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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Jeruk Nipis 

2.1.1 Klasifikasi 

Secara taksonomi, tanaman Citrus aurantifolia termasuk dalam klasifikasi 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae  

Ordo   : Rutales 

Famili   : Rutaceae  

Genus   : Citrus  

Spesies  : Citrus aurantifolia Swingle. (Ferguson, 2002). 

Jeruk nipis memiliki beberapa nama yang berbeda di Indonesia, antara lain 

jeruk nipis (Sunda), jeruk dhurga (Madura), lemo (Bali), mudutelong (Flores) dan 

lain sebagainya. Jeruk nipis merupakan tumbuhan obat dari famili Rutaceae 

(Sarwono, 2006).  

 
Gambar 2.1 Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 

(Edenbotanicals, 2017)
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2.1.2 Deskripsi Tanaman 

Secara umum morfologi tanaman jeruk tergolong tanaman perdu. Di 

Indonesia, tanaman ini dapat ditemukan pada ketinggian 1-1.000 m dpl. Tanaman 

ini memiliki akar tunggang yang berkembang melalui apex embrio. Mempunyai 

dahan bulat yang bercabang banyak. Kulit batang berwarna hijau hingga cokelat 

tua. Batangnya berbentuk silindris dan tumbuh cabang cenderung ke atas. 

Tingginya mencapai 0,5-3,5 m. Batang pohonnya berkayu ulet, berduri, dan keras. 

Tanaman jeruk berdaun majemuk, dengan permukaan licin (laevis) dan mengilat 

(nitidus). Buah jeruk tergolong buah buni, memiliki permukaan licin, dan berkulit 

tipis. Kulit buah jeruk nipis mempunyai tiga lapisan, yaitu : 

(1)  Lapisan luar yang kaku menjangat dan mengandung banyak kelenjar minyak 

atsiri. Mula-mula berwarna hijau, tapi setelah buah masak warnanya berubah 

menjadi kuning atau jingga. Lapisan kulit buah jeruk ini disebut flavedo. 

(2) Lapisan tengah bersifat seperti spon, terdiri atas jaringan bunga karang yang 

biasanya berwarna putih. Lapisan ini disebut albedo. 

(3) Lapisan lebih dalam bentuknya bersekat-sekat, sehingga terbentuk beberapa 

ruangan. Dalam ruangan terdapat gelembung-gelembung yang berair, dan 

biji-bijinya terdapat diantara gelembung-gelembung tersebut (Kurnia, 2014). 

2.1.3 Kandungan Kimia 

Minyak essensial jeruk nipis diekstrak dengan menggunakan proses destilasi 

uap kulit keringnya atau diekstrak dengan proses kompresi dingin kulit buah jeruk 

nipis yang masih segar (Kurnia, 2014). Njoku dan Evbuomwan (2014) menyatakan 

minyak atsiri dalam kulit Citrus aurantifolia yang berasal dari Nigeria mengandung 

β-pinene (23,124%), α-pinene (10,399%), dan d-limonene (17,070%) sebagai 

kompenen utama. Sedangakan menurut Saleem, dkk (2008) minyak atsiri kulit buah 

Citrus aurantifolia dari Pakistan mengandung komponen utama d-limonene 

(82,84%), selain itu terdapat juga α-thujene (0,16%), β-terpinene (0,61%), β-pinene 

(0,86%), 3-carene (0,01%), isoterpinolene (0,55%), 4-terpineol (0,39%), β-

bisabolene (0,22%), α-terpineol (0,39%), trans carveol (0,33%), geraniol (0,39%), 

geranyl alcohol (0,11%), α-cedrene (0,18%), dan γ-cadinene (0,18%).  
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Kandungan geraniol, α-pinen, limonene, myrcene, camphor, α-terpineol, α-

dan β- thujone, linalool,dan β-pinen dapat digunakan sebagai repelan (Maia et al., 

2011). 

 

Gambar 2.2 Struktur Kimia dari D-Limonene 

(Sigma-Aldrich, 2017) 

Minyak atsiri dari kulit buah Citrus aurantifolia berupa minyak tidak 

berwarna-kuning kehijauan, mempunyai bau seperti jeruk segar dan intens, rotasi 

optik +34º sampai +47º, indeks bias 1.4477-1.4745, dan berat jenis 0.855-0.863. 

Sedangkan kelarutannya yaitu tidak larut dalam air, larut dalam etanol dan propilen 

glikol. Untuk stabilitas, sensitif terhadap udara dan cahaya (NTP, 2000). 

2.1.4 Manfaat 

Minyak atsiri yang dihasilkan dari tanaman genus Citrus memiliki potensi 

sebagai insektisida alami yang dapat digunakan sebagai pengontrol nyamuk (Nath 

dkk., 2006). Minyak atsiri yang terkandung dalam kulit jeruk nipis juga digunakan 

dalam parfum, kosmetik dan sebagai bahan pewangi sabun (Guenther, 1990). Selain 

itu minyak kulit buah jeruk nipis dapat berfungsi sebagai antibakteri, antiseptik, 

desinfektan, penurun panas, hemostatik, tonik, antidepresan, antioksidan, restoratif, 

antivirus, dan antirematik (Kurnia, 2014). Pada penelitian lainnya dilakukan 

penelitian terhadap 8 essential oil dari tanaman citrus dimana didapatkan bahwa 

Citrus aurantifolia efektif sebagai repelan Aedes Aegypti dan Culex 

quinquefasciatus (Soonwera, 2015). Pada penelitian lainnya, konsentrasi 3,12% 

minyak atsiri kulit buah jeruk nipis mempunyai daya proteksi sebanyak 39,16% 

selama 30 detik (Tjung dkk., 2016). 
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2.2 Lavender 

2.2.1 Klasifikasi 

United States Departement of Agriculture (2017) mengklasifikasi Lavandula 

angustifolia Mill. sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom  : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Division  : Magnoliophyta 

Class   : Magoliopsida 

Subclass  : Asteridae 

Order   : Lamiales 

Family  : Lamiaceae / Labiatae 

Genus   : Lavandula  

Species  : Lavandula angustifolia Mill. 

Sinonim : Lavandula officinalis 

 
Gambar 2.3 Bunga Lavender (Lavandula angustifolia) 

(United States Departement of Agriculture, 2017) 

2.2.2 Deskripsi Tanaman 

Lavender merupakan jenis tumbuhan semak dengan tinggi ± 1 m, bertulang 

daun sejajar, bunga terletak di ujung daun berwarna ungu kebiruan. Lavender 

banyak ditemukan sebagai tumbuhan liar di beberapa tempat di Indonesia. Tempat 

tumbuh pada ketinggian 500-1300 dpl. Lavender dikenal sebagai anti nyamuk 

karena mengandung zat linalool dan linalil asetat (Kardinan, 2003).  
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Habitus; semak, semusim, tinggi mencapai ± 1m. Batang; tegak dan 

mendatar, bulat, berbuku-buku, permukaan berbulu, putih. Daun; tunggal 

berhadapan, tangkai pipih, berbulu, panjang 0,5-1 cm, hijau, helaian bulat telur 

memanjang, ujung runcing, pangkal membulat, tepi bergerigi, pertulangan 

menyirip, permukaan berbulu, panjang 3-5, berbulu, di ujung cabang atau batang, 

panjang ibu tangkai 10-20 mm, permukaan berbulu, putih keunguan, tangkai bunga 

pendek ± 0,3 cm, ungu, kelopak berlekatan, bentuk corong, berlekuk menjadi dua, 

ujung runcing, panjang 0,5-0,7 cm, putih keunguan, berbulu ungu, mahkota bentuk 

bibir,panjang 1,2-1,5 cm, ungu muda, benang sari dua tangkai, berlekatan, melekat 

pada mahkota, panjang 9-10 mm, putih keunguan, kepala sari putih keunguan, putik 

1, panjang ± 1,5 cm, tangkai putih, kepala putik bercabang dua, berbulu, ungu. 

