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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan 

virus dengue. Virus dengue termasuk ke dalam famili Flaviri-dae dan genus 

Flavivirus, terdiri dari 4 serotipe yaitu Den-1, Den-2, Den3 dan Den-4. Virus 

dengue ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Di 

Indonesai terdapat 457 spesies nyamuk, diantaranya 80 spesies Anopheles, 

125 Aedes, 82 Mansonia dan sisanya tidak begitu menggangu, dimana yang 

menjadi vektor primer penyebab DBD yaitu Aedes aegypti dan juga Aedes 

albopictus, Aedes polynesiensis, Aedes scutellaris serta vektor sekunder yaitu 

Aedes (Finlaya) niveus (WHO, 2009). Faktor yang mempengaruhi munculnya 

DBD antara lain rendahnya status kekebalan tubuh  kelompok masyarakat dan 

kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan 

nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan (Mubin, 2009).  

Kementrian Kesehatan RI tahun 2016 mencatat jumlah penderita DBD di 

Indonesia pada bulan Januari-Februari 2016 sebanyak 8.487 orang penderita 

dengan jumlah kematian 108 orang. Golongan terbanyak yang mengalami 

DBD yaitu pada usia 5-14 tahun mencapai 43,44% dan usia 15-44 tahun 

mencapai 33,25%. 

Pencegahan yang dapat dilakukan sebagai perlindungan terhadap 

gigitan nyamuk medapat dilakukan dengan menggunakan semprotan (spray), 

obat nyamuk bakar (coil), atau repelan. Repelan yang dijual dipasaran 

mengandung bahan kimia yang beranekaragam, salah satunya adalah N,N-

dietil-3-metil-benzamida (DEET). Suatu penelitian yang dilakukan olehn 

American Academy of Paediatric pada tahun 2003 menyatakan bahwa lotion  

yang mengandung 10% DEET hanya efektif dalam waktu 2 jam, sedangkan 

yang mengandung 24% DEET hanya dapat bertahan selama 5 jam. Di 

Indonesia, lotion anti nyamuk yang mengandung DEET 10-15% diklaim oleh 

produsennya (pada kemasan) dapat bertahan selama 6-8 jam (Susilowati, 

2007; Kurniawati,2007) Peraturan pemerintah melalui Komisi Pestisida
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Departemen Pertanian (1995) mensyaratkan bahwa suatu lotion anti nyamuk 

dapat dikatakan efektif apabila daya proteksinya paling sedikit 90% dan 

mampu bertahan selama 6 jam (Komisi Pestisida Departemen Pertanian, 

1995). 

DEET memiliki sifat negatif antara lain bersifat iritan terhadap kulit 

dan membahayakan bagi pemakainya. Untuk meminimalisir dampak negatif 

yang ditimbulkan dari repelan  yang mengandung DEET, maka dilakukan 

penelitian yang  dapat menjadi alternatif untuk mengganti DEET dengan 

menggunakan bahan yang bersumber dari alam. Bahan alam diketahui lebih 

mudah untuk  terdegradasi di dalam tanah dan bersifat ramah lingkungan, 

salah satunya adalah senyawa-senyawa hasil alam misalnya minyak atsiri. 

Pada repelan yang mengandung minyak atsiri,  akan mengeluarkan  

bau yang terkandung dalam minyak atsiri tersebut dan meresap ke pori-pori 

kulit  karena panas tubuh dan lingkungan, sedangkan minyak atsirinya 

menguap ke udara. Bau ini akan terdeteksi oleh reseptor kimia yang terdapat 

pada antena nyamuk dan diteruskan ke impuls saraf, direspon ke dalam otak 

sehingga nyamuk akan mengekspresikan diri untuk menghindar (Zulkarnain et 

al., 2013). 

Fungsi minyak atsiri pada tanaman adalah memberi bau, misal pada 

bunga untuk membantu penyerbukan, pada buah untuk media distribusi ke 

biji, sementara pada daun dan batang minyak atsiri dapat berfungsi sebagai 

penolak serangga. Dalam hal ini, minyak atsiri merupakan bahan aktif yang 

mempunyai kemampuan untuk menolak serangga (nyamuk) mendekati 

manusia, mencegah terjadinya kontak langsung antara nyamuk dan manusia, 

sehingga manusia terhindar dari penularan penyakit akibat gigitan nyamuk. 

Minyak atsiri mudah menguap jika diaplikasikan secara langsung diatas 

permukaan kulit, maka diformulasikan dalam sediaan losion untuk 

memudahkan konsumen dalam pengaplikasiannya sebagai anti nyamuk. 

Losion adalah emulsi cair yang terdiri dari fase minyak dan fase air 

yang distabilkan oleh emulgator, mengandung satu atau lebih bahan aktif di 

dalamnya. Losion dimaksudkan untuk pemakaian luar kulit sebagai pelindung. 

Konsistensi yang berbentuk cair memungkinkan pemakaian yang cepat dan 
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merata pada permukaan kulit, sehingga mudah menyebar dan dapat segera 

kering setelah pengolesan serta meninggalkan lapisan tipis pada permukaan 

kulit (Lachman et al., 1994; Fahrauk et al., 2010). 

