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ABSTRACT 

Cajuput oil with its antioxidant and antimicrobial benefits is thought to be able to 
influence hair growth. In this case cajuput oil is used as an active ingredient for 
hair tonic. The concentration of cajuput oil used in the formulation was 2.5%, 5%, 
and 7.5%. This study aims to determine the characteristics of hair tonic with the 
active ingredients of cajuput oil (Melaleuca sp) with various concentrations. The 
method used is an experimental method and describtively explained. The results 
showed that the characteristics of hair tonic including colour, smell, homogenitas, 
pH and viscosity wereclear until muddieshwhite, weak until strong typical of 
cajuput oil, homogeneous, 7.084 - 7.281 and 16,267 cP – 18,267 cP respectively. 
All offormulationfulfilled the quality requirements of hair tonic SNI 16-4955-
1998except pH and free of foreign and negative particles staphylococcus aureus 
and pseudomonas aeruginosa with ALT less than 105. Only the viscosity value of 
formula 1 (2.5%) is close to the commercial product which is 16,267 cP. 

Keywords: hair tonic, active ingredient, cajuput oil 

ABSTRAK 

Minyak kayu putih dengan manfaat antioksidan dan antimikroba yang dimilikinya 
diduga mampu memberikan pengaruh pada pertumbuhan rambut.Dalam hal ini 
minyak kayu putih digunakan sebagai bahan aktif hair tonic.Konsentrasi minyak 
kayu putih yang digunakan dalam formulasi yaitu sebesar 2,5%, 5%, dan 7,5%. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik hair tonic dengan bahan 
aktif minyak kayu putih (Melaleuca sp) dengan berbagai konsentrasi.Metode 
yang digunakan adalah metode eksperimen dan dijelaskan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristikhair tonic yaitu warna, bau, 
homogenitas, pH dan viskositas adalah bening hingga putih keruh, lemah hingga 
kuat khas aroma kayu putih, homogen, 7,084 – 7,281, 16,267 cP – 18,267 cP 
secara berturut-turut. Seluruh formula hair tonicmemenuhi  syarat mutu hair tonic 
SNI 16-4955-1998 kecuali pH dan bebas partikel asing serta negatif 
staphylococcus aureus dan pseudomonas aeruginosa dengan ALT kurang dari 
105. hanya nilai viskositas formula 1 (2.5%) yang mendekati produk komersil 
yaitu 16,267 cP.  

Kata kunci: hair tonic, bahan aktif, minyak kayu putih 

Pendahuluan 

Minyak atsiri kayu putih merupakan salah satu komoditi hasil hutan bukan kayu 
yang sedang dikembangkan diNusa Tenggara Barat oleh BKPH Rinjani 
Barat.Beberapa spesies yang dikembangkan tersebut antara lainMelaleuca 
leucadendron Linn, Melaleuca cajuputi Roxb, dan Melaleuca viridiflora Corn 
(Mukarom, 2012). Daun kayu putih yang dihasilkan dalam setengah bulan sekitar 
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200 hingga 300 kg atau 6480 kg/ tahun dengan luasan lahan ± 3.240 ha 
(Mukarom, 2012cit. Deptan, 2009). Pemanenan daun  dalam satu tahun 
dilakukan 6 bulan saja, sedangkan 6 bulan berikutnya merupakan masa 
pemulihan (Mukarom, 2012).Penyulingan daun kayu putih oleh BKPH Rinjani 
barat telah dilakukan dan menghasilkan minyakdengan kualitas yang telah 
memenuhi standar SNI dengan kadar sineol mencapai 68,4387% sehingga 
digolongklan pada kelas super (BPOM, 2017).  

