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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimental yang bertujuan 

untuk mengetahui aktivitas losion kombinasi minyak kenangan (Cananga 

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

terhadap nyamuk Aedes aegypti. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk 

mengetahui formula losion dengan konsentrasi terbaik sebagai repelan terhadap 

nyamuk Aedes aegypti. 

4.2  Variabel Penelitian  

Adapun variabel penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : 

4.2.1  Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah minyak kenangan (Cananga 

odorata) (2,5%, 5%, 7,5%) serta periode waktu pada uji aktivitas repelan 

4.2.1 Variabel Tergantung  

Variable terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas sediaan losion 

repelan dengan  kombin0asi minyak kenanga dan minyak nilam sebagai repelan 

pada nyamuk Aedes aegypti. 

4.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi : 

a. Losion dalam penelitian ini adalah losion repelan kombinasi minyak kenanga 

dan minyak nilam. Losion sendiri merupakan sediaan yang berupa suspensi, 

emulsi atau larutan dengan atau tanpa zat aktif di dalamnya, digunakan secara 

topikal yang konsistensinya memungkinkan merata dengan cepat saat 

pemakaian sehingga cepat kering dan meninggalkan lapisan tipis dari 

komponen zat aktif pada permukaan kulit (Ansel, 1989).  

b. Nyamuk Aedes aegypti dewasa betina adalah nyamuk Aedes aegypti yang 

berumur 3-5 hari dan siap untuk bertelur. 

c. Daya proteksi adalah aktivitas repelan yang ditunjukkan oleh losion kombinasi 

minyak kenanga dan  minyak nilam untuk mencegah menempelnya nyamuk 

Aedes aegypt 
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4.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017 sampai dengan April 

2017 , bertempat di Laboratorium Farmasetika Sediaan Farmasi Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

4. 5 Populasi dan Sampel  

4.5.1 Populasi Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nyamuk betina Aedes 

aegypti dewasa yang steril belum pernah mengigit diambil dari Laboratorium 

Entomologi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Surabaya. 

4.5.2 Sampel Penelitian  

Sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah nyamuk betina Aedes aegypti 

dewasa steril yang belum pernah mengigit. Nyamuk tersebut berumur 3-5 hari 

yang diambil secara random dari populasi nyamuk Aedes aegypti. Pada penelitian 

ini diperoleh larva instar IV dari Laboratorium Entomologi Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur, kemudian dikembangbiakan untuk menjadi nyamuk dewasa 

pada Laboratorium Steril Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang. Jumlah nyamuk yang dibutuhkan sebanyak 

200 ekor  nyamuk betina Aedes aegypti. 

a. Kriteria inklusi  

 Nyamuk betina Aedes aegypti dewasa steril. 

 Nyamuk yang dapat terbang. 

 Nyamuk berusia 3-5 hari. 

 Nyamuk sudah dipuasakan selama 12 jam.  

b. Kriteria ekslusi  

 Nyamuk yang mati sebelum perlakuan. 

c. Besar Sampel  

Sesuai pedoman standar uji repelan setiap kurungan uji berisi 200 ekor 

nyamuk betina Aedes aegypti, dilakukan minimal 3 kali replikasi pada setiap 

formula sediaan maupun kontrol negatif dan positif (WHO, 2009).  
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Tabel IV. 1  Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian setiap Formula 

Perlakuan  Jumlah Nyamuk (Ekor) 

Ulangan I 200 

Ulangan II 200 

Ulangan III 200 

Jumlah Nyamuk yang 

digunakan  

600 

d. Kriteria Nyamuk 

 Nyamuk Aedes Aegypti dewasa steril (belum pernah menghisap darah) umur 

3-5 hari. 

 Nyamuk Aedes Aegypti yang tidak membawa virus Dengue. 