Buah; jarang ditemukan. Biji; jarang ditemukan. Akar; tunggang, putih kotor 

(Samsumaharto dkk., 2011). 

2.2.3 Kandungan Kimia 

Minyak bunga lavender diperoleh dengan cara penyulingan uap dari bunga. 

Rendemen minyaknya sekitar 0,5%. Pengeringan bunga sebaiknya tidak dibawah 

sinar matahari secara langsung, tetapi cukup dikeringanginkan, tujuannya untuk 

mengurangi kandungan minyak yang hilang. Rendemen minyak yang optimal 

diperoleh jika tanaman ditanaman di lokasi 1.000 m dpl. Komposisi utama dalam 

minyak lavender adalah linalool dan linalil asetat sebanyak 30-60% dengan 

kandungan yang bervariasi, tergantung dari jenis lavendernya (Kardinan, 2003). 

 Minyak atsiri yang dianalisa dengan kromatografi gas juga mengandung 

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%), 1,8cineole (0,71%), lavandulol (0,71%), dan camphor 

(0,30%). Dimana kandungan linalyl acetate dan linalool adalah yang terbesar 

didalam bunga lavender (Lansida, 2017). Selain itu, minyak atsiri bunga lavender 

dari Uttarakhand, India mengandung linalool (28,06%), linalyl acetate (47,56%), 

lavandulyl acetate (4,34%), dan α-terpineol (3,75%) sebagai komponen utama 

(Verma et al., 2010). Penelitian lain juga menyebutkan kandungan utama minyak 

atsiri lavender adalah linalool (33,1%), camphor (11,0%), linalyl acetate (10,4%) 

1,8-cineole (8%), dan borneol (4,5%), kandungan lainnya dalam jumlah kecil 
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beberapa diantaranya yakni α-pinene (0,8%), camphene (0,6%), β-pinene (0,9%), 

myrcene (1,9%), α-phellandrene (0,2%), α-terpinene (0,2%), p-cymene (0,4%), 

lavandulol (0,1%), menthol (0,2%), (Z)-caryophyllene (3,3%) (Caputo et al.,  

2016).  Disebutkan bahwa kandungan camphor, myrcene, α-pinene, linaloo, lβ-

pinene, caryophyllene, dan p-cymene dapat digunakan sebagai repelan (Maia et al., 

2011). 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia dari linalool 

(Sigma-Aldrich, 2017) 

Menurut hasil standar ISO (ISO 2001, 2002, 2008, 2009), minyak atsiri 

lavender berupa minyak tidak berwarna hingga kuning pucat, bau seperti lavender, 

berat jenis pada 20˚C yakni 0,878-0,890, indeks bias pada 20 ˚C yaitu 1,455-1,466, 

rotasi optik -12,5 hingga -6. Kelarutan dalam etanol, untuk minyak lavender ini 

dalam 70% etanol atau campuran air (Southwell, 2012). 

2.2.4 Manfaat 

Minyak bunga lavender biasanya digunakan untuk meredakan rasa sakit, 

inflamasi, dan sebagai terapi bagi penderita sulit tidur (Sakamoto et al., 2005). 

Lavender juga bersifat analgesik, untuk nyeri kepala, nyeri otot, bersifat 

antibakterial, antifungal, antiinflamasi, antiseptik, dan penenang (Price, 1997). 

Selain dikenal luas sebagai bahan pewangi, minyak lavender juga banyak 

digunakan sebagai bahan penolak serangga (repellent dan antifeedant), bahkan 

termasuk bahan yang sering digunakan sebagai losion antinyamuk (Kardinan, 

2003). 

Sampai saat ini penelitian tentang tanaman lavender (Lavandula 

angustifolia) telah banyak dilakukan, berdasarkan penelitian Shooshtari et al., 

(2013) membandingkan ekstrak dan minyak atsiri dari beberapa tanaman terhadap 

Anopheles stephensi, salah satunya adalah Lavandula angustifolia, dimana 

menyatakan bahawa minyak atsiri lebih efektif dari ekstrak. Selain itu dalam 

percobaan hewan, minyak lavender dan eucalyptus daripada minyak lainnya 

memiliki aktivitas penolak baik, masing-masing 97,16 dan 97,15%, terhadap 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 
 

Anopheles (Gillij, 2008). Lalu, penelitian dari Uniyal et al., (2014) diketahui 

minyak atsiri bunga lavender konsentrasi 5%, yang dimana linalool menunjukkan 

respon yang kuat pada antena Aedes aegypti betina, sebesar 83% selama 1 jam. 

 

2.3 Gambaran Umum Nyamuk Aedes aegypti 

2.3.1 Klasifikasi Aedes Aegypti 

Menurut Richard dan Davis (1977) yang dikutip oleh Soegijanto (2006), 

kedudukan nyamuk Aedes aegypti dalam klasifikasi hewan adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia  

Filum   : Arthropoda  

Kelas   : Insecta  

Bangsa   : Diptera  

Suku   : Culicidae  

Marga   : Aedes  

Jenis    : Aedes aegypti L.  

2.3.2 Siklus Hidup 

Nyamuk Aedes aegypti seperti juga jenis nyamuk lainnya mengalami 

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

berwarna hitam dengan ukuran ± 0,80 mm, berbentuk oval yang mengapung satu 

persatu pada permukaan air yang jernih, atau menempel pada dinding tempat 

penampung air (Kemenkes RI, 2011). Larva nyamuk Aedes Aegypti dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya mengalami 4 kali pergantian kulit (ecdysis), 

dan larva yang terbentuk berturut-turut disebut larva instar I, II, III, dan IV 

(Soegijanto, 2006). Pupa berbentuk seperti ‘koma’. Bentuknya lebih besar namun 

lebih ramping dibanding larvanya (jentik). Pupa Aedes aegypti berukuran lebih 

kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pupa nyamuk lain (Kemenkes RI, 2011). 

Umur nyamuk betina dapat mencapai 2-3 bulan (Kemenkes RI, 2011). 

Nyamuk Aedes aegypti tubuhnya tersusun dari tiga bagian, yaitu kepala, dada, dan 

perut. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk dan antena yang 

berbulu. Alat mulut nyamuk betina tipe penusuk-pengisap (piercing-sucking) dan 

termasuk lebih menyukai manusia (anthropophagus), sedangkan nyamuk jantan 

bagian mulut lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kulit manusia, karena 
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itu tergolong lebih menyukai cairan tumbuhan (phytophagus). Nyamuk betina 

mempunyai antena tipe-pilose, sedangkan nyamuk jantan tipe plumose (Soegijanto, 

2006).  

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 (Kemenkes RI, 2011). 

Nyamuk dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata nyamuk 

lain dan mempunyai warna dasar hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian 

badan dan kaki. Sebenarnya yang dimaksud Vektor DBD adalah nyamuk Aedes 

aegypti betina. Perbedaan morfologi antara nyamuk Aedes aegypti yang betina 

dengan yang jantan terletak pada perbedaan morfologi antenanya. Aedes aegypti 

jantan memiliki antena berbulu lebat sedangkan yang betina berbulu agak jarang 

atau tidak lebat (Kemenkes RI, 2011).  

