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ABSTRAK

EFEK PROMOSI EKSTRAK ETANOL DAUN COCOR BEBEK
(Kalanchoe pinnata [Lam] Pers.) TERHADAP PERTUMBUHAN RAMBUT

KELINCI JANTAN

Oleh

INDAH YUSNI

Saat ini kerontokan rambut menjadi masalah bagi setiap orang dan obat untuk
mengatasi hal tersebut belum memuaskan, dimana rambut merupakan mahkota
bagi setiap orang dan menunjang penampilan bagi pria atau wanita. Sehingga
upaya dalam mengatasai hal tersebut terus dilakukan.Bahan alam yang
diperkirakan dapat digunakan sebagai penyubur rambut adalah daun cocor bebek
(Kalanchoe pinnata [Lam] Pers.), dimana daun ini mengandung sebagian besar
senyawa yang diduga memiliki khasiat sebagai penyubur rambut. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui apakah daun cocor bebek dapat mempengaruhi
pertumbuhan rambut, dengan parameter panjang dan massa rambut. Dalam
penelitian ini menggunakan 4 kelinci dengan masing-masing kelinci dicukur 6
daerah (2cm x 2cm). Daerah K yaitu kontrol normal (diolesi dengan aquadest),
K(+) diolesi dengan 0,1 gram minoxidil 2%, dan pada daerah P1, P2, P3, dan P4
berturut-turut diolesi dengan 0,1 gram ekstrak cocor bebek konsentrasi 25%, 50%,
75%, dan 100% selama 21 hari pada pagi dan sore. Panjang rambut diukur pada
hari ke-7, 14, dan 21, sementara massa rambut diukur pada hari ke-22. Hasil
analisis statistik dengan menggunakan ANOVA kemudian dilanjutkan dengan
BNT (Beda Nyata Terkecil) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun cocor bebek
dapat meningkatkan pertumbuhan rambut dan ekstrak dengan konsetrasi 100%
menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhan rambut lebih cepat dibandingkan
dengan perlakuan lain. Hal ini karena ekstrak etanol daun cocor bebek memiliki
beberapa senyawa yang dapat mengingkatkan pertumbuhan rambut dan
menghambat 5α-reduktase.

Kata Kunci: Alopesia androgenik, Cocor bebek (Kalanchoe pinnata [Lam]
Pers.), kelinci, kerontokan rambut, minoxidil, pertumbuhan rambut.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kerontokan rambut menjadi masalah bagi setiap orang dan obat untuk

mengatasi hal tersebut belum memuaskan, dimana rambut merupakan

mahkota bagi setiap orang dan menunjang penampilan bagi pria atau wanita.

Selain itu rambut memiliki peran penting pada manusia , yaitu memberikan

perlindungan dan sebagai proteksi terhadap suhu panas dan dingin. Selain itu,

rambut juga berfungsi melindungi kulit terhadap pengaruh-pengaruh buruk,

pendorong penguapan keringat, dan sebagai indera peraba yang sensitif,

seperti bulu mata untuk melindungi mata dari keringat, dan  pengatur suhu

(Harahap, 2000).

Menurut Harrison dan Bergefeld (2009), kondisi fisiologis,stress emosional

maupun fisik, gangguan hormonal, nutrisi dan obat dapat mempengaruhi

pertumbuhan rambut yang dapat menstimulasi terjadinya gangguan pada

rambut berupa rambut yang tipis, mudah patah, berkurangnya pigmen rambut,

kerontokan bahkan kebotakan. Oleh karena itu perwatan rambut tidak cukup

hanya dengan menggunakan shampo yang hanya bersifat pembersih, namun

perlunya pemeliharaan dan perawatan agar sehat dan indah.
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Berbagai bahan kosmetik telah banyak di pasaran untuk menjaga atau

mengatasi rambut rontok bahkan kebotakan pada rambut. Baik yang berasal

dari bahan sintetik atau pun nonsintetik. Namun pada penggunaannya dapat

menimimbulkan efek samping, sehingga untuk mengatasi hal tersebut bahan

alami kembali diminati oleh masyarkat (Harrison dan Bergefeld, 2009). Selain

itu penggunaan bahan herbal telah diterima secara luas di Negara maju dan

berkembang, tidak hanya pada bahan pengobatan saja, namun juga pada

bidang kosmetik. Hal tersebut didukung oleh kekayaan alam Indonesia yang

melimpah, terutama dari segi keanekaragaman flora.

Tanaman cocor bebek (Kalanchoe pinnata [Lam] Pers.) merupakan tanaman

yang mudah ditemukan di Indonesia dan dapat tumbuh dengan mudah. Secara

tradisional tanaman ini digunakan untuk mengobati wasir, mengurangi

pembengkakan, penurun demam, menghentikan perdarahan, antiradang

(Suhono dan tim LIPI, 2010).

Menurut Devbhulti, Gupta, Bose, (2008); Pal, Sen, Nag, (1999) daun cocor

bebek  mengandung senyawa alkaloid, fenol, flavonoid, asam askorbat, tanin,

anthocyanin, triterpen glikosida, bufadienolides, saponin, isoflavon, steroid, β-

sitosterol, kalium oksalat, asam malat, oleana, zat besi, seng, kumarin,

sitosterols, quinines, karotenoid, tokoferol, lektin, dan vitamin C.

