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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 Nyamuk Aedes aegypti adalah vektor utama demam berdarah. Virus ini 

ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi (WHO, 2016). 

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). Cara praktis untuk 

menghindari nyamuk saat ini adalah menggunakan produk berupa losion, krim, 

maupun spray anti nyamuk atau dengan menggunakan pakaian yang melindungi 

manusia dari gigitan nyamuk.  

Sesuai penelitian yang dilakukan Saleem, dkk (2008) minyak atsiri kulit buah 

Citrus aurantifolia mengandung komponen utama d-limonene (82,84%).  

Didukung juga penelitian Njoku dan Evbuomwan (2014) menyatakan minyak atsiri 

dalam kulit buah Citrus aurantifolia yang berasal dari Nigeria mengandung β-

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

kompenen utama. Kemudian pada penelitian lain menyebutkan kandungan utama 

minyak atsiri bunga lavender adalah linalool (33,1%), camphor (11,0%), dan linalyl 

acetate (10,4%) (Caputo et al., 2016). Kardinan (2003) menyatakan kandungan 

linalool inilah yang menyebabkan minyak bunga lavender berfungsi sebagai 

pengusir nyamuk. Kemudian, didukung oleh review yang dilakukan Maia et al., 

(2011) dimana kandungan d-limonen dan linalool diketauhi sebagai senyawa yang 

dapat digunakan sebagai repelan, begitu juga camphor, α-pinene dan β-pinene 

(Maia et al., 2011). Dalam perkembangannya VCO telah dimanfaatkan sebagai 

bahan baku farmasi, kosmetik, dan pangan (Rindengan, 2003). VCO diketauhi 

dapat membantu menjaga kelembaban kulit serta memulihkan kulit yang kering, 

kasar, dan keriput (Alamsyah, 2005).  

 Penggunaan minyak atsiri sebagai repelan secara langsung kurang efektif 

karena sifat minyak atsiri yang mudah menguap, maka perlu diformulasikan dalam 

bentuk sediaan losion sehingga dapat digunakan pada kulit dan bisa digunakan 

untuk mengusir nyamuk dalam waktu lama. Losion adalah emulsi cair yang terdiri 

dari fase minyak dan fase air yang distabilkan oleh emulgator, mengandung satu 

atau lebih bahan aktif di dalamnya (Lachman et al., 1996).
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Pemilihan sediaan losion karena merupakan sediaan yang  mudah dicuci 

dengan air dan tidak lengket. Selain itu bentuknya yang cair memungkinkan 

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

tersebut kemudian diuji sifat fisis dan juga stabilitas, untuk mengetahui bagaimana 

sediaan tersebut selama penyimpanan. Dan juga untuk mengetahui bagaimana 

aktivitas repelan losion yang dibuat. Diharapkan semakin tinggi konsentrasi minyak 

bunga lavender dan minyak kulit jeruk nipis dalam losion maka semakin tinggi 

aktivitasnya dalam penolakan nyamuk Aedes aegypti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

Vektor utama penyebab demam berdarah 

adalah nyamuk Aedes aegypti 

Repelan mempunyai kemampuan untuk 

menolak serangga (nyamuk) mendekati 

manusia, mencegah terjadinya kontak 

langsung antara nyamuk dan manusia, 

sehingga manusia terhindar dari 

penularan penyakit akibat gigitan nyamuk 

Minyak bunga lavender (mengandung 

linalool) dan minyak kulit buah jeruk 

nipis (mengandung d-limonen) dapat 

digunakan sebagai repelan. 

Penggunaan kombinasi minyak bunga lavender dan minyak kulit buah jeruk nipis secara 

langsung kurang efektif karena sifatnya yang mudah menguap, maka diformulasikan 

dalam bentuk sediaan losion 

Dilakukan penelitian untuk mengetahui aktivitas dan karakteristik fisis dari losion 

kombinasi minyak bunga lavender dan minyak kulit buah jeruk nipis 

Formulasi losion  

Kombinasi minyak bunga lavender 

dan minyak kulit buah jeruk nipis 

Virgin Coconut Oil (VCO) 

sebagai fase minyak 

Pembuatan losion repelan 

 

 

Sediaan repelan yang umum ada di 

pasaran yaitu berupa losion, krim, 

maupun spray. 

Dipilih losion karena merupakan 

sediaan yang mudah dicuci dengan air 

dan tidak lengket. Selain itu 

bentuknya yang cair memungkinkan 

pemakaian yang cepat dan merata 

pada kulit 


