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EFEK ANTIPIRETIK EKSTRAK ETANOL AKAR ILALANG (Imperata cylindrical (L.) 
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ABSTRACT  

Ilalang root is one of traditional medicine that often being used by citizen of 

Indonesia to cure fever, cough, as diuretics and etc. The purpose of this research  is to prove 

the effect of antipyretic of Etanol extract of Ilalang root to male mice which are induced by 

DPT vaccine. Twenty five of Male mices are separated into 5 groups, they are negative 

control group which is given Aquades 0,3ml/20grbb, positive control which is given 

paracetamol 6 mg/20grbb and a group which is given etanol extract of Ilalang root dosed 

100%, 50%, 25%. Taking the temperature of mice’s rectals was done before and after being 

induced by DPT vaccine at intervals 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 hours. At time of 12 was given 

action. Antipyretic is successful if the mice’s rectals temperature are the same or higher than 

the rectal’s temperature of positive control group. The result of this research shows that 

ilalang root give higher antipyretic effect than paracetamol effect. The conclusion of this 

research is etanol extract of ilalang root has antipyretic effect. 

  

Key words: Etanol extract of Ilalang root (Imperata cylindrical (L.) beauv.), antipyretic, 

DPT vaccine, mice’s rectal temperature. 

 

PENDAHULUAN 

Demam sejak zaman Hippocrates sudah diketahui sebagai suatu pertanda penyakit.1 

Demam merupakan sebuah gejala yang ditandai dengan peningkatan suhu tubuh yang dapat 

mempengaruhi terjadinya proses peradangan.2 Demam berarti suhu tubuh di atas normal, 

dapat disebabkan oleh kelainan di dalam otak seperti perdarahan otak, meningitis, koma atau 

oleh bahan–bahan toksik yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu.3  Suhu tubuh normal 

berkisar antara 36,5o-37,2oC dan suhu subnormal di bawah 36oC. Kenaikan suhu tubuh di atas 

41,2oC disebut hiperpireksia sedangkan suhu tubuh di bawah 35oC disebut hipotermia.4 

Adapun penyebab demam meliputi penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, zat 

kimia, tumor otak dan keadaan lingkungan yang dapat berakhir dengan heat stroke. Efek 

yang berbahaya dari suhu yang tinggi adalah perdarahan lokal dan degenerasi parenkimatosa 
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diseluruh tubuh, terutama otak serta dapat terjadi kegagalan pada hati, ginjal dan organ tubuh 

lainnya yang akhirnya menyebabkan kematian.3 Oleh karena itu, demam perlu diatasi dengan 

memberikan pengobatan antipiretik. 

Antipiretik berfungsi menghilangkan atau menurunkan demam, disebut juga 

antifebrile, antithermic dan febrifugal.4 Obat ini menurunkan suhu tubuh hanya pada keadaan 

demam namun pemakaian obat golongan ini tidak boleh digunakan secara rutin karena 

bersifat toksik.5 Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) menyatakan bahwa 

banyak obat farmasetik menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan jika penggunaan 

obat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya diikuti. Penggunaan obat 

tradisional dilakukan jika ternyata lebih menguntungkan dibandingkan obat farmasetik. Di 

pihak lain obat tradisional digunakan masyarakat sebagai obat alternatif.6  

World Health Organization (WHO) mendukung integrasi obat tradisional ke dalam 

sistem kesehatan nasional, meningkatkan penggalian informasi mengenai obat tradisional dan 

juga berupaya meningkatkan keamanan dan khasiat dari obat tradisional.7 Indonesia sendiri 

merupakan salah satu negara yang dikenal dengan alamnya yang kaya dengan tanaman 

berkhasiat untuk pengobatan penyakit secara tradisional, salah satunya ialah ilalang 

(Imperata cylindrical (L) Beauv.). 

Akar ilalang memiliki berbagai macam kandungan zat yaitu arundoin, fernenol, 

isoarborinol, silindrin, silindol A, simiarenol, kampesterol, stigmasterol, ß-sitosterol. Selain 

itu akar ialalang juga mengandung skopoletin, skopolin, p-hidroksibenzaladehida, katekol, 

asam klorogenat, asam isoklorogenat, asam p-kumarat, asam neoklorogenat, asam asetat, 

asam oksalat, asam d-malat, asam sitrat, potassium (0,75% dari berat kering), sejumlah besar 

kalsium, 5-hidroksitriptamin dan flavonoid.8  

Salah satu zat aktif yang dikandung akar ilalang ialah flavonoid. Flavonoid 

merupakan senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil yang tidak tersulih.9 

Senyawa polar pada flavonoid ini dapat larut pada larutan polar seperti etanol, sehingga 

pelarut etanol ini sering digunakan dalam mengindentifikasi senyawa flavonoid.10 Flavonoid 

telah dikenal memiliki efek anti inflamasi, bahkan juga diduga memiliki efek antipiretik. 