Mengacu pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa tanaman herbal yang

dalam penggunaannya dapat  mempercepat pertumbuhan rambut. Hasil

beberapa penelitan membuktikan bahwa daun bunga sepatu memiliki potensi

yang tinggi untuk merangngsang pertumbuhan rambut, karena daun sepatu
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kaya akan flavonoid, alkaloid, steroid, polifenol, glikosida, steroid, triterpen,

dan tannin (Khandare, Raygude, Bodhankar, 2012; Bhaskar, Nithya, Vidya,

2011).

Di antara tanaman yang mengandung flavonoid, isoflavonoid, steroid,

triterpen,glikosakarida, β-sitosterol, steroid dan saponin yang belum diteliti

untuk pertumbuhan rambut diantaranya adalah cocor bebek. Cocor bebek

diketahui mengandung bahan -bahan yang menurut (Semwal, Agrawal,Singh,

Sharma, 2011) dapat dikategorikan sebagai  pemicu pertumbuhan rambut,

sehingga diduga ekstrak daun cocor bebek berpengaruh terhadap pertumbuhan

rambut.

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Membuktikan pengaruh ekstrak etanol daun cocor bebek (Kalanchoe

pinnata [Lam] Pers.) terhadap pertumbuhan rambut pada kelinci jantan.

b. Membuktikan pemberian ekstrak etanol daun cocor bebek (Kalanchoe

pinnata [Lam] Pers.) dari konsentrasi 25%, 50%, 75%, 100% yang paling

efektif dalam mempercepat pertumbuhan rambut kelinci jantan.
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C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai salah

satu bahan alami yang terbuat dari ekstrak daun cocor bebek (Kalanchoe

pinnata [Lam] Pers.) untuk mengatasi pertumbuhan rambut.

D. Kerangka Pemikiran

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai cocor bebek telah banyak

dilakukan, namun pengaruh cocor bebek terhadap pertumbuhan rambut belum

di teliti sehingga perlu dilakukannya penelitian, karena daun cocor bebek

mengandung senyawa alkaloid, fitoserol, fenol, flavonoid, asam askorbat,

tanin, anthocyanin, glikosida, bufadienolides, saponin, isoflavonoid, steroid,

β-sitosterol, kalium oksalat, asam malat, oleana, zat besi, kumarin, sitosterols,

quinines, karotenoid, tokoferol dan lektin ( Devbhulti, Gupta, Bose, 2008 ;

Pal, Sen, Nag, 1999).

Mengingat bahwa senyawa isoflavon merupakan salah satu senyawa yang

dapat menurunkan enzim 5- α reductase dan dari senyawa-senyawa yang

terkandung dalam daun cocor bebek terdapat sebagian besar senyawa yang

dapat mempengaruhi pertumbuhan rambut.

Sejumlah penelitian lain menunjukkan bahwa flavonoid dan terpenoid

memiliki aktivitas yang dapat meningkatkan pertumbuhan rambut dengan

memperkuat dinding kapiler pembuluh darah kecil yang menyuplai folikel

rambut, meningkatkan sirkulasi darah untuk menyehatkan folikel rambut
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sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan rambut . Kandungan isoflavon,

steroid memiliki aktivitas seperti estrogen dan dapat menurunkan kadar

testoteron (Grant dan Sahmin, 2012). Sehingga cocor bebek layak untuk

dibuktikan, karena kerontokan adalah masalah kontemporer bagi setiap orang

dan obatnya banyak yg belum memuaskan terutama bahan alami yang aman.

E. Hipotesis

Konsentrasi ekstrak daun cocor bebek (Kalanchoe pinnata [Lam] Pers.)

berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut dan massa rambut

kelinci jantan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Rambut

1. Definisi Rambut

Rambut merupakan keratin yang mengeras yang tumbuh hampir di seluruh

permukaan kulit yangg kecepatan tumbuhnya berbeda beda pada setiap

orang dan dibagian tubuh yang berlainan (Corwin, 2000). Menurut

Tranggono dan Fatma (2007) rambut yang tumbuh di kepala dan tubuh

kita jelas berbeda, sehingga terdapat beberapa jenis rambut:

a. Rambut yang panjang dan kasar di kepala.

b. Rambut yang kasar tetapi pendek berupa alis di mata.

c. Rambut yang agak kasar tapi tidak sepanjang rambut di kepala, yaitu

pada ketiak dan sekeliling alat kelamin pada orang yang sudah balig.

d. Rambut yang halus pada pipi, dahi, lengan, punggung, dan betis.

2. Anatomi Rambut

Secara anatomi, rambut tumbuh pada bagian epidermis kulit. Komponen

rambut terdiri dari keratin, asam nukleat, karbohidrat, sistin, sistein, asam

lemak, arginin, sistrulin, dan enzim (Rook dan Dawber, 1991). Rambut
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terdiri dari dua bagian yaitu batang rambut dan akar rambut, terlihat pada

Gambar 1.