 Nyamuk dengan jenis kelamin betina. 

e. Kriteria Probandus 

Penelitian ini membutuhkan seorang relawan coba. Relawan akan 

menggunakan losion repelan pada lengan bawah tangan kanan dan kiri 

untuk kemudian dilakukan uji secara langsung terhadap paparan nyamuk. 

Menurut WHO (2009) relawan memiliki syarat tertentu yang harus 

dipenuhi, yaitu:  

 Usia 18–55 tahun  

 Tidak memiliki penyakit immunocompromised  

 Tidak sensitif atau tidak memiliki alergi terhadap gigitan nyamuk  

   Bukan wanita hamil atau menyusui  

   Bukan perokok atau tidak mengonsumsi tembakau 

Persetujuan sebagai relawan maka sebelumnya relawan menandatangani 

informed consent setelah diberikan penjelasan oleh peneliti mengenai gambaran 

penelitian.  
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Diagram Perlakuan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Diagram Perlakuan 

4.6     Prosedur Penelitian  

4.6.1 Bahan 

Bahan penelitian yang digunakan yaitu minyak kenanga dan minyak nilam 

yang diperoleh dari Lansida group sebagai bahan aktif, dan bahan tambahannya 

adalah  Asam stearat, Trietanolamin (TEA), VCO, Setil alkohol, Gliserin, 

Nipagin, Nipasol, BHT, BHA, Na-EDTA dan Aquadest.  

4.6.2 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu untuk 

pembuatan sediaan  losion repelan antara lain yaitu timbangan analitik, gelas 

ukur, beaker glass, shaker digital, mixer,hot plate, pipet tetes, gelas arloji 

setangkup, sudip, dan alat-alat gelas. Evaluasi sediaan digunakan alat pH meter, 

peralatan  uji daya sebar, peralatan uji viskositas (Brookfield). Uji aktivitas 

dioleskan 1g pada 

lengan tangan kiri 

Kontrol Positif 

(DEET) 

Kontrol Negatif (basis 

setil alkohol) 

Formula sediaan dioleskan 1g pada 

lengan tangan kanan  

Diuji Masing-masing uji 

berisi 200 nyamuk 

pada kandang  
Dimulai dari jam ke 0 

(dengan 3 menit 

pemaparan dan jeda 

tiap jam 30 menit)  

Hitung nyamuk 

yang hinggap 

Hitung daya 

proteksi 
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menggunakan alat yaitu kandang nyamuk, aspirator, serta alat-alat untuk 

pengembangbiakan nyamuk. 

4.6.3 Metode kerja 

Pada penelitian ini dilakukan  pembuatan 3 formulasi sediaan losion 

repelan dengan konsentrasi masing-masing bahan aktif minyak kenanga  (2,5%, 

5%, 7,5%)  dan  minyak  nilam  (1%). Terdapat 3 formula losion repelan yang 

akan di evaluasi yaitu, uji aktivitas sediaan losion repelan. 

4.6.4 Skema Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Skema Kerja 

 

4.7   Rancangan Formula 

4.7.1  Komposisi Formula  

 

Tabel IV. 2 Rancangan Formulasi 

No Bahan Fungsi Penggunaan (%) 

Pembuatan sediaan losion repelan kombinasi minyakkenanga (2.5%, 5%, 7,5%) dan 

minyak nilam (1%)  