Aktivitas menggigit nyamuk Aedes aegypti biasanya mulai pagi dan petang 

hari, dengan 2 puncak aktifitas antara pukul 09.00-10.00 dan 16.00-17.00. Aedes 

aegypti mempunyai kebiasaan mengisap darah berulang kali dalam satu siklus 

gonotropik, untuk memenuhi lambungnya dengan darah. Dengan demikian nyamuk 

ini sangat efektif sebagai penular penyakit (Kemenkes RI, 2011). 

 

 

Gambar 2.5 Aedes aegypti 

(kkespeldenpasar.com) 

http://kkespeldenpasar.com/pagedetail.php?idinfo=17
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Gambar 2.6 Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti 

(Kemenkes RI, 2011) 

2.3.3 Metode Pengendalian Vektor 

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). Berbagai metode 

Pengendalian Vektor (PV) DBD menurut Kemenkes RI (2011), yaitu : 

(1) Kimiawi 

Pengendalian vektor cara kimiawi dengan menggunakan insektisida 

merupakan salah satu metode pengendalian yang lebih populer di masyarakat 

dibanding dengan cara pengendalian lain. Sasaran insektisida adalah stadium 

dewasa dan pra-dewasa. Karena insektisida adalah racun, maka penggunaannya 

harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan organisme bukan 

sasaran termasuk mamalia. Disamping itu penentuan jenis insektisida, dosis, dan 

metode aplikasi merupakan syarat yang penting untuk dipahami dalam kebijakan 

pengendalian vektor. Aplikasi insektisida yang berulang di satuan ekosistem akan 

menimbulkan terjadinya resistensi serangga sasaran. 

(2) Biologi 

Pengendalian vektor biologi menggunakan agent biologi seperti predator atau 

pemangsa, parasit, bakteri, sebagai musuh alami stadium pra dewasa vektor DBD. 

Jenis predator yang digunakan adalah ikan pemakan jentik (cupang, tampalo, gabus, 

guppy, dll), sedangkan larva capung, Toxorrhyncites, Mesocyclops dapat juga 
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berperan sebagai predator walau bukan sebagai metode yang lazim untuk 

pengendalian vektor DBD. 

(3) Manajemen lingkungan 

Manajemen lingkungan adalah upaya pengelolaan lingkungan sehingga tidak 

kondusif sebagai habitat perkembangbiakan atau dikenal sebagai source reduction 

seperti 3M plus (menguras, menutup dan memanfaatkan barang bekas, 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). 

(4) Pemberantasan Sarang Nyamuk/PSN 

Pengendalian Vektor DBD yang paling efisien dan efektif adalah dengan 

memutus rantai penularan melalui pemberantasan jentik. Pelaksanaannya di 

masyarakat dilakukan melalui upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam 

Berdarah Dengue (PSN-DBD) dalam bentuk kegiatan 3 M plus. Untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan, kegiatan 3 M Plus ini harus dilakukan secara 

luas/serempak dan terus menerus/berkesinambungan. 

(5) Pengendalian Vektor Terpadu/PVT (Integrated Vector Management/IVM) 

IVM merupakan konsep pengendalian vektor yang diusulkan oleh WHO 

untuk mengefektifkan berbagai kegiatan pemberantasan vektor oleh berbagai 

institusi. IVM dalam pengendalian vektor DBD saat ini lebih difokuskan pada 

peningkatan peran serta sektor lain melalui kegiatan Pokjanal DBD, kegiatan PSN 

anak sekolah, dll. 

 

2.4 Repelan 

2.4.1 Gambaran Umum Repelan 

Repellent (repelan) adalah bahan-bahan kimia yang mempunyai kemampuan 

untuk menjauhkan serangga dari manusia, sehingga dapat dihindari gigitan 

serangga atau gangguan oleh serangga terhadap manusia (Sastroutomo, 1992). 

Repellent dikenal sebagai salah satu jenis pestisida rumah tangga yang digunakan 

untuk melindungi tubuh (kulit) dari gigitan nyamuk. Sekarang ini, lebih dikenal 

sebagai losion anti nyamuk, tetapi ada juga yang berbentuk spray (semprot). 
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Sehingga cara penggunaannya adalah dengan mengoleskan atau menyemprotkan 

bahan tersebut ke kulit (POM, 2011).  

2.4.2 Jenis Repelan 

Insect repellent dibagi menjadi 3 kategori, yaitu repellent fisik, repellent 

sintesis, dan repellent alami. Repellent fisik adalah instrumen atau alat yang 

digunakan untuk menghindari nyamuk, biasanya menggunakan gelombang 

ultrasonik atau suara dengan frekuensi tinggi yang dapat mengacaukan terbangnya 

serangga serta identifikasi terhadap manusia sebagai host, namun efikasinya masih 

diragukan. Selanjutnya, repellent sintesis adalah bahan kimia buatan yang 

digunakan untuk mengusir serangga digunakan dengan cara dioleskan pada kulit 

atau baju, contohnya DEET, picaridin, dan dimethyl phtalate. Lalu yang terakhir, 

repellent alami (Katsambas et al., 2015). Beberapa tumbuhan yang telah diketahui 

dapat dijadikan sebagai repelen diantaranya adalah zodia (Evodia suaveolens), 

suren (Toona sureni), selasih (Ocimum spp), lavender (Lavendula sp), serai wangi 

(Andropogon nardus), dan geranium (Geranium radula) (Kardinan, 2003). 

2.4.3 Syarat Repelan 

Peraturan Pemerintah melalui Komisi Pestisida Departemen Pertanian (1995) 

mensyaratkan bahwa suatu losion anti nyamuk dapat dikatakan efektif apabila daya 

proteksinya paling sedikit 90% dan mampu bertahan selama 6 jam. 

Kemenkes RI (2012) menyatakan suatu repelan dikatakan baik bilamana: 

1) Nyaman digunakan di kulit tubuh, tidak menyebabkan iritasi, tidak 

menimbulkan rasa panas atau terasa lengket di kulit. 

2) Melindungi kulit lebih lama karena bahan aktifnya terurai secara perlahan. 

3) Praktis penggunaannya, mudah digunakan saat kegiatan indoor maupun out 

door. 

4) Berbahan dasar alami, aman dan bebas racun, ramah lingkungan dan tidak 

menimbulkan efek samping. 

5) Dibuat dari bahan yang berkualitas baik.  

2.4.4 Cara Kerja Repelan 

 Repelan bekerja dengan cara memblok reseptor penerima rangsang yang 

dapat menyebabkan serangga menghindari makanannya (Rutledge dan Day, 2005). 

Rangsangan penciuman nyamuk merupakan hal yang paling berpengaruh dalam 
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pencarian inang. Penciuman pada serangga diperantarai oleh palpus rahang atas 

atau maxillary palps dan antena yang terdapat suatu struktur yang disebut sensilla. 

Sensilla memiliki ORN (Olfactory Receptor Neurons) dimana OR (Olfactory 

Receptor) tertanam. ORN bertugas mendeteksi zat-zat kimia yang berasal dari kulit, 

napas, tanaman atau nektar, serta tempat bertelur (oviposisi). Sensila membungkus 

dua atau tiga Olfactory Receptor Neurons (ORN) yang memberikan respon untuk 

perilaku aktif nyamuk. Sensilla memiliki beberapa pori-pori di kutikula 

memungkinkan aroma untuk berinteraksi dengan ORN (Debboun et al., 2015).  

