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BAB III  

KERANGKA KONSEPTUAL 

Repelan merupakan salah satu alternative pencegahan penyakit DBD yang saat 

ini telah banyak di edarkan di pasaran. Repelan yang ada di pasaran tersedia dalam 

berbagai macam bentuk, di antaranya adalah lotion, spray, obat nyamuk bakar, dan 

electric. Sebagian besar repelan di pasaran mengandung N,N-diethyl-3-

metilbenzamide (DEET) dan memiliki aktivitas proteksi yang kuat terhadap gigitan 

nyamuk (Yap, 1986; Walker dkk., 1996; Thavara dkk., 2001). Senyawa DEET 

tersebut bersifat sangat korosif, iritatif terhadap kulit, (Ngurah, 2005), Senyawa 

DEET dapat diabsorbsi kulit hingga menembus ke sirkulasi darah. Konsentrasi DEET 

di atas 10%, sangat berbahaya bagi anak-anak karena bersifat racun (Fradin, 1998). 

Minyak atsiri bunga kenanga mempunyai senyawa linalool, eugenol dan geraniol 

yang menghasilkan bau menyengat dan sangat tidak disukai oleh nyamuk (Ketaren, 

1985). Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak atsiri bunga kenanga mempunyai 

kemampuan untuk menolak nyamuk Aedes aegypti ketika diujikan pada tangan 

manusia. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan rata-rata jumlah nyamuk yang 

hinggap pada tangan manusia seiring dengan naiknya konsentrasi minyak atsiri yang 

digunakan (Indarwati, 2006). 

Ketaren (1985) menyatakan bahwa komponen penyusun minyak nilam ialah 

seskuiterpen dan patchouli alcohol (terpen teroksigenasi) yang terdiri dari 

benzeldehida, eugenol benzoat, sinamaldehida, alkohol, dan semikarbozom. 

Seskuiterpen tersebut diduga mempengaruhi perkembangan serangga.  

Virgin Coconut Oil (VCO) juga memiliki sejumlah sifat fisik yang 

menguntngkan. Di antaranya, memiliki kestabilan secara kimia, bias disimpan dalam 

jangka panjang dan tidak cepat tengik, serta tahan terhadap panas. Komponen utama 

dari Virgin Coconut Oil (VCO) adalah asam lemak jenuh dan memiliki ikatan ganda 

dalam jumlah kecil, Virgin Coconut Oil (VCO) relative tahan terhadap panas, da
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oksigen. Kandungan paling besar dalam minyak kelapa adalah asam laurat (Hapsari, 

2007). 

Lotion merupakan sediaan farmasi berbentuk cair yang digunakan dalam 

pemakaian topikal baik berbentuk emulsi maupun suspensi. Kestabilan fisik sediaan 

lotion merupakan hal terpenting oleh karena itu warna, konsistensi dan bau harus 

tetap terjaga mulai saat pembuatan sampai terpakai habis oleh konsumen dengan kata 

lain kestabilan harus tetap di pertahanakan (Ansel, 1989). 

Berdasarkan uraian di atas maka akan dibuat formulasi sediaan lotion dengan 

menggunakan fase minyak yaitu minyak nilam dengan kadar 7,5%, minyak kenanga 

dengan variasi kadar yaitu 4%, 5% dan 6% serta menggunakan VCO dengan kadar 

5% pada karakteristik dan efektifitas pada sediaan lotion. 
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Repelan merupakan sediaan pencegah terjadinya 

penyakit DBD. (Yap, 1986; Walker dkk., 1996; 

Thavara dkk., 2001) 

Sediaan repelan yang banyak beredar adalah 

yang mengandung DEET. (Yap, 1986; Walker 

dkk., 1996; Thavara dkk., 2001) 

Senyawa DEET tersebut bersifat sangat korosif, 

iritatif terhadap kulit, berbahaya bila terkena kulit 

yang luka dan selaput lender tubuh (Ngurah, 2005) 

Ketaren (1985) menyatakan bahwa 

komponen penyusun minyak nilam ialah 

seskuiterpen dan patchouli alcohol 

(terpen teroksigenasi) yang terdiri dari 

benzeldehida, eugenol benzoat, 

sinamaldehida, alkohol, dan 

semikarbozom. seskuiterpen tersebut di 

duga dapat menolak nyamuk.  

minyak atsiri bunga kenanga 

terdiri dari linalool, geraniol 

dan eugenol, dengan aroma 

yang khas menyengat yang 

tidak disukai serangga 

(Ketaren, 1985). 

Dibuat kombinasi mengingat minyak kenanga mempunyai daya repelan tetapi tidak 

dapat bertahan lama sedangkan pada minyak nilam mempunyai sifat fiksasif yaitu dapat 

mengikat aroma 

Lotion  memungkinkan   pemakaian   yang   merata  dan  cepat  pada  permukaan  kulit  

yang  luas.  (Rahman, 2008) 

dibuat formulasi sediaan lotion dengan menggunakan fase minyak yaitu minyak nilam 

dengan kadar 3%, minyak kenanga dengan variasi kadar yaitu 2,5%, 5% dan 7,5% 

serta menggunakan VCO dengan kadar 5% 