Formula 1 dengan 

kadar 

minyak kenanga 2,5% 
 

Formula 2 dengan 

kadar 

minyak kenanga 5% 
 

Formula 3 dengan 

kadar 

minyak kenanga 7,5% 
 

Uji aktivitas  

sediaan 

Analisis Data 

Evaluasi Sediaan 
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Formula 

1 

Formula 

2 

Formula 

3 

Kontrol 

negatif 

1. 
Minyak atsiri 

kenanga 
Bahan Aktif 2.5% 5% 7.5% - 

No Bahan Fungsi 
Formula 

1 

Formula 

2 

Formula 

3 

Kontrol 

negatif 

2. 
Minyak atsiri  

nilam 
Bahan Aktif 1% 1% 1% - 

3. VCO Emolien 5% 5% 5% 5% 

4. Asam stearat Emulgator 4% 4% 4% 4% 

5. TEA Emulgator 1% 1% 1% 1% 

6. Setil Alkohol Basis 2% 2% 2% 2% 

7. Gliserin Humektan 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 

8. BHT Antioksidan 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

9. BHA Antioksidan 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 

10. Nipagin Pemgawet 0,1% 0,1% 0,1% 0.1% 

11. Nipasol Pemgawet 0,05% 0,05% 0,05% 0.05% 

12. Na EDTA 
Chelating 

agent 
0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

12. Aquadest Pelarut ad 100% ad 100% ad 100% 
Ad 

100% 

 

4.7.2  Cara pembuatan losion  

Ditimbang dan diukur semua bahan yang diperlukan. pembuatan losion ini 

terbagi dua bagian yaitu bahan yang larut minyak (sediaan 1) dan bahan yang 

larut air (sediaan 2). Sediaan 1 (VCO, setil alkohol, asam stearat, nipasol, BHA 

dan BHT) dan sediaan 2 (TEA, gliserin, nipagin, Na-EDTA, dan aquadest). 

Sediaan 1 dan 2 dipanaskan, diaduk pada suhu 70
o 

C – 75
o 

C secara terpisah 

hingga homogen. Sediaan yang telah homogen, dicampur dengan memasukan fase 

minyak  ke dalam fase air sedikit demi sedikit dan diaduk dengan mixer. Proses 

pencampuran kedua sediaan (1 dan 2) yang berbeda tersebut dilakukan pada suhu 

70
o 

C. Proses pengadukan dengan mixer hingga campuran homogen dan mencapai 

suhu 40
o
 C (sediaan 3) (Purwaningsih dkk., 2014). Kemudian diaduk ad 

membentuk korpus emulsi dan ditunggu ad dingin, lalu tambahkan sedikit demi 

sedikit minyak bunga Kenanga dan minyak Nilam. Aduk ad homogen. sampai 

menjadi massa lotion yang baik. Pengadukan menggunakan mixer dengan 

kecepatan 200 rpm selama 5 menit (Ningrum, 2011). 

 

 



29 
 

 

 

 

 

4.7.3   Skema Kerja Pembuatan Losion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 3 Skema Pembuatan Losion 

4.8     Evaluasi sediaan 

4.8.1 Uji Aktivitas Losion Repelan 

Selama pengujian diusahakaan faktor lingkungan dipertahankan seperti 

suhu ruangan 27 ± 2˚C dan  kelembaban relatif berkisar ≥80 ± 10%. Nyamuk 

dewasa hanya diberikan pakan larutan sukrosa 10%. Pengamatan repelan 

menggunakan nyamuk Aedes aegypti betina dewasa yang steril. Pengujian 

Sediaan 2 (gliserin, TE, nipagin, Na-

EDTA, aquadest) 

Ditimbang dan diukur semua bahan yang diperlukan. 

 
Pembuatan losion ini terbagi dua bagian yaitu bahan yang larut minyak 

(sediaan 1) dan bahan yang larut air (sediaan 2). 

Sediaan 1 (dalam cawan) dan 2 (dalam beaker glass) dipanaskan, diaduk pada suhu 

70
o 
C – 75

o 
C secara terpisah hingga homogen 

Fase minyak dimasukan kedalam fase air di beaker glass kemudian diaduk 

menggunakan mixer dengan kecepatan tertentu ad membentuk korpus emulsi 

Campuran yang telah terbentuk korpus emulsi dan homogen dibiarkan dingin (sediaan 

3). 

Tambahkan bahan aktif yaitu minyak bunga Kenanga dan minyak Nilam sedikit demi 

sedikit,  aduk ad homogen sampai mejadi massa lotion yang baik.  

