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ABSTRAK 

Meyulan Hardianti Rahim, 2018. Formulasi dan Uji Efektivitas Mikroemulsi 

Kombinasi Ekstrak Daun Mangkokan (Nothopanax scutellarium) dengan 

Ekstrak Seledri (Apium graveolens) Sebagai Penumbuh Rambut. Skripsi, 

Program Studi S1 Farmasi, Jurusan Farmasi, Fakultas Olahraga dan 

Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Nur Ain Thomas 

S.Si., M.Si., Apt dan Pembimbing II Madania S.Farm., M.Sc., Apt 

 

Upaya mengatasi kerontokan rambut yang disebabkan karena ketidaknormalan 

pada siklus rambut salah satunya adalah dengan kombinasi ekstrak daun 

mangkokan (Nothopanax scutellarium) dan seledri (Apium graveolens ) yang 

memiliki potensi sebagai penumbuh rambut dan diformulasikan dalam sediaan 

mikroemulsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memformulasikan dan 

evaluasi mikroemulsi kombinasi ekstrak daun mangkokan dengan ekstrak seledri 

serta mengetahui konsentrasi yang lebih efektif dari mikroemulsi kombinasi 

ekstrak daun mangkokan dengan ekstrak seledri dalam mempercepat pertumbuhan 

rambut. Metode penelitian diawali dengan optimasi basis mikroemulsi setelah 

didapatkan formula yang optimum dilanjutkan formulasi mikroemulsi yang 

diformulasikan dalam tiga variasi konsentrasi ekstak  yaitu F13A (2,5%:2,5%), 

F13B (5%:5%) dan F13C (7,5%:7,5%). Evaluasi yang dilakukan meliputi uji 

organoleptis, uji pH, uji viskositas, uji freeze thaw, uji sentrifugasi, uji ukuran 

partikel dan  uji iritasi. Terdapat 6 kelompok perlakuan yaitu kontrol normal, 

kontrol positif (minoxidil), kontrol negatif (basis mikroemulsi), F13A, F13B dan 

F13C. Pengujian aktivitas pertumbuhan rambut dilakukan pada hari ke-7,14,21 dan 

28 dengan parameter panjang rambut dan bobot rambut. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pada evaluasi stabilitas fisik menunjukan semua formula 

mikroemulsi memiliki stabiltas fisik yang baik. Hasil uji iritasi menunjukan 

semua formula tidak mengiritasi sehingga aman digunakan. Hasil pengujian 

efektivitas pertumbuhan rambut menunjukan bahwa formula terbaik yang dapat 

meningkatkan pertumbuhan rambut adalah F13B dan F13C, dimana pada hari ke-

28, F13B rata-rata panjang rambut 20,50 mm dengan bobot rambut 0,63 g/cm
2 

dan 

F13C rata-rata panjang rambut 23,51 mm dengan bobot rambut 0,85g/cm
2

. 

Aktivitas peningkatan pertumbuhan rambut pada kedua formula ini lebih baik dan 

memiliki perbedaan yang bermakna (p<0,01) dibandingkan kontrol positif. 

 

Kata kunci: Mikroemulsi, rambut rontok, pertumbuhan rambut, 

mangkokan (Nothopanax scutellarium), seledri (Apium 

graveolens). 

 

 

 

 




