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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Nyamuk Aedes Aegypti merupakan vector utama dari penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) dimana penyakit tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya 

(Mutiara Widawati, 2014).  

Sebelum tahun 1970, hanya ada 9 negara yang mendapati penyakit tersebut, 

namun saat ini DBD merupakan penyakit endemikdimana penyakit tersebut telah 

banyak dialami oleh  lebih dari 100 negara, di antaranya adalah Afrika,  Pasifik Barat, 

Asia Tenggara (WHO,2014). 

Kasus penyakit tersebut di Indonesia mempunyai nilai yang tidak tentu dimana 

nilai tersebut cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan menghasilkan nilai CFR 

(Case Fatality Rate) rata-rata di atas 1% per lima tahun (Mutiara Widawati, 2014). 

Prevalensi penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Januari-Februari 2016 

sebanyak 13.219 orang yang mengalami DBD dengan jumlah kematian 137 orang. 

Penderita DBD terbanyak di Indonesia dialami oleh anak-anak yang berusia 5-14 

tahun yang mencapai 42,72%, sedangkan yang kedua sebanyak 34,49% pada rentang 

usia 15-44 tahun (kemenkes RI, 2016). 

Obat nyamuk lotion merupakan salah satu alternatif pencegahan penyakit DBD 

yang tidak terlalu mengganggu system pernafasan karena aplikasinya langsung pada 

kulit manusia. Pada umumnya lotion yang di jual di pasaran mengandung bahan aktif 

kimiawi yaitu DEET. DEET memiliki efek samping jika digunakan dalam jangka 

waktu yang panjang. DEET dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, urtikaria hingga 

ensefalopati  (Mutiara Widawati, 2014).  

Minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap yang diperoleh dari 

bagian tanaman. Minyak atsiri dihasilkan dari metabolisme dalam tanaman yang 

terbentuk oleh reaksi antara berbagai senyawa kimia dengan air. Minyak atsiri juga 

mempunyai kemampuan untuk menolak nyamuk hinggap pada kulit manusia (shinta, 

2010).
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Tanaman kenanga (Cananga odorata) adalah salah satu  tanaman yang dapat 

menghasilkan minyak atsiri. Minyak bunga kenanga dapat mengeluarkan bau yang 

sangat menyengat yang tidak disukai oleh nyamuk yang dihasilkan oleh bebrapa 

senyawa seperti caryophyllene, linalool, dan geraniol sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan alami untuk pengusir nyamuk atau repelan (Supartono, 2014). 

Penelitian minyak atsiri bunga kenanga sebagai repelan nyamuk Aedes aegypti baru 

sebatas uji daya repelannya saja, minyak bunga kenanga belum digunakan sebagai 

bahan untuk dilakukan formulasi pada sediaan. Sehingga perlu dilakukan penelitian 

lanjutan untuk dilakukan formulasi sediaan repelan nyamuk Aedes aegypti (Emi 

Rahma Wulandari, 2011). 

Tanaman lain yang juga mampu menjadi penolak serangga adalah Nilam. Minyak 

nilam tersusun atas senyawa sesquiterpen dan patchouly alcohol. Dimana senyawa 

tersebut di duga dapat mempengaruhi hinggapnya nyamuk pada manusia (Sri Usmiati, 

2005). 

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik fisika kimia, stabilitas dan iritasi dari kombinasi kenanga dan minyak 

nilam  untuk sediaan lotion repelan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar  minyak bunga kenanga dengan kadar 2,5%,5%,7,5%  dan  

minyak  nilam dengan  kadar 3% terhadap karakteristik fisika kimia stabilitas dan 

iritasi dari sediaan  lotion repellant? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh  kadar minyak bunga kenanga dengan kadar 2,5%, 5% 

,7,5% dan minyak nilam dengan kadar 3% terhadap karakteristik fisika kimia stabilitas 

dan iritasi dari sediaan lotion repellant. 
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1.4 Hipotesis 

Adanya pengaruh kadar dari minyak bunga kenanga dengan kadar 2,5%,5%,7,5%  

dan minyak nilam dengan kadar 3%  terhadap karakteristik fisika kimia stabilitas dan 

iritasi dari sediaan repellant. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan akan bermanfaat untuk : 

a. Bagi Masyarakat Umum 

Dapat memberikan sediaan lotion repellant yang dapat mengurangi efek 

samping dari bahan kimia yang terkandung dalam sediaan sebelumnya. 

b. Bagi Peneliti 

Memberikan informasi mengenai formulasi sediaan lotion repellant yang 

efektif dan dapat mengurangi efek negative dari bahan kimia. 

c. Bagi Akademik 

Memberikan gambaran terkait dengan formulasi Repelan yang efektif 

sehingga juga dapat memudahkan penelitian selanjutnya. 