Sediaan 1 (VCO, asam stearat, setil 

alkohol, nipasol, BHT, BHA) 
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dilakukan pada kurungan yang berukuran 35-40 cm per sisi, dalam setiap 

kurungan dimasukkan 200 ekor nyamuk Aedes aegypti (meggunakan aspirator) 

steril sehingga dapat dibagi menjadi 3 kelompok perlakuan. Pada kelompok 

perlakuan menggunakan kontrol positif yang mengandung DEET serta kontrol 

negatif yang menggunakan basis losion (setil alkohol)  (WHOPES, 2009). 

Cara pengujian aktivitas repelan menurut WHO (2009) yaitu:  

1. Pengujian harus dilakukan dengan nyamuk betina yang sebelumnya 

dipuasakan (kelaparan) dulu selama 12 jam.  

2. Probandus harus terhindar atau tidak boleh menggunkaan produk wangi, 

tembakau selama 12 jam sebelum dan selama pengujian. 

3. Dibersihkan lengan bawah dan lengan atas probandus  dengan menggunakan 

sabun tidak berbau, bilas hingga bersih dan keringkan. 

4. Lalu dibilas dengan alkohol 70%  dan dikeringkan dengan handuk. 

5. Penggunaan aspirator untuk menangkap nyamuk. 

6. Siapkan kandang nyamuk  ukuran 35-40 cm per sisi, masing-masing kandang 

berisi 200  nyamuk betina. 

7. Ukur luas area pemaparan 600 cm
2
 (pada kulit lengan bawah antara 

pergelangan tangan dan siku-siku) 

8. Saat pengujian, tangan dilindungi oleh sarung tangan terbuat dari bahan 

dimana nyamuk tidak dapat menggigit. 

9. Pertama, lengan kanan (mulai dari jari tangan-lengan) dioleskan kontrol 

negatif sebanyak 1 g secara merata, masuk kandang uji 3 menit pemaparan 

dan diamati jumlah nyamuk yang hinggap. 

10. Periode dimulai dari 0’, 30’, 60’ dan seterusnya hingga di dapatkan daya 

proteksi <80%. Pengujian dilakukan selama 30 menit. 

11. Kedua, lengan kiri dioleskan kontrol positif  sebanyak 1 g secara merata, 

masuk kandang selama 3 menit pemaparan. 

12. Dilanjut dengan pengujian formula uji, perlakuan yang sama dengan kontrol 

negatif dan positif. 

13. Selama pengujian, probandus harus menghindari gerakan tangan. 

14. Pengolesannya hanya 1 kali dimana lengan tidak diperbolehkan dicuci atau 

diusap. 
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Hasil penelitian ekstrak dikatakan efektif jika daya tolak terhadap gigitan 

nyamuk  > 80%, dan dinyatakan tidak efektif jika daya tolak < 80 % (Kemenkes 

RI, 2000; WHO, 1981). 

Daya proteksi lotion terhadap gigitan nyamuk diperoleh dari rumus: 

 

Dimana : 

K = jumlah nyamuk yang hinggap di tangan kontrol negatif.  

P = jumlah nyamuk yang hinggap di tangan yang diberi olesan lotion uji 

DP = daya tolak terhadap gigitan nyamuk (Kemenkes RI, 2010) 

4.9    Analisis Data  

Data yang dieroleh dalam penelitian ini berupa data aktivitas repellant 

losion kombinasi minyak kenanga (2,5%, 5%, 7,5%) dan minyak nilam (1%) yang 

dianalisi menggunakan Two-Way anova. Analisis Two-Way Anova merupakan 

jenis analisis statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan daya 

tolak nyamuk Aedes aegypti pada formula uji dengan bernagai konsentrasi. Data 

uji aktivitas kemudian dihitung rata-rata dan dicari setandart devisiasi  untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan efektifitas losion sebagai repelan terhadap 

nyamuk Aedes aegepti 

 

DP = (K-P)/K x 100%, 


