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ABSTRAK

POTENSI EKSTRAK SURUHAN (Peperomia pellucida (L.) Kunth)
TERHADAP PERTUMBUHAN RAMBUT KELINCI

Oleh

Indria Ratna Anggraeni

Pertumbuhan rambut dapat dipengaruhi kondisi fisiologis, nutrisi dan gangguan
hormonal. Banyak sediaan penyubur rambut yang digunakan untuk menstimulus
pertumbuhan rambut. Salah satu tumbuhan yang diduga dapat digunakan untuk
perawatan rambut adalah tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth).
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak
suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) terhadap pertumbuhan rambut kelinci
serta dosis yang efektif dapat memicu pertumbuhan rambut kelinci. Rancangan
penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan menggunakan 4
ekor kelinci jantan yang dibagi ke dalam enam kelompok perlakuan yaitu kontrol
normal [K], kontrol positif dengan minoxidil 2% [K(+)], konsentrasi 100% (P1),
konsentrasi 75% (P2), konsentrasi 50% (P3) dan konsentrasi 25% (P4) dengan
masing-masing empat kali ulangan. Selama 21 hari ekstrak suruhan (Peperomia
pellucida (L.) Kunth) dan minoxidil 2% dioleskan pada punggung kelinci dua kali
sehari dengan dosis 0,1 gram setiap pengolesan. Adapun parameter yang diamati
adalah panjang rambut setelah pengolesan Peperomia pellucida (L.) Kunth pada
hari ke7,14 dan 21 serta massa rambut pada hari ke 21. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian ekstrak suruhan dapat memicu pertumbuhan
rambut kelinci. Hasil uji lanjut One-Way ANOVA dengan BNT pada taraf 5%
menunjukkan bahwa ekstrak dengan konsentrasi 100% pada (P1) memberikan
pengaruh yang nyata pada panjang rambut kelinci yang ditandai dengan
bertambah panjangnya rambut kelinci, namun tidak berpengaruh terhadap massa
rambut kelinci. Hal ini disebabkan karena dalam ekstrak suruhan mengandung
berbagai macam kandungan kimia yaitu flavonoid, saponin, alkaloid, tanin,
steroid, triterpenoid, minyak esensial dan mineral.

Kata kunci : Panjang rambut, Peperomia pellucida (L.) Kunth, Massa rambut,
Minoxidil 2%.



 

 

 

 

 

 

POTENSI EKSTRAK SURUHAN (Peperomia pellucida (L.) Kunth) 

TERHADAP PERTUMBUHAN RAMBUT KELINCI 

 

 

 

 

Oleh 

 

INDRIA RATNA ANGGRAENI 

 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA SAINS 

 

Pada 

 

Jurusan Biologi 

Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam 

 

 

 

 
 

 

 

JURUSAN BIOLOGI 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2017 





 



iv

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi

Lampung pada tanggal 19 Juli 1995 sebagai putri

pertama dari pasangan Bapak Iwan Irawan, S.H dan

Ibu Dra. Nanik Kundayani. Penulis merupakan anak

pertama dari dua bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan dini di Taman

Kanak-kanak Kartini, Tanjung Karang, Bandar

Lampung pada tahun 2000 hingga 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di

Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut, Pahoman, Bandar Lampung dari tahun 2001

hingga tahun 2007. Lalu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah

Pertama Negeri 4 Bandar Lampung dari tahun 2007 hingga 2010. Kemudian

penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas 2 Bandar

Lampung pada tahun 2010 dan menyelesaikannya pada tahun 2013. Pada tahun

2014, penulis berhasil diterima sebagai mahasiswi Jurusan Biologi di Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung, melalui jalur tes

tertulis atau SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).



v

Selama menempuh perkuliahan di kampus, penulis juga menjadi asisten dosen

untuk kegiatan praktikum mata kuliah Genetika, Taxonomi Hewan, Embriologi

Hewan dan Biologi Umum. Selain itu, penulis juga aktif di beberapa organisasi

kampus yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U), Badan Eksekutif

Mahasiswa Fakultas (BEM FMIPA), Unit Kegiatan Mahasiswa Bulutangkis

(UKM Bulutangkis) dan Himpunan Mahasiswa Biologi (HIMBIO). Penulis

menjadi anggota UKM Bulutangkis pada periode 2014/2015 dan 2015/2016 serta

pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum UKM Bulutangkis pada periode

2016/2017. Penulis juga pernah menjadi anggota Korps Muda BEM (KMB X)

pada periode 2014/2015 dan pernah menjabat sebagai Staff Kementerian Dalam

Negeri BEM U pada periode 2015/2016. Kemudian penulis pernah menjadi

anggota Bidang Komunikasi dan Informasi BEM FMIPA pada periode

2015/2016. Selain itu penulis pernah menjadi anggota Biro Dana dan Usaha

HIMBIO pada periode 2015/2016 dan periode 2016/2017.

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanggul Angin,

Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, terhitung

sejak bulan Januari hingga Maret 2017. Penulis juga melaksanakan kegiatan Kerja

Praktik (KP) di Balai Veteriner Lampung (BVET)pada bulan Juli hingga Agustus

2017 dengan judul laporan “Pengujian Serologis Penyakit CSFV (Hog cholera)

Pada Babi dengan Metode Elisa Antigen di Balai Veteriner Lampung”.

Terakhir, penulis melaksanakan kegiatan penelitian di Laboratorium Zoologi,

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas

Lampung pada bulan Juni hingga September 2017.



vi

MOTTO

“So be patient. Indeed, the promise of Allah is truth...”

(QS. Ar-Rum : 60)

“Opportunities don’t happen. You create them”

(Chris Grosser)

“Success is walking from failure to failure with no loss of
enthusiasm”

(Winston Churchill)

“Life as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to
live forever”

(Mahatma Gandhi)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rambut mempunyai peranan penting, salah satu peranannya adalah sebagai

pelindung. Pergantian rambut baru terjadi setelah rambut mengalami proses

pertumbuhan menjadi dewasa dan bertambah panjang lalu rontok.

Pertumbuhan rambut dapat dipengaruhi kondisi fisiologis, stress emosional

maupun fisik, nutrisi, gangguan hormonal, dan obat yang dapat menstimulasi

terjadinya gangguan pada rambut berupa rambut yang tipis, mudah patah,

berkurangnya pigmen rambut, kerontokan bahkan kebotakan (Harrison &

Bergfeld, 2009).

Setiap helai rambut mengalami siklus pertumbuhan dan kerontokan yang

berbeda-beda (Mitsui, 1998). Kerontokan merupakan siklus alami dari rambut,

tetapi terkadang kuantitas dan frekuensi kerontokan dapat meningkat sehingga

terjadi kebotakan. Masalah kerontokan tersebut menjadi hal yang sangat

dikhawatirkan setiap orang. Banyak sediaan penyubur rambut yang digunakan

untuk menstimulus pertumbuhan rambut dengan dioleskan pada kulit kepala.

Sediaan tersebut mengandung sejumlah bahan aktif berupa bahan kimia

misalnya minoksidil (Thorat, 2010).
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Pada umumnya masyarakat cenderung untuk memakai obat tradisional karena

dianggap mempunyai keuntungan, antara lain harga yang relatif murah, mudah

dalam mendapatkan bahan bakunya, dan relatif aman karena adanya pemikiran

bahwa obat tradisional memberikan efek samping yang lebih kecil

dibandingkan dengan obat sintesis (Hidayati & Perwitasari, 2011). Penggunaan

obat tradisional dapat menjadi alternatif lain yang dapat memberikan

kesembuhan selain obat sintesis.

