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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah rambut yang berketombe hingga kini masih merupakan gangguan 

yang dapat menghambat kenyamanan beraktivitas. Dilaporkan bahwa hampir 

60% orang bermasalah dengan ketombe. Ketombe adalah suatu gangguan 

berupa pengelupasan kulit mati secara berlebihan di kulit kepala, kadang 

disertai pula dengan pruritus (gatal-gatal) dan peradangan (Toruan, I989). 

Penyebab ketombe dapat berupa sekresi kelenjar keringat yang berlebihan 

atau adanya peranan mikroorganisme di kulit kepala yang menghasilkan suatu 

metabolit yang dapat menginduksi terbentuknya ketombe di kulit kepala 

(Harahap, 1990). Malassezia furfur, merupakan jenis jamur yang sebelumnya 

dikenal sebagai Pityrosporum, termasuk ke dalam spesies Malassezia dan 

bertanggung jawab terhadap penyakit kulit termasuk ketombe (Gupta et al., 

2004 cit. Kumar, 2013). 

Pengobatan infeksi jamur Malassezia furfur dapat dilakukan dengan 

pemberian ketokonazole atau hair tonic antiketombe yang mengandung zinc 

pyrithione. Namun pada Malassezia furfur isolat tertentu dilaporkan telah 

resisten terhadap penggunaan obat golongan azol tersebut. Penelitian di 

Jepang melaporkan bahwa zinc pyrithione pada dosis sublethal dilaporkan 

bersifat teratogenik dan toksik pada ikan medaka (Bayo, 2005). Oleh karena 
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itu, perlu dilakukan pencarian senyawa aktif baru yang efektif untuk 

menanggulangi penyebab ketombe tersebut. 

Semenjak ratusan tahun yang lalu, masyarakat Indonesia telah mengenal 

pengobatan tradisional, yaitu pengobatan yang menggunakan ramuan bahan-

bahan alami untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Seiring 

berkembangnya prinsip back to nature, masyarakat semakin menyukai dan 

menyenangi pengobatan ini, karena lebih ekonomis dan tidak menimbulkan 

efek samping seperti obat-obat sintetis (Sufriadi, 2006). Hal ini diikuti dengan 

semakin maraknya produk-produk herbal untuk perawatan kesehatan, 

kosmetik dan berbagai produk pencegahan penyakit lainnya. Dalam 

penelitian ini menggunakan zat aktif dari bahan alami yaitu minyak atsiri 

sehingga hair tonic lebih aman dan nyaman untuk digunakan. 

Minyak atsiri adalah istilah yang digunakan untuk minyak mudah 

menguap dan diperoleh dari tanaman dengan cara penyulingan. Minyak atsiri 

dari beberapa tumbuhan bersifat aktif  biologis sebagai antibakteri dan 

antijamur sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pengawet pada 

makanan dan sebagai antibiotik alami (Guenther, 1987). 

Tumbuhan kayu manis (Cinnamomum burmannii, Lauraceae) dikenal 

dalam campuran jamu untuk menangani berbagai penyakit. Salah satu 

kandungannya adalah minyak atsiri yang terdapat baik dalam kulit kayu 

maupun daunnya (Sukandar et al., 1999). Menurut Pooja et al., 2012 

kandungan kimia minyak atsiri kayu manis antara lain sinamaldehida dan 

eugenol sebagai konstituen utama, selain itu terdapat juga sinamilasetat, 
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lanalool, 1,8-sineol, dll. Minyak atsiri kayu manis mengandung senyawa dari 

golongan aldehid yang efektif untuk menghambat pertumbuhan jamur 

Malassezia furfur dengan konsentrasi hambat minimum sebesar 32 µg. Untuk 

mengoptimalkan penggunaan kayu manis, dalam penelitian ini dibuat 

formulasi sediaan hair tonic antiketombe. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah minyak atsiri kayu manis dapat diformulasikan menjadi sediaan 

hair tonic antiketombe? 

2. Apakah minyak atsiri kayu manis dalam sediaan hair tonic antiketombe 

memiliki aktivitas antifungi terhadap Malassezia furfur penyebab 

ketombe? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan formulasi sediaan hair tonic antiketombe dari 

minyak atsiri kayu manis. 

2. Untuk menentukan aktivitas antifungi minyak atsiri kayu manis dalam 

sediaan hair tonic antiketombe terhadap Malassezia furfur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Menetapkan potensi aktivitas antifungi dari formulasi sediaan hair tonic 

antiketombe minyak atsiri kayu manis yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh 
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masyarakat sebagai alternatif pengobatan ketombe yang aman serta nyaman 

digunakan. 

 

E. Hipotesis 

Minyak atsiri kulit batang kayu manis dengan konsentrasi 1%, 2% dan 3% 

dalam sediaan hair tonic antiketombe mengandung senyawa kimia yang 

mempunyai aktivitas antifungi terhadap Malassezia furfur. 
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