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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Rambut pada Mammalia merupakan bagian penting yang berfungsi 

sebagai pelindung kepala dari sinar matahari, sebagai pengatur suhu pada 

kepala dan sebagai penunjang penampilan. Semua orang berharap 

memiliki rambut yang sehat sehingga mampu memberikan perlindungan 

terhadap kepala dan memberikan penampilan yang menarik. Namun 

keadaan dan kesehatan rambut setiap orang berbeda-beda karena adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut dapat berupa faktor 

genetik maupun pengaruh lingkungan yang akhirnya dapat mempengaruhi 

pertumbuhan rambut (Tranggono dan Latifah, 2007). Berbagai produk 

perawatan rambut dengan keunggulan masing-masing telah banyak 

diproduksi untuk menjaga kesehatan rambut dan sebagai pemicu 

pertumbuhan rambut baik dengan bahan herbal maupun kimia namun 

beberapa produk kimia memberikan efek yang beragam dalam 

pemakaiannya (Dalimarta, 1998). Efek negatif  penggunaan produk kimia 

dapat dicegah dengan mengurangi penggunaan produk kimia atau dapat 

beralih ke produk berbahan alami atau yang biasa disebut produk herbal.  

Manfaat herbal untuk pengobatan telah dikenal sejak berabad-abad. 

Dokumentasi dari dunia pengobatan bangsa Romawi, Mesir, China, Persia, 

Ibrani, dan Arab menunjukkan bahwa herba dipergunakan secara luas 

untuk mengobati hampir semua penyakit yang dikenal. Banyak tanaman 

memiliki kandungan yang ampuh sebagai obat, yang jika digunakan secara 

tepat dan benar bisa membantu penyembuhan. Pada awalnya, 

pertumbuhan industri farmasi bertumpu pada kemampuan mengisolasi 

kandungan zat berkhasiat dari tanaman tertentu, dan menyajikannya dalam 

bentuk yang murni. Namun, para herbalis berpendapat, alam juga 

menyediakan kandungan lain dari tanaman yang sama untuk mendampingi 
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dan mengimbangi kerja kandungan yang lebih ampuh agar tidak 

memberikan efek samping yang tidak berbahaya (Ide, 2011).  

Di Indonesia ada beberapa tanaman yang secara turun temurun 

digunakan masyarakat untuk merangsang pertumbuhan rambut maupun 

untuk merawat rambut. Salah satu diantaranya yang sudah dimanfaatkan 

yaitu lidah buaya. Lidah buaya mengandung vitamin A yang berperan 

sebagai oksigenasi jaringan kulit sehingga dapat memperlancar regenerasi 

sel-sel kulit dan rambut serta kandungan asam amino yang berperan 

sebagai nutrisi pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak (Jatnika, 

2009). Kandungan tersebut yang membuat lidah buaya dapat digunakan 

sebagai salah satu tanaman yang apabila diolah dan dimanfaatkan dengan 

baik dapat digunakan sebagai zat penumbuh rambut. Selain itu lidah buaya 

merupakan tanaman herbal yang sering dan mudah dijumpai di lingkungan 

tempat tinggal yang kegunaannya mulai diminati dan bahkan mulai diolah 

dengan dengan baik. Beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk 

mencari tanaman yang berperan dalam merangsang pertumbuhan rambut 

dan dibuat dalam berbagai macam jenis sediaan kosmetik seperti shampo 

dan kondisioner, diantaranya adalah tanaman lidah buaya (Simanjuntak, 

1996). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiorini, 

Teti dan Shelly (2016) yang menunjukan bahwa ekstrak lidah buaya dapat 

memicu pertumbuhan dan percepatan tumbuh pada rambut kelinci.  

Demikian juga dengan tanaman seledri yang memiliki kemampuan 

yang serupa dengan lidah buaya sebagai pemicu percepatan pertumbuhan 

rambut pada tikus dan tidak memiliki efek iritasi pada permukaan kulit. 

