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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 Demam berdarah merupakan penyakit yang banyak dijumpai di daerah 

tropis khususnya Indonesia, yang mana pada Januari-Februari 2016 sebanyak 

8.487 orang penderita dengan jumlah kematian 108 orang (Depkes RI, 2016). 

Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk. Untuk 

mengatasi penyebaran virus dengue oleh nyamuk dapat dilakukan beberapa cara 

seperti memutus mata rantai penyebarannya dengan memberantas sarang nyamuk 

atau dengan melindungi diri dari gigitan nyamuk. Perlindungan diri terhadap 

nyamuk yang umum digunakan oleh masyarakat yaitu repelan cobtohnya obat 

nyamuk bakar, spray, elektrik, dan losion.  

 Sediaan losion repelan yang banyak beredar dipasaran mengandung bahan 

aktif DEET. DEET merupakan bahan sintetik yang apabila digunakan secara terus 

menerus akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti hipersensitivitas dan 

iritasi pada kulit (Islam dkk., 2016). Oleh karena itu masyarakat mulai mencari 

alternatif lain dari bahan alami dan lebih aman untuk digunakan. Salah satu 

alternatif yang dapat dijadikan pilihan yaitu menggunakan minyak atsiri. Minyak 

atsiri apabila digunakan secara langgung akan mudah menguap. Sehinnga 

penggunaan dari minyak atsiri sebagai repelan dapat diaplikasikan dalam bentuk 

sediaan losion agar memiliki efek perlindungan yang cukup lama terhadap gigitan 

nyamuk. 

Minyak atsiri yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kombinasi dari 

minyak kenangan dan minyak nilam sebagai bahan aktif. Kedua bahan aktif 

tersebut sama-sama memiliki efek sebagai repelan. Pada penelitian terkait 

penggunaan minyak nilam dalam sediaan losion sebagai repelan 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%. Sedangkan minyak kenanga memiliki daya repelan mencapai 

90,58% dengan konsentrasi minyak kenanga 2,5% (Supartono & Sari, 2014).
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Berdasarkan acuan di atas, kombinasi dari kedua bahan aktif tersebut 

diharapkan dapat menhasilkan sediaan losion yang lebih baik dan memilik efek 

repelan dengan khasiat yang sinergis bahkan potensiasi terhadap pencegahan 

gigitan nyamuk. Formulasi sediaan ini menggunakan beberapa variasi konsentrasi 

minyak kenanga mulai dari 2,5%, 5% hingga 7,5% dan juga kombinasi dengan 

minyak nilam 1%. Peningkatan konsentrasi pada minyak kenanga dan kombinasi 

dengan minyak nilam tersebut diharapkan dapat menghasilkan daya sebagai 

repelan yang lebih tinggi pula. Selain itu penggunaan minyak nilam yang 

berfungsi juga sebagai fiksatif dari minyak atsiri sehingga dapat lebih lama 

melekat dikulit dan efektifitasnya juga semakin baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  1 Kerangka konseptual 

Demam berdarah merupakan penyakit yang banyak dijumpai di daerah tropis 
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