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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Lavender  

Tanaman Lavender (Lavandula angustifolia sinonim Lavandula officinalis 

Chaix) termasuk dalam keluarga Labiatae (Lamiacae) berasal dari wilayah 

meditrania utara, kemudian dibudidayakan didaerah Eropa bagian selatan, 

Bulgaria, Federasi Rusia, Amerika Serikat dan Yugoslavia. Lavender berasal dari 

bahasa latin yang diambil dari kata “Lavo” atau “Lavare” yang berarti sarana 

untuk mencuci atau membersihkan (Prusinowska dan Smigielski, 2014).  

 

Gambar 2.1 Tanaman Lavender (Katherine, 2006) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman 

Berdasarkan taksonomi United States Departement of Agriculture (2012),   

tanaman Lavandula angustifolia termasuk dalam klasifikasi sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom  : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliposida 

Subclass : Asteridae 

Ordo  : Lamiales 

Family  : Lamiaceae 

Genus  : Lavandula  

Spesies  : Lavandula angustifolia Mill.
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2.1.2 Ciri Morfologi  

Lavender (Lavandula angustifolia) merupakan tanaman yang termasuk 

dalam anggota kelurga Lamiaceae serta memiliki genus yang terdiri dari 25-35 

sub-spesies dan memberikan morfologi yang beragam. Tanaman lavender 

ditemukan dalam bentuk semak aromatik setinggi 1-2 meter, memiliki cabang 

berwarna abu sampai coklat tua. Bunga lavender berwarna ungu tua hingga biru 

tua dengan tinggi 25-35 cm, jumlah bunga dalam satu batang mencapai 6-10 buah. 

Daun mengelompok pada bagian tunas daun, memiliki jarak yang cukup lebar 

pada tunas yang berbunga, tangkai daun sangat pendek, bentuk tangkau daun 

linier-lanset hingga linier dengan panjang 17 mm dan lebar 2 mm (WHO, 2007). 

2.1.3 Manfaat Tanaman   

Bunga lavender mengandung minyak atsiri lavender yang digunakan 

sebagai aromaterapi untuk menangani kecemasan, nervous, stres mental, insomnia 

dan kelelahan. Minyak bunga lavender juga merupakan antiseptik dan dapat 

digunakan untuk desinfeksi luka. Hal ini juga berguna dalam pengobatan alopesia 

areata, infeksi jamur, jerawat dan eksim (Geetha and Roy, 2014). Minyak bunga 

lavender memiliki manfaat sebagai antibakteri, antijamur, karminatif, obat 

penenang, antidepresan, efektif untuk luka bakar, dan gigitan serangga (Cavanagh 

and Wilkinson, 2002). Minyak bunga Lavender merupakan salah satu tanaman 

yang digunakan sebagai insektisida alami, karena efektif untuk pengendalian 

serangga (termasuk nyamuk) (Kherissat, 2009). 

2.1.4 Kandungan Kimia Tanaman   

Minyak atsiri bunga lavender berwarna kuning terang, berbau lavender, 

berat jenis 0,876-0,892, indeks bias 1.458-1.464. Kelarutan larut dalam alkohol 

70% pada suhu 20˚C. Kandungan kimia minyak atsiri bunga lavender 

mengandung komponen linalyl acetate (40,76%), linalool (24,60%), cis-β-

Ocimene (4,85%), β-caryophyllene (4,40%), lavendulyl acetate (3,83%), trans β-

Ocimene (3,64%), terpinen-4-ol (3,57%), 1.8 cineole (0,71), lavandulol (0,71%), 

dan camphor (0,30%) (Lansida, 2017).  
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Berdasarkan penelitian tehadap tanaman lavender yang berasal dari Rovinj 

komposisi kimia minyak atsiri bunga lavender antara lain 1,8-cineole (9.6%), 

camphor (11,82%), linalool (47,67%), terpinen-4-ol (3,08%), lavandulyl-acetate 

(0,49%), dan α-terpineol (1,86%) (Soskic et al., 2016). Sedangkan dari penelitian 

yang dilakukan Sasaki et al. (2015), komposisi kimia minyak bunga lavender 

adalah linaly acetate (25,3%), terpenen 4-ol (16,4%), ocimen (3,6%), linalool 

(13%), lavandulol acetate (7,1%), dan β-caryophyllene (6.5%). Dari penelitian 

lain menyatakan bahwa komponen utama minyak bunga lavender adalah 1,8-

Cineole (17,1%), linalool (33,7%), camphor (7,8%), dan borneol (14,7%) 

(Hassanpouraghdam et al, 2011). Menurut Tomescu et al. (2015), linalool 

(43,32%) dan α-terpineol (12,69%) merupakan komponen terbesar dari minyak 

bunga lavender. 

Menuut Maia et al. (2011), komponen yang memiliki aktivitas sebagai 

repelan adalah citronellal, citronellol, limonene, geraniol, isopulegon, gama-

pinene, 1.8-cineole,  α-citral, α-pinene, eugenol, thymol, cinnamaldehyde, 

linalool, eucalyptol, alloparinol, α-terpeneol, caryophyllene, camphor, lenoleic 

acid, thujone, ocimene, citral, α-terpinene, carvacrol, β-pinene, terpinen-4-ol, dan 

cineol. Linalool, α-terpineol, 1.8-cineole, terpinen-4-ol, dan cahmpor yang 

terdapat dalam minyak bunga lavender memiliki aktivitas sebagai penolak 

nyamuk (repelan).  

 

                                              

Gambar 2.2 Struktur Kimia Linalool  

(Narwal et al., 2011) 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Uniyal et al. (2014), 

menyatakan bahwa minyak bunga lavender dengan konsentrasi 5% memiliki efek 

menghambat reseptor kimia di antena nyamuk sehingga nyamuk menjadi hilang 

kontak terhadap manusia dengan daya proteksi sebesar 83% selama 1 jam. 

Sedangkan konsentarsi minyak bunga lavender 0,1% dan 1% menghasilkan daya 

proteksi sebesar 0%. 

2.2 Tanaman Jeruk Nipis  

Tanaman Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia Swingle) merupakan tanaman 

polyembryonic yang dibudidayakan oleh banyak negara di seluruh dunia dan 

tumbuh di daerah subtropis atau tropis yang panas seperti Florida Selatan, India, 

Meksiko, Mesir, dan Hindia Barat (Enejoh et al., 2015). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Tanaman Jeruk Nipis (Apraj et al., 2011) 

2.2.1 Klasifikasi Tanaman 

Menurut Narang dan Jiraungkoorskul (2016) secara taksonomi, tanaman 

Citrus aurantifolia termasuk dalam klasifikasi sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta 

Divisi   : Magnoliophyta  

Subdivisi  : Spermatophyta 

Kelas   : Magnoliopsida  

Ordo   : Sapindales  

Famili   : Rutaceae  

Genus   : Citrus  

Spesies  : Citrus aurantifolia Swingle    

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Narang%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28082795
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jiraungkoorskul%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28082795
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2.2.2 Ciri Morfologi 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) termasuk salah satu jenis citrus yang 

termasuk dalam jenis tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. 

Pohonnya tegak dan daunnya majemuk, berbentuk elips dengan pangkal 

membulat, ujung tumpul, tepi beringgit dan tulang daunnya menyirip. Kelopak 

bunga berbentuk seperti mangkuk berbagi 4-5 dengan diameter 0,4-0,7 cm 

berwarna putih kekuningan dan tangkai putik silindris putih kekuningan dengan 

tepi merah muda. Daun mahkota berjumlah 4-5, berbentuk bulat telur atau lanset 

dengan panjang 0,7-1,25 cm dan lebar 0,25-0,5 cm berwarna putih. Tanaman 

jeruk nipis mempunyai akar tunggang dan buahnya bulat berwarna hijau tua dan 

berubah kuning waktu sudah masak, daging buahnya tipis, mengandung banyak 

cairan yang rasa buahnya sangat asam (Anna, 2012).  