Kandungan 1,8-Sineol, ⍺-Terpineol, ⍺-Pinen, Limonen, Globulol dan Guaiol 
dalam minyak kayu putih melalui beberapa pengujian salah satunya metode 
TBARSmenunjukkan efek antioksidan yang signifikan (Meisarani & Ramadhania, 
2017). Aktivitas antioksidan mampu memberi manfaat pada rambut yaitu 
meremajakan dan memperbaiki sel-sel rambut yang rusak, menghasilkan 
jaringan kulit yang kondusif untuk pertumbuhan rambut dan memperlancar 
sirkulasi darah yang diperlukan untuk rambut, sehingga rambut menjadi kuat dan 
tidak kusam (Diana, 2014). Selain itu 1,8 sineol yang merupakan komponen 
utama penyusun minyak kayu putih terbukti memiliki daya hambat (antibakteri) 
terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri 
gram-positif yang sangat kuat (Efruan, dkk, 2016).Bakteri Staphylococcus 
aureusmerupakan bakteri yang dihindari berada dalam rambut. 

Penelitian terdahulu tentang manfaat antioksidan dan antimikroba dalam minyak 
atsiri sebagaipenumbuh rambut telah dilakukan.Minyak atsiri Zizyphus jujube 
dengan manfaat antioksidan dan antimikroba yang dimilikinya telah terbukti 
memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan rambut (Yoon, 2010). Selama ini 
pemanfaatan minyak kayu putih biasanya hanya digunakan sebagai minyak 
balur, campuran parfum dan campuran pengobatan lain (miyak telon) (Mukarom, 
2012).Penelitian tentang minyak kayu putih sebagai bahan aktif hair tonicbelum 
pernah dilakukan.Hair tonicmerupakan larutan sehingga mudah diaplikasikan, 
tidak lengket sehingga tidak meninggalkan kerak yang dapat memicu 
ketombe.Pada umumnya perbandingan bahan yang digunakan adalah 95% 
bahan dasar dan 5% bahan aktif (Diana, 2014). Diketahui bahwa penelitian 
terdahulu  tentang hair tonic menggunakan bahan aktif green tea, Ziziphus 
Jujuba, ekstrak kulit buah apel dan ekstrak seledri menunjukkan aktivitas 
pertumbuhan rambut terbaik pada konsentrasi bahan aktif berturut-turut 2,5%, 
5%, 5%, dan 7,5%, sehingga dalam penelitian ini digunakan bahan aktif minyak 
kayu putih dengan konsentrasi 2,5%, 5% dan 7,5%. 

Berdasarkan hal tersebut, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  
karakteristik hair tonic dengan bahan aktif minyak kayu putih Melaleuca sp 
dengan berbagai konsentrasi  

Metode 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bulan Mei-Juli 2018 yang bertempat di Laboratorium 
Pengolahan, Balai Penelitian dan Pengembangan teknologi Hasil Hutan Bukan 
Kayu (BPPTHHBK) untuk pembuatan hair tonic, Laboratorium Bioprosses, 
Fakultas FATEPA, Universitas Mataram untuk uji organolepsis dan viskositas, 
Laboratorium Silvikultur dan Teknologi Hasil Hutan, Program Studi Kehutanan, 
Universitas Mataram untuk uji pHdan Laboratorium Mikrobiologi, Balai 
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Laboratoium Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB untuk uji cemaran mikroba 
dan  

Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu bahan 
dasar sediaan hair tonic dan bahan uji mikrobiologi. Bahan dasar sediaan hair 
tonic meliputi minyak kayu putih, alkohol 96%, methyl paraben, menthol, d-
panthenol, peg 40 hidrogenated castor oil, propilen glikol dan aquades. 
Sedangam bahan uji cemara mikroba meliputi; aquades, medium PCA (Plate 
Count Agar), medium BHI (Brain Heart Infussion), medium BAP (Blood Agar 
Plate), medium MCA (Mac Conkey Agar) dan sampel hair tonic 

Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu alat 
pembuatan hair tonic, alat uji stabilitas fisik hair dan aktivitas pertumbuhan 
rambut serta alat uji cemaran mikroba.Alat pembuatan hair tonic meliputi; beaker 
glass, pipet tetes, timbangan digital, magnetic stirrer dan botol. Alat uji 
karakteristik hair tonicmeliputi; viskometer , ph meter, oven dan lemari es. Alat uji 
cemaran mikroba meliputi; autoklaf, cawan petri, pipet tetes, tabung teaksi, 
incubator, laminary air flow dan ose. 

