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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tumbuhan mampu membuat suatu produk dari hasil metabolisme dalam 

tubuhnya, yang disebut metabolit. Metabolit yang dihasilkan tumbuhan dibagi menjadi 

dua yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Berbeda dengan metabolit primer 

yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel, metabolit sekunder 

digunakan untuk mempertahankan tumbuhan dari serangan herbivora dan patogen serta 

digunakan untuk berinteraksi dengan organisme lainnya (Tiwari and Rana, 2015 dan 

Kabera et al., 2014). Metabolit sekunder dapat terkandung dalam komponen menguap 

yang disebut minyak atsiri. Minyak ini memiliki banyak manfaat bagi manusia, maka 

untuk memperolehnya dapat digunakan berbagai metode ekstraksi, diantaranya 

destilasi/penyulingan, ekstraksi karbondioksida superkritis, dan ekstraksi menggunakan 

pelarut tertentu (Wink, 2015 dan Christaki et al., 2012). 

Destilasi telah digunakan sejak lama karena kemudahan metodenya serta biaya 

yang efektif dibanding metode lainnya. Metode ini digunakan untuk memisahkan suatu 

senyawa campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya, namun dalam 

destilasi tanaman, uap air berperan masuk ke dalam jaringan tanaman dan menguapkan 

minyak atsiri bersama uap air. Terdapat 3 macam metode destilasi yaitu destilasi air, 

destilasi uap dan air, serta destilasi uap. Pada penelitian ini digunakan metode destilasi 

uap dan air, dimana bahan dan air dipisahkan oleh saringan berlubang dalam satu ketel. 

Metode ini dipilih karena memiliki keuntungan dibandingkan destilasi air, diantaranya 

bahan yang disuling tidak akan gosong, kualitas minyak yang lebih baik, serta 

rendemen minyak yang lebih banyak (Guenther, 1987). 

Berbagai kandungan senyawa metabolit sekunder dalam minyak atsiri yang 

diperoleh dengan metode destilasi dikelompokkan menjadi golongan terpenoid, 

hidrokarbon alifatis dengan berat molekul rendah seperti fenol dan aldehid aromatis. 

Senyawa-sewawa tersebut bermanfaat dalam bidang farmasi diantaranya sebagai 

aromaterapi, antimikroba, antioksidan, serta penolak/pengusir serangga. Senyawa 

seperti eugenol, limonene, terpinolene, citronellal, dan camphor yang terkandung 

dalam minyak atsiri menunjukkan aktivitas penolakan pada nyamuk dan serangga 
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penggigit lainnya, sehingga dapat dijadikan alternatif penolak nyamuk pengganti bahan 

kimia sintetis. Lantana camara, Cymbopogon nardus, dan Azadirachta indica adalah 

contoh tumbuhan yang mengandung minyak atsiri dengan aktivitas penolak nyamuk 

(Christaki et al., 2012 dan Kalita et al., 2013). 

Nyamuk adalah salah satu jenis serangga penghisap darah yang juga berperan 

sebagai vektor penyakit. Melalui gigitannya, berbagai mikroba dapat masuk ke tubuh 

manusia dan menyebabkan penyakit seperti Chikungunya, Demam Berdarah Dengue 

(DBD), Demam Kuning, malaria dan filariasis (Gandahusada dkk., 1998 dan Gubler, 

2009). Maka untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut, dapat digunakan obat 

penolak serangga (insect repellent) untuk mencegah gigitan nyamuk pada manusia 

(KEMENKES RI, 2011). 

Penolak serangga atau insect repellent dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu 

repellent fisik, sintetis, dan alami. Dari 3 kategori tersebut, repellent sintetis dengan 

kandungan bahan kimia seperti DEET merupakan repellent yang terbukti paling ampuh 

untuk mencegah gigitan serangga, namun di sisi lain dapat merugikan kesehatan manusia 

(Katsambas et al., 2015). Untuk itu, penggunaan repellent alami dari minyak atsiri tanaman 

dapat dijadikan alternatif yang dianggap lebih aman. Komponen minyak atsiri yang 

menguap bekerja dengan cara memblokir reseptor bau pada serangga sehingga ia tidak 

dapat membaui target host (inang, seperti manusia) secara normal (Maia et al., 2011). 