Kandungan pro vitamin A yang terkandung dalam seledri juga berperan 

sebagai oksigenisasi jaringan kulit, selain itu kandungan apigenin yang 

dapat memicu pelebaran pembuluh darah sebagai saluran darah membawa 

nutrisi yang dibutuhkan untuk rambut ( Juriana, 2010). Penelitian yang 

dilakukan Emma (2015) menunjukan laju pertumbuhan rambut pada tikus 

putih dengan pengaruh pemberian ekstrak daun seledri dikatakan baik 

dibandingkan tanpa pengaruh pemberian ekstrak daun seledri. Tanaman 
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seledri di lingkungan masyarakat selama ini hanya digunakan untuk 

penyedap dan penambah aroma pada makanan. Untuk mendapatkan hasil 

pengaruh pemberian ekstrak lidah buaya dan ekstrak seledri yang baik 

terhadap pertumbuhan rambut maka dilakukan penggabungan ekstrak 

sehingga memunculkan hasil atau produk penelitian yang baru. 

Penggabungaan potensi yang terdapat dalam masing-masing ekstrak 

diharapkan memberikan pengaruh yang baik terhadap laju pertumbuhan 

rambut tikus putih. 

Penggunan tikus putih sebagai subjek penelitian dikarenakan 

pengujian yang dilakukan merupakan pengujian analitik penggunaan obat 

yang dimana pengaruh akibat perlakuan yang diberikan belum diketahui 

sehingga diperlukan hewan uji untuk meminimalisir kesalahan dan resiko 

yang terjadi. Penggunaan tikus sebagai bahan uji atau subjek penelitian 

telah diatur dalam surat keputusan Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

Tahun 2011. Tikus putih digunakan sering digunakan dalam penelitian 

dikarenakan sistem kardiovaskuler yang mirip dengan manusia, sistem 

imun yang unggul dibandingkan dengan mammalia lain, mudahnya 

adaptasi dengan lingkungan baru, perawatan yang mudah dan penggunaan 

tempat yang tidak terlalu besar (Kusumawati, 2004)  

Masih adanya celah untuk memanfaatkan potensi yang ada di 

didalam lidah buaya dan seledri yang berada dilingkungan sekitar dapat 

memunculkan sebuah produk yang memberikan manfaat yang lebih bagi 

masyarakat luas. Untuk mengetahui manfaat yang dimiliki tanaman 

tersebut dalam memicu pertumbuhan rambut maka dilakukan pengujian 

efek ekstrak lidah buaya dan seledri terhadap laju pertumbuhan rambut 

pada tikus putih. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah, sebagai berikut. 

1. Subjek Penelitian  : Ekstrak daun lidah buaya, ekstrak daun 

seledri dan tikus putih 
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2. Objek Penelitian  :  Laju pertumbuhan rambut pada tikus putih 

3. Parameter Penelitian  : Panjang rambut dan laju pertumbuhan 

rambut tikus putih  

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana laju pertumbuhan rambut pada tikus putih setelah 

pemberian ekstrak lidah buaya dan daun seledri ? 

D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui laju pertumbuhan rambut pada tikus putih dengan 

pemberian ekstrak daun lidah buaya dan daun seledri. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Sebagai infomasi tentang potensi yang dimiliki ekstrak herbal daun  

lidah  buaya dan daun seledri. 

2. Bagi Bidang Pendidikan 

a. Sebagai referensi belajar tentang keanekaragaman hayati dan 

perannya sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik yang 

berkaitan tentang manfaat ekstrak daun lidah buaya dan daun 

seledri sebagai pemicu pertumbuhan rambut, SMA kelas X, 

KD I. 

b. Sebagai refrensi tentang ekstrak daun lidah buaya dan daun 

seledri sebagai pemicu pertumbuhan rambut. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui efek ekstrak daun lidah buaya dan daun 

seledri terhadap pertumbuhan rambut. 