Nyamuk memiliki kemampuan untuk mencari mangsa dengan mencium bau 

karbondioksida, asam laktat dan bau lainnya yang berasal dari kulit yang hangat 

dan lembab. Nyamuk sangat sensitif dengan bahan kimia tersebut, sehingga dapat 

mendeteksi darah yang merupakan makanannya dengan jarak 2,5 meter. Umumnya 

repellent termasuk DEET akan memanipulasi bau dan rasa yang berasal dari kulit 

dengan menghambat reseptor asam laktat pada antena nyamuk sehingga mencegah 

nyamuk mendekati kulit (POM, 2011). DEET bekerja sebagai olfactory masking 

agent, yang menghalangi respon ORN terhadap atraktan seperti asam laktat dan 

karbondioksida yang diperoduksi host (Debboun et al., 2015). 

Mekanisme repelan pada minyak atsiri adalah bau yang terkandung dalam 

minyak atsiri meresap ke pori-pori kulit dan karena panas tubuh, lingkungan, 

minyak atsiri menguap ke udara. Bau ini akan terdeteksi oleh reseptor kimia yang 

terdapat pada antena nyamuk dan diteruskan ke impuls saraf, direspon ke dalam 

otak sehingga nyamuk akan mengekspresikan diri untuk menghindar (Shinta, 

2012). Minyak atsiri juga dapat mengakibatkan toksisitas langsung pada serangga, 

penolakan makan, repelen, dan atraktan (Khater, 2012). 

2.4.5 DEET (N,N-Diethyl-3-methylbenzamide) 

Bahan kimia lain yang juga digunakan diantaranya adalah permetrin, 

picaridin (EPA, 2007). Repellent yang mengandung DEET, permethrin, IR3535 (3-

[N-butyl-N-acetyl]-aminopropionic acid) atau picaridin merupakan repellent untuk 

nyamuk (MDPH, 2008). DEET adalah salah satu contoh repellent yang tidak 

berbau, akan tetapi menimbulkan rasa terbakar jika mengenai mata, luka atau 

jaringan membranous (Soedarto, 1992).  
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Gambar 2.7 Struktur kimia DEET 

(California Departement of Pesticide Regulation, 2000) 

DEET tidak boleh digunakan pada bayi yang berumur di bawah 2 bulan. 

Anak-anak yang berumur dua bulan atau lebih hanya dapat menggunakan produk 

dengan konsentrasi DEET 30% atau lebih (MDPH, 2008). DEET ini dirancang 

untuk aplikasi langsung ke kulit manusia untuk mengusir serangga, bukan 

membunuh mereka. Selama konsumen mengikuti petunjuk label dan mengambil 

langkah yang aman, penolak serangga yang mengandung DEET tidak 

menimbulkan masalah kesehatan (EPA, 2007). Tawatsin (2006) menyebutkan 

banyak laporan mengenai toksisitas DEET, mulai dari efek ringan, seperti urtikaria 

dan erupsi kulit, sampai pada reaksi berat, seperti toxic encephalopathy. 

Penggunaan DEET pada kulit sering menimbulkan iritasi kulit, termasuk eritema 

(kemerahan pada kulit) dan pruritis (gatal), sedangkan penggunaan DEET dengan 

konsentrasi yang tinggi dan setiap hari dapat menyebabkan efek yang lebih parah 

seperti insomnia, kram otot, gangguan pada suasana hati (mood disturbances) dan 

terbentuk ruam (POM, 2011).  

 

2.5 Losion 

2.5.1 Definisi Losion 

Lachman et al., (1996) menyebutkan 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. Losion adalah suatu sediaan dengan medium air yang digunakan pada kulit 

tanpa digosokkan. Biasanya mengandung substansi tidak larut yang tersuspensi, 
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dapat pula berupa larutan dan emulsi di mana mediumnya berupa air. Biasanya 

ditambah gliserin untuk mencegah efek pengeringan, sebaliknya diberi alcohol 

untuk cepat kering pada waktu dipakai dan memberi efek penyejuknya (Anief, 

1984).  

Losion dimaksudkan untuk pemakaian luar digunakan pada kulit sebagai 

pelindung atau untuk obat karena sifat bahan-bahannya. Kecairannya 

memungkinkan pemakaian pada kulit yang merata dan cepat pada permukaan kulit 

yang luas, losion dimaksudkan segera kering pada kulit setelah pemakaian dan 

meningkatkan lapisan pada permukaan kulit, dan yang penting pula untuk 

memperhatikan bahwa losion harus mempunyai viskositas tertentu, tidak terlalu 

kental sehingga mudah dituang dan tidak terlalu encer agar tidak mudah dituang 

(Jellink, 1970). Hal yang membedakan antara losion dan krim secara fisik adalah 

krim mempunyai viskositas yang tinggi dan tidak mudah dituang, sedangkan losion 

dapat mudah dituang, jadi dengan kata lain losion adalah bentuk emulsi yang cair 

(Barel, 2006).  

Losion diaplikasikan pada area intertriginous yaitu pada area kulit yang dapat 

saling bergesekan, seperti sela-sela jari, paha atau di bawah lengan karena losion 

memiliki efek lubrikasi (Allen, 2002). Pemilihan sediaan losion karena merupakan 

sediaan yang berbentuk emulsi yang mudah dicuci dengan air dan tidak lengket 

dibandingkan sediaan topikal lainnnya. Selain itu bentuknya yang cair 

memungkinkan pemakaian yang cepat dan merata pada kulit (Balsam, 1970). 

Losion dapat tersebar tipis dibandingkan dengan sediaan krim atau salep dan dapat 

mencakup ke area kulit yang luas. Bentuk sediaan krim memang paling nyaman 

dibandingkan sediaan losion maupun salep. Akan tetapi, krim tidak sesuai untuk 

aplikasi pada daerah kulit yang berbulu sedangkan losion yang kurang kental dapat 

segera diaplikasikan untuk daerah yang berbulu (Rahman, 2008). 

2.5.2 Fungsi Losion 

Dalam pembuatan losion, faktor penting yang harus diperhatikan adalah 

fungsi dari losion yang diinginkan untuk dikembangkan. Fungsi dari losion adalah 

untuk mempertahankan kelembaban kulit, melembutkan dan membersihkan, 

mencegah kehilangan air, dan mempertahankan bahan aktif (Setyaningsih dkk., 
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2007). Losion dipakai untuk menyejukkan, mengeringkan, anti pruritik dan efek 

protektif dalam pengobatan dermatosis akut (Anief, 1984).  

2.5.3 Losion Bentuk Emulsi 

Emulsi adalah system dua fase, yang salah satu cairannya terdispersi dalam 

cairan yang lain, dalam bentuk tetesan kecil. Jika minyak yang merupakan fase 

terdispersi dan larutan air merupakan fase pembawa, system ini disebut emulsi 

minyak dalam air. Sebaliknya, jika air atau larutan air yang merupakan fase 

terdispersi dan minyak atau bahan seperti minyak merupakan fase pembawa, sistem 

ini disebut emulsi air dalam minyak. Emulsi dapat distabilkan dengan penambahan 

bahan pengemulsi yang mencegah koalesensi, yaitu penyatuan tetes kecil menjadi 

tetesan besar dan akhirnya menjadi satu fase tunggal yang memisah. Bahan 

pengemulsi (surfaktan) menstabilkan dengan cara menempati antar permukaan 

antara tetesan dan fase eksternal, dan dengan membuat batas fisik di sekeliling 

partikel yang akan berkoalesensi. Surfaktan juga mengurangi tegangan antar 

permukaan antara fase, sehingga meningkatkan proses emulsifikasi selama 

pencampuran (FI V, 2014). Seringkali penggunaan emulgator campuran 

menghasilkan emulsi yang lebih stabil dibandngkan dengan penggunaan emulgator 

tunggal (Hendriati, 2013). 