Gambar 1. Anatomi Rambut (Mitsui, 1992).

a. Batang Rambut

Batang Rambut merupakan bagian rambut yang tertanam di dermis

yang  dan berada di atas permukaan kulit. Jika batang rambut

dipotong melintang maka akan terlihat tiga lapisan dari luar ke dalam,

yaitu (Tranggono dan Latifah, 2007):

1. Kutikula rambut, terdiri dari keratin yang pipih dan saling

bertumpuk seperti sisik ikan. Lapisan ini keras dan berfungsi

melindungi rambut dari kekeringan.

2. Korteks rambut merupakan lapisan yang terdiri dari pigmen dan

rongga rambut. Lapisan ini berada diantara kutikula dan medulla.

3. Medula rambut, terdiri dari tiga atau empat lapis sel berbentuk

kubus berisikan keratohialin, butir-butir lemak, dan rongga udara.
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Gambar 2. Struktur batang rambut ((Mitsui, 1992).

b. Akar Rambut

Akar rambut adalah bagian yang berada di bawah lapisan dermis

hingga lapisan subkutan. Akar rambut dikelilingi oleh pembuluh darah

dimana memberikan makanan. Akar rambut terdiri dari dua bagian,

yaitu (Tranggono dan Latifah, 2007):

1. Umbi rambut merupakan bagian rambut yang akan terbawa jika

rambut dicabut.

2. Papila rambut merupakan bagian yang tertinggal di dalam kulit

meskipun rambut dicabut sampai akarnya, sehingga akan terus

terjadi pertumbuhan rambut.
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3. Siklus Rambut

Setiap helai rambut memiliki fase pertumbuhan yang berbeda terlihat pada

Gambar 3. Lama fase pertumbuhan rambut juga bergantung pada usia dan

tempat tumbuhnya rambut.Siklus ini terbagi menjadi tiga fase yaitu fase

anagen (periode pertumbuhan), fase katagen ( periode terhentinya

pertumbuhan), dan fase telogen (periode istirahat) (Mitsui, 1992).

Gambar 3. Siklus pertumbuhan rambut (Mitsui, 1992)

a. Fase Anagen

Merupakan Fase pertumbuhan aktif rambut, dimana papila dermal

meluas dan membelah secara aktif sehingga rambut akan memanjang

dan mencapai sub dermal. Fase anagen berlangsung antar 2 sampai 6

tahun dengan laju pertumbuhan antara 0,03 mm sampai 0,045 mm

perhari (Mitsui, 1992).

b. Fase Katagen

Fase peralihan dimulai ketika melanosit dalam umbi rambut berhenti

memproduksi melanin. Selanjutnya pembelahan pada sel matriks
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rambut berkurang dan terhenti. Kemudian makrofag yang mengelilingi

memakan bagian utama folikel, sehingga akar rambut menyusut kearah

otak penegak rambut. Lama fase ini yaitu berkisar 2 sampai 3 minggu

(Mitsui, 1992).

c. Fase Telogen

Faes telogen merupakan fase dimana papila dermal membentuk sepeti

bola dan berada di dekat ujung folikel rambut. Selanjutnya mulai

tumbuh rambut pengganti yang secara alami mendorong rambut yang

lebih tua, sehingga disebut kerontokan rambut. Durasi fase ini

berlangsung singkat atau lama tergantung dari kondisi kesehatan

seseorang (Mitsui, 1992).

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Rambut

a. Faktor intrinsik

Faktor intrinsik meliputi sirkulasi darah ke folikel dan hormon, dimana

rambut tidak akan tumbuh tanpa adanya suplai darah yang cukup untuk

mengisi folikel rambut dengan metabolit yang diperlukan. Menurut

(Rook and Dawber, 1991) hormon yang berperat dalam pertumbuhan

rambut adalah hormon androgen, estrogen, dan tirosin.

Hormon estrogen memperpanjang durasi fase anagen, namun

memperlambat pertumbuhan rambut ketika fase anagen. Hormon

tirosin dapat mempercepat fase anagen dan kortison justru

memperlambat aktivitas anagen.
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Hormon androgen merupakan hormon yang dapat mempercepat

pertumbuhan rambut dan diameter rambut. Namun androgen juga

dapat menurunkan pertumbuhan rambut pada penderita alopesia

andogenik (Rook and Dawber, 1991).

Perubahan pada hormon testosetron menjadi 5α-dihidrotestosteron

(DHT) pada folikel rambut bergantung pada keberadaan enzim 5α-

reduktase. Testosteron dapat menurunkan pertumbuhan rambut. Hal

ini disebabkan karena meningkatnya hormon testosteron (Rook and

Dawber, 1991).

b. Faktor Ekstrinsik

Faktor ini meliputi kondisi lingkungan , yaitu perubahan cuaca,

paparan sinar UV, sinar-X, radioaktif, dan iritasi zat kimia, penutup

atau penekan rambut. Sehingga jika terjadi terus-menerus akan

menyebabkan kulit mengalami degenerasi kronik pada sel-sel

epidermis yang menyebabkan kulit kepala menjadi kasar, terjadi

depigmentasi, gangguan kretanisasi, dan kerontokan rambut (Ditjen

POM, 1985).

Pertumbuhan rambut dapat dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Menurut

Dalimartha dan Soedibyo (1998) berikut adalah nutrisi yang berperan

dalam pertumbuhan rambut:
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1. Protein

Protein merupakan zat dasar pembangun rambut, karena rambut

mengandung sekitar 98% protein, namun kelebihan protein juga

dapat menyebabkan rambut tidak sehat.

