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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Saat ini masyarakat mulai menaruh perhatian besar terhadap adanya 

senyawa kimia pada tumbuhan yang mudah menguap dan berbau wangi yaitu 

minyak atsiri. Minyak atsiri bukan merupakan zat kimia murni, tetapi 

mengandung campuran zat mudah menguap yang memiliki titik didih dan tekanan 

uap tertentu sehingga dipengaruhi oleh suhu. Pada mulanya istilah minyak atsiri 

atau minyak eteris adalah istilah yang digunakan untuk minyak mudah menguap 

dan diperoleh dari tanaman dengan cara destilasi uap. Destilasi didefinisikan 

sebagai pemisahan komponen-komponen suatu campuran dari dua jenis cairan 

atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap dari masing-masing zat tersebut. 

Berdasarkan prosedur yang dilakukan, destilasi dibagi menjadi destilasi air, uap 

dan air, dan uap (Guenther, E., 1987).  

Destilasi uap dan air dipilih dalam penelitian ini dikarenakan pada destilasi 

ini alat yang digunakan menggunakan biaya yang relatif murah dan sederhana, 

sehingga dapat dipraktekkan langsung oleh masyarakat luas. Metode ini lebih baik 

digunakan bila dibandingkan dengan destilasi air karena menghasilkan rendemen 

minyak tinggi dan kualitas yang lebih baik serta proses penguapan lebih cepat 

sehingga waktu penyulingan lebih singkat (Guenther, E., 1987). Hasil destilasi 

adalah minyak atsiri yang salah satu kegunaannya adalah sebagai penolak gigitan 

nyamuk. 

Nyamuk adalah salah satu dari sekian banyak keragaman fauna di 

Indonesia. Nyamuk adalah hewan yang bisa jadi menguntungkan dan bisa juga 

merugikan. Nyamuk menjadi rantai makanan spesies lain seperti kodok, cicak, 

bahkan ikan-ikan kecil sehingga tercapai kesetimbangan alam. Akan tetapi 

nyamuk bisa menjadi sangat merugikan akibat dari gigitan yang ditimbulkan. 

Nyamuk dapat menyebabkan penyakit malaria, serta beberapa macam penyakit 

lainnya misalnya demam kuning (Yellow fever), demam dengue (Dengue fever), 

demam berdarah (Haemorrhagic fever), dan filariasis. Untuk mencegah terjadinya 

penyakit 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

2 
 

berbahaya ini maka masyarakat dianjurkan menggunakan repellent (Heru, A., 

1995). 

Repellent adalah bahan kimia yang digunakan sebagai penolak, baik itu 

untuk serangga maupun hewan lainnya (Subiyakto S, 1991). Produk repellent 

tidak hanya berbentuk lotion, tetapi ada juga yang berbentuk spray (semprot) 

sehingga penggunaannya dengan mengoleskan atau menyemprotkan bahan 

tersebut ke kulit. Penggunaan repellent memang identik dengan bahan 

kimia/sintesis, karena memang produk repellent umumnya mengandung bahan 

kimia yang dijual di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu contoh bahan 

aktif yang paling sering digunakan untuk repellent di Indonesia adalah N,N-

diethyl-3-methylbenzamide (DEET). Adapun penggunaan agen-agen kimia ini 

bagaikan pisau bermata dua, artinya dalam satu sisi dapat menguntungkan dan 

satu sisi lainnya dapat merugikan. Dampak negatif dari penggunaan repellent 

kimia ini perlu dihindarkan. Salah satu alternatif yang perlu dicoba adalah 

penggunaan repellent alami. Pemanfaatan tumbuhan yang mengandung zat anti 

nyamuk perlu dikembangkan di wilayah Indonesia yang sangat kaya akan 

keanekaragaman floranya ini. Repellent alami/nabati adalah bahan yang 

digunakan sebagai penolak nyamuk atau serangga dan berasal dari tumbuhan. 

Dewasa ini sudah banyak penelitian-penelitian yang menemukan senyawa-

senyawa yang terkandung dalam tumbuhan yang dapat digunakan sebagai penolak 

nyamuk ataupun serangga lainnya, salah satunya yaitu tanaman kenanga 

(Cananga odorata) dan jeruk nipis (Citrus aurantifolia). 

Tanaman kenanga (Cananga odorata) termasuk dalam famili Annonaceae. 