Konsistensi emulsi sangat beragam, mulai dari cairan yang mudah dituang 

hingga krim setengah padat (FI V, 2014). Beberapa variasi emulsi antara lain adalah 

krim dan losion (Hendriati, 2013). Dua cairan yang tidak saling campur ketika 

terjadi kontak satu sama lain cenderung untuk mempertahankan antarmuka sekecil 

mungkin. Sebagai konsekuensinya, pencampuran cairan tersebut menjadi sukar 

(Hendriati, 2013). 

Terdapat tiga mekanisme yang berbeda dalam pembentukan emulsi, pertama 

yakni mengurangi tegangan antar muka, misal: surfaktan. Dengan penambahan 

surfaktan, kedua cairan dapat bercampur karena molekul surfaktan akan cenderung 

berorientasi antara dua fase, di mana bagian polar ke arah fase polar dan bagian non 

polar ke arah non polar. Jadi surfaktan diadsorbsi pada perbatasan antara air dan 

minyak membentuk lapisan film monomolekuler yang mengakibatkan peneurunan 

tegangan permukaan.  
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Kedua, pembentukan film antar muka yang kaku dan kuat, misal: koloid 

hirofilik yang membentuk lapisan multimolekuler yang mengelilingi fase dispers. 

Ketiga, pembentukan lapisan ganda elektrikal (electrical double layer) yang 

meminimalkan pengendapan globul dengan cara menghasilkan daya elektrik yang 

mencegah antar globul saling berikatan (Hendriati, 2013). 

Tujuan pembuatan emulsi adalah membagi fase minyak menjadi globul-

globul yang kecil, melingkupi globul dengan emulgator dan kemudian 

mengemulsikan globul ke fase air (Hendriati, 2013). Lieberman (1998) juga 

menyebutkan pada proses pembuatan emulsi, yang perlu diperhatikan adalah 

metode untuk mencampurkan fase-fasenya, kecepatan  pencampuran, lama 

pencampuran, temperatur dari masing-masing fase, dan pendinginan setelah 

pencampuran yang berpengaruh terhadap distribusi ukuran droplet, viskositas, dan 

stabilitas dari emulsi yang dihasilkan. 

Agoes (2008) menyatakan emulsi stabil jika tetesan fasa terdispersi dapat 

mempertahankan karakter awalnya, dan masih tetap terdistribusi secara uniform ke 

seluruh fasa kontinu selama usia guna sediaan. Tidak boleh ada perubahan fasa atau 

kontaminasi mikroba selama penyimpanan, dan emulsi harus mempertahankan 

penampilan, bau, warna, dan konsistensinya. Ketidakstabilan kimia (ketengikan 

minyak nabati karena oksidasi oleh oksigen atmosfer, atau depolimerisasi 

pengemulsi makromolekular akibat hidrolisis, atau penguraian karena mikroba) 

cenderung menyebabkan ketidakstabilan fisika (perubahan reversibel, seperti 

creaming dan flokulasi, ada pula yang ireversibel, seperti koalesensi dan cracking). 

Selama penyimpanan, ketidakstabilan emulsi dapat dibuktikan oleh 

pembentukan krim, agregasi bolak-balik, atau agregasi yang tidak dapat balik 

(Lieberman, 1998). Yang sangat penting dalam evaluasi stabilitas emulsi adalah 

pemisahan masa, perubahan viskositas, perubahan refleks cahaya, viskositas, 

ukuran partikel, konduktivitas elektrik, dan komposisi kimia (Agoes, 2008). 

2.5.4 Pembuatan Losion 

Proses pembuatan losion adalah dengan cara mencampurkan bahan-bahan 

yang larut dalam fase air pada bahan-bahan yang larut dalam fase lemak, dengan 

cara pemanasan dan pengadukan (Schmitt, 1996). Menurut Aulton (2003) 

pencampuran adalah suatu proses yang bertujuan untuk menangani dua atau lebih 
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bahan yang belum tercampur, sehingga setiap unit (droplet, molekul, dan lain-lain) 

dari bahan tersebut dapat berinteraksi dengan bahan lain. Prinsip dasar 

pencampuran terletak pada penyusunan droplet bahan yang satu diantara droplet 

bahan yang lainnya (Voight, 1994).  

Pada emulsi, dua fase secara terpisah dipanaskan pada suhu yang sama, 

kemudian fase yang satu dituangkan ke fase lainnya dan dipanaskan pada 

temperatur yang sama dengan pengadukan. Pengadukan terus dilakukan sampai 

emulsi dapat didinginkan pada suhu kamar. Fase-fase tersebut dicampur pada suhu 

70-75°C karena pada temperatur ini, pencampuran fase cair dapat terjadi dengan 

baik. Temperatur dapat diturunkan beberapa derajat jika titik leleh fase lemak 

cukup rendah (Idson dan Lazarus, 1994). 

Pada proses pembuatan losion, yang perlu diperhatikan adalah metode untuk 

mencampurkan fase-fasenya, baik dari segi kecepatan putar mixer, suhu 

pencampuran, maupun waktu selama pencampuran. Proses pencampuran akan 

menentukan besar kecilnya ukuran droplet yang terbentuk melalui gaya geser 

(shear) yang dihasilkan kecepatan putar mixer atau pemecahan droplet (Block, 

1996). Prinsip dasar pencampuran terletak pada penyusupan droplet bahan yang 

satu diantara droplet bahan lainnya (Voight, 1994).  

2.5.5 Bahan Penyusun Losion 

Bahan yang biasa terdapat dalam formula losion adalah barrier agent 

(pelindung), emollient (pelembut), humectant (pelembab), thickening agent 

(pengental dan pembentuk film), emulsifier (zat pembentuk emulsi), buffer (larutan 

dapar) (Lachman et al, 1996). Barrier agent (pelindung) berfungsi sebagai 

pelindung kulit dan juga ikut mengurangi dehidrasi, seperti asam stearat, dimetikon, 

titanium oksida, dan seng oksida. Emollient (pelembut) berfungsi sebagai pelembut 

kulit juga memperlambat hilangnya air dari permukaan kulit. Bahan ini mengisi 

ruang antar sel kulit juga membantu menggantikan lemak sehingga dapat 

melembutkan dan melumasi kulit. Bahan-bahan yang berfungsi sebagai emollient 

adalah stearil alkohol, lanolin, paraffin, dan vaselin (Mariani, 2007; Lachman et al., 

1996). 
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Humectant (pelembab) berfungsi mengatur kadar air atau kelembapan pada 

sediaan losion itu sendiri maupun setelah dipakai pada kulit. Selain itu juga 

berpengaruh terhadap kulit yaitu mempertahankan kelembaban kulit agar tetap 

seimbang. Humektan ditambahkan pada produk dengan tipe emulsi M/A untuk 

mengurangi kekeringan ketika disimpan pada suhu ruang. Contohnya gliserin, 

propilenglikol, dan sorbitol (Lachman et al., 1996; Mitsui, 1997). Thickening agent 

(pengental dan pembentuk film) berfungsi mengentalkan sediaan sehingga dapat 

menyebar lebih halus dan melekat pada kulit, disamping itu juga berfungsi sebagai 

stabilizer dengan mencegah terpisahnya partikel dari emulsi. Penggunaan thickener 

dalam pembuatan skin losion biasa digunakan dalam proporsi yang kecil yaitu di 

bawah 2,5%. Contohnya seperti setil alkohol, CMC Na, tragakan, gum, gliseril 

monostearat, dan karbopol (Schmitt, 1996; Mitsui, 1997; Lachman et al., 1996). 