Repelan dikatakan baik bilamana nyaman digunakan di kulit tubuh, 

tidak menimbulkan rasa panas atau terasa lengket di kulit, dapat melindungi 

kulit lebih lama sebagai repelan karena bahan aktifnya terurai secara perlahan, 

praktis penggunaannya, alami, aman dan bebas racun, tidak menyebabkan 

iritasi, ramah lingkungan dan tidak menimbulkan efek samping serta dibuat 

dari bahan yang berkualitas baik (Shinta, 2010). 

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan formulasi sediaan lotions 

repelan menggunakan tanaman lavender (Lavandula angustifolia) dengan 

variasi kadar dan menggunakan kulit buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 

dengan fase minyak yaitu VCO (Virgin Coconut Oil). Hasil yang didapatkan 

masih kurang evektif dikarenakan dengan formula tersebut minyak atsiri lebih 

cepat menguap dan tidak tahan lama di kulit, sehingga efektifitasnya kurang 

baik. Oleh sebab itu dilakukan formulasi menggunakan bahan aktif lain yang 

mana diharapkan dapat meningkatkan efektifitas sediaan sehingga lebih tahan 

lama di kulit. Bahan aktif yang digunakan pada formulasi yaitu kombinasi 

antara minyak kenanga dan minyak nilam. 

Komponen utama penyusun minyak kenanga (Cananga odorata) 

adalah caryophyllene (36,44%), β-linalool (5,97%), α-caryophyllene (9,61%), 

germacrene D (17,23%), dan benzyl benzoate (7,18%) yang menghasilkan 

aroma yang menyengat dan tidak disukai oleh serangga (Pujiarti Rini dkk, 

2015). Analisis komponen penyusun minyak kenanga menggunakan 

spektrofotometer IR dan Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS) 

menunjukkan adanya senyawa trans-caryophyllene sebesar 39,07% sebagai 

senyawa utama minyak kenanga. Minyak kenanga memiliki daya repellent 

mencapai 90,58% pada formula lotion dengan konsentrasi minyak kenanga 

2,5%, sehingga minyak kenanga dapat digunakan sebagai repellent atau 

penolak serangga ( Supartono & Sari, 2014).  

Komponen mayor penyusun minyak atsiri nilam (Pogostemon cablin 

B.)   antara lain patchouli alkohol dan komponen minor antara lain kariofilen, 
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patchoullen, α-guaiene, syechellen.  Dengan jumlah minyak nilam sebanyak 

17,5gr dengan  rendemen 3,3634%, identifikasi dengan GC-MS menunjukkan 

adanya 39 senyawa dalam minyak nilam dengan senyawa utama adalah 

patchouli alkohol 54,47% sehingga memiliki aktivitas repellent 

(Gokulakrishnan, 2013). Minyak nilam denagn konsentrasi 55% v/v sebanyak 

0,1 ml untuk setiap 30 cm2 luas permukaan kulit akan mampu menolak 

gigitan nyamuk  sebesar 97,6% selama 3 jam. Sedangkan untuk jam ke 4, ke 5 

dan ke 6 potensi daya repelan akan menurun yaitu 91,2%; 88,4% dan 79,2% 

(Sulastri, 2004).  Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Gabriella 

Septiana Suryadi pada tahun 2015 menunjukan bahwa dengan kadar minyak 

nilam 1% dalam sediaan losion dapat menghasilkan daya proteksi sebesar 

58% (Gabriella, 2015).  

Berdasarkan beberapa teori dan kajian diatas, dilakukan penelitian 

dengan membuat formulasi sedian losion repelan menggunakan kombinasi 

bahan aktif minyak kenanga (Cananga odorata) dan minyak nilam 

(Pogostemon cablin B.) untuk mengetahui daya proteksi terhadap gigitan 

nyamuk. Pengkombinasian dengan minyak nilam dilakukan selain karena 

memiliki aktivitas repelan, minyak nilam juga memiliki daya menguap yang 

rendah sehingga dapat digunakan sebagai zat pengikat. Hal ini dapat menahan 

penguapan dari bahan aktif yang digunakan dan diharapkan kombinasi 

keduanya dapat menhasilkan aktivitas repelan yang lebih baik dan memilik 

efek dengan khasiat yang sinergis bahkan potensiasi terhadap pencegahan 

gigitan nyamuk.  

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aktivitas losion yang mengandung minyak kenanga (Cananga 

odorata) ( 2,5%, 5%, 7,5%) dan minyak nilam (Pogostemon cablin B.) 1% 

terhadap aktivitas penolakan nyamuk Aedes aegypti betina? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui aktivitas losion yang mengandung minyak kenanga (Cananga 

odorata) ( 2,5%, 5%, 7,5%) dan minyak nilam (Pogostemon cablin B.) 1% 

terhadap aktivitas penolakan nyamuk Aedes aegypti betina. 
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1.4 Hipotesis 

Aktivitas daya repelan losion yang mengandung kombinasi minyak 

kenanga (Cananga odorata) ( 2,5%, 5%, 7,5%) dan minyak nilam 

(Pogostemon cablin B.) 1% terhadap aktivitas penolakan nyamuk Aedes 

aegypti betina dengan kadar yang semakin tinggi akan menghasilkan aktivitas 

yang semakin baik. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Kombinasi minyak nilam (Pogostemon cablin B.) dan minyak kenanga 

(Cananga odorata) diharapkan dapat menjadi bahan alternatif untuk 

mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. 

2. Memberikan informasi tentang formulasi terbaik minyak nilam 

(Pogostemon cablin B.) dan minyak kenanga (Cananga odorata) untuk 

mencegah gigitan nyamuk 

 