Flavonoid bekerja sebagai inhibitor cyclooxygenase (COX). Cyclooxygenase (COX) 

berfungsi memicu pembentukan prostaglandin. Prostaglandin berperan dalam proses 

inflamasi dan peningkatan suhu tubuh. Apabila prostaglandin tidak dihambat maka terjadi 

peningkatan suhu tubuh yang akan mengakibatkan  demam.11 Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui efek antipiretik ekstrak etanol akar ilalang (Imperata cylindrica (L.) Beauv.), 

pada mencit yang diinduksi demam dengan vaksin DPT. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini telah lolos kaji etik dengan dikeluarkannya surat keterangan lolos kaji 

etik (nomor: 189/UN19.1.28/UEPK/2012) pada tanggal 17 Januari 2013 oleh Unit Etika 

Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Januari 2013 pada hewan coba mencit jantan (Mus musculus). Desain 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorik 

dengan posttest only control group design. Sebanyak 25 ekor mencit jantan (Mus musculus) 

digunakan pada penelitian ini dan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol 

negatif yang diberikan aquades 0,3ml/20grbb, kelompok kontrol positif yang diberikan 

parasetamol 6mg/grbb dan sebagai kelompok perlakuan diberikan 3 macam dosis bertingkat, 

yaitu dosis 100%, 50% dan 25%. Bahan uji yang digunakan pada penelitian ini adalah 

ekstrak etanol akar ilalang (Imperata cylindrica (L.) beauv.) yang didapat dari Kebun Alah 

Air Selat Panjang.  

Setiap kelompok diukur rata-rata suhu normal rektalnya dengan menggunakan 

termometer digital. Setelah suhu normalnya diukur, semua kelompok hewan coba mencit 

diinduksi vaksin DPT sebanyak 0,02ml/20grbb, untuk menjadikan hewan coba tersebut 

demam. Sesaat setelah diinduksi vaksin DPT, dilakukan lagi pengukuran suhu rektal mencit. 

Kemudian dibandingkan dengan suhu normalnya apakah sudah terjadi peningkatan suhu atau 

belum. Mencit dinyatakan sudah mengalami demam jika selisih suhu pasca induksi dengan 

suhu awal ≥0,60C, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ekstrak etanol akar ilalang, yaitu 

pada jam ke-14 pasca induksi vaksin DPT atau 2 jam sebelum puncak demam. Kemudian 

suhu rektal mencit diukur lagi pada jam ke-16 atau 2 jam pasca perlakuan untuk menilai 

penurunan suhu akibat efek dari ekstrak etanol akar ilalang. 

Analisa secara statistik dilakukan dengan uji One Way Anova, oleh karena sebaran data 

tidak normal maka dilakukan transformasi data. Selanjutnya dilakukan uji post hoc untuk 

melihat perbedaan pada setiap kelompok. Perbedaan antara kelompok perlakuan dinyatakan 

bermakna secara stastistik bila didapatkan p ≤ 0,05 (α = 0,05).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Efek Antipretik Ekstrak Etanol Akar Ilalang (Imperata cylindrica (L.)  Beauv.). 

Pada penelitian antipiretik ini semua perlakuan diberikan beberapa saat sebelum 

puncak demam tercapai dengan maksud untuk mengetahui efek sesungguhnya, jadi bukan 

turunnya suhu demam karena daya vaksin sudah mulai menurun. Pada uji pendahuluan 

diketahui bahwa puncak demam terjadi pada jam ke-16 setelah diberi vaksin, maka perlakuan 

diberikan pada jam ke-14 setelah pemberian vaksin dan 2 jam berikutnya ditetapkan sebagai 

waktu awal pengamatan efek antipiretik. Pengukuran suhu hewan coba mencit melalui rektal 

dilakukan dengan interval pengamatan sama seperti pada uji pendahuluan. 

Pada penelitian efek antipiretik ekstrak etanol akar ilalang (Imperata cylindrica (L.)  

Beauv.), terlebih dahulu perlu dilakukan pengukuran suhu untuk mengetahui suhu normal 

dan suhu setelah di induksi vaksin DPT. Hal ini penting untuk membandingkan perubahan 

suhu mencit terhadap suhu normalnya. Pada pengukuran ini diperoleh suhu terendah 35,20C 

dan suhu tertinggi 37,10C (rata-rata 36,1). Seperti yang terlihat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Rata-rata suhu rektal mencit sebelum dan sesudah induksi vaksin DPT dan 

sesudah pemberian ekstrak etanol akar ilalang. 