Emulsifier (pengemulsi) berfungsi menurunkan tegangan permukaan antara 

minyak dan air, sehingga minyak dapat bersatu dengan air. Emulsifier akan 

membentuk lapisan tipis (film) yang menyelimuti partikel dan mencegah partikel 

tersebut bersatu dengan partikel sejenisnya. Emulsi mengandung lebih dari satu 

emulsifier karena kombinasi dari beberapa emulsifier akan menambah 

kesempurnaan sifat fisik maupun kimia dari  emulsi. Untuk mendapatkan sistem 

emulsi yang stabil, dipilih emulsifier yang larut dalam fase yang dominan, yaitu 

fase pendispersi. Contohnya trietanolamin, asam stearat, tween, span, setil alkohol, 

dan gliseril monostearat (Lachman et al., 1996; Suryani et al., 2000). Buffer 

berfungsi untuk mengatur atau menyesuaikan pH losion agar sesuai dengan pH 

kulit. Bahan yang digunakan adalah asam sitrat, asam laktat,  ataupun natrium sitrat 

(Lachman et al., 1996). 

Selain itu bahan lain penyusun losion adalah pengawet, pewangi, dan air 

(Mitsui, 1997). Pengawet dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme dan untuk menghindari deteriorasi produk. Pengawet dapat 

ditambahkan pada produk sebesar 0,1-0,2%. Pengawet juga harus ditambahkan 

pada suhu yang tepat pada saat proses pembuatan, yaitu antara 35-45˚C agar tidak 

merusak bahan aktif yang terdapat dalam pengawet tersebut. Pengawet yang 

biasanya digunakan dalam kosmetika yaitu metil paraben dan propil paraben 

(Mitsui, 1997; Schmitt, 1996). Adanya pengawet sangat penting dalam emulsi 
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minyak dalam air karena kontaminasi fase eksternal mudah terjadi. Karena jamur 

dan ragi lebih sering ditemukan daripada bakteri, lebih diperlukan yang bersifat 

fungistatik dan bakteriostatik. Bakteri ternyata dapat menguraikan bahan 

pengemulsi nonionik dan anionik, gliserin, dan sejumlah bahan penstabil alam 

seperti tragakan (FI V, 2014). Pewangi ditambahkan pada losion sebagai upaya 

meningkatkan nilai produk. Jumlah pewangi yang ditambahkan harus serendah 

mungkin, yaitu berkisar antara 0,1-0,5%. Pada proses pembuatan, pewangi 

dicampurkan pada suhu 35˚C agar tidak merusak emulsi yang sudah terbentuk 

(Schmitt, 1996). 

 

2.6 Tinjauan Bahan Formula 

2.6.1 Virgin Coconut Oil (VCO) 

Virgin Coconut Oil (VCO) merupakan minyak kelapa yang diperoleh dari 

daging buah kelapa (Cocos nucifera L.) tua yang segar dan diproses dengan atau 

tanpa penambahan air, tanpa pemanasan atau pemanasan tidak lebih dari 60˚C (SNI, 

2008). VCO termasuk dalam kategori vegetable oil. rHLB vegetable oil adalah 

sebesar 6 (Williams dan Philip, 2004). Menurut standar internasional yang 

dikeluarkan oleh APCC (Asian Pacific Coconut Community) bahwa kandungan 

asam laurat VCO adalah 43-53%; kandungan asam lemak bebas sangat rendah yaitu 

0,5%; serta kadar airnya mencapai 0,1-0,5% (APCC, 2004). Komposisi VCO antara 

lain terdiri dari asam lemak jenuh yakni asam kaproat (0,2%), asam kaprilat (6,1%), 

asam kaprat (8,6%), asam laurat (50,5%), asam miristat (16,18%), asam palmitat 

(7,5%), asam stearat (1,5%), dan asam arachidat (0,02%). Lalu asam lemak tak 

jenuh berupa asam palmitoleat (0,2%), asam oleat (6,5%), dan asam linoleat (2,7%) 

(Alamsyah, 2005). 

VCO berupa minyak tidak berwarna, kristal seperti jarum dengan aroma ada 

sedikit berbau asam ditambah harum karamel. Tidak larut dalam air, tetapi larut 

dalam alkohol (1:1). Berat jenis 0,883 pada suhu 20˚C. pH tidak terukur, karena 

tidak larut dalam air. Namun karena termasuk dalam senyawa asam maka dipastika 

memiliki pH dibawah 7. Titik cair 20˚C-25˚C. Sedangkan titik didih 225˚C 

(Darmoyuwono, 2006). 
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Kandungan utama VCO adalah asam laurat (43-53%) yang merupakan asam 

lemak rantai menengah (Marina dkk., 2009). VCO efektif danaman digunakan 

sebagai moisturizer pada kulit sehingga dapat meningkatkan hidrasi kulit, dan 

mempercepat penyembuhan pada kulit (Agero and Verallo-Rowell, 2004). Dalam 

perkembangannya VCO telah dimanfaatkan sebagai bahan baku farmasi, kosmetik, 

dan pangan (Rindengan, 2003). VCO dapat membantu menjaga kelembaban kulit 

serta memulihkan kulit yang kering, kasar, dan keriput (Alamsyah, 2005). 

Komposisi asam lemak tertinggi dalam minyak kelapa murni adalah asam laurat 

yang berfungsi memberi gizi serta melindungi tubuh dari penyakit menular dan 

penyakit degeneratif (Sutarmi, 2005). 

Ada dua metode utama pemrosesan minyak kelapa murni yang banyak 

dikembangkan saat ini yaitu, penggilingan basah dan metode fermentasi 

(enzimatis). Pada penggilingan basah dilakukan pengekstrakan minyak kelapa dari 

daging kelapa segar tanpa proses pengeringan terlebih dahulu. Santan dikeluarkan 

dulu dengan pemerasan. Selanjutnya, minyak dipisahkan dari air. Metode yang 

dapat digunakan untuk memisahkan minyak dan air adalah perebusan, pendinginan, 

dan sentrifugasi menggunakan peralatan mekanis. Untuk metode fermentasi, santan 

yang dikeluarkan dari kelapa yang baru dipetik difermentasi selama 24-26 jam. 

Selama waktu tersebut, air dipisahkan dengan minyaknya. Selanjutnya, minyak 

dipanaskan dalam waktu singkat guna menghilangkan kandungan airnya, kemudian 

minyak disaring (Alamsyah, 2005). 

Dari beberapa proses yang dikembangkan tersebut dapat dibagi lagi ke dalam 

tiga proses yaitu, pemanasan bertahap (pemisahan minyak dengan air pada metode 

penggilingan basah dilakukan dengan proses pemanasan bertahap), enzimatis 

(dilakukan dengan menggunakan enzim secara langsung atau melalui mikroba 

penghasil enzim tertentu, penambahan enzim dilakukan untuk memecah protein 

yang berikatan dengan minyak dan karbohidrat sehingga minyak dapat terpisah 

secara baik), dan teknik pemancingan (pada dasarnya adalah mengubah emulsi air-

minyak menjadi mnyak-minyak). Pengolahan VCO dapat dilakukan dengan proses 

mekanis dimana pengeluaran minyak dari daging kelapa parut pada kadar air 

tertentu dengan menggunakan screw press (Alamsyah, 2005). 
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2.6.2 Asam Stearat 

Asam stearat berwujud keras, sedikit berkilap, berupa padatan kristal atau 

serbuk berwarna putih maupun kekuningan, memiliki sedikit bau (dengan ambang 

bau 20 ppm) dan seperti lemak. Bebas larut dalam benzena, karbon tetraklorida, 

kloroform, dan eter; larut dalam etanol (95%), heksana, dan propilen glikol; praktis 

tidak larut dalam air. Titik lebur 69-70˚C dan titik didih 383 ˚C. Dalam formulasi 

untuk penggunaan topikal, asam stearat berfungsi sebagai emulsifying agent dan 

solubilizing agent. Untuk pembuatan krim, biasanya penetralan menggunakan 

alkali atau triethanolamine. asam stearat yang dinetralisasi membentuk basis krim 

jika dicampur dengan 5-15 kali berat cairan yang berair, tampilan dan plastisitas 

krim ditentukan oleh proporsi alkali yang digunakan. Asam stearat yang digunakan 

dalam sediaan krim antara 1-20% (Rowe et al., 2009). Asam stearat memiliki rHLB 

15 untuk tipe emulsi M/A (Allen, 2002).  

