melaksanakan pendidikan kesehatan guna mengurangi terjadinya
peningkatan kekambuhan asma yang terjadi karena kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang jintan hitam Nigella sativa sebagai obat herbal arternatif.
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