 

 

Kelompok 

 

 

Suhu 

normal 

Rata-rata suhu rektal mencit  

Pasca vaksinasi 

Sebelum perlakuan Setelah perlakuan*

Jam 

ke-0 

Jam 

ke-1 

Jam 

ke-2 

Jam 

ke-4 

Jam 

ke-8 

Jam 

ke-16 

Jam ke-

32 

I 36,1 37.1 36.6 36.9 36.8 36.9 37.2 36.8 

II 36,0 37.1 36.6 36.0 35.7 37.1 37.3 36.6 

III 36,1 36.9 36.6 37.1 36.7 37.0 37.2 36.0 

IV 36,1 37.7 36.6 36.7 36,5 36.8 37.9 35.2 

V 36,0 36.7 36.6 36.7 36.5 36.7 37.8 36.8 

Rata-rata 36,1 37,1 36,6 36,6 36,3 36,9 37,5 36,2 

*Pemberian ekstrak etanol akar ilalang dosis 100%, 50% dan 25% dan parasetamol dosis 6mg/20grbb     

pada jam ke-14. 

Untuk melihat pengaruh efek antipiretik ekstrak etanol akar ilalang (Imperata 

cylindrica (L.)  Beauv.) terhadap penurunan suhu tubuh mencit,  harus dilakukan pada hewan 

coba mencit yang kondisinya dalam keadaan demam. Oleh karena itu  diperlukan demam 

buatan untuk mendemamkan hewan coba mencit, yaitu dengan metode induksi vaksin DPT. 

Pada tabel 4.1, terjadi peningkatan demam dengan suhu rektal rata-rata 36,70C. 

Sebagaimana menurut DEPKES (1995), hewan coba dikategorikan demam jika terjadi 

kenaikan suhu lebih besar atau sama dengan 0,60C.12 Hasil yang diperoleh dari penyuntikan 

vaksin DPT dosis 0,02 ml/20grbb mencit terjadi kenaikan rata-rata suhu rektal mencit sebesar 

0,70C. Pada jam ke-8 dan ke-16 terjadi kenaikan suhu yang terus-menerus dengan puncak 

demam terjadi pada jam pengamatan ke-16, sedangkan pada jam ke-32 suhu mencit kembali 

lagi ke suhu normal. Hal ini disebabkan vaksin bersifat self limiting artinya tanpa pengobatan, 

suhu tubuh akan turun kembali dengan sendirinya.13 
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Tabel 4.2 Pengaruh ekstrak etanol akar ilalang terhadap rata -rata selisih suhu tubuh 

normal dengan suhu setelah induksi vaksin DPT. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan: 
Kelompok I : Aquades 0,3ml/20grbb (kontrol negatif) 
Kelompok II  : Paracetamol 6mg/grBB (kontrol positif) 
Kelompok III : ekstrak etanol akar ilalang 100% 
Kelompok IV : ekstrak etanol akar ilalang 50% 
Kelompok V : ekstrak etanol akar ilalang 25%  
 
 
 

 
 

Gambar 4.1 Grafik garis rata-rata selisih suhu rektal mencit 0C pasca vaksinasi  
dan pemberian bahan uji. 
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MENCIT 

Rata-rata selisih suhu rektal mencit 0C pasca vaksinasi 
& pemberian bahan uji pada: 

 
Rata-rata 

Jam ke-14 
PERLAKUAN 

Jam ke-16  
PASCA PERLAKUAN 

Jam ke-32 
DAYA VAKSIN

 

I 0,6 1,1 0,5 0,7 

II 1,4 0,3 -0,1 0,5 

III 1 0,6 0 0,5 

IV 1,2 -1 0,3 0,1 

V 1,2 -0,6 0 0,2 
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 Pada gambar 4.1 terlihat bahwa kontrol negatif menurunkan selisih suhu demam 

paling kecil, sedangkan pada perlakuan lain selisih suhu mencit cenderung normal. 

Penurunan suhu demam yang paling besar terjadi pada kelompok IV yang mendapatkan 

perlakuan ekstrak etanol akar ilalang dosis 50%. Hal ini disebabkan efek yang ditimbulkan 

oleh suatu obat dalam individu tergantung dari dosis yang bekerja pada tempat kerja obat 

tersebut, pemberian dosis yang cukup merupakan syarat tercapainya efek yang diinginkan 

tanpa dosis berlebihan dan dengan demikian efek samping berupa toksik dapat dicegah.14 

 

4.2 Perbandingan Efek Antipiretik Ekstrak Etanol Akar Ilalang dengan 

Parasetamol. 

