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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Nyamuk merupakan vektor utama beberapa penyakit, seperti DBD (Demam 

Berdarah Dengue), malaria, yellow fever, dan chikungunya. Nyamuk penular 

(vektor) penyakit DBD yang penting adalah Aedes aegypti, Aedes albopictus dan 

Aedes scutellaris, sampai saat ini yang menjadi vektor utama di Indonesia dari 

penyakit DBD adalah  Aedes aegypti, dan sampai sekarang belum ditemukan obat 

maupun vaksinnya (Fathi dan Chatarina, 2005). Demam berdarah merupakan 

penyakit yang banyak ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis. Demam Dengue 

atau lebih dikenal Demam Berdarah Dengue (DBD) pertama kali dikenal di 

Indonesia pada tahun 1968 di Surabaya dan Jakarta (KemenKes RI, 2012). Jumlah 

kasus DBD cenderung meningkat dari tahun 1986-2015, faktor pemicu salah 

satunya merupakan pertambahan jumlah penduduk dan mobilitas penduduk 

(KemenKes RI, 2016). 

Melihat laporan tersebut, banyak tindakan yang dilakukan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mencegah DBD adalah 

dengan pengendalian vektornya. Salah satu tindakannya adalah dengan 

insektisida. Produk yang beredar di masyarakat saat ini untuk insektisida sebagian 

besar mengandung bahan kimia sintetik. Penggunaan insektisida berbahan kimia 

dapat menyebabkan resistensi serangga, mencemari lingkungan dan juga 

meracuni manusia (Kardinan, 2003). 

Selain insektisida terdapat insect repellent atau repelan merupakan bahan yang 

memiliki aktifitas untuk melindungi manusia dari gigitan nyamuk bila di oleskan 

ke permukaan kulit. Repelan adalah suatu senyawa yang beraksi secara lokal, atau 

pada jarak tertentu yang mempunyai kemampuan menolak atropoda termasuk 

nyamuk untuk terbang, hinggap atau menggigit pada permukaann kulit manusia 

(Nerio dkk, 2010). Penggunaan repelan dianggap praktis, cukup diaplikasikan 

pada permukaan kulit yang memerlukan perlindungan dari gigitan nyamuk. 

Repelan dikatakan baik bila nyaman digunakan di kulit, tidak menimbukan rasa 
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panas atau terasa lengket di kulit, dapat bertahan lama sebagai repelan. Bahan 

aktifnya terurai secara perlahan, praktis dalam penggunaanya sehingga mudah 

digunakan saat didalam dan luar rumah, berbahan alami, aman, bebas racun, tidak 

mengiritasi, ramah lingkungan dan tidak menimbukan efek samping serta dibuat 

dari bahan berkualitas (Soonwera, 2015). 

Saat ini produk yang beredar dalam bentuk losion dan pada umumnya 

mengandung DEET (N,N-diethyl-m-toluamide) dengan konsentrasi 10-15%. 

DEET diketahui mampu melindungi kulit dari gigitan nyamuk selama 5-6 jam 

(Naseem, 2016). Adapun penggunaan agen kimia ini dalam satu sisi dapat 

menguntungkan dan disisi lain merugikan. Qiu et all (1988) menyatakan bahwa 

penggunaan DEET dengan konsentrasi tinggi dilaporkan banyak memiliki efek 

samping seperti gejala hipersensitifitas, iritasi dan urtikaria (Anita Luqman dkk, 

2012). Penggunaan DEET juga tidak direkomendasikan pada kulit terluka, kulit 

yang teritasi atau kulit di dekat mata atau mulut. Serangkaian peringatan dan 

bahaya tersebut menjadi sebab cukup jelas bahwa diperlukan alternatif dalam 

formulasi pengusir nyamuk. 

Untuk menghindari efek negatif tersebut, sebagai alternatifnya adalah 

menggunakan repelan alami. Dalam hal ini dapat di kembangkan pemanfaatan 

tumbuhan yang mengandung zat anti nyamuk. Beberapa tanaman di Indonesia 

yang memiliki aktivitas repelan adalah lavender, jeruk nipis, cengkeh, serai, dan 

eucaliptus. Tumbuhan ini menghasilkan minyak atsiri yang dilaporkan bertindak 

sebagai repelan. Minyak atsiri tersebut mengandung zat penolak nyamuk atau 

repelan (Pohlit, 2011).  

Minyak atsiri yang juga disebut minyak eteris merupakan campuran kompleks 

dari senyawa organik yang mudah menguap yang dihasilkan sebagai metabolit 

sekunder tanaman aromatik. Baunya yang tahan lama dimanfaatkan sebagai 

wewangian dan mendukung dalam industri parfum dan makanan (Bakkali et al, 

2008). Pengertian atau definisi minyak atsiri ditulis dalan Encyclopedia of 

Chemical Technology menyebutkan bahwa minyak atsiri merupakan senyawa 

yang pada umumnya berwujud cairan, yang diperoleh dari bagian tanaman, akar, 

kulit, batang, daun, buah, dan biji maupun dari bunga dengan cara ekstraksi 

(Sastrohamidjojo, 2002). Beberapa keluarga tanaman seperti Lamiacea 
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Myrtaceae, Asteraceae, Rutaceae, Zingiberaceae, dan Piperaceae yang ditargetkan 

untuk aktivitas anti serangga. Tanaman secara alami melepaskan volatil untuk 

melawan herbivora dan patogen (Khater, 2012). 

