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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Vektor utama penyakit demam berdarah dengue adalah nyamuk Aedes 

aegypti dan Aedes albopictus (Sembel, 2009). Saat ini upaya yang dapat 

dilakukan untuk menghindarkan kontak dengan nyamuk adalah penggunaan 

bahan penolak nyamuk (repelan) (Koren et al., 2003). Produk repelan yang 

banyak beredar dipasaran berbentuk spray dan losion yang mengandung bahan 

aktif DEET (N.N-diethyl-3-methyl benzamide) dengan konsentrasi 10-15%. 

Penggunaan DEET dapat menimbulkan berbagai efek samping antara lain seperti 

gejala hipersensitivitas, iritasi dan urtikaria (Qiu et al., 1998). Untuk mencegah 

efek samping yang ditimbulkan DEET maka dilakukan penelitian repelan alami 

menggunakan bahan alam yang aman dan ramah lingkungan. 

Bahan alam yang berpotensi sebagai repelan alami adalah minyak atsir bunga 

lavender (Lavandula angustifolia) dan minyak atsiri kulit buah jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia). Minyak atsiri bunga lavender mengandung komponen kimia 

linalool, α-terpineol, 1.8-cineole, terpinen-4-ol, dan cahmpor yang memiliki 

aktivitas repelan (Maia et al., 2011). Menurut Tomescu et al. (2015), linalool 

(43,32%) merupakan komponen terbesar dari minyak bunga lavender. Minyak 

atsiri buah jeruk nipis mengandung komponen kimia limonene, α-pinene, β-

pinene, geraniol, α-terpineol, caryophyllene, terpinen-4-ol, dan linalool yang 

memiliki aktivitas repelan (Maia et al., 2011). Berdasarkan penelitian Chairman 

dkk. (2014), limonene (94,4%) merupakan komponen terbesar dari minyak kulit 

buah jeruk nipis. Penggunaan minyak atsiri bunga lavender dan kulit buah jeruk 

nipis secara langsung untuk repelan dirasa kurang efektif dikarenakan sifat dari 

minyak atsiri yang mudah menguap. Maka dari itu, perlu dibuat dalam bentuk 

sediaan losion tipe emulsi M/A agar mudah diaplikasikan dan lebih tahan lama. 

Dilakukan penelitian formulasi dan uji aktivitas losion kombinasi minyak 

bunga lavender (2.5%, 5%, dan 75%) dan kulit buah jeruk nipis (2%) dengan 

VCO 2,5%. Semakin meningkat kadar minyak bunga lavender dalam losion akan 

semakin meningkatkan aktivitas penolakan terhadap nyamuk Aedes aegypti. 

Penambahan fase minyak VCO memiliki sejumlah sifat yang baik terhadap kulit 

yaitu bersifat emolien dan moisturizer (Agero dan Verallo-Rowell, 2004).  
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Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

Dilakukan penelitian untuk mengetauhi aktivitas kombinasi minyak atsiri 

bunga lavender dan minyak atsiri kulit buah jeruk nipis dalam sediaan losion 
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