Tanaman kenanga dahulu tumbuh liar di jalanan akan tetapi sekarang sudah mulai 

jarang ditemukan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Shinta (2010) 

membuktikan bahwa dari ke 4 tanaman yang diuji, minyak atsiri bunga kenanga 

20% v/v mempunyai potensi yang paling baik dan dapat dikembangkan sebagai 

repellent. Sari, G.W.P., dan Supartono (2014) juga menyimpulkan bahwa lotion 

minyak kenanga dapat digunakan sebagai repellent atau penolak serangga, namun 

belum efektif. Hal ini dikarenakan nilai daya repellent pada rata-rata enam jam 

masih kurang dari 90%. Hasil ekstraksi minyak kenanga dapat menghasilkan 

beberapa senyawa seperti linalool dan geraniol, dengan aroma yang sangat
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menyengat dan tidak disukai oleh serangga, sehingga dapat digunakan sebagai 

repellent alami untuk menolak serangga seperti nyamuk dan lalat. 

Tanaman jeruk nipis (Citrus aurantifolia) termasuk dalam famili Rutaceae. 

Minyak atsiri dari jeruk banyak digunakan sebagai pengharum ruangan, parfum 

dan penambah cita rasa makanan. Menurut penelitian yang dilakukan Soonwera, 

M., (2015) yang membandingkan delapan jenis minyak atsiri dari berbagai jenis 

tanaman Citrus, membuktikan bahwa minyak atsiri dari Citrus aurantifolia  

memiliki kemampuan repellent (dalam menit) tertinggi yaitu 98,5% untuk Aedes 

aegypti dan 98,3% untuk Cx. quinquefasciatus sehingga efektif digunakan sebagai 

repellent dibandingkan dengan yang lainnya.  Hal ini dikarenakan kulit buah jeruk 

nipis mengandung senyawa limonen dan sitronelal yang baunya harum untuk 

manusia tetapi tidak disukai serangga sehingga serangga akan menjauh (Jacob, D., 

2014).   

Daya perlindungan terhadap serangga ini masih dapat dikatakan belum 

maksimal, maka dari itu banyak peneliti menyarankan adanya penelitian 

mengenai pencampuran kedua jenis minyak atsiri untuk meningkatkan efek 

sinergisnya. Hal ini penting untuk menggantikan repellent kimia yang masih 

digunakan oleh masyarakat (Nerio, L.S., et al., 2010). Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Hapsari, I., et al., (2014) membuktikan bahwa kombinasi minyak 

atsiri bunga kenanga dan herba kemangi dalam sediaan gel memiliki daya repelan 

lebih rendah dibandingkan minyak atsiri herba kemangi yang digunakan secara 

tunggal. Kristiana L., (2013) juga melakukan penelitian yang mengkombinasikan 

minyak atsiri jeruk nipis dan serai dalam sediaan gel dan membuktikan bahwa 

kombinasi minyak atsiri jeruk nipis 7,5% dan serai 2,5% memiliki rerata waktu 

penolakan terbaik. Penelitian terdahulu mengenai pencampuran minyak atsiri 

bunga kenanga (Cananga odorata) dan kulit buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 

sebagai bahan aktif repellent belum ada, oleh karena itu dilakukan penelitian 

mengenai uji efektivitas kombinasi keduanya sebagai bahan aktif insect repellent 

terutama nyamuk dan pada penelitian ini digunakan tikus (Rattus novergicus) 

yang telah dicukur bulunya berukuran 5 X 5 cm sebagai hewan uji.
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1. Berapa rendemen minyak atsiri bunga kenanga (Cananga odorata) 

dan kulit buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia) yang diperoleh dari 

proses destilasi uap dan air ? 

2. Bagaimana aktivitas insect repellent minyak atsiri bunga kenanga 

(Cananga odorata), kulit buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia), dan 

kombinasinya ? 

3. Apa kandungan senyawa dalam minyak atsiri bunga kenanga 

Cananga odorata) dan kulit buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah rendemen minyak 

atsiri bunga kenanga (Cananga odorata) dan kulit buah jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia) yang diperoleh dari proses destilasi uap dan air.  

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya aktivitas insect 

repellent minyak atsiri bunga kenanga (Cananga odorata), kulit buah 

jeruk nipis (Citrus aurantifolia), dan kombinasinya. 

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui senyawa yang terkandung 

dalam minyak atsiri bunga kenanga (Cananga odorata) dan kulit buah 

jeruk nipis (Citrus aurantifolia). 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Minyak atsiri bunga kenanga (Cananga odorata) mengandung linalool dan 

geraniol dan kulit buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia) mengandung limonen dan 

sitronelal sehingga memiliki aktivitas sebagai insect repellent, sedangkan 

kombinasi keduanya diduga memiliki aktivitas yang sinergis.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi kepada masyarakat pengaruh pemberian minyak 

atsiri kombinasi bunga kenanga (Cananga odorata) dan kulit buah jeruk nipis 

(Citrus aurantifolia) yang dapat digunakan sebagai insect repellent yaitu nyamuk. 