2. Vitamin

Pertumbuhan rambut juga dipengaruhi oleh vitamin antara lain

vitamin A, B kompleks, C, dan E.

 Vitamin A pada rambut berfungsi untuk menjaga kulit kepala

agar tetap sehat dan rambut menjadi lembut. Vitamin A di

dalam tubuh berasal dari makanan dari hewan melalui retinol

dan berasal dari tumbuhan melalui beta karoten .

 Vitamin B kompleks penting untuk mempertahankan sirkulasi

di dalam kulit kepala dan memproduksi melanin sehingga dapat

mempertahankan warna rambut.

 Vitamin C berguna untuk kelenturan, kekuatan rambut, dan

menjaga rambut agar tidak rusak dan tidak bercabang.

 Vitamin E diperlukan untuk menjaga kesehatan rambut dan

kuku dan sebagai antioksidan rambut. Dapat membantu

regenerasi rambut baru dan melancarkan peredaran darah

dikulit kepala.
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3. Mineral

Zat besi (Fe), yodium, tembaga (Cu), seng (Zn), selenium, dan

silika merupakan mineral penting untuk menjaga kesehatan

rambut.

 Yodium menjaga agar rambut tidak rusak.

 Seng penting untuk pembentukan protein di dalam rambut.

 Silikia dapat mempertahankan struktur rambut dan apabila

terjadi defisiensi akan menyebabkan kerontokan rambut.

 Zat besi dan tembaga memudahkan darah dalam mengangkut

oksigen dan zat makanan ke seluruh jaringan termasuk rambut

dan kulit kepala.

5. Abnormalitas pada Pertumbuhan Rambut

Kerontokan pada rambut merupakan salah satu masalah pada rambut.

Kerontokan pada rambut sekitar 50-100 helai perhari dapat dikatakan

normal. Namun jika kerontokan terjadi terus menerus dapat menyebabkan

kebotakan atau alopesia. Menurut Martodiharjo (1991) terdapat 3 jenis

alopesia diantaraya adalah sebagai berikut:

a. Alopesia areata

Alopesia areata merupakan hilangnya rambut pada salah satu atau

beberapa bagian pada daerah kepala, sehingga terlihat botak pada

rambut bagian tertentu saja. Kerontokan rambut terjadi tanpa ada

gejala sebelumnya, sehingga dapat rontok merontokkan seluruh rambut
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kepala. Alopesia totali merupakan gangguan perumbuhan rambut

yang menyebabkan kebotakan pada seluruh kulih kepala. Alopesia

universal merupakan kebotakan pada pertumbuhan rambut secara

menyeluruh dengan tiba-tiba.

b. Alopesia androgenik (AGA)

Alopesia androgenik merupakan kebotakan yang disebabkan karena

pemendekan fase anagen dan meningkatnya pergantian rambut ke fase

telogen. Gejala ini terjadi pada umur tiga puluhan dengan kehilangan

rambut secara terus menerus, terutama pada bagian korteks dan frontal.

Folikel rambut membentuk rambut yang pendek, semakin halus dan

berwarna pucat. Hal tersebut dapat disebabkan karena peningkatan

usia, genetik, stres emosional, dan faktor hormonal.

Kerontokan rambut secara AGA disebabkan karena adanya enzim 5α-

reductase yang mengubah testoseteron menjadi DHT

(dihydroxytestosteron). Enzim 5α-reductase  terdiri dari dua tipe yaitu

tipe I yang terdapat di new scalp, kulit, dan hati. Sedangkan  tipe II

terdapat di kulit kelamin, hati, dan prospat. DHT

(dihydroxytestosteron) terbentuk dari berikatannya enzim 5α-reductase

dengan reseptor di folikel rambut sehingga menyebabkan kerontokan

rambut dan pada akhirnya dapat terjadi kebotakan (Prager, 2002).

c. Effluvium Telogen

Effluvium telogen merupakan rontoknya rambut telogen pada masa

dini dengan jumlah yang banyak. Biasanya kerontokan ini terjadi
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selama 2-4 bulan secara berangsur dan bersifat sementara dan tidak

parah. Menurut Ernawati (1986); Embing (1972) faktor yang dapat

menyebabkan effluvium telogen adalah demam tinggi, defisiensi

vitamin dan protein, stres, trauma pasca operasi, pasca melahirkan, dan

malaria.

6. Pengobatan Alopesia

Beberapa obat untuk alopesia tersedia dalam bentuk tropikal dan sebagian

dapat dikonsumsi secara oral.

a. Minoxidil

Gambar 4. Rumus struktur minoxidil (Sumber: Galichet, 2007)

Minoxidil adalah derivat piperidinopirimidin yang merupakan

vasodilator untuk pengobatan hipertensi. Minoxidil digunakan secara

tropikal untuk mengembalikan pertumbuhan rambut pada alopesia

areta, alopesia androgenik, alopesia totalis, dan alopesia universal.

Diduga dapat memperbaiki diameter dan proliferasi rambut,

memperpanjang fase anagen, vasodilator untuk meningkatkan aliran

darah ke folikel rambut, dan menurunkan produksi sel T, sehingga
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pertumbuhan rambut dapat kembali normal. Dosis yang digunakan

adalah 5% atau 2% setiap hari selama dua sampai empat bulan.