Pada bidang pengobatan penggunaan bahan herbal telah diterima secara luas di

negara berkembang dan negara maju, tidak hanya bidang pengobatan saja,

namun juga pada bidang kosmetik. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah

terutama dari segi keanekaragaman floranya membuat banyak masyarakat

mengenal cara perawatan rambut menggunakan tumbuhan. Salah satu

tumbuhan yang diduga dapat digunakan untuk perawatan rambut adalah

tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth).

Tumbuhan suruhan merupakan tumbuhan gulma yang biasanya tumbuh liar di

tempat-tempat yang lembab dan bergerombol. Khasiat dan manfaat dari

tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) pada umumnya belum

banyak diketahui masyarakat. Tumbuhan ini tergolong dalam suku Piperaceae

dan tersebar luas di Indonesia. Tumbuhan suruhan dapat ditemukan di

pinggiran selokan, sela-sela bebatuan, celah dinding yang retak, ladang, dan

pekarangan. Tumbuhan yang tergolong dalam herbaceous ini dapat tumbuh

tegak dengan tinggi mencapai 20-40 cm (Hariana, 2006).

Khasiat tumbuhan suruhan dalam meningkatkan pertumbuhan rambut belum
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banyak diketahui. Sedikitnya penelitian tentang tumbuhan suruhan terhadap

pertumbuhan rambut, menjadi salah satu faktor belum diketahuinya efektivitas

tumbuhan suruhan dalam meningkatkan pertumbuhan rambut. Sampai saat ini,

penelitian mengenai senyawa flavonoid (apigenin,), saponin, alkaloid, steroid

dan zat besi pada tumbuhan suruhan dalam kaitannya sebagai senyawa untuk

meningkatkan pertumbuhan rambut belum pernah dilakukan dan jika melihat

kegunaan dari senyawa-senyawa tersebut salah satunya adalah untuk

meningkatkan pertumbuhan rambut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian

tentang pengujian ekstrak suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) terhadap

pertumbuhan rambut kelinci.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaruh ekstrak suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth)

terhadap pertumbuhan rambut kelinci.

2. Mengetahui dosis ekstrak suruhan ( Peperomia pellucida (L.) Kunth) yang

efektif dapat memicu pertumbuhan rambut kelinci.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberi informasi ilmiah kepada masyarakat tentang

ekstrak suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) yang dapat meningkatkan
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pertumbuhan rambut.

D. Kerangka Pemikiran

Kerontokan rambut dapat menimpa siapa saja, baik pada laki-laki ataupun

wanita. Hal ini dapat dipicu karena pengaruh hormon, nutrisi, serta kebiasaan

yang buruk seperti terlalu lama memakai penutup kepala misalnya helm, topi,

dan yang lainnya. Kerontokan rambut dapat menjadi masalah yang serius jika

dibiarkan terus-menerus. Perawatan rambut yang salah dapat memperparah

kerontokan yang nantinya dapat menyebabkan kebotakan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membuat obat perawatan rambut yang

dapat meningkatkan pertumbuhan rambut. Salah satu upaya untuk menangani

kerontokan rambut adalah dengan meningkatkan pertumbuhan rambut.

Pemanfaatan tumbuhan yang memiliki senyawa-senyawa aktif maupun

metabolit sekunder yang dibutuhkan tubuh dilakukan guna meningkatkan

pertumbuhan rambut. Untuk itu pemanfaatan ekstrak tumbuhan baik pada

bagian daun, batang, dan akarnya diperlukan guna mencari kandungan yang

baik untuk meningkatkan pertumbuhan rambut..

Tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) merupakan tumbuhan

yang tersebar luas di Indonesia. Senyawa-senyawa bioaktif flavonoid, saponin,

alkaloid, tanin, steroid dan mineral berupa zat besi diinformasikan dapat

meningkatkan pertumbuhan rambut (Semwal, Agrawal, Singh, Tandon &

Sharma, 2011). Senyawa-senyawa tersebut banyak terkandung di dalam
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tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth), sehingga perlu dilakukan

penelitian pada tumbuhan suruhan ini dalam memicu pertumbuhan rambut.

Berdasarkan uraian di atas, tumbuhan suruhan yang mengandung flavonoid

(apigenin), saponin, alkaloid, steroid dan zat besi diharapkan mempunyai peran

dalam meningkatkan pertumbuhan rambut. Untuk itu, perlu dilakukan

penelitian ini guna mengetahui potensi ekstrak suruhan (Peperomia pellucida

(L.) Kunth) terhadap pertumbuhan rambut kelinci.

E. Hipotesis

Ekstrak suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) dapat meningkatkan

pertumbuhan rambut kelinci dengan mengukur panjang rambut dan massa

rambut kelinci.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Rambut

1. Definisi Rambut

Rambut mempunyai peran penting,salah satunya untuk melindungi kulit dari

gangguan luar. Rambut terbentuk dari keratin yang mengeras dan tumbuh

dengan kecepatan yang berbeda-beda di bagian tubuh yang berlainan

(Corwin, 2000). Ada dua macam tipe rambut yaitu rambut vellus dan

rambut terminal. Rambut vellus merupakan rambut halus pada pipi, dahi,

punggung dan lengan, sedangkan rambut terminal umumnya kasar,

misalnya rambut kepala, alis, rambut ketiak dan rambut alat kelamin

(Tranggono & Latifah, 2007).

Rambut berbeda dengan sistem organ lain karena memiliki keunikan

tersendiri, hal ini dikarenakan rambut mengalami proses pengulangan

pertumbuhan. Hal ini memungkinkan terjadinya gangguan pada rambut

karena ketidaknormalan siklus pertumbuhannya sehingga penting untuk

memahami siklus tersebut (Wahyuli & Rosita, 2006).
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2. Struktur Rambut

Menurut letaknya,rambut dibagi menjadi dua macam yaitu akar rambut

yang merupakan bagian yang ada di dalam kulit dan batang rambut yang

merupakan bagian yang ada di luar kulit. Semua jenis rambut tumbuh dari

akar rambut yang ada di dalam lapisan dermis dari kulit (Dalimartha &

Soedibyo, 1998).

Bagian-bagian rambut terdiri dari:

1.) Akar Rambut

Akar rambut merupakan bagian yang tertanam di dalam lapisan dermis

kulit. Pembuluh-pembuluh darah yang mengelilingi folikel rambut

memberikan makanan. Kelenjar sebasea yang ada pada saluran folikel

mengeluarkan minyak (sebum) ke batang rambut dan kulit di sekitarnya,

sehingga semakin kering rambut maka semakin jauh batang rambut dari

kulit kepala (Tranggono & Latifah, 2007).