 
Gambar 2.8 Struktur Kimia Asam Stearat 

(Rowe et al., 2009) 

2.6.3 Triethanolamine 

Triethanolamine berwarna jernih, tidak berwarna sampai kuning pucat, 

berupa cairan kental, sedikit berbau amonia. Titik lebur 20-21˚C, titik didih 335˚C, 

sangat higroskopis. Ketika dicampurkan dengan asam lemak, seperti asam stearat 

atau asam oleat, triethanolamine membentuk sabun dengan pH sekitar 8, yang dapat 

berfungsi sebagai emulsifying agent untuk menghasilkan fine-grained yang 

menstabilkan emulsi dengan tipe M/A. Biasanya konsentrasi yang digunakan 

sebesar 2-4% v/v sedangkan mineral oil diperlukan 5% v/v dengan peningkatan 

jumlah asam lemak yang tepat (Rowe et al., 2009). Kelarutannya mudah larut dalam 

air dan dalam etanol 95%. TEA ini mempunyai khasiat sebagai zat tambahan dan 

sebagai pengontrol pH dan sebagai emulgator pada krim (Depkes RI, 1995). 
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Gambar 2.9 Struktur Kimia Triethanolamine 

(Rowe et al., 2009) 

2.6.4 Gliserin 

Gliserin memiliki rumus molekul C3H8O3 dengan bobot molekul 92,09. 

Gliserin berwarna jernih, tidak berbau, kental, higroskopis; memiliki rasa 0,6 kali 

lebih manis dari sukrosa. Digunakan sebagai pengawet, kosolven, emolien, 

humektan, plasticizie, pelarut, pemanis, maupun tonicity agent. Larut dalam 

metanol dan air; akan terdekomposisi pada pemasan, titik lebur 17,8˚C, dan titik 

didih 290˚C dengan dekompesisi. Konsentrasi yang digunakan untuk humektan 

adalah ≤ 30% (Rowe et al., 2009).  

 

Gambar 2.10 Struktur Kimia Gliserin 

(Rowe et al., 2009) 

2.6.5 Setil alkohol 

Setil alkohol memiliki rumus molekul C16H34O dan bobot molekul 242,44.  

Dapat digunakan sebagai coating agent; emulsifying agent; stiffening agent. Dalam 

losion, krim, dan salep setl alkohol digunakan digunakan untuk emolien, 

emulsifying agent dan water-absorptive. Setil alkohol dapat meningkatkan 

stabilitas, memperbaiki tekstur, dan meningkatkan konsistensi. Digunakan sebagai 

stiffening agent dengan konsentrasi 2-10%.  

Pemerian licin, serpihan putih, granul, kubus. Memiliki bau khas yang lemah 

dan rasa hambar. Titik lebur 45-52˚C. Bebas larut dalam etanol (95%) dan eter, 

kelarutan meningkat dengan meningkatnya suhu; praktis tidak larut dalam air. 
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Dapat bercampur ketika meleleh dengan lemak, cairan dan parafin padat, dan 

isopropil miristat (Rowe et al., 2009). 

 

Gambar 2.11 Struktur Kimia Cetyl alcohol 

(Rowe et al., 2009) 

2.6.6 Nipagin (Methyparaben) 

Methylparaben banyak digunakan sebagai bahan pengawet antimikroba 

dalam kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasi. Dapat digunakan baik 

sendiri atau dalam kombinasi dengan paraben lain atau dengan agen antimikroba 

lainnya. Dalam kosmetik, methylparaben adalah bahan pengawet antimikroba yang 

paling sering digunakan. Paraben efektif pada rentang pH yang luas dan memiliki 

spektrum yang luas dari aktivitas antimikroba, meskipun mereka paling efektif 

terhadap ragi dan jamur. Khasiat pengawet juga ditingkatkan dengan penambahan 

propylene glycol (2-5%), atau dengan menggunakan paraben dalam kombinasi 

dengan agen antimikroba lain seperti imidurea.  

Methylparaben (0.18%) bersama-sama dengan propylparaben (0,02%) telah 

digunakan bagi perlindungan berbagai formulasi farmasi parenteral.  Konsentrasi 

yang biasa digunakan dalm krim adalah 0.02-0.3%. Menunjukkan aktivitas 

antimikroba antara pH 4-8.  Pemeriannya kristal tidak berwarna atau bubuk kristal 

putih. tidak berbau atau hampir tidak berbau dan memiliki rasa terbakar sedikit. 

Titik lebur 125-128˚C. Larut dalam etanol (95%) 1:2, propylene glycol 1:5, 

glycerine 1:60, larut dalam air 1:50 pada suhu 50˚C dan 1:30  pada suhu 80˚C, dan 

tidak larut dalam mineral oil (Rowe et al, 2009). 
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Gambar 2.12 Struktur Kimia Methylparaben 

(Rowe et al., 2009) 

2.6.7 Nipasol (Propylparaben) 

Propylparaben banyak digunakan sebagai bahan pengawet antimikroba 

dalam kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasi. Dapat digunakan baik 

sendiri atau dalam kombinasi dengan paraben lain atau dengan agen antimikroba 

lainnya.Pemeriannya berwarna putih, kristal, tidak berbau, dan serbuk tidak berasa. 

Propylparaben menunjukkan aktivitas antimikroba antara pH 4-8. Titik lebur 95-

98˚C dan titik didih 295˚C. Larut dalam acetone, etanol 95% 1:1.1, propylene 

glycol 1:3.9. Dalam penggunaanya dalam sediaan topical dipakai konsentrasi 0.01-

0.6% (Rowe et al., 2009). 

 

 
Gambar 2.13 Struktur Kimia Propylparaben 

(Rowe et al., 2009) 

2.6.8 Aquadest 

Aqua destillata atau air suling memiliki rumus kimia H2O dan berat molekul 

18,02 merupakan cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. 

Banyak digunakan sebagai bahan baku, dan pelarut dalam pengolahan, formulasi 

dan pembuatan produk farmasi, bahan aktif farmasi (API) dan intermediet, dan 

reagen analitis. Nilai spesifik dari air yang digunakan untuk aplikasi tertentu dengan 

konsentrasi hingga 100% (Rowe et al., 2009). 
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2.6.9 Butylated Hydroxyanisole (BHA) 

BHA memiliki rumus kimia C11H16O2 dan bobot molekul 180,25. Berfungsi 

sebagai antioksidan dengan bebrapa sifat antimikroba. Banyak digunakan pada 

kosmetik, makanan, dan farmasi. BHA sering digunakan dengan kombinasi 

antioksidan lainnya, khususnya BHT dan alkil galat. Penggunaan dalam essential 

oil dan flavoring agents adalah 0,02-0,5, sedangkan untuk formulasi topikal 0,005-

0,02. Pemeriannya yaitu berupa bubuk kristal putih atau hamir putih atau lilin solid 

berwarna putih kekuningan, bau aromatik. Titik lebur 47˚C, titik didih 264˚C pada 

745 mmHg, berat jenis 1,117 g/cm3. Praktis tidak larut dalam air; larut dalam 

metanol; mudah larut pada ≥ 50%  etanol berair, propilen glikol, kloroform, gliseril 

monooleate, dan dalam larutan alkali hidroksida. Paparan cahaya menyebabkan 

perubahan warna dan hilangnya aktivitas (Rowe et al., 2009). 