2.2.3 Manfaat Tanaman   

Kulit buah jeruk nipis mengandung minyak atsiri yang digunakan sebagai 

bahan obat dan hampir seluruh industri makanan, minuman, sabun, kosmetik dan 

parfum menggunakan sedikit minyak atsiri ini sebagai pengharum dan juga dapat 

digunakan sebagai antirematik, antiseptik, antiracun, astringent, antibakteri, 

diuretik, antipiretik, antihipertensi, antijamur, insektisida, tonik, antivirus, 

ekspektoran. Selain itu kandungan minyak atsiri jeruk nipis mempunyai fungsi 

sebagai repelan terhadap nyamuk Aedes aegypti  (Agusta, 2000; Anna, 2012).  

2.2.4 Kandungan Kimia Tanaman 

Minyak atsiri kulit buah jeruk nipis berwarna kuning kehijauan, berbau 

jeruk segar dan kuat, berat jenis 0,855-0,863, indeks bias 1,4477-1,4745. 

Kelarutan tidak larut dalam air, larut dalam etanol dan propilen glikol. Sensitive 

terhadap cahaya dan udara (Chairma, 2014).  Kandungan kimia minyak atsiri kulit 

buah jeruk nipis mengandung komponen α-pinene, camphene, β-pinene, myrcene, 

p-cymene, limonene, γ-terpinene, terpinolene, linalool, terpinene-4-ol, α-

terpineol, neral, geraniol, neryl acetat, geranyl acetat, caryophyllene, trans α 

bergamotene, dan β-Bisabolen (Lansida, 2017). 
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Berdasarkan penelitian tehadap tanaman Citrus aurantifolia yang berasal 

dari Kamerun komposisi kimia minyak atsiri kulit buah jeruk nipis antara lain 

limonene (53,92%), α-pinen (0,33%), mirsen (1,58%), β-pinen (0,97%), sabinen 

(2,06%), isokamfen (0,56%), geraniol (1,33%), linalool (1,20%), neral (9,88%), 

nerol (1,38%), geraniol (12,26%), geranil asetat (2,03%), α-terpineol (0,42%), 

citronelol (0,67%), neril asetat (4,56%), serta β-kariofilen (0,61%) (Dongmo 

dkk., 2009). Dari penelitian lain menyatakan bahwa komponen kimia dari minyak 

kulit buah jeruk nipis adalah limonene (94,4%), geraniol (0,3%), β-pinene 

(19,2%), α-pinene (2,7%), sabinene (19.6%), terpinene-4-ol (1,7%), α-terpineol 

(4,7%), p-cymene (5,3%), linalool (1,4%), dan γ-terpinene (21,5%) (Chairman 

dkk., 2014).  

Menurut Maia et al. (2011), komponen yang memiliki aktivitas sebagai 

repelan adalah citronellal, citronellol, limonene, geraniol, isopulegon, γ-pinene, 

1.8-cineole,  α-citral, α-pinene, eugenol, thymol, cinnamaldehyde, linalool, 

eucalyptol, alloparinol, α-terpeneol, caryophyllene, camphor, lenoleic acid, 

thujone, ocimene, citral, α-terpinene, carvacrol, β-pinene, terpinen-4-ol, dan 

cineol. Limonene, α-pinene, β-pinene, geraniol, α-terpineol, caryophyllene, 

terpinen-4-ol, dan linalool yang terdapat dalam minyak kulit buah jeruk nipis  

memiliki aktivitas sebagai penolak nyamuk (repelan). Minyak kulit buah jeruk 

nipis konsentrasi 3,12% memiliki daya proteksi sebesar 39,16% selama 30 detik 

(Tjung dkk., 2016). 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Limonene  

(Alankar, 2009) 
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2.3 Nyamuk Aedes Aegypti 

 Nyamuk Ae. aegypti merupakan vektor utama dari demam berdarah 

dengue (DBD). Jenis nyamuk ini terdapat hampir di semua pelosok Indonesia, 

kecuali di tempat-tempat dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, 

karena pada ketinggian tersebut suhu udara rendah sehingga tidak memungkinkan 

bagi nyamuk untuk hidup dan berkembangbiak (Siregar, 2004).  

 

Gambar 2.5 Nyamuk Aedes aegypti (Gillot, 2005) 

2.3.1 Klasisikasi dan Tata Nama  

Menurut Mullen dan Durden (2002), kedudukan nyamuk Aedes aegypti 

dalam klasifikasi hewan adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia  

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insekta 

Ordo  : Diptera 

Sub Ordo : Nematocera 

Infra Ordo : Culicomorpha 

Famili  : Culicidae 

Sub Famili : Culicinae 

Genus  : Aedes 

Spesies : Aedes aegypti 
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2.4.2 Siklus Hidup 

Nyamuk Aedes aegypti seperti juga jenis nyamuk lainnya mengalami 

metamorfosis sempurna, yaitu: telur - jentik (larva) -pupa - nyamuk. Stadium 

telur, jentik dan pupa hidup di dalam air. Pada umumnya telur akan menetas 

menjadi larva dalam waktu ± 2 hari setelah telur terendam air. Stadium larva akan 

berganti kulit sebanyak 4 kali biasanya berlangsung 6-8 hari, dan stadium pupa 

berlangsung antara 2-4 hari. Pertumbuhan dari telur menjadi nyamuk dewasa 

selama 9-10 hari. Umur nyamuk betina bisa mencapai 2-3 bulan (Kemenkes RI, 

2011). 

 

Gambar 2.6 Siklus Hidup Nyamuk Aedes aegypti (Kemenkes RI, 2011) 

Nyamuk Aedes aegypti meletakkan telur-telurnya satu per satu pada 

permukaan air, biasanya pada tepi air di tempat-tempat penampungan air bersih 

dan sedikit di atas permukaan air. Pada umumnya telur akan menetas menjadi 

jentik/larva dalam waktu ±2 hari. Setiap kali bertelur nyamuk betina dapat 

menghasilkan telur sebanyak ±100 butir. Telur pada tempat kering (tanpa air) 

dapat bertahan sampai ±6 bulan., jika tempat-tempat tersebut kemudian tergenang 

air atau kelembabannya tinggi maka telur dapat menetas lebih cepat (Kemenkes 

RI, 2011). Telur menetas menjadi larva atau sering juga disebut jentik. Jentik-

jentik nyamuk Aedes spp. biasanya menggantungkan tubuhnya agak tegak lurus 

pada permukaan air, guna untuk mendapatkan oksigen di udara (Sembel, 2009).   
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Larva dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami empat 

tahapan yang disebut Instar. Keempat instar itu dapat di selesaikan dalam waktu 4 

hari-2 minggu tergantung keadaan lingkungan seperti suhu air dan persediaan 

makanan. Pada air yang agak dingin perkembangannya agak sedikit lambat, 

demikian juga keterbatasan persediaan makanan menghambat perkembangan 

larva (Supartha, 2008). Stadium pupa merupakan tahapan akhir dari siklus hidup 

nyamuk dalam air. Pupa adalah fase inaktif yang tidak membutuhkan makan, 

namun tetap membutuhkan oksigen untuk bernafas. Untuk keperluan 

pernafasannya pupa berada di dekat permukaan air (Supartha, 2008).  