Pembuatan Hair Tonic 

Formula hair tonic (Diana, 2014) 

Tabel 1. Perhitungan Formula Hair Tonic 

Bahan 
Jumlah 

F0 F1 F2 F4 F4 

Minyak Kayu Putih - 10 ml 20 ml 30 ml - 

Minokxidil - - - - 10 ml 

Alkohol 96%  240 ml 240 ml 240 ml 240 ml 240 ml 

Methyl paraben  1.6 gr 1.6 gr 1.6 gr 1.6 gr 1.6 gr 

Menthol  0.8 gr 0.8 gr 0.8 gr 0.8 gr 0.8 gr 

D-panthenol  4 ml 4 ml 4 ml 4 ml 4 ml 

PEG 40 hidrogenated castor oil  4 ml 4 ml 4 ml 4 ml 4 ml 

Propilen glikol  8 ml 8 ml 8 ml 8 ml 8 ml 

Aquades  141,6 131,6 121,6 111,6 131,6 

Jumlah 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 

Prosedur Pembuatan Hair Tonic 

1. Fase air, PEG 40 hidrogenated castor oil ditambahakan dengan aquades 
panas (75-80°C), diaduk hingga homogen 

2. Propilen glikolditambah dengan aquades diaduk hingga homogen 
3. Nomor 1 dan nomor 2 dicampurkan dan diaduk hingga homogen 
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4. Fase alkohol, Methyl perabenditambah dengan alkohol 96%, diaduk hingga 
homogen 

5. Ditambahakan dengan Minyak atsiri kayu putih (2,5%, 5%, 7,5%) salah satu 
konsentrasi, diaduk hingga homogen 

6. D-Phantenol, mentholdan, alkohol 96% dicampur dan diaduk hingga 
homogen 

7. Nomor 5 dan momor 6 dicampur dan diaduk hingga homogen 
8. Larutan fase air dan fase alkohol telah siap 
9. Dicampurkan kedua fase tersebut, larutan fase air dicampurkan sedikit demi 

sedikit ke fase alkohol dan diaduk hingga homogen 

Uji KarakteristikHair Tonic 

Uji karakteristik hair tonic meliputi pemeriksaan organoleptis (warna, bau dan 
homogenitas), pH dan viskositas.Alat yang digunakan untuk mengukur pH 
adalah pH meter, dikalibrasi dengan menggunakan 3 buffer yaitu pH 4, pH 7 dan 
pH 10 (Hakim, 2017). Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur 
viskositas adalah viskometer brookfield. Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali 
untuk masing-masing formula gel (Djajadisastra, dkk., 2007 cit. Voight, 1994) 

Uji Cemaran Mikroba 

Cara Penyiapan Bahan (Arif, 2009 cit. Dwidjoseputro, 1978) 

1. Diambil masing-masing sampel hair tonic sebanyak 1 ml secara aseptis dan 
dimasukkan ke dalam botol pengencer steril. 

2. Masing-masing ditambahkan air suling sampai 10 ml sehingga diperoleh 
pengenceran 10-1 

3. kemudian pengenceran dilanjutkan dengan mengambil 1 ml hasil 
pengenceran 10-1  dimasukkan kedalam botol pengencer yang berisi 9 ml air 
suling, sehingga diperoleh pengenceran 10-2,  

4. dibuat hingga pengenceran 10-5 

Uji Penentuan Angka Lempeng Total (ALT) Bakteri (Depkes RI, 1991) 

1. Dari masing-masing pengenceran (10-1), (10-2), (10-3), (10-4), (10-5), dipipet 1 
ml, lalu dimasukkan kedalam cawan petri yang telah disterilkan dengan 
metode tuang. 

2.  Ke dalam masing-masing cawan petri di tuang Medium PCA sebanyak 15-20 
ml, kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat.  

