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RINGKASAN 
 

Werstant Adhiyananda Rinaldhi. Potensi propolis terhadap jumlah 

limfoblas dan diameter Pulpa putih limpa mencit jantan (Mus musculus) 

Penelitian ini dilaksanakan dibawah bimbingan Dr. Eka Pramyrtha H.,M.Kes., 

drh. P.A.Vet.(K) selaku dosen pembimbing pertama dan Sri Mumpuni Sosiawati, 

M.Kes.,drh selaku dosen pembimbing kedua.  

Propolis merupakan bahan alamiah yang telah dihasilkan oleh lebah dan 

telah dibuktikan mempunyai manfaat dalam bidang kesehatan dan saat ini banyak 

dikembangkan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Propolis mengandung 

resin berupa flavonoid dan asam fenolat sebanyak 45-55 %, asam lemak dan lilin 

sebanyak 25-53 %, protein sebanyak 5% dan yang terakhir mineral dan senyawa 

organik lain berupa Zn, Fe, vitamin B3 dan fruktosa sebanyak 5%. Komposisi ini 

yang membuat propolis mempuyai kelebihan bila dibandingkan dengan 

immunomodulator lain yang hanya mempuyai flavonoid sebagai komposisi 

utamanya. Flavonoid dan asam fenolat dikenal sebagai zat yang mampu 

meningkatkan sistem imun. Limpa adalah organ limfoid sekunder yang bertugas 

sebagai penyaring darah dan tempat proliferasi dari limfosit. Antigen yang ada 

dalam sirkulasi akan melewati limpa, rangsangan dari antigen ini akan 

merangsang limpa maka terjadilah perubahan folikel primer menjadi pusat 

germinal (germinal center) dan dengan demikian kan berpengaruh terhadap 

diameter pulpa putih. Proliferasi limfosit merupakan penanda adanya fase aktivasi 

dari respon imun tubuh. Proliferasi limfosit ini berupa peningkatan produksi 

limfoblas yang akan kemudian menjadi limfosit. 
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Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap yakni tahap pembuatan 

ekstrak propolis dan tahap perlakuannya pada hewan coba. Pembuatan propolis 

dilaksanakan di laboratorium Fitokimia fakultas Farmasi Universitas Surabaya 

pada bulan Februari-Maret. Bahan dasar diambil langsung dari propolis mentah 

peternakan lebah Rimba Raya Lawang, sebanyak 500 gram dengan menggunakan 

pelarut etanol 95%. Penelitian tahap kedua adalah perlakuan yang menggunakan 

lima perlakuan dengan lima ulangan. Perlakuan diberikan dengan kriteria inklusi 

mencit jantan, usia 12 minggu, dengan berat 25-35 gram strain lokal dan 

perlakuan pemberian propolis dilaksanakan selama 14 hari dengan didahului masa 

adaptasi selama tujuh hari. Hewan coba yang digunakan sebanyak 25 ekor mencit 

jantan Mus musculus. Pemeliharaan hewan coba pada kandang plastik kotak 

bertempat di laboratorium hewan coba bagian biokimia Fakultas Kedokteran 

Universitas Airlangga pada bulan Maret-April 2014 Pengamatan dilakukan pada 

jumlah limfoblas dengan metode Loading dengan NaCl fisiologis dan pengukuran 

diameter pulpa putih secara mikroskopis dengan menggunakan preparat 

histopatologi. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap. Data jumlah 

limfoblas dan diameter pulpa dianalisis dengan uji homogenitas variansi dan 

ANOVA (Analisyis of Variance) lalu dilanjutkan dengan uji berjarak Duncan. 

Setelah dilakukan analisis statistik dengan uji homogenitas menunjukkan bahwa 

disribusi data homogen, baik jumlah limfoblas dan diameter pulpa putih Limpa 

seluruhnya homogen dan bisa dilanjutkan dengan uji ANOVA. Pada uji ANOVA 

(P<0,05). terhadap jumlah limfoblas diketahui bahwa setelah perlakuan yaitu 

pemberian ekstrak propolis menunjukkan perbedaan yang signifikan (P<0,05). 
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Hasil uji lanjut berjarak Duncan menunjukkan P0, P1 dan P3 menunjukkan hasil 

yang tidak berbeda nyata. P1 dan P3 tidak berbeda nyata, tetapi P2 berbedanya 

terhadap P0. P4 berbeda nyata terhadap seluruh perlakuan. Hasil uji ANOVA 

(P<0,05). terhadap diameter pulpa putih diketahui bahwa P0, P1, dan P3 tidak 

berbeda secara nyata, P2 berbeda nyata terhhadap P0, P1, dan P3. Perbedaan 

signifikan dan nyata dari seluruh perlakuan adalah P4,  

Hasil dari penelitian ini memberikan informasi bahwa ada pengaruh antara 

pemberian propolis terhadap  jumlah limfoblas, serta ada suatu hubungan antara 

meningkatnya jumlah limfoblas dengan diameter pulpa putih limpa.  Saran dari 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan sistem imun tubuh dapat menggunakan 

propolis, serta disarankan bahwa propolis dapat digunakan sebagai 

imunomodulator, serta perlunya penelitian lebih lanjut tentang propolis terhadap 

respon imun humoral maupun seluler selain jumlah limfoblas dan diameter 

pulpa limpa dengan melihat keadaan mikroskopis dan makroskopis organ 

limfoid lain sejalan dengan penelitian ini. 
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