Nyamuk dewasa yang baru muncul akan beristirahat untuk periode singkat 

di atas permukaan air agar sayap-sayap dan badan mereka kering dan menguat 

sebelum akhirnya dapat terbang. Nyamuk jantan muncul satu hari sebelum 

nyamuk betina, menetap dekat tempat perkembangbiakan, makan dari sari buah 

tumbuhan dan kawin dengan nyamuk betina. Kemunculan pertama nyamuk betina 

makan sari buah tumbuhan untuk mengisi tenaga, kemudian kawin dan menghisap 

darah manusia (Achmadi, 2011). 

2.4.3 Perilaku Nyamuk Dewasa  

Nyamuk Aedes aegypti jantan mengisap cairan tumbuhan atau sari bunga 

untuk keperluan hidupnya sedangkan yang betina mengisap darah. Nyamuk betina 

ini lebih menyukai darah manusia daripada hewan (bersifat antropofilik). Darah 

diperlukan untuk pematangan sel telur, agar dapat menetas. Waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan perkembangan telur mulai dari nyamuk 

mengisap darah sampai telur dikeluarkan, waktunya bervariasi antara 3-4 hari. 

Jangka waktu tersebut disebut dengan siklus gonotropik (Kemenkes RI, 2011). 

Aktivitas menggigit nyamuk Aedes aegypti biasanya mulai pagi dan 

petang hari, dengan 2 puncak aktivitas antara pukul 09.00 -10.00 dan 16.00-17.00. 

Aedes aegypti mempunyai kebiasaan mengisap darah berulang kali (multiple 

bites) dalam satu siklus gonotropik, untuk memenuhi lambungnya dengan darah. 

Setelah mengisap darah, nyamuk akan beristirahat pada tempat yang gelap dan 

lembab di dalam atau di luar rumah. Setelah beristirahat dan proses pematangan 

telur selesai, nyamuk betina akan meletakkan telurnya di atas permukaan air  

(Kemenkes RI, 2011). 
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2.4 Demam Berdarah Dengue 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan merupakan salah 

satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang jumlah penderitanya 

cenderung meningkat dan penyebarannya semakin luas.  Penyebab dari penyakit 

demam berdarah adalah virus Dengue jenis arbovirus dengan 4 serotipe virus 

Dengue yaitu D1, D2, D3 dan D4. Virus ini memerlukan perantara untuk bisa 

masuk ke tubuh manusia. Perantara/vektor virus ini adalah nyamuk Aedes aegypti 

atau Aedes albopictus. Sosok kedua jenis Aedes ini hampir serupa, namun yang 

banyak menularkan demam berdarah adalah Aedes aegypti (Sembel, 2009). 

Gejala klinis utama yaitu demam yang tinggi, manifestasi perdarahan, 

hepatomegali, dan tanda-tanda kegagalan sirkulasi sampai timbulnya renjatan 

(sindrom renjatan dengue) sebagai akibat dari kebocoran plasma yang dapat 

menyebabkan kematian (Soegijanto, 2002). Terinfeksinya seseorang dengan salah 

satu serotipe tersebut, akan menyebabkan kekebalan seumur hidup terhadap 

serotipe virus yang bersangkutan. Meskipun keempat serotipe virus tersebut 

mempunyai daya antigenis yang sama namun berbeda dalam menimbulkan 

proteksi silang (Kemenkes RI, 2011). 

2.4.1 Epidemiologi  

Penyakit dengue pertama kali dilaporkan pada tahun 1968 di Jakarta dan 

Surabaya. Sejak ditemukan pertama kali kasus DBD meningkat terus bahkan 

sejak tahun 2004 kasus meningkat sangat tajam. Pada awal ditemukan di Surabaya 

dan Jakarta dengan angka kematian sekitar 40%. Kasus DBD terbanyak 

dilaporkan di daerah-daerah dengan tingkat kepadatan yang tinggi, seperti 

provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Tingkat kejadian tahun 2010 

telah mencapai 65,62/100.000 penduduk dengan angka kematian 0,87 % 

(Kemenkes RI, 2011). 

2.4.2 Siklus Penularan  

Nyamuk Aedes betina biasanya terinfeksi virus dengue pada saat dia 

menghisap darah dari seseorang yang sedang dalam fase demam akut (viraemia) 

yaitu 2 hari sebelum panas sampai 5 hari setelah demam timbul. Infeksi virus 

dengue tidak memiliki efek langsung yang bersifat patogen pada vektor. Nyamuk 

menjadi infektif 8-12 hari sesudah mengisap darah penderita yang sedang viremia 
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(periode inkubasi ekstrinsik) dan tetap infektif selama hidupnya. Setelah melalui 

periode inkubasi ekstrinsik tersebut, kelenjar ludah nyamuk bersangkutan akan 

terinfeksi dan virusnya akan ditularkan ketika nyamuk tersebut menggigit dan 

mengeluarkan cairan ludahnya ke dalam luka gigitan ke tubuh orang lain. Secara 

bersamaan cairan saliva dan virus dengue dipindahkan dari tubuh nyamuk yang 

terinfeksi ke dalam tubuh inang yang belum terinfeksi. Setelah masa inkubasi di 

tubuh manusia selama 3-4 hari (rata-rata selama 4-6 hari) timbul gejala awal yang 

ditandai demam, pusing, myalgia (nyeri otot), hilangnya nafsu makan dan 

berbagai tanda atau gejala lainnya (Kemenkes RI, 2011).   

2.4.3 Pencegahan dan Pengendalian Vektor DBD 

Pencegahan terhadap vektor demam berdarah dapat dilakukan dengan 

menggunakan repelan atau pengusir, misalnya losion yang digosokan ke kulit 

sehingga nyamuk enggan mendekat. Banyak bahan tanaman yang bisa dijadikan 

losion antinyamuk. Hal lain yang dapat dilakukan untuk mengusir nyamuk adalah 

menanam tanaman yang tidak disukai seranga, termasuk nyamuk. Tanaman ini 

dapat diletakan di sekitar rumah atau di dalam ruangan (Kardinan, 2003). 

Pengendalian vektor adalah upaya menurunkan faktor risiko penularan 

oleh vektor dengan meminimalkan habitat perkembangbiakan vektor, menurunkan 

kepadatan dan umur vektor, mengurangi kontak antara vektor dengan manusia 

serta memutus rantai penularan penyakit (Kemenkes RI, 2011). 

1) Pengendalian kimia  

Pengendalian secara kimia dilakukan insektisida ke sarang-sarang 

nyamuk, seperti got, semak, dan ruangan rumah. Banyak sekali jenis insektisida 

antinyamuk yang saat ini beredar di pasaran. Selain penyemprotan, bisa juga 

dilakukan penaburan insektisida butiran ke tempat jentik atau larva nyamuk 

demam berdarah biasa bersarang, seperti tempat penampungan air, genangan air, 

atau selokan yang airnya jernih. Penggunaan obat nyamuk bakar juga digolongkan 

ke dalam pengendalian secara kimia karena mengandung bahan beracun, misalnya 

piretrin (Kardinan, 2003).  

2) Pengendalian mekanis  

Pengendalian secara mekanis dilakukan dengan mengubur kaleng-kaleng 

atau wadah-wadah sejenis yang dapat menampung air hujan dan membersihkan 
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lingkungan yang potensial dijadikan sebagai sarang nyamuk demam berdarah, 

misalnya semak belukar dan got. Pengendalian secara mekanis lain yang bisa 

dilakukan adalah pemasangan kelambu dan pemasangan perangkap nyamuk, baik 

menggunakan cahaya, lem, atau raket pemukul (Kardinan, 2003). Pengendalian 

secara mekanis dalam bentuk kegiatan 3 M plus (menutup tandon air bersih, 

menguras tandon air bersih secara rutin seminggu sekali, dan mengubur barang 

bekas yang dapat terisi air hujan) dan plus: menyemprot, memelihara ikan 

predator, menabur larvasida dll); dan menghambat pertumbuhan vektor (menjaga 

kebersihan lingkungan rumah, mengurangi tempat-tempat yang gelap dan lembab 

di lingkungan rumah dll) (Kemenkes RI, 2011).  