3. Setelah padat diinkubasikan dalam inkubator pada suhu 37°C selama 2 x 24 
jam.  

4. Diamati ada tidaknya koloni bakteri yang tumbuh serta dihitung jumlahnya. 
Pengerjaan dilakukan secara duplo. 

Identifikasi Staphylococcus aureus (Arif, 2009 cit. Ditjen POM, 1989) 

1. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada pengenceran 10-1 
dimasukkan kedalam 10 ml medium BHI (Kemkes RI, 2014) 

2. Diinkubasi pada inkubator pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam 
3. Diamati pertumbuhan yang tumbuh ditandai dengan adanya kekeruhan. Jika 

pada medium BHI memberikan kekeruhan, maka dilanjutkan pada tahap 
berikutnya 

4. Diinokulasikan 1 ose dengan cara digores pada medium BAP (Murwani, 
2015) 
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5. Diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam.  
6. Diamati koloni koloni yang tumbuh 

Identifikasi Pseudomonas aeruginosa (Arif, 2009 cit. Djide, 2003) 

1. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada pengenceran 10-1 untuk 
diinokulasikan ke dalam medium BHI (Kemkes RI, 2014) 

2. Diinkubasikan pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam 
3. Diamati hasil yang diperoleh jika terbentuk endapan atau kekeruhan maka 

dilanjutkan pada tahap berikutnya 
4.  Diinokulasikan secara goresan pada medium MCA (Murwani, 2015) 
5. Diinokulasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam 
6. Diamati koloni yang tumbuh 

Uji Cycling Test 

Cyling test dilakukan dengan menyimpan sediaan bergantian setiap 24 jam pada 
suhu rendah 4°C ± 2°C dan suhu tinggi 40°C ± 2°C (1 siklus). Cycling test 
dilakukan sebanyak 6 siklus dan dilakukan evaluasi (Priskila, 2012 cit. Rieger, 
2000). 

Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, dimana 
karakteristik hair tonic dengan bahan aktif minyak minyak kayu putih dengan 
berbagai konsentrasi akan dijabarkan secara deskriptif. 

Hasil Dan Pembahasan 

A. Karakteristik Hair Tonic 

Pengamatan dan pengukuran organoleptis, pH dan viskositas hair tonic ditujukan 
untuk mengetahui karakteristik dari hair tonic yang dibuat telah memenuhi syarat 
mutu hair tonic menurut SNI 16-4955-1998. 

Tabel 2.Karakteristik hair tonic 

Formula 
hair tonic 

Organoleptis 

PH 
Viskositas 

(cP) 
Warna 

Bau Homogenitas 
1 Hari 14 Hari 

F0 B B  Alkohol H 7,704 17,067 

F1 B KM MKP* H 7,281 16,267 

F2 Pk K MKP** H 7,122 17,067 

F3 PK KH MKP*** H 7,084 18,267 

F4 B B  Alkohol H 7,997 15,067 

SNI 16-4955-1998 H 3 – 7 

 Nilai viskositas produk komersil (good 
hair tonic) 

  

15,733 

Keterangan 
: 

F0=Hair tonic tanpa bahan aktif; F1=Hair tonic + minyak kayu putih 
2.5%; F2=Hair tonic + minyak kayu putih 5%; F3=Hair tonic + 
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minyak kayu putih 7.5%; F4=Hair tonic + minoxidil 2.5%; B=Bening; 
Pk=Putih agak keruh; PK=Putih keruh; KM=Kuning kemerahan; 
K=Kuning; KH=Kuning kehijauanMKP= Minyak kayu putih; *=Aroma 
lemah; **=Aroma sedang; ****=Aroma kuat; H=Homogen 

Organoleptis 

Warna yang didapatkan merupakan hasil dari pencampuran bahan dasar hair 
tonic dan bahan aktif minyak kayu putih. Bahan dasar hair tonic berwarna bening 
sehingga warna yang dihasilkan pada formula 1,2 dan 3 merupakan hasil dari 
penambahan minyak kayu putih dengan konsentrasi yang semakin tinggi pada 
setiap formula.Pada penyimpanan hair tonic selama 14 hari terjadi perubahan 
warna pada formula 1,2 dan 3. Minyak kayu putih pada penyipanan yang lama 
akan mengalami oksidasi menjadi resin yang gelap  (Krisnaningrum, 2011 cit 
Tyler, 1981). 