Dimana jika penggunaannya dihentikan, maka rambut baru yang

tumbuh akan gugur kembali. Selain itu efek samping dari minoxidil

secara tropikal adalah alergi pada kulit, vertigo, edema, dan lemas

(McEvoy, 1999).

b. Finasterid

Finasterid digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan rambut pada

pria yang mengalami alopesia androgenetik. Penggunaannya

dilakukan secara oral. Mekanisme kerjanya dengan menekan kerja

enzim 5α-reduktase tipe II yang mengubah testosteron menjadi bentuk

aktifnya dihidrotestosteron (DHT). Produksi DHT yang berlebihan

dapat menyebabkan kebotakan. Dosis oral yang digunakan adalah 1

mg/hari selama 3 bulan. Finasterid tidak boleh digunakan pada anak-

anak, karena dapat menyebabkan keracunan dan pada wanita hamil

dapat menyebabkan abnormalitas pada organ genital (McEvoy, 1999).

c. Ditranol

Ditranol adalah senyawa iritan yang telah diuji secara klinis untuk

pengobatan AA. Ditranol merupakan senyawa antron yang memiliki

efek terhadap psoriasis. Mekanisme kerja ditranol terhadap

pengobatan AA belum diketahui, namun berdasarkan penelitian

ditranol memberikan respon positif pada 25% penderita AA (McEvoy,

1999).
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d. Kortikosteroid

Merupakan obat imunosupresor dengan mekanisme kerja menghambat

produksi interleukin 1, interleukin 2, interferon tipe gamma. Terdapat

tiga jenis kortikosteroid untuk pengobatan AA yaitu kortikosteroid

sistemik, tropikal, dan intra-lesional. Kortikosteroid sistemik akan

mengembalikan pertumbuhhan rambut secara normal. Biasanya dalam

penggunaannya digunakan kombinasi dengan kortikosteroid tropikal

dan intra-lesional. Kortikosteroid tropikal yang digunakan adalah

flusinolon dan halsinonid. Kortikosteroid intra-lesional telah terbukti

lebih efektif meningkatkan pertumbuhan rambut pada penderita AA

(Rook and Dawber, 1991).

B. Tanaman Cocor Bebek

1. Klaisifikasi Cocor Bebek

Klasifikasi ilmiah menurut Steenis (1997) yaitu :

Kerajaan : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Dicotyledoneae

Bangsa : Rosales

Suku : Crassulaceae

Marga : Kalanchoe

Jenis : Kalanchoe pinnata [Lam] Pers.
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2. Penamaan Cocor Bebek

Indonesia merupakan negara yang luas dengan beragam bahasa dan

budaya, sehingga di setiap daerah memiliki penamaan cocor bebek yang

berbeda-beda. Adapun perbedaan nama daerah untuk tanaman cocor

bebek yaitu: yaitu sosor bebek (Jawa Tengah), daun ancar bebek

(Madura), mamala (Halmahera), buntiris (sunda), daun sejuk (Melayu),

didingin banen (Aceh), rau kufri (Ternate), kabi-kabi (Tidore) (Efrizal,

2007). Menurut Efrizal (2007) Kalanchoe pinnata memiliki nama sinonim

Brophyllum pinnatum, Brophyllum calycinum, B.Germinans, Cotyledon

calycina, C. Calculata, C.pinnata, Crassula pinnata,Crassuvia floripedia,

Verea pinnata, Sedum madagascariense.

3. Morfologi Tanaman Cocok Bebek

Kalanchoe pinnata merupakan tanaman herba yang berasal dari

Madagaskar.  Tanaman ini memiliki batang yang lunak dan beruas,daun

tebal berdaging dan banyak mengandung air. Daunnya berwarna hijau,

bunga majemuk, buah kotak, dan akar tunggang berwarna kuning keputih-

putihan. Selain itu tanaman ini memiliki tinggi sekitar 1 meter (Bangun,

2012).

Menurut Gembong (2000) daun cocor bebek merupakan daun tunggal,

dengan bentuk daun lonjong atau bundar panjang dengan panjang

mencapai 5-20 cm dan lebar 2,5-15 cm. Pangkal daun membundar dan
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ujung daun tumpul. Bagian pinggir daunnya beringgit sesuai dengan

Gambar 5.

Gambar 5. Cocor bebek (Kalanchoe pinnata [Lam] Pers.) (Dokumentasi
pribadi, 2017)

4. Penyebaran Tanaman Cocor Bebek

Cocor bebek banyak tumbuh di daerah tropis. Tumbuh liar di pinggir

jalan, di pekarangan rumah, di kebun, di tanah berbatu, di daerah panas

dan kering. Tanaman ini tersebar luas karena dijadikan tanaman hias

(Bangun, 2012).

5. Kandungan Cocor Bebek

Tanaman cocor bebek mengandung senyawa aktif, diantaranya adalah

alkaloid, tritrpen, lipid, flavonoid, glikosida, bufadienolida, fenol,asam

organik, saponin, isoflavin, tanin, kalium oksalat, zat besi, vitamin, dan

fitoserol (Afzal, Kazmi, Khan, Singh, Cauchan, Brisht, 2012). Tanaman

ini kaya dengan kandungan kimia sperti zat asam apel, zat asam lemon,
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vitamin C, kaemferol-3-glucoside, quercitin-3-diarabinoside (Haryanto,

2009).