Papil rambut dilindungi oleh bulb yaitu bagian pangkal rambut yang

membesar seperti bola yang terdapat pada akar rambut, sedangkan papil

rambut merupakan bagian yang akan tertinggal di dalam kulit meskipun

rambut dicabut sampai ke akar-akarnya, sehingga akan selalu terjadi

pertumbuhan rambut baru. Selain itu, rambut halus bulu roma berdiri bila

ada sesuatu rangsangan dari luar dan dari dalam tubuh kita, hal ini

dikarenakan terdapat otot penegak rambut (arrector pili). Bagian yang

mengandung sel-sel yang selalu membelah diri dan membentuk bagian
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baru yaitu matriks rambut disebut juga dengan umbi rambut. Matriks

rambut akan terbawa jika rambut dicabut. Bagian paling dalam atau

tengah umbi rambut, sel-selnya berwarna keputih-putihan, masih lembek

(masih muda) dan mengandung parakeratin disebut sel-sel melanosit

yang terdapat diantara sel-sel umbi (Dalimartha & Soedibyo, 1998;

Mitsui, 1998; Corwin, 2000; Tranggono & Latifah, 2007).

2.) Batang Rambut

Batang rambut merupakan bagian rambut yang ada di luar kulit. Secara

melintang, batang rambut terbagi atas 3 bagian, yaitu:

a.) Kutikula rambut yaitu lapisan keras yang berfungsi melindungi

rambut dari kekeringan dan masuknya bahan asing ke dalam batang

rambut. Kutikula rambut merupakan lapisan paling luar yang terdiri

dari sel-sel keratin yang pipih dan saling bertumpuk, seperti sisik ikan

atau genteng rumah.

b.) Korteks rambut yaitu lapisan rambut yang lebih dalam terdiri dari sel-

sel tanduk yang memanjang dan tersusun rapat. Mikrofibril

merupakan bagian yang lebih kecil yanag terdapat pada sel tanduk.

Mikrofibril terdiri dari pilinan sekitar 11 molekul keratin yang disebut

polifibril. Rambut bersifat elastis, dapat ditarik memanajng dan ketika

dilepas kembali memendek ke ukuran semula dikarenakan adanya

pilinan. Lapisan ini sebagian besar terdiri dari pigmen rambut dan

rongga-rongga udara. Tipe rambut dapat ditentukan dengan struktur

korteks. Lapisan yang agak lunak dan mudah dirusak oleh bahan

kimia yang masuk ke dalam rambut disebut lapisan korteks
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c.) Medulla atau sum-sum rambut. Medulla rambut berisikan

keratohialin, butir-butir lemak dan rongga udara. Medulla rambut

terdiri dari tiga atau empat lapisan sel yang berbentuk kubus

(Dalimartha & Soedibyo, 1998; Tranggono & Latifah, 2007).

Gambar 1. Anatomi Folikel Rambut (Djuanda, Hamzah & Aisah, 2007).

3. Siklus Pertumbuhan Rambut

Rambut baru membutuhkan waktu 3 minggu untuk mencapai permukaan

kulit kepala jika folikel tidak mengalami kerusakan. Pada masa aktif

pertumbuhan, kecepatan pertumbuhan rambut yang bergenerasi mencapai

2,8 mm perminggu. Pertumbuhan dan pergantian rambut mengikuti suatu

siklus. Siklus pertumbuhan terjadi berulang-ulang pada setiap folikel

rambut. Faktor yang mempengaruhi siklus pertumbuhan rambut tidak

tidak diketahui dengan jelas (Sagarin, 1957).
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Siklus pertumbuhan rambut terjadi melalui 3 tahapan,yaitu:

a.) Fase Anagen

Fase anagen adalah awal pertumbuhan aktif, pada fase ini rambut yang

terdapat dikulit kepala normal dengan rambut sehat mencapai usia antara

2-6 tahun. Lebih kurang 85% keseluruhan rambut pada kulit kepala suatu

saat akan terdapat pada fase ini (Ditjen POM, 1985)

Ada beberapa tahap proses perkembangan pada fase anagen. Tahap I-V

disebut tahap pronagen dan tahap VI disebut tahap metanagen. Pada

tahap I, sel-sel dermal papila bertambah besar dan menunjukkan

peningkatan sintesis RNA, secara stimulan sel-sel  germinal pada dasar

kantung menunjukkan aktivitas mitosis yang tinggi. Pada tahap II, bagian

folikel berkembang ke bawah menutupi dermal papila. Pada tahap III,

ketika folikel mencapai panjang maksimum, perkembangan sel-sel

matriks berakibat  pada naiknya contong selubung akar internal.Pada

tahap IV, melanosit yang melewati papila meningkatkan jumlah dendrit

dan mulai membentuk melanin, pada fase ini rambut sudah terbentuk

tetapi belum disertai contong selubung akar internal. Pada tahap V, ujung

rambut telah muncul dari selubung akar internal. Tahap VI dimulai

segera setelah rambut muncul pada permukaan kulit dan berlangsung

hingga mencapai fase katagen. Panjang maksimum rambut ditentukan

dari kecepatan tumbuh dan lamanya fase ini. Berdasarkan variasi kedua

ciri ini rambut seseorang dapat tumbuh lebih lebat atau lebih panjang

dibandingkan dengan yang lain. Fase ini tidak dipengaruhi oleh

pemotongan rambut (Rook & Dawber, 1991).



11

b.) Fase Katagen

Fase perkembangan rambut yang kedua yaitu fase katagen. Lebih kurang

1% keseluruhan rambut pada kulit kepala pada suatu saat akan terdapat

dalam fase ini, yaitu fase transisi (Ditjen POM, 1985). Fase katagen

diawali dengan berkurangnya mitosis pada matriks hingga berhenti yang

terjadi dalam beberapa hari. Saat proses mitosis berhenti, bagian yang

terletak lebih rendah dari folikel memendek dan selubung jaringan

penghubung terutama membran vitreous menjadi menebal dan mengerut.

Selubung akar yang lebih dalam akan hancur dan menghilang. Sel-sel

pada selubung akar eksternal membentuk kantung pada dasar akar

rambut yang berperan sebagai tempat sel-sel benih folikel (Rook &

Dawber, 1991).

c.) Fase Telogen

Fase istirahat pada siklus rambut disebut dengan fase telogen. Folikel

rambut akan mengkerut dan rambut yang terbentuk akan tertahan di

tempat oleh massa seperti tongkat hingga fase metanagen dibangun

dengan baik pada siklus selanjutnya. Singkat atau lama dari fase telogen

tergantung pada kesehatan seseorang. Fase telogen dapat diinduksi untuk

bekerja secara prematur sekali jika rambut bentuk batang yang

beristirahat dicabut. Setelah periode istirahat pada fase telogen, folikel

rambut akan kembali tumbuh lagi ke bawah yang akhirnya mencapai

panjang sebelumnya dan mendorong melintas melalui rambut yang tua

(Rook & Dawber, 1991).
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Gambar 2. Siklus Pertumbuhan Rambut (Djuanda dkk., 2007).

4. Abnormalitas pada Pertumbuhan Rambut

Genetik, gangguan hormon, perubahan pola makan, dan penggunaan obat

tertentu dapat mempengaruhi abnormalitas yang terjadi pada rambut.