3) Pengendalian biologi  

Pengendalian secara biologi dapat dilakukan dengan memelihara ikan 

yang relatif kuat dan tahan, misalnya ikan mujair di bak atau tempat 

penampungan air lainnya sehingga bisa menjadi predator bagi jentik dan pupa 

nyamuk (Kardinan, 2003).  

2.5 Repelan 

Repelan adalah bahan-bahan kimia yang mempunyai  kemampuan untuk 

menjauhkan atau menghindari gigitan nyamuk terhadap manusia. Repelan 

digunakan dengan cara mengosokkan pada tubuh atau, menyemprotkan pada 

pakaian, oleh karena itu penolak nyamuk harus memenuhi  beberapa syarat yaitu 

tidak menggangu pemakai, tidak lengket, baunya menyenangkan pemakainya dan 

orang sekiarnya, tidak beracun, tidak menimbulkan iritasi kulit, tidak merusak 

pakaian, dan durasi pengusir yang tahan lama (Soedarto, 1992). Repelan terbagi 

menjadi dua yaitu repelan kimia dan repelan alami. Zat yang bisa digunakan 

sebagai repelan diantaranya DEET (N.N-diethyl-3-methyl benzamide), ethyl 

hexanediol, IR 3535, piperidine, dan minyak atsiri atau minyak esensial dari 

tanaman seperti serai wangi, lavender, eucalyptus, dan lain-lain (Fradin, 2002).  

2.5.1. Repelan Kimia 

Repelan kimia merupakan bahan kimia buatan yang digunakan untuk 

mengusir nyamuk. Repelan kimia lebih efektif dan lebih bertahan lama dibanding 

repelan alami. Sediaan anti nyamuk atau repelan kimia yang banyak beredar 

dipasaran mengandung bahan aktif DEET sintesis dengan konsentrasi 10-15%. 
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DEET (N.N-diethyl-meta-toluamide) atau dietil toluamid  termasuk dalam 

golongan dietilamida dengan rumus kimia C12H17NO, bersifat korosif, pemerian 

seperti minyak, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak larut dalam air dan 

gliserin, namun larut dalam alkohol, eter, dan polietilen glikol. DEET bekerja 

sebagai repelan dengan memblokade ORN yang berada diantena nyamuk 

sehingga tidak mampu untuk mendeteksi sumber karbondioksida dan asam laktat 

yang berasal dari tubuh manusia maka mencegah nyamuk mendekati kulit (Qiu et 

al., 1998; Katsambas et al., 2015).  

 

Gambar 2.7 Struktur Kimia DEET (Swedan, 2010) 

DEET yang digunakan sebagai penolak nyamuk dapat menimbulkan efek 

samping berupa iritasi kulit, mata, dan mukosa. Pada anak DEET dapat 

menimbulkan toksisitas berupa sesak nafas, ataksia, kejang-kejang, ensefalopati, 

bradikardi serta hipotensi bahkan dapat menyebabkan kematian saat tertelan 

(Katsambas et al., 2015). Dilaporkan bahwa penggunaan DEET dapat 

menimbulkan berbagai efek samping antara lain seperti gejala hipersensitivitas, 

iritasi dan urtikaria serta penggunaan DEET dalam jangka waktu panjang juga 

dapat menimbulkan kanker (Qiu et al., 1998).  

1.5.2 Repelan Alami 

Repelan alami merupakan minyak atsiri yang terdapat dalam tumbuhan. 

Sebagian besar tumbuhan memiliki kandungan kimia (metabolit sekunder) yang 

digunakan untuk mencegah serangan serangga pemakan tanaman. Komponen 

kimia dalam minyak atsiri tumbuhan dianggap berperan penting dalam efek 

penolak nyamuk yang memiliki mekanisme kerja mirip dengan DEET (Meia et 

al., 2011). Repelan alami sebanding atau lebih baik dari pada repelan kimia dan 

tidak menimbulkan efek samping seperti repelan kimia. Meskipun begitu, repelan 

minyak atsiri cenderung memiliki aktivitas yang singkat karena mengguap 

(Khater, 2012; Utah Poison Control Center, 2005).  
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Repelan alami yang berupa minyak atsiri bekerja dengan cara meresap ke 

pori-pori kemudian zat aktifnya akan menguap ke udara menghasilkan aroma. 

Dengan adanya komponen menguap dari minyak atsiri, respon ORN terhadap 

atraktan (karbondioksida dan asam laktat) yang dihasilkan oleh host seperti 

manusia atau hewan akan terganggu. Sehingga nyamuk tidak mampu mendeteksi 

keberadaan host (Maia et al., 2011). Minyak atsiri di dalam repelan dapat 

mengalami evaporasi sehingga repelan alami hanya mampu bertahan selama 30 

menit hingga 60 menit (Patel et al., 2012). 

2.5.3 Mekanisme Kerja Repelan 

Nyamuk dapat menemukan inang (host) melalui visual, termal, dan 

rangsangan penciuman. Namun rangsangan penciumanlah yang paling 

berpengaruh dalam pencariaan host. Penciuman pada serangga sendiri diperantai 

oleh antena dan palpa rahang atas (maxillary palps) yang terdapat suatu struktur 

yang disebut sensilla. Sensilla memiliki ORN dimana OR tertanam. ORN 

berfungsi mendeteksi zat-zat kimia yang berasal dari kulit, napas, tanaman/nektar, 

serta tempat bertelur (oviposisi) (Dobboun et al., 2015). 

Nyamuk Aedes aegypti betina mendeteksi kehadiran makhluk hidup 

berdarah panas berdasarkan produk eksretori yaitu 1-octen-3-ol (octenol), CO2, 

asam laktat, atau amonia yang dihasilkan oleh manusia. Produk tersebut membuat 

nyamuk betina menjadi lebih atraktif (Bohbot et al., 2013). Nyamuk jantan 

memiliki ORN yang memberikan respon pada senyawa tumbuhan seperti alpha-

pinene dan alpha-thujone yang terdapat pada sari buah tumbuhan (Andrew dan 

Ananya, 2013).  

Sensila membungkus dua atau tiga Olfactory Receptor Neurons (ORN) 

yang memberikan respon untuk perilaku aktif nyamuk. Sensilla memiliki 

beberapa pori-pori di kutikula memungkinkan bau untuk berinteraksi dengan 

ORN. Sensilla basiconic terletak pada permukaan segmen keempat (IV) dari palpa 

maksila. ORN "A" merespon CO2, ORN "B" merespon suatu bau yang tidak 

diketahui, dan ORN "C" merespon 1-octen-3-ol (Dobboun et al., 2015). 1-Octen-

3-ol merupakan bahan kimiawi yang menarik nyamuk untuk menggigit 

mangsanya. 1-octen-3-ol ini terdapat pada keringat dan nafas manusia (Syed dan 

leal, 2008).  Sensilla trichoid terletak pada antena Aedes aegypti untuk merespon 
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senyawa asam laktat yang ditemukan pada keringat manusia (Dobboun et al., 

2015). 