6. Manfaat Cocor Bebek

Menurut Afzal, Kazmi, Khan, Singh, Cauchan, Brisht (2012) Daun cocor

bebek memiliki aktifitas sebagai analgesik, proteksi jantung, anti-

hipertensi, antimikroba, anti-inflamasi, anti-fungi, anti-diabetik,anti-

oksidan, anti-asma. Secara tradisional tanaman ini digunakan untuk

mengobati wasir, mengurangi pembengkakan, penurun demam,

menghentikan perdarahan, antiradang (Suhono dan tim LIPI, 2010).

C. Kelinci (Oryctolagus cuniculus)

Klasifikasi ilmiah menurut (Lebas, Couder, Rouvier, DeRochambeau. 1986) :

Kerajaan : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mammalia

Bangsa : Lagomorpha

Suku : Leporidae

Marga : Oryctolagus

Jenis : Oryctolagus cuniculus
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Kelinci merupakan salah satu hewan yang sering digunakan dalam berbagai

penelitian biologi dan medis, hal ini dikarenakan kelinci memiliki gen yang

relatif mirip dengan manusia, dan mudah dipelihara di berbagai iklim ( Jack,

2015). Pada percobaan ini digunakan kelinci sebagai hewan percobaan,karena

kelinci merupakan hewan mamalia yang memiliki pertumbuhan rambutnya

yang tepat.

Kelinci yang saat ini banyak diternakkan, dahulu berasal dari kelinci liar yang

telah mengalami proses domestikasi. Jenis kelinci ini sangat mudah

ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kelinci lokal merupakan kelinci

untuk produksi daging komersial. Kelinci ini memiliki pertumbuhan yang

cepat, karena itu cocok untuk diternakkan sebagai penghasil daging komersial

dan kelinci percobaan di laboratorium (Sarwono, 2007).

Kelinci lokal (Oryctolagus cuniculus) seperti pada Gambar 6, memiliki tubuh

yang di kelilingi oleh bulu yang lembut dan lebat, biasanya berwarna tubuh

yang bervariasi mulai dari putih, hitam, abu-abu, dan kuning kecoklatan.

Bobot badan kelinci ini dapat mencapai 4,5-5,5 kg. Ciri-ciri menonjol dari

Oryctolagus cuniculus terletak pada warnanya yang putih bersih, dengan mata

merah atau hitam, dan telinga tegak dan menghadap kedepan dengan warna

merah muda, atau berwarna hitam atau kemerah-merahan. Panjang rata-rata

tubuh kelinci  mencapai 50-60 cm bahkan lebih, dan mampu menghasilkan  6-

10 kelinci anakan. Usia indukan jantan dan betina bereproduksi yaitu minimal

5-6 bulan. Kumis pada kelinci hampir menyerupai kucing, yaitu sangat halus
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dan tumbuh di sekitar bagian hidung kelinci, yaitu pada bagian kanan dan kiri

hidungnya. Kelinci memiliki ekor yang pendek 2-4 cm (Brown, 1978).

Gambar 6. Kelinci Oryctolagus cuniculus (Dokumentasi pribadi, 2017)

D. Pengertian Ekstraksi

Menurut Ditjen POM (2000) ekstrak adalah sediaan sediaan yang diperoleh

dengan mengekstrak senyawa kimia dari simplisa nabati dan hewani

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua

pelarut disiapkan.

Ekstrak dapat dilakukan dengan bermacam-macam metode tergantung dari

tujuan ekstraksi, jenis pelarut, dan senyawa yang diinginkan. Salah satu

metode ekstraksi adalah metode maserasi. Maserasi merupakan metode

ekstraksi paling sederhana dengan merendam bahan dalam suatu pelarut.

Metode maserasi memiliki beberapa kelebihan, diantaranya perlakuan relatif

mudah dan menghasilkan ekstrak dalam jumlah banyak tanpa merubah



23

susunan kimia senyawa-senyawa di dalamnya karena pemanasan (Pertiwi,

2009).

Metode maserasi dipilih juga karena senyawa terkandung di dalam cocor

bebek dapat larut dalam etanol. Selain itu maserasi dilakukan tanpa adanya

tahap pemanasan langsung sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan

komponen senyawa-senyawa daun cocor bebek yang tidak tahan panas

(Parmadi dan Ubaidillah, 2016).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Zoologi FMIPA Universitas

Lampung, Laboratorium Kimia Analitik dan Instrumental Jurusan Kimia

FMIPA Universitas Lampung, dan Perumahan Palem Permai Gedong Meneng

Bandar Lampung pada bulan Juli sampai Oktober 2017.