Kerontokan rambut yang terjadi sekitar 50-100 helai perhari dapat dikatakan

normal. Kelainan yang terjadi pada rambut yaitu:

a.) Alopesia

Gangguan pertumbuhan rambut atau hilangnya rambut pada daerah

tertentu yang mengakibatkan kebotakan dengan pola tertentu,biasanya

berbentuk sirkular kadang-kadang disertai dengan pemecahan pada kulit

kepala yang mengalami kebotakan disebut alopesia areata (AA). Faktor

genetik, penyakit atropik, Down’s syndrome, autoimunitas, hormon, dan

stres emosional dapat memicu terjadinya alopesia areata. Alopesia aerata
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yang diturunkan secara genetik antara lain disebabkan oleh abnormalitas

folikel rambut sehingga pertumbuhan rambut terhambat. Pada penderita

Down’s syndrome yang disertai dengan AA, antibodi anti-tiroid muncul

lebih banyak dibandingkan penderita Down’s syndrome tanpa AA. Tetapi

pengaruh Down’s syndrome terhadap AA belum diteliti lebih lanjut. AA

juga merupakan penyakit autoimunitas organ khusus. Berdasarkan studi

antibodi monoklonal, pada penderita AA terakumulasi sel T disekitar

folikel rambut. Sel T menyebabkan penutupan dan kadang-kadang terjadi

juga penghancuran folikel rambut (Burton & Livingstone, 1979).

Gangguan pada pertumbuhan rambut yang menyebabkan kebotakan pada

seluruh bagian kulit kepala dan disebabkan oleh adanya gangguan pada

folikel rambut seperti pada AA disebut alopesia totalia (Burton &

Livingstone, 1979).

Gangguan pada pertumbuhan rambut yang menyebabkan kehilangan

rambut pada keseluruhan bagian tubuh yang dapat terjadi secara tiba-tiba

atau setelah mengalami kebotakan yang berkepanjangan disebut apolesia

universal (Burton & Livingstone, 1979).

Alopesia androgenetik merupakan Alopesia pola laki-laki (“male-pattern

baldness”) yang bisa mengenai laki-laki maupun wanita, tetapi pada

wanita jarang terjadi. Gejala ini dapat terlihat pada umur akhir dua

puluhan atau awal tiga puluhan dengan kehilangan rambut secara

bertahap, terutama pada verteks dan frontal. Folikel rambut membentuk

rambut yang semakin halus dan semakin pucat. Peningkatan usia (terjadi
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pada wanita setelah masa monopose), sejarah kebotakan keluarga, stress

emosional dan faktor endokrin dapat memicu penyakit ini (Burton &

Livingstone, 1979).

Prevalensi alopesia androgenetik pada laki-laki meningkat seiring

bertambahnya usia. Dalam suatu penelitian menunjukan bahwa hampir

30% kasus terjadi pada laki-laki kulit putih berusia 30 tahun, 50% pada

usia 50 tahun dan 80% pada usia 70 tahun. Ras mempengaruhi angka

insiden tersebut, hal ini dapat terlihat dari laki-laki kulit putih memiliki

angka insiden lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki Asian,

American India, dan African (Stough, Stenn, Haber, Parsley,Vogel &

Whiting, 2005).

Kebotakan yang terjadi akibat demam yang diderita setelah melahirkan

disebut puerperal alopecia. Gangguan ini terjadi setelah 3 bulan

melahirkan. Tidak diperlukan pengobatan untuk gangguan ini karena

rambut akan tumbuh normal kembali (Burton & Livingstone, 1979).

b.) Perubahan morfologi rambut

Pertumbuhan rambut tetap berlangsung pada kelainan ini tetapi secara

morfologi berbeda. Rambut yang tumbuh sangat pendek dan tipis

sehingga kelainan ini dapat menyebabkan kebotakan. Hal ini disebabkan

karena gangguan produksi hormon dan efek penggunaan kosmetik

rambut yang kurang tepat (Burton & Livingstone, 1979).
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c.) Gangguan kreatinisasi

Pertumbuhan rambut yang kasar, mudah patah, dan pertumbuhan yang

jarang merupakan tanda dari gangguan kreatinisasi. Gangguan

kreatinisasi disebabkan karena kekurangan beberapa protein pembentuk

rambut sehingga komposisi kimia pada rambut berubah. Biasanya

disebabkan pola makan sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh rambut

berkurang (Burton & Livingstone, 1979).

d.) Atropi folikel

Atropi folikel dapat menyebabkan kebotakan yang irreversibel. Atropi

folikel disebabkan oleh sel papila dermal pada dasar folikel rambut yang

secara normal menginisiasi pertumbuhan rambut hilang. Penggunaan

sinar X dalam dosis besar atau radiasi atom dapat mengakibatkan atropi

folikel (Burton & Livingstone, 1979).

e.) Hirsutisme

Pertumbuhan berlebihan rambut yang abnormal disebut hirsutisme atau

hipertrikosis. Hirsutisme biasanya terdapat pada bibir atas, daerah

janggut, dan sisi rahang. Umumnya hirsutisme terjadi pada wanita

(Burton & Livingstone, 1979).

5. Pengobatan Alopesia

Terdapat berbagai macam obat untuk pengobatan alopesia telah diteliti.

Berdasarkan perbedaan mekanisme kerja, obat modern terbagi atas beberapa
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kelompok, walaupun umumnya mekanisme kerja obat untuk alopesia belum

diketahui secara pasti. Obat untuk alopesia tersedia dalam bentuk topikal

dan sebagian dapat dikonsumsi secara oral.

a.) Minoxidil

Derivat piperidinopirimidin yang merupakan vasodilator untuk

pengobatan hipertensi adalah minoxidil. Minoxidil digunakan secara

topikal untuk mengembalikan pertumbuhan rambut pada alopesia aerata,

alopesia totalis, alopesia universal, dan alopesia androgenetik. Terapi

topikal minoxidil efektif untuk menstimulasi pertumbuhan kembali

rambut pada bagian verteks kepala. Mekanisme kerja dari minoxidil

belum diketahui, tetapi diduga dapat memperpanjang durasi fase anagen,

memperbaiki ukuran diameter dan proliferasi folikel rambut, vasodilator

untuk meningkatkan aliran darah ke folikel rambut dan menurunkan

produksi sel T, sehingga pertumbuhan rambut dapat kembali normal. Pria

maupun wanita dapat menggunakan minoxidil. Dosis topikal yang

digunakan adalah larutan 5% atau 2 % setiap hari selama dua sampai

empat bulan. Jika penggunaan dihentikan, maka rambut yang baru

tumbuh akan gugur kembali. Alergi pada kulit, sakit kepala, vertigo,

lemas, dan edema merupakan efek samping yang ditimbulkan akibat

penggunaan minoxidil (McEvoy, 1999).

b.) Finasterid

Finasterid digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan rambut pada pria

yang mengalami alopesia androgenetik, biasanya digunakan secara oral.

