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ABSTRAK  

Indonesia memiliki kekayaan alam berupa berbagai jenis tanaman obat 

yang secara tradisional sudah dimanfaatkan sejak lama secara turun temurun. 

Diantara tanaman obat tersebut adalah akar pasak bumi (Eurycoma longifolia 

Jack) yang secara tradisional digunakan antara lain sebagai tonikum pascapartum, 

anti mikroba, anti hipertensi, anti inflamasi, antipiretik dan mengobati sakit perut, 

ulkus, malaria, disentri dan yang paling dikenal adalah sebagai obat kuat 

(afrodisiak). Saat ini, akar pasak bumi dikembangkan sebagai tanaman obat yang 

mampu meningkatkan sistem imun tubuh melalui mekanisme pengaturan sistem 

imun (immunomodulator). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aktivitas proliferasi limfosit limpa 

mencit galur Balb/c betina yang diinfeksi L. monocytogenes secara in vitro setelah 

distimulasi ekstrak pasak bumi (E.longifolia Jack).    

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni dengan 

pendekatan post test-only control group design. Pengolahan data hasil penelitian 

dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap atau complety randomized 

design (CRD) pola faktorial (perlakuan ekstrak pasak bumi X waktu 

pengamatan/pengukuran) dengan taraf kepercayaan 95% (p=0,05).  Uji statistik 

yang digunakan pada penelitian ini adalah uji analisa varian satu jalan (One Way 

Anova). Uji ANOVA dalam penelitian ini digunakan untuk menguji perbedaan 

secara keseluruhan rerata aktivitas proliferasi limfosit antar berbagai kelompok 

dalam penelitian tak berpasangan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol pasak bumi 

berpengaruh terhadap aktivitas proliferasi limfosit pada hewan uji yang diinfeksi 

oleh L. monocytogenes. Hasil penelitian lainnya menunjukkan terdapat perbedaan 

peningkatan aktivitas proliferasi limfosit pada kelompok hewan coba yang 

diifeksi oleh L. monocytogenes dengan pemberian ekstrak metanol pasak bumi 

dan kelompok hewan coba tanpa pemberian ekstrak metanol pasak bumi. 

Peningkatan aktivitas proliferasi limfosit tertinggi ditemukan pada pemberian 

dosis ekstrak metanol pasak bumi 200 mg/kg BB/ hari pada hari ke-3 setelah 

infeksi. Ini menunjukkan bahwa dosis ekstrak metanol pasak bumi yang paling 

efektif dalam menstimulasi aktivitas proliferasi limfosit pada mencit galur Balb/c 

betina yang diinfeksi oleh L. monocytogenes adalah 200 mg/kg BB/ hari pada hari 

ke-3 setelah infeksi.  