B. Alat dan Bahan

1. Alat Penelitian

a. Kandang kelinci digunakan sebagai tempat tinggal kelinci jantan.

b. Wadah pakan dan minum kelinci digunakan untuk meletakkan pellet

dan minum kelinci.

c. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang rambut pada

kelinci.

d. Neraca analitik digunakan untuk menimbang daun cocor bebek dan

bahan lainnya.

e. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume.

f. Erlenmeyer digunakan untuk menampung hasil filtrat ekstrak.
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g. Beaker glass digunakan untuk maserasi ekstrak.

h. Corong pisah digunakan untuk menyaring ekstrak dan memindahkan

filtrate.

i. Cawan petri digunakan untuk mencampurkan ekstrak dengan CMC.

j. Wadah gel digunakan untuk meenyimpan ekstrak jadi.

k. Batang pengaduk untuk mengaduk gel.

l. Spatula digunakan untuk mengaduk ekstrak.

m. Rotary evaporator  digunakan untuk menguapkan pelarut.

n. Mesin penggiling digunakan untuk menggiling daun cocor bebek.

o. Sarung tangan dan masker digunakan saat penelitian agar steril.

p. Pisau cukur digunakan untuk mencukur rambut.

q. Tisu dan kapas digunakan untuk membersihkan daerah pengolesan

pada kelinci.

r. Almunium foil digunakan untuk menutup beaker glass dan erlenmayer.

s. Kertas saring

t. Karton digunakan untuk menempelkan bulu kelinci saat pengukuran.

u. Spidol digunakan untuk memberi tanda ppada punggung kelinci.

v. Kamera untuk dokumentasi.

2. Bahan Penelitian

a. Daun cocor bebek digunakan sebagai bahan ekstrak diambil dari

desa.Banjar Rejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur.

b. Kelinci jantan umur 4-5 bulan dengan berat 1,5 - 2 kg dibeli dari

peternakan di desa Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung.
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c. Minoxidil 2% yang digunakan merupakan produk dari Regrou Forte,

for men (PT. Surya Dermato Medica Laboratories, Surabaya,

Indonesia.

d. CMC (Carboxy Methyl Cellulose) dibeli dari apotik enggal, Tanjung

Karang Pusat, Bandar Lampung.

e. Alkohol 96% digunakan sebagai pelarut pada proses maserasi.

f. Air sumur digunakan sebagai minum kelinci jantan.

g. Aquades digunakan untuk mencuci daun cocor bebek.

h. Kloroform  digunakan untuk membius kelinci saat mencukur rambut.

i. Bandotan, kangkung, sawi, wortel digunakan sebagai pakan kelinci

jantan.

C. Rancangan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan  rancangan acak lengkap seperti Gambar 7.

dengan faktor utama adalah ekstrak daun cocor bebek dengan konsentarasi

25%, 50%, 75%, 100% dengan perbandingan kontrol normal dan kontrol

positif selama 21 hari dengan pemberian sehari 2x dan diamati pada hari ke 7,

14, 21, serta ditimbang masa rambut pada hari ke-21.
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Kelinci 1 Kelinci 2

Kelinci 3 Kelinci 4

Gambar 7. Daerah pengolesan ekstrak cocor bebek (K.pinnata [Lam]Pers.)
pada punggung kelinci jantan.
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Keterangan:

K = Kontrol normal, bagian rambut punggung kelinci yang sudah

dicukur diolesi dengan aquades.

K(+) = Kontrol positif, perlakuan yang diolesi dengan minoxidil 2%.

P 1 = Perlakuan 1, bagian rambut punggung kelinci yang sudah

dicukur diolesi dengan ekstrak daun cocor bebek (K. pinnata

[Lam.] Pers.) dengan konsetrasi 25%.

P 2 = Perlakuan 2, bagian rambut punggung kelinci yang sudah

dicukur diolesi dengan ekstrak daun cocor bebek (K. pinnata

[Lam.] Pers.) dengan konsetrasi 50%.

P 3 = Perlakuan 3, bagian rambut punggung kelinci yang sudah

dicukur diolesi dengan ekstrak daun cocor bebek (K. pinnata

[Lam.] Pers.) dengan konsetrasi 75%.

P 4 = Perlakuan 4, bagian rambut punggung kelinci yang sudah

dicukur diolesi dengan ekstrak daun cocor bebek (K. pinnata

[Lam.] Pers.) dengan konsetrasi 100%.

Jumlah kelinci jantan yang dibutuhkan dalam penelitian ini ditentukan

menggunakan rumus empiris Federer: (n-1) (t-1) ≥ 15, dimana t menunjukkan

jumlah perlakuan dan n merupakan jumlah hewan uji setiap perlakuan

(Pratisto, 2009). Pada penelitian ini terdapat 6 perlakuan, setelah dihitung

menggunakan persamaan diatas maka tiap perlakuan masing-masing terdiri

dari 4 kelinci jantan.
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D. Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Hewan Uji

Penelitian ini menggunakan 4 ekor kelinci jantan sehat berusia 4-5 bulan

dengan berat berkisar antara 1,5-2 kg. Hewan uji didapatkan dari

peternakan kelinci di desa Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Sebelum dilakukan perlakuan, kelinci diaklimatisasi terlebih dahulu

selama 7 hari di dalam kandang ukuran 100 cm x 150 cm di tempat

berlangsungnya penelitian, yaitu Perumahan Palem Permai Gedong

Meneng, Bandar Lampung. Pada satu kandang tersebut terdapat 2 kelinci

jantan. Selama aklimatisasi kelinci diberi pakan berupa sayuran, pur, dan

rumput-rumputan, serta minum..