 

Gambar 2.8 Antena, palpa maksila, sensilla, proposic, dan ORN Aedes aegypti 

(Dobboun et al., 2015) 

Repelan bekerja dengan menghambat Olfactory Receptor Neuron (ORN) 

di antena dan palpa maksila nyamuk betina. Dengan adanya atraktan (CO2 dan 1-

octen-3-ol), bau berinteraksi dengan ORN A dan C akan menghasilkan suatu 

impuls. Akson menghantarkan implus ke lobus antennal untuk mengaktivasi 

glomerulus sehingga memunculkan respon prilaku nyamuk untuk  mendekat bau 

tersebut. Repelan menghambat ORN sehingga mengganggu aktivitas glomerulus 

mengarah ke perilaku bingung (Dobboun et al., 2015). 

 

 

Gambar 2.9 Mekanisme Kerja Repelan (Dobboun et al., 2015) 
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2.6 Losion 

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 merata pada 

permukaan kulit, sehingga mudah menyebar dan dapat segera kering setelah 

pengolesan serta meninggalkan lapisan tipis pada permukaan kulit (Lachman et 

al., 1996). Menurut Troy and Beriger (2006), losion merupakan sediaan topikal 

berupa suspensi atau emulsi yang memiliki nilai viskositas yang kecil. Tipe 

emulsi losion  biasanya tipe M/A yang mudah dicuci dengan air dan tidak lengket 

dibandingkan sediaan topikal lainnnya. 

  Losion termasuk golongan kosmetik pelembab kulit yang terdiri dari 

berbagai minyak nabati, hewani, maupun sintetik yang dapat membentuk lemak 

permukaan kulit buatan berfungsi untuk melenturkan lapisan kulit yang kering 

dan kasar, dan mengurangi penguapan air dari sel kulit namun tidak dapat 

mengganti seluruh fungsi kulit (Wasitaatmadja, 1997). Losion secara umum 

dipakai untuk melembabkan, melembutkan dan menghaluskan kulit karena 

adanya kandungan emolien, humektan dan zat pembawa (Afifah dan Mirwan, 

2008). 

2.6.1 Emulsi Losion  

Emulsi adalah suatu dispersi dimana fase terdispers terdiri dari bulatan 

bulatan kecil zat cair yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak 

bercampur. Dalam batasan emulsi, fase terdispersi dianggap sebagai fase dalam 

dan medium dispersi sebagai fase luar atau fase kontinu. Emulsi yang mempunyai 

fase dalam minyak dan fase luar air disebut emulsi “M/A”. sebaliknya emulsi 

yang mempunyai fase dalam air dan fase luar minyak disebut emulsi “A/M”. 

Untuk membuat suatu emulsi yang stabil, perlu fase ketiga atau bagian ketiga dari 

emulsi yaitu zat pengemulsi yang dapat menurunkan tegangan antarmuka kedua 

larutan tersebut sehingga salah satu larutan akan terdispersi secara sempurna ke 

dalam medium pendispersi (emulsifying agent) (Ansel, 1989).  
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Menurut Mitsui (1997), sediaan emulsi M/A (bentuk losion) kebanyakan 

memiliki viskositas lebih rendah dibandingkan emulsi dengan sistem emulsi A/M 

karena komposisi air pada emulsi M/A lebih banyak. Emulsi tipe M/A memiliki 

beberapa keuntungan, yaitu mudah dicuci dengan air, tidak lengket, dan pelepasan 

obatnya baik karena jika digunakan pada kulit maka akan terjadi penguapan, dan 

meningkatkan konsentrasi dari suatu obat yang larut dalam air, sehingga 

mendorong penyerapan kedalam jaringan kulit (Aulton, 2007). 

2.6.2 Bahan Penyusun Losion 

Losion merupakan campuran yang disusun oleh komponen-komponen air, 

bahan aktif, emulgator, pelembut, humektan, bahan pengental, pengawet, dan 

pewangi (Mitsui, 1997). 

a) Air  

Air merupakan komponen yang paling besar persentasinya dalam pembuatan 

losion. Pada kosmetik, air merupakan bahan pelarut dan bahan baku yang tidak 

berbahaya dibandingkan bahan baku lainnya (Rowe et al., 2009). 

b) Emolien 

Emolien merupakan zat yang mampu melunakkan kulit. Apabila digunakan 

pada lapisan kulit yang keras dan kering akan mempengaruhi kelembutan kulit 

dengan adanya hidrasi ulang. Emolien memiliki titik cair yang lebih tinggi dari 

suhu kulit sehingga memberikan rasa nyaman, kering, dan tidak berminyak bila 

losion dioleskan pada kulit. Bahan-bahan yang berfungsi sebagai emolient adalah 

minyak mineral, ester isopropil, turunan lanolin, trigliserida, dan asam lemak 

(Schmitt, 1996). 

Emolien yang digunakan dalam formula losion  adalah Virgin Coconut Oil 

(VCO). VCO merupakan pelembab kulit alami karena mampu mencegah 

kerusakan jaringan dan memberikan perlindungan terhadap kulit  tersebut. 

Susunan molekular dari VCO memberikan tekstur lembut dan halus pada kulit.  

Oleh karena itu, minyak kelapa dapat menjadi berfungsi sebagai emolien dalam 

sediaan losion  (Hasibuan, 2011). 
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c) Humektan 

Humektan merupakan salah satu bagian terpenting pada losion untuk 

mempertahankan kandungan air produk saat pemakaian pada permukaan kulit. 

Humektan ditambahkan pada losion  dan pada produk dengan tipe emulsi minyak 

dalam air lainnya untuk mengurangi kekeringan ketika disimpan pada suhu ruang 

(Mitsui, 1997). Humektan yang dapat digunakan dalam losion yaitu gliserin, 

propilen glikol, dan sorbitol dengan kisaran penggunaan 0.5-15% (Schmitt, 1996). 

Menurut Mitsui (1997), gliserin merupakan humektan yan paling baik 

digunakan pada pembuatan losion. Gliserin bersifat higroskopis yang mengikat air 

dan menggurangi jumlah air yang meninggalkan kulit sehingga dapat 

melembabkan kulit. Pada produk losion  tipe M/A yang berhubungan dengan 

konsistensinya.  

d) Bahan pengental 

Bahan pengental (thickening agent) digunakan untuk mengatur kekentalan 

dan mempertahankan kestabilian produk dengan mencegah terpisahnya partikel 

dari emulsi. Penggunaan thickener dalam pembuatan losion biasa digunakan 

konsentrasi yang terkecil yaitu dibawah 2.5% (Schmitt, 1996). Bahan pengental 

yang biasa digunakan yaitu stearil alkohol, setil alkohol, dan gliseril monostearat 

(Ansel 1989). Bahan pengental yang digunakan dalam formula losion adalah setil 

alkohol. Setil alkohol mampu membuat losion dengan viskositas yang baik 

sehingga losion dapat melekat pada kulit lebih lama, meresap dalam kulit dan 

membuat efek repelan dalam losion  lebih lama (Unvala, 2009).  

e)  Emulgator 

Emulgator merupakan surfaktan yang terdiri dari gugus hidropobik (ekor) dan 

gugus hidropilik (kepala). Sifat hidropilik dan hidropobik dalam satu molekul 

surfaktan berikatan dengan komponen baik bersifat hidropobik maupun hidropilik 

dapat menurunkan tegangan permukaan antar fase. (Reningtyas dan Mahrenia, 

2015). Surfaktan akan membentuk lapisan tipis (film) yang menyelimuti partikel 

sehingga mencegah partikel tersebut bersatu dengan partikel sejenisnya (Suryani 

dan Sailah, 2000). 
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Emulgator yang digunakan dalam formula losion tipe a/m adalah kombinasi 

emugator nonionik dan anionik, yaitu campuran antara trietanolamin (anionik) 

dengan asam stearat (nonionik). Pemilihan basis nonionik dan anionik, agar 

diperoleh suatu basis yang bersifat netral dan tidak menyebabkan iritasi. Dipilih 

