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ABSTRAK 

 

 

Pendahuluan Latihan fisik yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan 

sehingga mengakibatkan stress. Stress yang meningkat menimbulkan 

ketidaknyamanan. Kelelahan adalah suatu  kondisi penurunan energy yang akan 

mempengaruhi aktifitas. Kelelahan merupakan salah satu indicator kualitas fisik. 

Kualitas fisik  ditentukan oleh kelelahan fisik dan energi yang dimiliki, nyeri dan 

ketidaknyamanan. Tujuan penelitian adalah menganalisis efek kencur terhadap 

kelelahan pada wistar jantan yang diberi latihan. Metode penelitian  desain 

penelitian adalah separate sample pretest-post test only control group design 

dengan populasi wistar jantan yang berumur 3 bulan. Replikasi penelitian 

maksimal 5 . Akar kencur yang sudah diekstrak diberikan dengan konsentrasi 

300mg/kg BB, 600mg/kg BB, 900mg/kg BB selama 14 hari. Variabel yang 

dianalisa meliputi kadar asam laktat serum, kadar prostaglandin E2 serum, kadar 

kortisol serum dan β-endorphin serum. Data dianalisa dengan analisa anova dan 

jalur  dengan α = 5% . Hasil dan Pembahasan  Hasil penelitian menunjukkan 

kencur berpengaruh terhadap perubahan prostaglandin E2 (p=0,03) akan tetapi 

kencur tidak berpengaruh terhadap perubahan  kadar asam laktat serum (p=0,49), 

kadar kortisol serum  (p=0,36) dan  β-endorphin serum (p=0,605). Mekanisme 

pengaruh kencur terhadap β-endorphin serum  sebesar 3,9% dipengaruhi oleh 

konsentrasi kencur, kadar prostaglandin E2 dan kadar kortisol serum. Mekanisme 

kadar kortisol serum 0,06% dipengaruhi oleh kadar asam laktat serum, konsentrasi  

kencur dan kadar prostaglandin E2 serum secara tidak bermakna. Mekanisme 

perubahan prostaglandin E2 serum 22,8% dipengaruhi oleh kadar asam laktat 

serum  dan konsentrasi  kencur secara bermakna. Pemberian kencur dengan 

konsentrasi  300 mg/Kg BB menunjukkan kadar kortisol yang terendah tetapi 

kadar β-Endorphin tertinggi. Kesimpulan : adanya efek pengaruh kencur terhadap 

penurunan kortisol serum dan peningkatan β-endorphin serum. 

Kata kunci : Kencur (Kaempferia galangal L)., asam laktat , Prostaglandin E2 

serum level, Kortisol serum level and β-Endorphin serum level 
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