Kayu putih merupakan tanaman aromatik (Meisarani & Ramadhania, 
2017).Kandungan 1.8 cineol dalam minyak kayu putih membuat minyak kayu 
putih memiliki bau yang kuat dan khas (aromatik).Hal tersebut menyebabkan hair 
tonic dengan bahan aktif minyak kayu putih ini memiliki bau yang didominasi oleh 
bau khas minyak kayu putih. Sedangkan untuk tingkatan bau pada formula 1,2 
dan 3 dikarenakan penambahan konsentrasi minyak kayu putih yang semakin 
tinggi  pada setiap formula. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui juga bahwa homogenitas dalam hal ini 
seluruh formula hair tonic dinyatakan homogen karena tidak terdapat butiran 
butiran pada pengamatan dengan kaca transparant. Dalam proses pembuatan 
hair tonic digunakan 2 fase yaitu fase air dan fase alkohol. PEG 40 hidrogenated 
castor oildan propilen glikol dilarutkan pada fase air karena kedua bahan tersebut 
mudah larut dalam air, sedangkan methyl peraben, minyak kayu putih, d-
phantenol dan menthol dilarutkan pada fase alkohol karena lebih mudah larut 
dalam alkohol. Oleh karena proses tersebut, sehingga hair tonic dapat 
menghasilkan larutan yang homogen. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, 
hair tonic dengan bahan aktif minyak kayu putih telah memenuhi syarat mutu hair 
tonicberdasarkan SNI 16-4955-1998 karena sesuai dengan ketentuan yaitu 
homogen dan bebas partikel asing. 

PH 

Seluruh formula hair tonic melewati batas syarat mutu hair tonicSNI 16-4955-
1998 yaitu sebesar 3-7.Namun dalam hal ini pH hair tonicformula 1, 2 dan 3 
diketahui bernilai 7,281, 7,122 dan 7,084 yang mana angka tersebut semakin 
menurun dan cukup mendekati pH yang disayaratkan. Dalam penelitian ini 
kelebihan nilai pH dipengaruhi oleh bahan dasar, sedangkan minyak kayu putih 
sebagai bahan aktif terbukti dapat menurunkan pH hair tonic dengan 
penambahan kosentrasi.Kelebihan pH yang tidak sesuai dengan syarat mutu hair 
tonic dapat membuat kulit menjadi lelah, kering, pecah-pecah, sensitive dan 
mudah infeksi.Namun kelebihan pH yang tidak terlalu tinggi masih dapat 
dinetralisir karena kulit memiliki mantel asam yang berfungsi menetralisir bahan 
kimia yang terlalu asam atau terlalu alkalis yang masuk ke kulit, dinetralisir 
mendekati pH fisiologis kulit sekitar 1 jam setelah aplikasi (Djajadisastra, 2007). 
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Viskositas 

Viskositas merupakan daya aliran molekul yang menyatakan kekentalan dalam 
system larutan (Nusmara, 2012).Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa 
terdapat peningkatan nilai viskositas dari formula 1 (2,5%), formula 2 (5%) dan 
formula 3 (7,5%), hal tersebut terjadi karena peningkatan konsentrasi bahan aktif 
hair tonic pada setiap formula. Formula 1 (2,5%) memiliki viskositas yang paling 
mendekatihair tonickontrol yang merupakan produk komersil dengan merek 
Good hair tonic yaitu sebesar 15,733cP dan juga masuk ke dalam rentan nilai 
viskositas penelitian sebelumnya sebesar 15,750 cP – 16,750 cP yaitu hair tonic 
dengan bahan aktif ekstrak kulit buah apel (Margaretha, 2015) 

B. Cemaran Mikroba Hair Tonic 

Salah satu syarat mutu hair tonic (SNI 16-4955-1998) adalah dilakukan uji 
cemaran mikroba. Hasil dari pengujian cemaran mikroba disajikan pada tabel 
berikut: 