Dosis oral yang digunakan adalah 1 mg/hari selama 3 bulan atau lebih
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tergantung kebutuhan pemakaian. Mekanisme kerja finasterid yaitu

menekan kerja enzim 5α reduktase tipe II yang mengubah testosteron

menjadi bentuk aktifnya dihidrotestosteron (DHT). Produksi DHT yang

berlebih dapat menyebabkan kebotakan. Finasterid hanya efektif

digunakan oleh penderita alopesia androgenetik yang disebabkan karena

gangguan hormonal. Wanita dan anak-anak tidak boleh menggunakan

finasterid, hal ini dikarenakan dapat menyebabkan keracunan pada

wanita serta pada wanita hamil dapat menyebabkan abnormalitas pada

organ genital eksternal janin laki-laki yang dikandung (McEvoy, 1999).

c.) Iritan non spesifik

Ditranol merupakan senyawa antron yang mempunyai efek terhadap

psoriasis, senyawa iritan ini telah diuji secara klinis untuk pengobatan

alopesia androgenetik (AA). Mekanisme kerja ditranol terhadap

pengobatan alopesia androgenetik (AA) belum diketahui, tetapi

berdasarkan penelitian ditranol memberikan respon positif pada 25%

penderita alopesia androgenetik (AA) (Rook & Dawber, 1991).

d.) Inhibitor sistem imunitas

Produksi sistem imun yang berlebih  merupakan salah satu penyebab

timbulnya alopesia androgenetik (AA). Hal ini menyebabkan terjadinya

autoimunitas yang memicu terjadinya kerontokan rambut. Kortikosteroid

merupakan obat imunosupresor dengan mekanisme kerja menghambat

produksi interleukin 1, interleukin 2, dan interferon tipe gamma. Ada tiga

jenis kortikosteroid untuk pengobatan alopesia androgenetik (AA) yaitu
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kortikosteroid sistemik, topikal, dan intra-lesional. Kortikosteroid

sistemik akan mengembalikan pertumbuhan rambut secara normal pada

berbagai kasus alopesia androgenetik (AA). Kortison merupakan

kortikosteroid sistemik yang biasa digunakan. Rambut akan mengalami

repigmentasi dan penebalan batang rambut. Kortikosteroid sistemik

dikombinasi dengan kortikosteroid topikal dan intra-lesional untuk

mengurangi efek yang berbahaya dari penggunaan kortikosteroid

siistemik. Fluosinolon dan halsinonid merupakan kortikosteroid topikal

yang biasa digunakan. Kortikosteroid intra-lesional telah terbukti lebih

efektif dalam meningkatkan pertumbuhan rambut alis bagi penderita

alopesia totalis. Komplikasi dapat terjadi pada penggunaan kortikosteroid

intra-lesional dan biasanya terjadi pada daerah injeksi disebut dengan

atropi (Rook & Dawber, 1991).

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Rambut

a.) Nutrisi

Menurut Dalimartha & Soedibyo (1998), terdapat beberapa nutrisi yang

berperan dalam pertumbuhan rambut yaitu:

1.) Protein

Protein merupakan zat utama pembangun rambut, sekitar 98% rambut

terdiri dari protein. Namun, mengkonsumsi protein secara berlebihan

tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan rambut menjadi tidak

sehat
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2.) Vitamin

Vitamin A, B kompleks, C dan E merupakan vitamin yang dapat

mempengaruhi pertumbuhan rambut. Vitamin A menjaga kulit kepala

tetap sehat dan membantu rambut tetap lembut. Kekurangan atau

kelebihan vitamin A dapat mengakibatkan kerontokan rambut.

Vitamin B berperan untuk mempertahankan sirkulasi dan warna

rambut. Vitamin C berperan untuk menjaga agar rambut tidak rusak

dan bercabang, serta membantu produksi kolagen yang penting untuk

kekuatan dan kelenturan rambut. Vitamin E sebagai antioksidan

rambut dan untuk menjaga kesehatan rambut.

3.) Mineral

Mineral yang berperan untuk menjaga kesehatan rambut adalah

yodium, zat besi (Fe), tembaga (Cu), seng (Zn), selenium dan silika.

Yodium berperan agar rambut tidak rusak dan kusam. Adanya zat besi

dan tembaga mempengaruhi kemampuan darah untuk mengangkut

oksigen dan zat makanan ke seluruh jaringan termasuk rambut dan

kullit kepala. Seng berperan dalam pembentukan protein di dalam

rambut. Silika berperan dalam mempertahankan struktur rambut, jika

terjadi defisiensi akan menyebabkan kerontokan rambut.

b.) Hormon

Hormon androgen, estrogen, progesteron dan tiroksin merupakan hormon

yang mempengaruhi pertumbuhan rambut. Hormon androgen berperan

meningkatkan kecepatan pertumbuhan rambut dan diameter rambut.
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Namun, pada penderita alopesia androgenetik, androgen menurunkan

kecepatan pertumbuhan rambut dan waktu pada fase anagen. Hormon

tiroksin mempercepat waktu fase anagen (Sinclair, Banfield & Dawber,

1997). Jika hormon progesteron menurun dalam tubuh maka akan

menyebabkan kerontokan dan rambut yang dihasilkan lebih tipis

(Dalimartha & Soedibyo, 1998; Indriwinarni, 2011).

B. Tanaman Uji

Pada penelitian ini digunakan satu jenis tumbuhan uji yaitu suruhan

(Peperomia pellucida (L.) Kunth) yang diekstrak daun,batang, dan akarnya

untuk dijadikan obat meningkatkan pertumbuhan rambut.

1. Klasifikasi Suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth)

Klasifikasi ilmiah menurut Majumunder, Pulak, Abraham, Priya & Satya

(2011) yaitu:

Kingdom : Plantae

Subkingdom            : Tracheobionta

Superdivision          : Spermatophyta

Division : Magnoliophyta

Class : Magnoliopsida

Subclass : Magnoliidae

Order : Piperales
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Family                      : Piperaceae

Genus : Peperomia

Species : Peperomia pellucida (L.) Kunth

2. Morfologi Tumbuhan Suruhan

Suruhan merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika Tengah, Amerika

Selatan, dan juga terdapat di Asia Tenggara. Akarnya berserabut, batangnya

berwarna hijau pucat dan tegak, biasanya memiliki tinggi 10-25 cm, berair,

bercabang, bulat, dan tiap ruas sekitar 3-8 cm. Daunnya berbentuk lonjong

dan memiliki panjang 1-4 cm dan lebar 2-5 cm, mengkilap jernih dan licin

seperti lilin. Ujung daunnya runcing dan pangkal daunnya bertoreh. Tepi

daun rata, permukaan daun lunak, dan berwarna hijau. Bunganya majemuk

berbentuk bulir yang terdapat di ketiak daun atau di ujung batang, memiliki

tangkai lunak berwarna putih kekuningan. Bulir memiliki panjang 2-5 cm.

Buahnya berbentuk bulat kecil dan berwarna hijau sedangkan bijinya

berwarna hitam (Wagner, Herbest & Sohmer, 1999).

Gambar 3. Tumbuhan Suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth)

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
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3. Distribusi dan Habitat Tumbuhan Suruhan

Tumbuhan suruhan tersebar luas di Amerika Selatan dan banyak negara-

negara Asia (Majumunder dkk., 2011). Tumbuhan ini tumbuh liar dan

biasanya bergerombol. Tersebar luas umumnya terdapat di kebun-kebun,

daerah lembab dan gelap pada permukaan keras seperti dinding bangunan

atap dan jalan setapak pada ketinggian 1000 m (Prosea, 1999).

4. Penamaan Tumbuhan Suruhan

Keragaman yang dimiliki Indonesia begitu besar, baik budaya,bahasa, adat

istiadat, maupun penamaan. Adapun perbedaan nama daerah untuk

tumbuhan suruhan yaitu di Sumatera disebut ketumpangan anyer. Pada

daerah Jawa Barat atau Sunda disebut saladanan. Pada daerah Jawa yang

lainnya disebut suruhan. Sedangkan di Filipina disebut ulasiman batu dan di

Tagalog disebut pansit-pansitan (Prosea, 1999).