Pada peneletian ini dilakukan ekstraksi minyak atsiri dari daun sirih (Piper betle) 

dan daun kemangi (Ocimum basilicum) dengan metode destilasi uap dan air untuk diuji 

aktivitasnya sebagai insect repellent terhadap nyamuk. Kedua tanaman ini dipilih 

karena mudah ditemukan dan dibudidayakan serta telah diketahui mengadung minyak 

atsiri yang bermanfaat dalam bidang kesehatan. Pada penelitian yang dilakukan 

sebelumnya rendemen yang dihasilkan dari destilasi uap dan air dari daun sirih adalah 

0,27 % v/b, sedangkan rendemen yang dihasilkan dari destilasi uap dan air daun 

kemangi 0,26 % v/b (Nurhidayati, 2012; Fajarini dan Murrukmihadi, 2015). Dari 

literatur yang ada, minyak atsiri tumbuhan sirih terdapat senyawa golongan fenol 

seperti safrol dan eugenol yang mempunyai aktivitas penolak serangga dan insektisida 

(Mohottalage et al., 2007 dan Mahesh and Chandrashekar, 2010). Sedangkan pada 

minyak atsiri dari genus Ocimum termasuk O. basilicum mengandung komponen 

seperti sitral, eugenol dan linalool yang memiliki aktivitas penolakan terhadap beberapa 
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jenis nyamuk (Maia et al., 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

banyaknya rendemen minyak atsiri yang dihasilkan dengan metode destilasi uap 

dan air, serta membuktikan adanya aktivitas minyak atsiri dari kedua tumbuhan 

tersebut baik sendiri maupun kombinasinya sebagai insect repellent. Pengujian 

aktivitas insect repellent pada penelitian ini dilakukan terhadap nyamuk Aedes aegypti 

menggunakan subyek uji berupa hewan, yaitu tikus (Rattus novergicus). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa rendemen minyak atsiri daun sirih (Piper betle) dan daun kemangi 

(Ocimum basilicum) yang dihasilkan dengan metode destilasi uap dan air? 

2. Bagaimana aktivitas minyak atsiri daun sirih (Piper betle), daun kemangi 

(Ocimum basilicum), dan kombinasinya sebagai insect repellent terhadap 

nyamuk? 

3. Apa saja kandungan senyawa kimia dalam minyak atsiri daun sirih (Piper betle) 

dan daun kemangi (Ocimum basilicum)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memperoleh data rendemen minyak atsiri daun sirih (P. betle) dan daun kemangi 

(O. basilicum) yang dihasilkan dengan metode destilasi uap dan air. 

2. Memperoleh data aktivitas minyak atsiri daun sirih (P. betle), daun kemangi (O. 

basilicum), dan kombinasinya sebagai insect repellent terhadap nyamuk. 

3. Memperoleh data kandungan senyawa kimia dalam minyak atsiri daun sirih 

(Piper betle) dan daun kemangi (Ocimum basilicum). 

1.4 Hipotesis 

Minyak atsiri daun sirih (P. betle) mengandung eugenol dan safrol, sedangkan 

minyak atsiri daun kemangi (O. basilicum) mengandung eugenol, sitral dan linalool. 

Sehingga masing-masing minyak atsiri memiliki aktivitas insect repellent, sedangkan 

kombinasi dari keduanya diduga memiliki aktivitas yang sinergis. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Metode destilasi uap dan air dapat dijadikan salah satu metode yang efisien untuk 

memperoleh minyak atsiri dari suatu tumbuhan. 

2. Minyak atsiri daun sirih (Piper betle) dan daun kemangi (Ocimum basilicum) 

diharapkan dapat menjadi alternatif untuk mencegah gigitan nyamuk penyebab 

penyakit. 