Tabel 3. Hasil uji cemaran mikroba 

Formula 
hair 
tonic 

Keberadaan bakteri 
ALT 

(koloni/ml) Staphylococcus 
aureus  

Pseudomonas 
aeruginosa  

Pseudomonas 
mallei 

F0 Negatif Negatif Negatif 1 x 101 

F1 Negatif Negatif Negatif 1 x 101 

F2 Negatif Negatif Negatif 2 x 101 

F3 Negatif Negatif Negatif 2 x 101 

F4 Negatif Negatif Positif 0 

K Positif Positif - 0 

SNI Negatif Negatif - Maks 105 

 

Berdasarkan hasil identifikasi bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 
aeruginosa pada medium BAP dan MCA pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 
seluruh sampe hair tonic bebas atau negatif dari bakteri staphylococcus 
aureusdanpseudomonas aeruginosa. Namun pada pengujian baketeri 
pseudomonas aeruginosa formula 4 menggunakan medium BAP ditemukan 
koloni bakteri dengan dengan ciri-ciri warna keabuan, berbentuk bulat belah 
ketupat dan tepi tidak rata, sehingga dilakukan identifikasi lanjutan berupa uji 
gram dan uji biokimia. Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa 
koloni bakteri teridenfikikasi sebagai Pseudomonas mallei yang merupakan 
bakteri gram (-).Syarat mutu hair tonic menurut SNI 16-4955-1998 dinyatakan 
memenuhi apabila negatif bakteri staphylococcus aureus dan pseudomonas 
aeruginosa, sehingga berdasarkan hasil penelitian ini seluruh sample hair tonic 
memenuhi syarat tersebut. 

Hair tonic formula 4 merupakan hair tonic dengan tambahan minokxidil, dan tidak 
mengandung bahan aktif minyak kayu putih.Kandungan methyl peraben sebagai 
pengawet dalam hair tonic merupakan bahan yang aktif melawan jamur, namun 
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lemah melawan bakteri, terutama bakteri gram (-). Selain itu hair tonic formula 4 
memiliki nilai pH paling tinggi atau paling basa sebesar 7,997, aktivitas methyl 
peraben semakin menurun pada pH basa. Hal lain yang diindikasi menjadi 
penyebab tumbuhnya koloni pada formula 4 adalah bahwa baik bakteri gram 
negatif maupun positif, keduanya menyukai tempat yang bersifat basa 
(Djajadisastra, 2007). 

Pemerikasaan angka lempeng total menunjukkan bahwa seluruh contoh uji 
memiliki angka lempeng total atau angka kuman dibawah 105. Hal tersebut 
menandakan bahwa seluruh contoh uji hair tonic memenuhi syarat mutu 
berdasarkan SNI 16-4955-1998.Kandungan sineol sebagai komponen utama 
dalam minyak kayu putih memiliki manfaat sebagai antimikroba dan daya hambat 
terhadap pertumbuhan bakteri staphylococcus aureus (Efruan dkk, 2016), selain 
itu penambahan pengawet methyl peraben juga turut mendukung menekan 
angka cemaran mikroba hair tonic. 

C. Stabilitas Hair Tonic 

Untuk mengetahui stabilitas hair tonic (organoleptis, pH, dan viskositas) 
dilakukan pengujian cycling testdengan memberikan perubahan suhu rendah 
(4°C) dan tinggi (40°C) pada hair tonic selama 6 siklus pengujian (12 hari). 

Tabel 4. Stabilitas hair tonic setelah cycling test 

 
Organoleptis 

pH Viskositas (cP) 

Formula 
hair 
tonic 

Warna Bau Homogenitas 

Awal 
Setelah 

CT 
Awal 

Setelah 
CT 

Awal 
Setelah 

CT 
Awal 

Setelah 
CT 

Awal 
Setelah 

CT 

F0 B B  Alkohol  Alkohol H H 7,704 7,688 7,704 7,688 

F1 KM KM MKP* MKP* H H 7,281 7,188 7,281 7,188 

F2 K K MKP** MKP** H H 7,122 6,995 7,122 6,995 

F3 KH KH MKP*** MKP*** H E 7,084 6,954 7,084 6,954 

F4 B B  Alkohol  Alkohol H H 7,997 7,713 7,997 7,713 

SNI 16-4955-1998 3 – 7   

Produk komersil (Good hair tonic)   15,733 cP 

Keterangan:  B=Bening; KM=Kuning kemerahan; K=Kuning; KH=Kuning 
kehijauan; MKP= Minyak kayu putih; *=Aroma lemah; **=Aroma 
sedang; ****=Aroma kuat; H=Homogen; E=Endapan 