5. Kandungan Kimia

Tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) banyak tersebar di

Indonesia. Tumbuhan ini sebagai gulma ditemukan di sepanjang pinggir

jalan, di perkebunan, di tanah lembab dan di tempat teduh sekitar rumah

yang biasanya menggerombol (Irsyad, 2013). Tumbuhan suruhan memiliki

berbagai macam kandungan kimia. Penapisan fitokima pada keseluruhan
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bagian suruhan menunjukkan adanya alkaloid, kardenolid, saponin dan

tanin. Pada bagian batang suruhan mengandung alkaloid, tanin, flavonoid

dan steroid. Pada akar suruhan mengandung alkaloid, tanin, steroid dan

karbohidrat. Siskuiterpen merupakan jenis minyak yang cukup banyak

terdapat pada suruhan. Caratol merupakan siskuiterpen yang paling banyak

ditemukan. Suruhan mengandung serat, protein, karbohidrat dan lemak.

Mineral yang ditemukan dalam suruhan yaitu kalsium, magnesium, kalium,

natrium, mangan dan zat besi (Egwuche, Odetola & Erukainure, 2011).

6. Kegunaan Suruhan dalam Penyembuhan Beberapa Penyakit

Tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) banyak digunakan

sebagai ramuan dalam pengobatan tradisional. Tumbuhan ini dapat

dimanfaatkan sebagai obat sakit kepala, demam, sakit perut, abses, bisul dan

gangguan ginjal (Oloyede, Ganiyat, Onocha, Patricia, Olaniran & Bamidele,

2011). Berbagai penelitian sudah dilakukan dan menunjukkan bahwa

tumbuhan ini memiliki aktivitas analgesik, antipiretik, antiinflamasi,

hipoglikemik (Sheikh, Sikder, Paul, Hasan, Rahaman & Kundu, 2012),

antibakteri (Xu, Li, Ning, Zhou, Yang & Wang, 2006) ,antijamur

(Majumunder dkk., 2011), antimikroba dan antikanker (Wei, Seong, Wee,

Wendy, Siong, Fu, Syamsumir & Fitrya, 2011).

Menurut hasil penelitian Muhtadi, Susilawati & Mulqie (2004), tentang

aktivitas antidiabetes ekstrak etanol dari herba suruhan (Peperomia

pellucida (L.) Kunth) didapatkan hasil penapisan fitokimia dari ekstrak
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etanol menunjukkan adanya golongan senyawa steroida.

7. Kegunaan Suruhan dalam Meningkatkan Pertumbuhan Rambut

Tumbuhan suruhan mengandung banyak senyawa aktif dan metabolit

sekunder yang baik untuk kesehatan tubuh dan mengobati berbagai

penyakit. Dari hasil uji kandungan fitokimia menunjukkan bahwa adanya

kandungan flavonoid, saponin, alkaloid, tanin dan steroid yang mampu

untuk meningkatkan pertumbuhan rambut. Pada tumbuhan suruhan juga

mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium, mangan

dan zat besi (Egwuche dkk., 2011).

Semwal dkk., (2011) menyatakan bahwa ada puluhan zat yang diduga

berpengaruh pada pertumbuhan rambut yaitu saponin, alkaloid, ecliptine,

asam wedelic, luteolin, triterpine, glikosida, sitosterol β-, hentriacontanol,

vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium oksalat, asam malat, pinene α, β

pinene, asam lemak, senyawa sterol, polifenol, steroid, minyak atsiri dan

minyak esensial.

C. Hewan Percobaan

Hewan percobaan merupakan hewan yang sengaja dipelihara dan diternakan

untuk dipakai dalam proses penelitian guna mempelajari serta

mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau

pengamatan laboratorium (Sevendsen & Hau, 1994). Kelinci merupakan
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salah satu hewan mamalia yang bermanfaat. Kelinci dimanfaatkan untuk

produksi daging (dikonsumsi), hewan percobaan dan hewan peliharaan.

Klasifikasi kelinci menurut Damron (2003) adalah sebagai berikut:

Phylum          : Chordata

Subphylum    : Vertebrata

Class              : Mammalia

Order             : Lagomorpha

Family           : Leporidae

Genus            : Oryctolagus

Species          : Oryctolagus cuniculus

Kelinci dapat mencerna serat kasar terutama selulosa dengan bantuan

bakteri yang hidup di dalam sekumnya (Farrel & Rahardjo, 1984). Kelinci

mampu mengubah hijauan berprotein rendah yang berasal dari bahan

makanan yang tidak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan,

menjadi protein hewani yang bernilai tinggi. Hewan ini mampu

mengembalikan 20% protein yang dikonsumsinya menjadi daging (Lebas,

Coudert, Rouvier & Derohambeau, 1986).

Herman (1989) menyatakan bahwa kelinci lokal lebih toleran terhadap

panas (suhu tinggi).dibandingkan kelinci impor. Hal ini disebabkan kelinci

lokal telah beradaptasi di daerah tropis sehingga lebih tahan terhadap

lingkungan panas dibandingkan kelinci impor yang berasal dari daerah iklim

sedang. Kelinci lokal diternakkan dengan tujuan sebagai penghasil daging.

Daging yang dihasilkan pun mempunyai kualitas yang cukup baik. Terdapat
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berbagai macam jenis kelinci (Curnin & Bassert, 1985). Kelinci lokal

Indonesia bertubuh kecil, bobot dewasa berkisar 1,8-2,3 kg. Warna bulu

tidak spesifik, berwarna hitam, coklat, putih, abu-abu polos atau

berkombinasi diantara warna tersebut. Kelinci lokal Indonesia ada yang

berasal dari Belanda (Dutch belted rabbit) tetapi sudah beradaptasi lama di

Indonesia, terkenal dengan kelinci Jawa. Kelinci lokal mampu

menghasilkan anak 1-9 ekor dalam satu kali kelahiran. (Adjisoedarmo,

Purnomo, Marmono, Haryati, Purwantini & Sudewo, 1985). Kelinci yang

digunakan pada penelitian ini yaitu kelinci yang termasuk spesies

Oryctolagus cuniculus (Lebas dkk., 1986).

Gambar 4. Kelinci (Oryctolagus cuniculus)

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

D. Pengertian Maserasi dan Ekstraksi

Maserasi merupakan proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan

pelarut dan melalui beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada
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temperatur ruangan (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan

prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi

kinetik berarti dilakukan pengadukan yang kontinyu (terus-menerus).

Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah

dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya (Depkes, 2000).

Pengambilan bahan aktif dari suatu tumbuhan dapat dilakukan dengan cara

ekstraksi. Ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang

dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut. Pengetahuan

mengenai golongan senyawa aktif yang dikandung dalam simplisia akan

mempermudah proses pemilihan pelarutan dan cara ekstraksi yang tepat

(Depkes, 2000). Prinsip ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam

pelarut polar dan senyawa non polar dalam pelarut non polar. Sifat dari

bahan mentah obat, daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi

dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati

sempurna merupakan beberapa faktor dalam memilih metode ekstraksi

(Ansel, 1989).
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi FMIPA

Universitas Lampung, Laboratorium Kimia Analitik dan Instrumentasi Jurusan

Kimia FMIPA Universitas Lampung, dan Perumahan Palem Indah Permai

Gedong Meneng Bandar Lampung pada bulan Juni-September 2017.

B. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Gelas ukur dan pipet tetes digunakan untuk membantu mengukur volume

aquades dalam proses pengenceran.

b. Beker glass digunakan untuk maserasi ekstrak suruhan (Peperomia

pellucida (L.) Kunth).

c. Erlenmeyer digunakan untuk menampung hasil filtrat dari ekstrak yang

sudah dimaserasi.

d. Corong digunakan untuk membantu memasukkan hasil filtrat ke

erlenmeyer

e. Batang pengaduk digunakan untuk mengaduk ekstrak dalam proses
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maserasi

f. Cawan petri digunakan sebagai wadah saat mencampurkan ekstrak,

aquadest dan CMC

g. Botol digunakan sebagai wadah untuk menyimpan ekstrak yang sudah

dicampurkan CMC

h. Rotary evaporator digunakan untuk menguapkan pelarut etanol.

i. Mesin penggiling digunakan untuk menghaluskan tumbuhan suruhan

(Peperomia pellucida (L.) Kunth).

j. Kandang kelinci digunakan sebagai tempat tinggal kelinci.

k. Pisau cukur digunakan untuk mencukur rambut kelinci.

l. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang rambut pada kelinci.

m.Timbangan analitik digunakan untuk menimbang tumbuhan suruhan

(Peperomia pellucida (L.) Kunth) dan bahan lainnya.

n. Sarung tangan dan masker digunakan agar pelaksanaan penelitian dapat

berjalan dengan kondisi steril dan melindungi wajah terutama bagian

mulut dan hidung dari zat-zat tertentu.

o. Kapas digunakan untuk meresapkan alkohol saat pembersihan sisa

ekstrak setiap saat pengolesan.

p. Solasi digunakan untuk menempelkan rambut saat melakukan

pengukuran

q. Mangkuk pakan kelinci sebagai tempat pakan kelinci

r. Tempat minum kelinci sebagai alat pembantu minum pada kelinci

s. Karton digunakan untuk menempelkan solasi saat melakukan pengukuran

t. Alumunium foil digunakan untuk menutup beker glass dan erlenmeyer
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saat proses maserasi.

u. Plastik wrap digunakan untuk menutup beker glass dan erlenmeyer saat

proses maserasi agar tertutup rapat

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) digunakan sebagai

bahan ekstrak yang diujikan pada kelinci yang rambutnya telah dicukur.

b. Etanol 96% digunakan sebagai pelarut pada proses maserasi.

c. Minoxidil 2% digunakan sebagai bahan kontrol positif K(+).

d. Aquadest digunakan sebagai bahan kontrol normal (K)

e. Kelinci digunakan sebagai objek penelitian.

f. CMC (Carboxy Methyl Cellulose) digunakan untuk bahan campuran

ekstrak dan aquadest agar didapatkan ekstrak yang lebih kental.

g. Kangkung, wortel, rumput dan pur digunakan sebagai pakan kelinci.

h. Air PAM sebagai minum kelinci.

C. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental untuk membandingkan

kecepatan pertumbuhan rambut kelinci antara pemberian minoxidil 2%,

aquadest, ekstrak tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth)

konsentrasi 25%, 50%, 75%, 100% berdasarkan pengamatan panjang rambut

selama 21 hari yang diamati pada hari ke 7, 14, 21 dan massa rambut yang

ditimbang pada hari ke 21. Rancangan penelitian yang digunakan adalah

rancangan acak lengkap.
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D. Cara Kerja

1. Penyediaan Bahan Uji

Tumbuhan suruhan segar (Peperomia pellucida (L.) Kunth) diperoleh dari

Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia.

Kriteria tumbuhan yang dipilih yaitu tumbuhan yang masih segar dan

bergerombol, terletak di sela-sela bebatuan, di pinggir dinding yang lembab

dan di kebun-kebun. Kelinci jantan (Oryctolagus cuniculus) diperoleh dari

peternak kelinci di Pringsewu Provinsi Lampung. Besar sampel pada

penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Federer agar data

homogen, sebagai berikut : (Sastroasmoro & Ismael, 2008)

(t-1) (n-1) ≥ 15

(6-1) (n-1) ≥ 15

5n-5 ≥ 15

5n ≥ 20

n ≥ 4

Keterangan :

n = besar sampel

t = jumlah perlakuan

Berdasarkan rumus di atas, maka besar sampel ideal menurut hitungan

rumus Federer adalah 4 ekor kelinci jantan atau lebih. Dengan demikian

jumlah kelinci jantan semua kelompok uji secara keseluruhan adalah 4 ekor
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dengan masing-masing perlakuan 4 kali pengulangan.

2. Pembuatan Ekstrak Tumbuhan Suruhan

Metode ekstraksi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode

maserasi (Pratiwi, 2009). Tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.)

Kunth) yang diperoleh dari Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung,

Provinsi Lampung, Indonesia dicuci dengan air hingga bersih untuk

menghilangkan kotoran dan mikroba yang menempel pada tumbuhan.

Kemudian tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) dikering

anginkan pada suhu ruang selama 3 hari. Selanjutnya, tumbuhan suruhan

yang telah dikering anginkan, dihancurkan dengan menggunakan mesin

penggiling. Tumbuhan suruhan yang telah dihancurkan dimasukkan ke

dalam beker glass lalu dimaserasi menggunakan pelarut etanol 96% dengan

perbandingan 900 gr tumbuhan yang telah dihancurkan : 1000 ml etanol

96%. Selanjutnya larutan tersebut didiamkan selama 3 hari, dibiarkan di

tempat sejuk terlindung dari cahaya matahari sambil diaduk sesekali. Hasil

maserasi ini selanjutnya disaring dengan menggunakan kertas saring dan

diambil filtratnya. Filtrat yang telah didapatkan dipekatkan dengan rotary

evaporator pada suhu 50 C di Laboratorium Kimia Analitik dan

Instrumentasi, Jurusan Kimia, FMIPA, Universitas Lampung hingga

didapatkan ekstrak suruhan. Ekstrak suruhan ditempatkan pada botol

berukuran 500 ml.

Pembuatan kontrol positif (minoxidil 2%) dengan cara mencampurkan
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minoxidil 2% sebanyak 50 ml yang ditambahkan CMC (Carboxy Methyl

Cellulose) sebanyak 2 gram lalu diaduk merata. Pembuatan ekstrak suruhan

dengan konsentrasi 100% dilakukan dengan cara mencampurkan ekstrak

suruhan sebanyak 50 ml dengan CMC (Carboxy Methyl Cellulose) sebanyak

2 gram lalu diaduk merata. Pembuatan ekstrak suruhan dengan konsentrasi

75% dilakukan dengan cara mencampurkan ekstrak suruhan sebanyak 37,5

ml yang diencerkan dengan aquadest sebanyak 12,5 ml setelah itu

ditambahkan CMC (Carboxy Methyl Cellulose) sebanyak 2 gram lalu

diaduk merata. Pembuatan ekstrak suruhan dengan konsentrasi 50%

dilakukan dengan cara mencampurkan ekstrak suruhan sebanyak 25 ml yang

diencerkan dengan aquadest sebanyak 25 ml setelah itu ditambahkan CMC

(Carboxy Methyl Cellulose) sebanyak 2 gram lalu diaduk merata.