TEA sebagai emulgator karena TEA akan membentuk suatu emulsi m/a yang 

sangat stabil apabila dikombinasikan dengan asam lemak bebas. Asam lemak 

yang paling sesuai untuk dikombinasikan dengan TEA adalah asam stearat karena 

asam stearat tidak mengalami perubahan warna seperti halnya asam oleat. Asam 

stearat bereaksi dengan TEA secara insitu menghasilkan suatu sabun anionik, 

yaitu trietanolamin stearat yang berfungsi sebagai emulgator untuk emulsi tipe 

m/a (Aulton, 2002; Agoes, 2012). 

f) Pengawet  

Pengawet dibutuhkan dalam pembuatan losion untuk menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme dan untuk menghambat deteriorasi produk (Mitsui, 

1997). Pengawet dapat ditambahkan pada produk sebesar 0.1-0.2% (Schmitt, 

1996). Pengawet  yang digunakan dalam formula losion adalah kombinasi metil 

paraben dan propil paraben. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan efektivitas 

pengawet dan memiliki spektrum yang luas (Rowe et al., 2009). 

g) Pewangi  

Pewangi ditambahkan pada losion sebagai upaya meningkatkan nilai poduk. 

Jumlah pewangi yang ditambahkan harus serendah mungkin, yaitu berkisar antara 

0.1-0.5%. pada proses pembuatan losion, pewangi dicampurkan pada suhu 35˚C 

agar tidak merusak emulsi yang sudah terbentuk (Schmitt, 1996).  

2.6.3 Pembuatan Losion 

Proses pembuatan losion  adalah dengan cara mencampurkan bahan-bahan 

yang larut dalam fase air dengan bahan-bahan yang larut dalam fase minyak 

dengan cara pemanasan dan pengadukan. Adanya pemanasan dapat meningkatkan 

energi kinetik sistem sehingga kemampuan kontak antar molekul juga meningkat 

dan pencampuran lebih mudah. Pemanasan pada masing-masing bahan, baik pada 

komponen penyusun fase air maupun fase minyak dilakukan pada suhu 70-75˚C 

(Schmitt, 1996). Pencampuran dilakukan pada suhu 70-75˚C. Proses emusifikasi 

pada pembuatan losion adalah pada suhu 70˚C (Mitsui, 1997). 
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2.6.4 Reaksi Penyabunan  

Dalam formulasi losion dengan penambahan emulgator trietanolamin dan 

asam sterat terjadi pembentukan sabun stearat (trietanolamin-stearat). Hal ini 

berasal dari asam stearat yang menimbulkan reaksi penyabunan dengan basa 

trietanolamin dari fase air. Adanya mekanisme sabun stearat juga berfungsi 

sebagai emulsifiying agent yang mampu menjaga kestabilan sistem emulsi melalui 

pembentukan lapisan monolayer. Sabun stearat akan menyelubungi dropet fase 

minyak dalam emulsi sehingga dapat terdispersi dalam fase air. Proses 

penyabunan antara trietanolamin dan asam stearat yang menghasilkan sabun 

stearat terjadi pada suhu 65˚C (Kim, 2004). 

2.7 Tinjauan Tentang Evaluasi Sediaan Farmasi  

Dilakukan evaluasi sediaan untuk mengetahui apakah sediaan yang telah 

dibuat sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan mencapai hasil yang maksimal. 

Evaluasi untuk sediaan dermatologi termasuk kosmetik terdiri dari stabilitas 

bahan aktif, stabilitas bahan tambahan, organoleptis (warna, bau, dan tekstur), 

homogenitas, distribusi ukuran partikel fase terdispersi, pH, pelepasan atau 

bioavailabilitas, viskositas (Barry, 1983). 

2.7.1 Karakteristik Fisik Sediaan 

Karakteristik fisik sediaan meliputi: 

a.  Organoleptis 

Losion perlu dievaluasi secara organoleptis karena berpengaruh terhadap 

estetika dan penerimaan konsumen. Standar organoleptis losion yang ideal dinilai 

dari penampilan fisiknya secara keseluruhan meliputi bentuk, warna, dan bau 

losion (Lachman et al., 1996). Sediaan yang baik memiliki warna yang baik dan 

bau yang tidak tengik (Anief, 1997). 

b. Homogenitas  

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui bahan obat dengan bahan 

tambahan lainnya tercampur secara homogen atau bahan aktif terdispersi kedalam 

fase pendispersi. Losion dikatakan homogen bila susunan partikel-artikel tidak 

ada yang menggumpal atau tidak tercampur dan tidak terlhat adanya butiran kasar 

(Ditjen POM, 1985). 
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c. Tipe emulsi 

Pemeriksaan tipe emulsi bertujuan untuk memastikan sediaan losion 

merupakan tipe emulsi M/A atau A/M. Uji tipe emulsi dapat dilakuakan dengan 2 

cara, yaitu uji pewarnaan dan pengenceran. Uji pewarnaan dilakukan dengan 

menggunkan zat warna seperti metilen biru atau sudan III yang dicampurkan 

dengan sediaan losion dan dilihdiamati menggunakan mikroskop. Uji 

pengenceran dilakuakan dengan cara mengencerkan sediaan losion kedalam air 

(Martin et al., 1990).  

d. Penetapan pH 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui keamanan sediaan losion 

sehingga pada saat losion digunakan tidak mengiritasi kulit. Kesesuaian nilai 

pH sediaan topikal dengan pH kulit mempengaruhi penerimaan kulit 

terhadap sediaan (Anief, 2000). Menurut SNI 16-4399-1996 sediaan kosmetik 

harus memiliki pH sesuai dengan pH kulit yaitu berkisar antara 4,5-8,0. 

e. Viskositas 

Uji viskositas bertujuan untuk mengetahui kekentalan sediaan losion. 

Viskositas adalah tahanan dari suatu cairan untuk mengalir, semakin tinggi suatu 

viskositas maka semankin besar tahan suatu cairan. Semakin tinggi viskositas 

maka nilai daya sebar akan menurun tetapi waktu retensi sediaan akan meningkat 

(Martin et al, 1990). Viskositas merupakan parameter penting dalam produk 

emulsi, khususnya losion karena viskositas berkaitan dengan stabilitas emulsi. 

Viskositas semakin tinggi  maka pergerakan partikel akan semakin sulit sehingga 

emulsi akan semakin stabil (Schimitt, 1996). Persyaratan viskositas yang 

ditetapkan SNI 16-4399-1996 yakni berkisar antara 2000-50.000 cPs.  

f. Daya sebar  

Daya sebar berkaitan dengan kontak antara sediaan topikal dengan tempat 

pengaplikasian yang berhubungan langsung dengan koefisien gesek. Daya sebar 

bertujuan untuk melihat kemampuan menyebar sediaan di atas permukaan kulit 

saat dioleskan tanpa penekanan yang berlebih. Daya sebar berpengaruh terhadap 

keseragaman dosis. Daya sebar berbanding terbalik dengan viskositas, semakin 

rendah viskositas losion maka kemampuan losion untuk mengalir lebih tinggi 

sehingga losion akan menyebar dengan mudah dan terdistribusi merata (Kranthi et 
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al., 2011). Semakin besar daya sebar, luas permukaan kulit yang kontak dengan 

losion akan semakin luas dan zat aktif akan terdistribusi dengan baik  (Swastika 

dkk., 2013). Daya sebar tidak bisa dijadikan sebagai data absolut karena tidak ada 

literatur yang menyebutkan angka idealnya secara pasti (Suardi  et al., 2005). 