2. Pembuatan Ekstrak Cocor Bebek

Daun cocor bebek ( Kalanchoe pinnata [Lam] Pers.) didapatkan dari desa

Banjar Rejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Daun cocor bebek

yang digunakan adalah 800 gram.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maserasi

basah. Dimana daun yang diperoleh dicuci bersih menggunakan air,

mengalir agar bersih dari kotoran yang terdapat pada daun. Kemudian

dicuci kembali menggunakan aquades. Selanjutnya daun dikering

anginkan. Selanjutnya daun digiling menggunakan blender dan direndam

dengan pelarut etanol 96% 1,5 liter selama 3 hari dan diaduk sesekali.

Setelah itu difiltrasi menggunakan kertas saring. Filtrasi yang didapatkan
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kemudian dilanjutkan tahap evaporasi menggunakan rotary evaporator

dengan suhu 50oC hingga didapatkan ekstrak kental. Selanjutnya untuk

mengetahui massa (mg) dalam 1 ml ekstrak cocor bebek, ekstrak dijemur

di bawah cahaya matahari dengan wadah cawan peteri dan ditutup dengan

kain hitam agar terhindar dari kotoran, hingga diproleh ekstrak dalam

bentuk pasta. Ekstrak tersebut dicampurkan dengan aquades, dan 2 gr

CMC setiap konsentrasi hingga homogen.

3. Pencukuran Rambut Kelinci Jantan

Rambut pada bagian punggung kelinci dicukur bersih menggunakan pisau

cukur. Kemudian punggung kelinci yang sudah dicukur, diberi tanda

dengan membuat kotak dengan ukuran (2cm x 2cm) menggunakan

sepidol. Pada satu kelinci jantan dibuat 6 kotak dengan jarak masing

masing kotak 2cm.

4. Pemberian Perlakuan

Punggung kelinci jantan pada bagian K diolesi dengan aquadest. Bagian

K(+) diolesi 0,1 gram gel minoxidil 2% yang telah dicampur CMC 2 gram.

Pada bagian P1 diolesi dengan 0,1 gram ekstrak dengan konsentrasi 25%

yang telah  dicampurkan 12,5 ml ekstrak cocor bebek, 37,5 ml aquadest,

dan 2 gram CMC. Bagian P2 diolesi dengan 0,1 gram ekstrak dengan

konsentrasi 50% yang telah dicampurkan dengan 25 ml ekstrak cocor

bebek, 25 ml aquadest, dan 2 gram CMC. Pada P3 diolesi 0,1 gram

ekstrak dengan konsentrasi 75% yang telah dicampurkan dengan 37,5 ml
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ekstrak cocor bebek, 12,5 ml aquadest, dan 2 gram CMC. Pada bagian P4

diolesi 0,1 gram ekstrak dengan konsentrasi 100% yang telah dicampurkan

dengan 50 ml ekstrak cocor bebek dan 2 gram CMC.

E. Parameter Penelitian

Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu:

1. Rerata panjang rambut kelinci

Pengukuran dilakukan dengan mengambil 10 helai rambut kelinci dari

setiap perlakuan pada hari ke-7, 14, dan 21. Kemudian diukur

menggunakan jangka sorong.

2. Rerata masa rambut kelinci

Pengukuran massa rambut kelinci dilakukan dengan mencukur rambut

setiap kotak perlakuan pada hari ke-21. Kemudian ditimbang

menggunakan neraca analitik.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis dengan metode statistik ANOVA (Analisis

Varian) pada taraf 5% untuk melihat perbedaan nyata antar kelompok

perlakuan. Jika hasil ANOVA signifikan, maka dilakukan uji lanjut dengan

metode BNT (Beda Nyata Terkecil), sehingga dapat diketahui perbedaan

nyata perbandingan antara pemberian minoxidil 2% pada kontrol positif,

pemberian aquades pada kontrol negatif, pemberian ekstrak cocor bebek 25%,

50%, 75%, dan 100%.
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G. Diagram Alir

Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan penelitian maka dibuat alur

penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 8.

Gambar 8. Diagram alir penelitian

4 ekor kelinci diaklimatisasi selama 7 hari dan diberi pakan dan
minum

Proses ekstraksi daun cocor bebek hingga berbentuk gel

K(0) K(+) P1 P2 P3 P4

Pengamatan panjang sampel 10 bulu pada hari ke-7, ke-14 dan ke-
21, serta pencukuran dan penimbangan massa bulu setelah 21 hari

perlakuan

Analisis Data

Pencukuran bagian punggung kelinci 2cm x 2cm setiap kotak
sebanyak 6 kotak

Pengolesan pada setiap kotak



V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Ekstrak etanol daun cocor bebek memiliki pengaruh terhadap

pertumbuhan panjang rambut dan massa rambut, dimana peningkatan

aktivitas pertumbuhan rambut terjadi seiring dengan meningkatnya

konsentrasi pada ekstrak.

2. Ekstrak cocor bebek dengan konsentrasi 100% memiliki aktivitas terhadap

pertumbuhan rambut lebih besar dibandingkan dengan K(+) minoxidil.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan konsentrasi yang berbeda

agar dapat dibandingkan hasilnya.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai adakah efek samping

dalam pemakaiannya.
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