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ABSTRAK 

Siti Rahmatia Tolomoo, 2018. Pengembangan Hair Treatment Tonic Ekstrak 

Kulit Apel (Malus Sylvestris L.) dalam Bentuk Sediaan Mikroemulsi 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 Moh. Adam Mustapa, 

S.Si., M.Sc. 

Hair tonic adalah sediaan kosmetika yang merupakan campuran bahan kimia 

atau bahan lain yang digunakan untuk merangsang, menguatkan dan memperbaiki 

pertumbuhan rambut. Kulit apel merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai 

penumbuh rambut karena didalam kulit apel terkandung suatu senyawa yang bernama 

procyanidin B2 yang dapat merangsang perubahan siklus rambut dari fase telogen 

menjadi fase anagen. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan hair treatment 

tonic ekstrak kulit apel dalam bentuk sediaan mikroemulsi sebagai penumbuh rambut. 

Penelitian ini diawali dengan ekstraksi kulit apel dengan metode maserasi 

menggunakan etanol 96%. Kemudian dilakukan optimasi basis mikroemulsi dengan 

mencampurkan tween 80 (surfaktan), gliserin (kosurfaktan) dan isopropil miristat 

(fase minyak) dengan variasi konsentrasi yang berbeda-beda. Dari hasil optimasi 

basis dipilih salah satu sediaan yang paling jernih yaitu F13. Basis F13 dilanjutkan 

dengan penambahan ekstrak kulit apel dimana variasi konsentrasi masing-masing 

(F13A) 3%, (F13B) 6% dan (F13C) 9%. Uji aktivitas pertumbuhan rambut kelinci 

dilakukan setiap hari selama 28 hari.Pengukuran panjang dilakukan pada hari ke-7, 

14, 21 dan 28 menggunakan jangka sorong dan bobot rambut dilakukan pada hari ke-

28 dengan cara mencukur rambut yang tumbuh kemudian ditimbang.Data hasil 

pengukuran panjang rambut dianalisis dengan menggunakan metode One-Way Anova 

.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa formula dengan konsentrasi 3%, 6% dan 9% 

memiliki panjang rambut dan bobot rambut berturut-turut 7.69, 8.85, dan 10,28 mm 

dan bobot rambut sebanyak 70.85, 82.27 dan 93.02 mg. Dari hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa ekstrak kulit apel dengan konsentrasi 9% memiliki aktivitas 

pertumbuhan rambut yang paling cepat dan tidak mengiritasi kulit. 
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