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ABSTRAK 
 

 
Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemberian 
seng (Zn) dan zat besi (Fe) terhadap peningkatan kadar IL-10 dan IL-12 pada  
anak SD setelah infeksi malaria pada daerah endemis malaria.  
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan 
memberi perlakuan pada subyek penelitian yaitu anak SD setelah infeksi malaria 
pada daerah endemis malaria. Subyek penelitian dibagi menjadi 4 kelompok 
yaitu: I. diberi Zn 20 mg/hari; II.  diberi Fe 20 mg/hari; III. diberi Zn dan Fe 
masing-masing 20 mg/hari secara bersamaan dan kelompok kontrol diberi placebo 
20 mg/hari. Rancangan penelitiannya adalah Randomized Pre -Post Test Control 
Group Design. Pemberian perlakuan secara Double Blind. 
Waktu dan tempat penelitian: Penelitian ini dilakukan di SDN 3 Dulukapa 
Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Uji 
laboratorium dilakukan di laboratorium BBLK Surabaya dan ITD (Institute of 
Tropical Disease) UNAIR Surabaya. Penelitian di lakukan mulai tanggal 1 April  
2011 sampai dengan 31 Agustus 2011.  
Analisis: Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 
varians satu jalur (one way ANOVA) dengan tingkat kepercayaan   5 % (= 0.05) 
untuk mengetahui adanya perbedaan diantara perlakuan, sedangkan uji t dilakukan 
untuk mengetahui perbedaan antara pre (hari ke-14 setelah infeksi) dengan post 
(hari ke-48 setelah infeksi) dari masing-masing variabel. 
Hasil : Hasil analisis varians menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 
diantara perlakuan (p>0,05) pada kadar IL-10 dan IL-12.  Hasil uji t pada 
pemeriksaan IL-10 antara hari ke-14 dengan hari ke-48 menunjukkan bahwa pada 
kelompok Zn (p=0,004), Fe (p=0,003),  Zn dan Fe secara bersamaan (p=0.007) 
dan kelompok kontrol (p=0,011). Hasil ini menunjukkan bahwa pada semua 
kelompok perlakuan baik kelompok yang diberikan Zn, Fe, Zn + Fe secara 
bersamaan dan kontrol terdapat penurunan IL-10 secara signifikan. Pada hasil 
pemeriksaan IL-12 menunjukkan bahwa pada kelompok Zn (p=0,113), Fe 
(p=0,007), Zn + Fe secara bersamaan (p=0,010). Hasil ini menunjukkan bahwa 
kelompok Zn tidak mengalami peningkatan signifikan dan kelompok Fe, Zn + Fe 
secara bersamaan serta kelompok kontrol mengalami peningkatan                  
secara  signifikan. 

Kesimpulan : Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Zn tidak dapat 
membantu meningkatkan kadar IL-12 dan IL-10 pada anak penderita malaria 
bahkan ketika diberikan secara bersamaan dengan Fe, tetapi suplementasi Zn 
dapat meningkatkan konsentrasi hemoglobin dan albumin pada anak SD setelah 
terinfeksi malaria. Zat Besi (Fe)  dan Fe  bersama Zn mampu meningkatkan kadar 
IL-12 yang protektif sehingga tidak memerlukan IL-10 sebagai  sitokin anti 
inflamasi pada anak SD setelah infeksi malaria pada daerah endemis malaria 
dengan transmitten rendah.  
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