Stabilitas Organoleptis 

Hasil uji cylcling test menunjukkan bahwa seluruh sampel formula hair tonic stabil 
baik dalam segi warna, bau dan homogenitas, kecuali pada hair tonic formula 3 
terdapat endapan setelah dilakukan cycling test pada suhu tinggi (40°C).Hair 
tonic formula 3 merupakan hair tonic dengan konsentrasi minyak kayu putih 
terbesar (7,5%). Minyak kayu putih memiliki sifat mudah teroksidasi apabila 
terkena pengaruh sinar matahari, oksigen dan panas.Reaksi oksidasi dapat 
menyebabkan perubahan bau, warna dan timbulnya endapan (Jubaidah, 
2018).Pemberian suhu panaspada uji cycling testmenyebabkan timbulnya 
endapan pada hair tonic formula 3.Namun, setelah hair tonic tersebut didinginkan 
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pada suhu ruangan, hair tonic kembali homogen seperti semula.Pada 
pemeriksaan warna, cycling test tidak memberikan perubahan warna, perubahan 
warna terjadi karena lama penyimpanan hair tonic. 

Stabilitas PH 

Penyimpanan hair tonic pada suhu rendah (4°C) dan tinggi (40°C) selama 6 
siklus cycling test memberikan pengaruh pada stabilitas pH hair tonic. Nilai pH 
pada setiap formula mengalami penurunan, dimana penurunan terbesar terjadi 
pada formula 4 dan terkecil terjadi pada formula 0, namun penurunan tersebut 
tidak terlalu drastis berkisar antara 0,016-0,284. Pada formula 2 dan formula 3 
menunjukkan bahwa harga ph setelah cycling test turun menjadi 6,995 dan 6,954 
sehingga dapat memenuhi syarat mutu hair tonicSNI 16-4955-1998  yaitu 
sebesar 3-7.Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai pH adalah suhu. Pada 
penelitian ini suhu awal hair tonic saat pengujian pH sebelum cycling test adalah 
25°C, sedangkan pengukuran harga pH setelah cycling test adalah 23°C.  

Stabilitas Viskositas 

Selain penurunan pH, cycling test juga memberikan pengaruh pada viskositas 
hair tonicdimana pada hair tonicformula 1, 2, dan 3 terjadi penurunannilai 
viskositas. Penurunan nilai viskositas terbesar terjadi pada formula 3 (konsentrasi 
bahan aktif 7,5%), hal tersebut terjadi karena timbulnya endapan pada 
konsentrasi tersebut sehingga menyebabkan formula menjadi lebih encer. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian “Formulasi Hair Tonic Dengan Bahan Aktif Minyak 
Kayu Putih (Melaleuca sp)” dapat diambil kesimpulan bahws karakteristik hair 
tonicpada konsentrasi bahan aktif minyak kayu putih 2,5%, 5% dan 7,5% 
menunjukkan bahwa hair tonic secara berturut-turut berwarna bening, putih agak 
keruh dan putih keruh, beraroma khas minyak kayu putih lemah, sedang dan 
kuat serta memenuhi  syarat mutu hair tonic SNI 16-4955-1998 yaitu homogen 
dan bebas partikel asing serta negatif staphylococcus aureus dan pseudomonas 
aeruginosa dengan ALT kurang dari 105. Namun pH melewati batas syarat mutu 
dan hanya nilai viskositas formula 1 (2.5%) yang mendekati produk komersil. 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengujian cemaran mikroba 
candida albicans sesuai SNI 16-4955-1998 
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