 

 

Gambar 2.14 Struktur Kimia BHA 

(Rowe et al., 2009) 

2.6.10 Butylated Hydroxytoluene (BHT) 

BHT memiliki rumus kimia C15H24Odan bobot molekul 220,35. Berfungsi 

sebagai antioksidan dengan bebrapa sifat antimikroba. Banyak digunakan pada 

kosmetik, makanan, dan farmasi. BHT sering digunakan dengan kombinasi 

antioksidan lainnya, khususnya BHA dan alkil galat. Penggunaan dalam essential 

oil dan flavoring agents adalah 0,02-0,5, sedangkan untuk formulasi topikal 0,0075-

0,1. Mempunyai titik didih 265˚C dan titik lebur 70˚C. Praktis tidak larut dalam air, 

gliserin, propilen glikol, dan larutan alkali hidroksida. Mudah larut dalam aseton, 

benzen, etanol (95%), eter, metanol, toluen, dan minyak mineral. Lebih larut dari 

BHA dalam minyak makan dan lemak. Paparan cahaya, kelembaban, dan panas 

adalah penyebab perubahan warna dan hilangnyaaktivitas (Rowe et al., 2009).  
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Gambar 2.15 Struktur Kimia BHA 

(Rowe et al., 2009) 

2.6.11 Na-EDTA 

Na-EDTA mempunyai rumus molekul C10H14N2Na2O8 dan bobot molekul 

336,2. Berfungsi sebagai chelating agent berbagai sediaan farmasi, termasuk obat 

kumur, sediaan mata, dan sediaan topikal. Umumnya konsentrasi yang di pakai 

adalah 0,005 dan 0,1% b/v. Pemerian berupa kristal putih, serbuk tidak berbau 

dengan rasa sedikit asam. Praktis tidak larut dalam kloroform dan eter, sedikit larut 

dalam etanol (95%); larut dalam 1:11 air. Na-EDTAhigroskopis dan tidak stabil 

saat terkena kelembapan. Ini harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat 

yang sejuk dan kering (Rowe et al., 2009). 

 

Gambar 2.16 Struktur kimia Na-EDTA 

(Rowe et al., 2009) 
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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 kosmetika terdiri dari stabilitas bahan 

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

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

bioavaibilitas, viskositas (Barry, 1983). 

2.7.1 Karakteristik Fisik Sediaan 

Karakteristik fisik sediaan meliputi : 

a. Organoleptis 

Losion perlu dievaluasi secara organoleptis karena berpengaeruh terhadap 

estetika dan penerimaan konsumen. Standar organoleptis losion yang ideal dinilai 

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

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

dan bau yang tidak tengik (Anief, 1997). 

b. Homogenitas 

Losion dikatakan homogen bila susunan partikel-partikel tidak ada yang 

menggumpal atau tidak tercampur dan tidak terlihat adanya butiran kasar (Ditjen 

POM, 1985). Homogenitas merupakan parameter yang cukup penting di dalam 

suatu sediaan kosmetika karena parameter ini menunjukkan tingkat kehalusan dan 

keseragaman tekstur sediaan yang dihasilkan. Semakin halus dan seragam tekstur, 

maka semakin baik sediaan yang dihasilkan karena tekstur tersebut merupakan 

parameter tercampurnya komponen minyak dan air (Suryani et al. 2000). 

c. Tipe emulsi 

Penentuan tipe emulsi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu uji kelarutan zat 

warna uji dan pengenceran. Uji kelarutan zat warna dilakukan dengan 

menggunakan zat warna larut air seperti metilen biru atau sudan III yang diteteskan 

pada permukaan emulsi uji pengenceran dilakukan dengan cara mengencerkan 

emulsi dan air (Martin, 1990). 
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d. Penetapan pH 

Pemeriksaan pH ini dilakukan untuk mengetahui cocok tidaknya sediaan 

diaplikasikan pada kulit. Kesesuaian nilai pH sediaan topikal dengan pH kulit 

mempengaruhi penerimaan kulit terhadap sediaan. Sediaan topikal yang ideal 

adalah tidak mengiritasi kulit (Anief, 2000). Berdasarkan SNI 16-4399-1996, 

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

e. Viskositas 

Viskositas adalah tahanan dari suatu cairan untuk mengalir, semakin tinggi 

suatu viskositas maka semakin besar tahanan suatu cairan. Semakin tinggi nilai 

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

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

emulsi, khususnya losion karena viskositas berkaitan dengan stabilitas emulsi. 

Viskositas menunjukkan kekentalan suatu bahan. Viskositas yang baik akan 

mempunyai nilai yang tinggi karena semakin tinggi viskositas suatu bahan maka 

pergerakan partikel akan cenderung makin sulit sehingga bahan akan semakin stabil 

(Schmitt, 2996). Persyaratan range viskositas yang ditetapkan SNI yakni 2.000–

50.000 cPs. 

f. Daya Sebar 

Daya sebar sediaan terkait dengan kontak antara sediaan topikal dengan 

tempat pengaplikasian yang berhubungan langsung dengan koefisien gesekan. 

Daya sebar berpengaruh terhadap keseragaman dosis. Kecepatan penyebaran 

terganntung pada viskositas formulasi, kecepatan penguapan pelarut, kecepatan 

peningkatan viskositas sebagai hasil dari penguapan, serta shearing stress yang 

dikenakan. Nilai daya sebar berbanding terbalik dengan viskositas. Apabila suatu 

sediaan memiliki nilai viskositas yang semakin kecil maka daya sebar yang dimiliki 

semakin besar sehingga kemampuan menyebar di kulit juga semakin besar, begitu 

pula sebaliknya (Garg et al., 2002). Daya sebar yang baik dapat menjamin 

pelepasan bahan obat yang memuaskan (Voight, 1994). Daya menyebar tidak bisa 

dijadikan sebagai data absolut karena tidak ada literatur yang menyebutkan angka 

idealnya secara pasti (Suardi et al., 2005). 
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2.7.2 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 

dimilikinya pada saat dibuat (Vadas, 2000). 

Uji Freeze-thaw bertujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan pada 

waktu sesingkat mungkin dengan cara menyimpan sampel pada kondisi yang 

dirancang untuk mempercepat terjadinya perubahan yang biasanya terjadi pada 

kondisi normal. Sediaan disimpan pada suhu dingin 4ºC selama 24 jam, lalu 

dikeluarkan dan ditempatkan pada suhu 40ºC selama 24 jam, proses ini dihitung 1 

siklus. Percobaan ini dilakukan selama 6 siklus atau 12 hari (Laverius, 2011). 

Uji sentrifugasi dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam tabung 

sentrifuga, disentrifuga pada suhu ruang 25ºC dengan kecepatan 3800 selang waktu 

30 menit selama 5 jam. Sistem emulsi yang stabil menunjukkan tidak terjadinya 

pemisahan fase setalah disentrifuga. Kecepatan 3800 rpm mengindikasikan bahwa 

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

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

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

parameter fisika dan kimia pada hari ke 1 dan selanjutnya dilakukan setiap minggu 

(Chandira et al., 2010). 

 

 