2.7.2 Uji Stabilitas Fisik Sediaan  

Stabilitas produk farmasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu 

produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode 

penyimpanan dan penggunaan, sifat dan karakteristiknya sama dengan yang 

dimiliki pada saat dibuat (Vadas, 2000). Untuk menguji kestabilan dari sediaan 

farmasi biasanya dilakukan dengan metode kondisi dipaksakan (stres condition) 

untuk mempercepat penguraian dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk 

pengujian (Laverius, 2011). 

Uji stabilitas freeze-thaw bertujuan untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan dalam waktu sesingkat mungkin dengan cara menyimpan sampel pada 

kondisi yang dirancang untuk mempercepat terjadinya perubahan yang biasa 

terjadi pada kondisi normal. Uji freeze-thaw dilakuakan dengan menyimpan 

sediaan dalam lemari pendingin suhu 4˚C selama 24 jam dan oven suhu 40˚C 

selama 24 jam, ini merupakan1 siklus. uji ini adalah sebagai simulasi adanya 

perubahan suhu tiap tahun bahkan setiap harinya (Laverius, 2011). 

Uji sentrifugasi dilakukan dengan cara sempel dimasukan kedalam tabung 

sentrifugasi, disentrifugasi pada suhu 25˚C dengan kecepatan 3800 rpm selang 

waktu 30 menit selama 5 jam. Kemudiaan diamati apakah terjadi pemisahan fase 

atau tidak setelah disentrifugasi. Kecepatan 3800 rpm menginduksi bahwa sediaan 

stabil selama setahun pada suhu raung. (Lachman et al., 1996).  

Uji stabilitas pada suhu rendah (4±2˚C), suhu ruang (27± 2˚C), dan pada 

suhu tinggi (40± 2˚C) yang masing-masing dilakukan selama 28 hari, lalu diamati 

parameter fisik dan kimia pada hari ke satu dan selanjutnya dilakuakan setiap 

minggu (Chandira et al., 2010). 

2.8 Monografi Bahan-bahan 

1) Virgin Coconut Oil (VCO) 

Virgin Coconut Oil (VCO) hanya dapat diperoleh dari daging buah kelapa 

(Cocos nucifera L.) yang segar (non-kopra) dan matang  berumur 10-12 bulan 
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karena kadar minyak pada daging buah kelapa mencapai maksimal (Alamsyah, 

2005). Proses pengolahan dengan cara mekanik atau alami, dengan atau tanpa 

penggunaan panas, tanpa melalui pemurnian dengan bahan kimia, dan tidak 

menyebabkan perubahan sifat minyak. Cara membuatnya, daging buah kelapa 

diperas santannya. Selanjutnya dilakukan proses fermentasi, pemancingan, 

penambahan enzim, dan tekanan mekanis atau sentrifugasi. Minyak kelapa murni 

juga memiliki sejumlah sifat fisik yang menguntungkan, diantaranya adalah kadar 

air dan asam lemak bebas rendah, tidak berwarna (bening), beraroma 

harum,memiliki kestabilan secara kimia, bisa disimpan dalam jangka panjang, dan 

tidak cepat tengik akibat oksidasi, serta tahan terhadap panas (Edahwati, 2011). 

Pemerian VCO tidak berwarna, kristal seperti jarum. Aroma sedikit berbau 

asam ditambah bau karamel. Kelarutan tidak larut dalam air, tetapi larut dalam 

alkohol (1:1). Berat jenis 0.883 pada suhu 20⁰C. Titik didih 225⁰C dan titik lebur 

20-25⁰C. pH tidak terukur, karena tidak larut dalam air. Namun karena termasuk 

dalam senyawa asam maka dipastikan memiliki pH di bawah 7. Tidak menguap 

pada suhu 21⁰C (Darmoyuwono, 2006).  

Virgin Coconut Oil tidak mengiritasi kulit dan telah dikenal karena 

manfaatnya bagi kesehatan tubuh (Sanjeewani and Sakeena, 2013). Komponen 

utama VCO adalah asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam  lemak tak jenuh 

sekitar 10%. 50% asam lemak pada VCO adalah asam laurat dan 7% asam 

kapriat. Keduanya merupakan asam lemak rantai sedang atau Medium  Chain 

Fatty Acid (MCFA) yang mudah dimetabolisir dan bersifat antimikroba (antivirus, 

antibakteri, dan antijamur) (Sutarmi dan Rozaline, 2005). 

VCO mengandung asam lemak yang memiliki sifat melembutkan kulit 

serta berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan pembawa sediaan obat, 

diantaranya sebagai peningkat penetrasi. Disamping itu, VCO efektif dan aman 

digunakan sebagai moisturizer pada kulit sehingga dapat meningkatkan 

kelembaban kulit dan mempercepat penyembuhan pada kulit (Agero dan Verallo-

Rowell, 2004). Asam-asam lemak rantai pendek dan sedang seperti asam laurat 

dan asam oleat mudah diserap melalui kulit sehingga dapat meningkatkan laju 

penetrasi zat aktif dari sediaan losion berbasis VCO (Lucida et al., 2008). 
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Tabel II.1 Komposisi Standart Asam Lemak Virgin Coconut Oil (APCC, 2003) 

Asam lemak Jumlah (%) 

Asam lemak jenuh 

Asam kaproat (C6) 

Asam kaprilat (C8) 

Asam kaprat (C10) 

Asam laurat (C12) 

Asam miristat (C14) 

Asam palmitat (C16) 

Asam stearat (C18) 

0,4-0,6% 

5,0-10,0% 

4,5-8,0% 

43,0-53,0% 

16,0-21,0% 

7,5-10,0% 

2,0-4,0% 

Asam lemak tak jenuh 

Asam oleat (C18-1) 

Asam linoleat (C18-2) 

Asam Linolenat (C18-3) 

5,0-10,0% 

1,0-2,5% 

<0,5% 

 

2) Gliserin 

 

Gambar 2.10 Struktur Kimia Gliserin (Rowe et al., 2009) 

Nama kimia gliserin adalah propana-1,2,3-triol. Gliserin memiliki rumus 

molekul C3H8O3 dan bobot molekul 92,09. Gliserin berfungsi sebagai bahan 

pengawet, anti mikroba, emolien, humektan, pelarut, pemanis dan plasticizer. 

Gliserin digunakan sebagai humektan dan emolien dengan konsentrasi <30% 

dalam formulasi sedian topikal dan kosmetik. Pemerian cairan jernih, tidak 

berwarna, tidak berbau, kental, cairan higroskopis, memiliki rasa manis. Gliserin 

terlarut dalam aseton, praktis tidak larut dalam benzen, kloroform, dan minyak. 

larut dalam 500 bagian Eter, larut dalam etil asetat, Air, Metanol, dan Etanol 

(95%). Titik didih 290⁰C Titik Lebur 17.8⁰C. Penyimpanan sebaiknya disimpan 

dalam wadah kedap udara pada tempat dingin dan kering (Rowe et al, 2009).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 

 
 

3) Setil Alkohol 

 

Gambar 2.11 Struktur Kimia Setil Alkohol (Rowe et al., 2009) 

Nama kimia setil alkohol adalah heksadeksan-1-ol. Setil alkohol 

mempunyai rumus molekul C16H34O dan bobot molekul 242,22. Pemberian setil 

alkohol seperti lilin; berupa serpihan putih, granul, kubus, atau potongan-

potongan, sedikit berbau dan berasa lemak. Kelarutan yang baik dalam etanol 

95% dan eter, kelarutan semakin meningkat seiring dengan kenaikan suhu, serta 

praktis tidak larut dalam air. Titik leburnya antara 45-52⁰C, titik Didih 316-

344⁰C, dan stabil dalam asam, basa, cahaya, dan udara. Penyimpanannya dapat 

ditempatkan dalam wadah tertutup baik pada tempat dingin dan kering. Setil 

alkohol sebagai bahan pengental digunakan pada konsentrasi 2-10% (Rowe et al, 

2009).  