Pembuatan ekstrak suruhan dengan konsentrasi 25% dilakukan dengan cara

mencampurkan ekstrak suruhan sebanyak 12,5 ml yang diencerkan dengan

aquadest sebanyak 37,5 ml setelah itu ditambahkan CMC (Carboxy Methyl

Cellulose) sebanyak 2 gram lalu diaduk merata.

Dilakukan penjemuran untuk mengetahui berapa dosis yang terkandung

dalam 1 ml ekstrak suruhan. Masing-masing cawan petri ditimbang lalu 1

ml ekstrak suruhan dimasukkan ke dalam 3 cawan petri setelah itu dijemur

di bawah sinar matahari dan ditutup dengan kain hitam agar sinar matahari

terserap dengan baik dan tidak ada debu atau partikel lain yang masuk ke

dalam cawan petri. Setelah ekstrak kering dilakukan penimbangan kembali.

Didapatkan hasil dari penimbangan ekstrak kering yaitu 20 mg/ml.
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3. Pemeliharaan Kelinci Jantan

Kelinci jantan dipelihara dalam kandang berukuran 100 cm x 50 cm yang

diletakkan dirumah, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Kandang

kelinci tersebut didalamnya terdapat mangkok berisi pakan dan tempat

minum. Kelinci jantan diberi pakan kangkung, wortel, rumput, pur dan

minum berupa air PAM setiap harinya.

4. Pengelompokan Kelinci Jantan

Kelinci jantan diaklimatisasi pada kandang berukuran 100 cm x 50 cm di

rumah, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung selama 7 hari. Pada

sampel kelinci jantan tersebut dilakukan pengelompokan dengan teknik

randomisasi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok kelinci kontrol positif

[K(+)], kelompok kelinci kontrol normal (K), kelompok kelinci percobaan 1

(P1), kelompok kelinci percobaan 2 (P2), kelompok kelinci percobaan 3

(P3), dan kelompok kelinci percobaan 4 (P4), dimana masing-masing

kelompok terdiri dari 4 kali pengulangan dengan menggunakan 4 kelinci.

Selama percobaan, keenam kelompok kelinci diberi makan kangkung,

wortel, rumput, pur dan diberi minum dari air PAM setiap harinya.

5. Pencukuran Rambut Pada Punggung Kelinci Jantan

Rambut pada bagian punggung kelinci dicukur bersih dengan menggunakan
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pisau cukur, dibagi menjadi 6 kotak dengan masing-masing kotak seluas4 cm (2 cm x 2 cm). Setiap kotak diberi tanda menggunakan spidol

masing-masing K(+), K, P1, P2, P3, dan P4. Letak pencukuran punggung

kelinci dapat dilihat pada Gambar 5.

Kelinci 1 Kelinci 2 Kelinci 3               Kelinci 4

Gambar 5. Letak pencukuran punggung kelinci

6. Pemberian Ekstrak Suruhan Pada Punggung Kelinci Jantan

Pada kelompok kelinci K (+) punggung diolesi minoxidil 2% menggunakan

kuas. Kelompok kontrol normal, diolesi aquadest. Pada kelompok P1,

punggung diolesi ekstrak suruhan konsentrasi 100% menggunakan kuas.

Kelompok P2, punggung diolesi ekstrak suruhan konsentrasi 75%

menggunakan kuas. Kelompok P3, punggung diolesi ekstrak suruhan

konsentrasi 50% menggunakan kuas. Kelompok P4, punggung diolesi

ekstrak suruhan konsentrasi 25% menggunakan kuas. Kemudian keempat

kelinci dimasukkan kembali ke kandang. Selama 21 hari masing-masing

kotak perlakuan diolesi sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore hari.

Dosis untuk sekali pengolesan yaitu 0,1 gram. Pengamatan dan
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pengukuran rambut dilakukan setiap 7 hari sekali selama 21 hari.

E. Cara Pengumpulan Data

Pengamatan dilakukan dengan cara mengukur pertumbuhan panjang rambut

setiap 7 hari selama 21 hari dengan menggunakan jangka sorong dan

menimbang massa rambut setelah 21 hari dengan menggunakan timbangan

analitik. Hal ini dilakukan untuk melihat perbandingan antara pemberian

minoxidil 2%, aquadest, dan ekstrak tumbuhan suruhan konsentrasi 25%, 50%,

75%, 100%

F. Analisis Data

Data hasil pengamatan yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode

statistik One-Way ANOVA (Analysis of Variance) pada taraf 5%. Jika hasil

ANOVA signifikan, maka dilakukan uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil)

pada taraf nyata 5% menggunakan program software Minitab versi 16.0 untuk

mengetahui adanya perbedaan nyata perbandingan antara pemberian minoxidil

2% pada kontrol positif K(+), pemberian aquadest sebagai kontrol normal,

pemberian ekstrak suruhan 100% pada kelompok P1, pemberian ekstrak

suruhan 75% pada kelompok P2, pemberian ekstrak suruhan 50% pada

kelompok P3, dan pemberian ekstrak suruhan 25% pada kelompok P4.
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G. Diagram Alir

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Diagram alir penelitian potensi ekstrak suruhan (Peperomia
pellucida (L.) Kunth) terhadap pertumbuhan rambut kelinci

Keterangan:

K (+) = Kontrol positif, rambut bagian punggung kelinci dicukur kemudian
diolesi minoxidil 2%

Aklimatisasi 4 ekor kelinci usia 4 sampai 5 bulan (diberi pakan
kangkung/wortel/rumput/pur dan air minum)

Proses ekstraksi tumbuhan suruhan hingga berbentuk gel

K(+) K P1 P2 P3 P4

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

perlakuan

Analisis Data

Pencukuran bagian punggung kelinci dan dibuat kotak-kotak berukuran
2 x 2 cm tiap perlakuan. Pengolesan ekstrak gel suruhan dilakukan dua

kali sehari selama 21 hari dengan 0,1 gram tiap pengolesan
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K = Kontrol normal, rambut bagian punggung kelinci dicukur kemudian
diolesi aquadest.

P 1 = Perlakuan 1, rambut bagian punggung kelinci dicukur kemudian diolesi
ekstrak tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth)
konsentrasi 100%.

P 2 = Perlakuan 2, rambut bagian punggung kelinci dicukur kemudian diolesi
ekstrak tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth)
konsentrasi 75%.

P 3 = Perlakuan 3, rambut bagian punggung kelinci dicukur kemudian diolesi
ekstrak tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth)
konsentrasi 50%.

P 4 = Perlakuan 4, rambut bagian punggung kelinci dicukur kemudian diolesi
ekstrak tumbuhan suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth)
konsentrasi 25%.
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A.  Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa :

1.  Dari semua tingkat konsentrasi ekstrak suruhan (Peperomia pellucida (L.)

Kunth) yang digunakan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan rambut

kelinci yang ditandai dengan bertambah panjangnya rambut kelinci pada

hari ke 7, 14 dan 21.

2.  Ekstrak suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) dengan tingkat

konsentrasi 100% menunjukan pertumbuhan panjang rambut terbaik.

Namun, ekstrak suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) tidak

berpengaruh nyata terhadap massa rambut kelinci setelah hari ke 21.

B.  Saran

Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan ekstrak

suruhan (Peperomia pellucida (L.) Kunth) untuk melihat pengaruhnya dalam

meningkatkan pertumbuhan rambut dengan tingkat konsentrasi dan objek

penelitian yang berbeda.
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