Berdasarkan hasil selisih suhu rata-rata, didapatkan bahwa pada kelompok yang 

diberi parasetamol (kontrol positif) memiliki efek antipiretik yang lebih baik dibandingkan 

ekstrak etanol akar ilalang dosis 100%, namun tidak lebih baik jika dibandingkan dengan 

ekstak etanol akar ilalang dosis 50% dan 25%. Sedangkan pada hasil statistik didapatkan 

bahwa paracetamol tidak memiliki perbedaan makna (p>0,05) dengan ekstrak etanol akar 

ilalang dosis 100%, 50% dan 25%. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol akar ilalang 

dosis 100%, 50% dan 25% memiliki efek antipiretik yang hampir sama dengan paracetamol 

secara statistik. 

 

4.3       Analisis Data Hasil Penelitian 

Analisis statistik dilakukan terhadap suhu rata-rata jam ke-16 dan jam ke-32. Hal ini 

berdasarkan hasil penelitian, yang menunjukkan bahwa kenaikan puncak demam terjadi pada 

jam ke-16. Test of Homogeneity of Variances untuk suhu rata-rata setelah diberikan 

perlakuan pada penelitian ini didapatkan hasil yaitu p=0,153 (p>0,05) yang berarti tidak ada 

perbedaan suhu rata-rata pada masing-masing kelompok uji. 

Analisis data dengan menggunakan uji statistik One-Way Analysis of Variance 

(ANOVA) adalah untuk melihat perbedaan selisih suhu rata-rata. Pada penelitian ini 

didapatkan p=0,000 (p<0,05), yang berarti paling tidak terdapat perbedaan makna pada 

masing-masing kelompok uji. Uji Post Hoc dilakukan untuk menilai kelompok mana yang 
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memiliki perbedaan yang signifikan dan didapatkan hasil seperti pada tabel 4.4 berikut 

(lampiran 4). 

Tabel 4.3 Uji Post Hoc Perbandingan Selisih Suhu Rata-rata Pada Setiap  

Kelompok Perlakuan. 

 

Kelompok  

 

Aquades  

(P) 

 

Paracetamol  

(P) 

Ekstrak 

ilalang 

100% 

(P) 

Ekstrak 

ilalang 

50% 

(P) 

Ekstrak 

ilalang 

25% 

(P) 

Aquades  0,000 0,000 0,000 0,000 

paracetamol 0,000  0,863 0,091 0,429 

Ekstrak 

ilalang100% 

0,000 0,863  0,053 0,310 

Ekstrak 

ilalang 50% 

0,000 0,091 0,053  0,311 

Ekstrak 

ilalang 25% 

0,000 0,429 0,310 0,311  

 

Setelah dilakukannya uji Post Hoc maka dapat dilihat kelompok yang mempunyai 

perbedaan makna, yaitu antara aquades dengan kelompok perlakuan yang lain yaitu p=0,000 

(p<0,05), namun jika dibandingkan antara kelompok kontrol positif  dengan kelompok 

ekstrak ilalang dosis 100%, 50% dan 25% tidak terdapat perbedaan yang bermakna. Hal ini 

berarti, kelompok ekstrak etanol akar ilalang dosis 100%, 50% dan 25% memiliki efektivitas 

antipiretik yang hampir sama dengan paracetamol secara statistik. 

Berdasarkan analisis fitokimia dari ekstrak etanol akar ilalang menunjukkan adanya 

zat flavonoid. Flavonoid merupakan inhibitor cyclooxygenase (COX) yang dapat  

menghambat pembentukan prostaglandin. Prostaglandin berperan penting dalam peningkatan 

suhu tubuh. Apabila prostaglandin tidak dihambat maka terjadi peningkatan suhu tubuh yang 

akan mengakibatkan  demam.11 Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Suratman,dkk ekstrak etanol akar ilalang (Imperata cylindrica (L.)  Beauv.) dapat 

menurunkan demam dikarenakan adanya efek diuretik dari unsur-unsur makro pada akar 
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ilalang terutama kalium (K+) dan senyawa–senyawa gula (glukosa, sukrosa, dan manitol) 

yang terkandung di dalamnya, sehingga efek demam ikut luruh bersamaan efek diuresis.15 

 

SIMPULAN 

Pada penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan. Ekstrak etanol akar ilalang 

(Imperata cylindrica (L.)  Beauv.) pada dosis 100%, 50% dan 25% menunjukkan efek 

antipiretik. Dosis ekstrak etanol akar ilalang (Imperata cylindrica (L.) Beauv.) yang 

mempunyai efek antipiretik terbaik didapat pada dosis 50%, dan tidak terdapat perbedaan 

efek antipiretik yang bermakna (p>0,05) antara ekstrak etanol akar ilalang dosis 100%, 50% 

dan 25% dengan paracetamol 6mg/20grbb. 
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