4) Asam Stearat  

 

Gambar 2.12 Struktur Kimia Asam Stearat (Rowe et al., 2009) 

Asam stearat mempunyai rumus molekul  C18H36O2 dan bobot molekul 

284.47. Asam stearat adalah asam keras, berwarna putih atau agak kuning, agak 

glossy, kristal padat putih atau bubuk putih atau kekuningan. memiliki sedikit bau 

dan rasa seperti lemak. Asam stearat banyak digunakan dalam produk kosmetik, 

dalam formulasi topikal asam stearat digunakan sebagai agent pengemulsi dan 

pelarut. asam stearat memiliki titik didih 383⁰C dan titik lebur 69-70⁰C. Asam 

stearat dapat terlarut bebas dalam benzena, karbon tetraklorida, kloroform, dan 

eter, dapat larut dalam etanol (95%), heksana, dan propilen glikol, serta praktis 

tidak larut dalam air. Konsentrasi untuk pemakaian topikal 1-10%  (Rowe et al., 

2009). 
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5) Trietanolamina  

 

Gambar 2.13 Struktur Kimia Trietanolamina (Rowe et al., 2009) 

Trietanolamina (TEA) mempunyai rumus molekul C6H15NO3 dan bobot 

molekul 149.19. TEA merupakan salah satu bahan yang digunakan sebagai 

emulsifying agent jika bereaksi dengan asam stearat. Konsentrasi yang dianjurkan 

sebagai emulsifying agent adalah 2-4%. TEA berwarna jernih, tidak berwarna 

sampai kuning pucat, berupa cairan kental, sedikit berbau amonia serta sangat 

higroskopis. Titik leleh 20-21⁰C dan titik didih 335⁰C. TEA dapat terlarut dalam 

aseton, benzene etil eter, methanol, dan air. TEA dapat berubah warna menjadi 

coklat karena paparan cahaya dan udara. Homogenitas TEA dapat dikembalikan 

dengan pemanasan dan pencampuran sebelum digunakan (Rowe et al., 2009). 

6) Nipagin  

 

Gambar 2.14 Struktur Kimia Nipagin (Rowe et al., 2009) 

Nipagin (metilparaben) mempunyai rumus molekul C8H8O3 dan bobot 

molekul 152.15. Nipagin dalam formulasi farmasetika, produk makanan, dan 

terutama dalam kosmetik biasanya digunakan sebagai bahan pengawet. Dapat 

digunakan sendiri maupun dikombinasi dengan jenis paraben lain untuk 

menimbulkan efek sinergis. Efektifitas pengawet ini memiliki rentang pH 4-8. 

Nipagin memiliki titik lebur 125-128⁰C. Pemerian kristal tak berwarna atau bubuk 

kristal putih, tidak berbau, rasa sedikit terbakar. Kelarutannya mudah larut dalam 

etanol, eter, dan propilen glikol. Serta larut dalam gliserin dan air.  Konsentrasi 

untuk pemakaian topikal 0.02-0.3% (Rowe et al., 2009). 
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7) Nipasol  

 

Gambar 2.15 Struktur Kimia Nipasol (Rowe et al., 2009) 

Nipasol  (propilparaben)  mempunyai rumus  molekul C10H12O3 dan bobot 

molekul 180.20. Nipasol digunakan sebagai bahan pengawet. Nipasol memiliki 

titik didih 295⁰C dan titik lebur 96-99⁰C serta memilik aktivitas antimikroba 

ditunjukan pada pH antara 4-8. Secara luas digunakan sebagai bahan pengawet 

dalam kosmetik, makanan, dan produk farmasetika. Pemerian bubuk putih, kristal, 

tidak berbau dan tawar. Kelarutannya sangat larut dalam aseton, ester, dan 

minyak. Mudah larut dalam etanol dan metanol, serta sukar larut dalam air. 

Konsetrasi untuk pemakaian topikal 0.01-0.6% (Rowe et al., 2009). 

8) Butil Hidroksi Toluena (BHT) 

 

Gambar 2.16 Struktur Kimia BHT (Rowe et al., 2009) 

Butil Hidroksi Toluena (BHT) mempunyai nama kimia 2,6-ditertiary-

butyl-p-cresol; 4-methyl 2,6-ditertiary-butyl-phenol. BHT mempunyai rumus 

molekul   C15H24O dan bobot molekul 220.35. BHT berbentuk kristal padat atau 

serbuk kuning-putih atau pucat dengan karakteristik bau fenolik yang samar. BHT 

digunakan sebagai antioksidan dalam kosmetik, makanan, dan obat-obatan. BHT 

memiliki titik didih 265⁰C dan titik lebur 70⁰C. Praktis tidak larut dalam air, 

gliserin, propilen glikol, larutan hidroksida alkali, dan larutan encer asam mineral. 

Terlarut bebas dalam aseton, benzena, etanol (95%), eter, metanol, toluena, 

minyak tetap, dan minyak mineral. Lebih mudah larut daripada butylated 

hydroxyanisole dalam minyak makanan dan lemak. Konsentrasi untuk pemakaian 

topikal sekitar 0.0075–0.1% (Rowe et al., 2009). 
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9) Butil Hidroksi Anisol (BHA)   

 

Gambar 2.17 Struktur Kimia BHA (Rowe et al., 2009) 

Butil Hidroksi Anisol (BHA) berbentuk serbuk kristal putih atau padatan 

putih kekuning-kuningan. BHA mempunyai rumus molekul  C11H16O2 dan berat 

molekul 180,25. BHA praktis tidak larut dalam air, larut dalam metanol, larut baik 

dalam etanol ≥50%, propilenglikol, kloroform, eter, heksan, gliserin monooleat, 

soybean oil, dan dalam petroleum eter. Titik didih BHA 264°C dan titik leleh 

47°C. BHA digunakan dalam kosmetik, makanan, dan sediaan farmasi terutama 

sebagai antioksidan. Konsentrasi untuk pemakaian topikal sekitar 0.0005–0.02% 

(Rowe et al., 2009). 

10) Na-EDTA 

  

Gambar 2.18 Struktur Kimia Na-EDTA (Rowe et al., 2009) 

Na-EDTA sinonim disodium edetate, disodium EDTA, disodium 

ethylenediaminetetraacetate, edathamil disodium, edetate disodium, edetic acid, 

dan disodium salt. Berfungsi sebagai chelating agent Na-EDTA mempunyai 

rumus molekul  C10H14N2Na2O8  dan berat molekul 336.2. Pemerian serbuk 

kristal putih tidak berbau dengan sedikit rasa asam. Kelarutan larut dalam air 

(1:11), praktis tdak larut dalam kloroform dan eter, larut dalam etanol (95%). 

Titik lebur pada suhu  252⁰C. Stabilitas sangat higroskopis dan harus dilindungi 

dari kelembaban. Penyimpanan harus disimpan diwadah berisi alkali, tertutup 

rapat dan ditempat sejuk dan kering. Konsentrasi sebagai chelating agent 0.005-

0.1% (Rowe et al., 2009). 
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11) Aquadest 

Aquadest digunakan sebagai pelarut dan pembawa pada formulasi 

farmasetika. Pada aplikasi farmasi, air dimurnikan dengan cara destilasi, 

pertukaran ion, reverse osmosis (RO), atau beberapa proses lain yang sesuai untuk 

menghasilkan aquades. Karakteristik aquadest adalah cairan jernih, tidak 

berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dapat bercampur dengan pelarut polar 

lainnya. Memiliki titik beku  0⁰C dan titik didih  100⁰C (Rowe et al, 2009).  