Tanaman bunga lavender termasuk famili Lamiaceae. Minyak dari bunga 

lavender banyak digunakan sebagai pengharum ruangan dan parfum. Menurut 

penelitian yang dilakukan Geetha dan Roy (2014) membuktikan bahwa Lavender 

efektif sebagai repelan. Hal ini dikarenakan bunga lavender memiliki zat linalool 

yang tidak disukai nyamuk (Maucline, 2008). Minyak kulit jeruk nipis juga 

mempunyai aktivitas sebagai repelan. Senyawa aktif yang terdapat dalam kulit 

jeruk nipis berpotensi sebagai penolak nyamuk Aedes aegypti. Senyawa tersebut 

adalah limonen, selain aromanya yang tidak disukai nyamuk juga dapat 

mengiritasi nyamuk. Dalam hal ini minyak atsiri dari kulit buah jeruk nipis telah 

terbukti efektif sebagai repelan (Roekmi, 2008). 

Cara menghindari nyamuk yang paling baik adalah dengan pemakaian 

pengusir nyamuk berbentuk losion, krim atau pakaian yang dapat melindungi 

tubuh dari gigitan nyamuk (Kardinan, 2007). Losion merupakan sediaam cair 

yang dimaksudkan untuk pemakaian luar pada kulit. Kebanyakan losion 

mengandung bahan serbuk halus yang tidak larut dalam media dispersi. Losion 

lain bahan cair sebagai fase terdispersi yang tidak bercampur dengan bahan 

pembawa dan biasanya menyebar dengan bantuan zat pengemulsi atau bahan 

penstabil lain yang sesuai. Pada umumnya pembawa dari losion adalah air 

tergantung pada sifat bahan-bahannya, losion diolah dengan cara yang sama 

seperti pembuatan suspensi, emulsi dan larutan (Ansel, 1989).  

Pemilihan bentuk sediaan losion dikarenakan pertimbangan dari sisi stabilitas 

minyak lavender dan minyak kulit jeruk nipis sebagai minyak atsiri yang mudah 

menguap sekaligus juga untuk menutupi ketidaknyamanan yang timbul akibat 

penggunaan minyak lavender dan minyak kulit jeruk nipis sebagai repelan 

langsung pada kulit. Adanya sistem emulsi M/A dalam sediaan  losion diharapkan 

mampu menurunkan mobilitas minyak lavender dan minyak kulit jeruk nipis. 

Kemudahannya untuk menguap dicegah oleh terikatnya minyak lavender dan 

minyak kulit jeruk nipis pada fase minyak. Serta melalui mekanisme penahanan 

droplet tersebut dalam sistem emulsi yang cenderung menjadi lebih viskos karena 
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adanya interaksi pada bahan-bahan penyusun losion dibandingkan dengan minyak 

lavender dan minyak kulit jeruk nipis (Puspita, 2012). 

Bentuk sediaan losion memliki kestabilan yang cukup baik jika digunakan 

bahan pembawa yang sesuai. Selain itu tipe emulsi yang dipilih M/A lebih mudah 

dipakai dan banyak disukai karena tidak terasa berlemak. Salah satu bahan 

penting pembentuk emulsi untuk sediaan losion adalah minyak. Menurut 

Hasibuhan (2011), VCO merupakan pelembab kulit alami karena mampu 

mencegah  kerusakan jaringan dan memberikan perlindungan terhadap kulit, oleh 

karena itu, minyak kelapa dapat menjadi losion dan tabir surya alami 

(Mu’awanah, 2014). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasaahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas tipe emulsi) dan 

stabilitas losion yang mengandung minyak bunga lavender (2,5%, 5%,  7,5%) 

dan minyak kulit jeruk nipis (1%) dengan fase minyak VCO 10% ? 

2. Bagaimana pengaruh kadar minyak bunga lavender (2,5%, 5%, 7,5%) dan 

minyak kulit jeruk nipis (1%) dengan fase minyak VCO 10%  terhadap 

karakteristik kimia losion (pH), viskositas, dan daya sebar ? 

3. Bagaimana pengaruh kadar minyak bunga lavender (2,5%, 5%, 7,5%) dan 

minyak kulit jeruk nipis (1%) dengan fase minyak VCO 10%  terhadap 

aktivitas penolakan nyamuk Aedes aegypti betina? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui formulasi losion terbaik meliputi stabilitas, sifat fisika 

kimia losion dan aktivitas repelan terhadap nyamuk Aedes aegypti. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik (organoleptis, 

homogenitas  tipe emulsi) dan stabilitas losion yang mengandung minyak 

bunga lavender (2,5%, 5%, dan 7,5%) dan minyak kulit jeruk nipis (1%) 

dengan fase minyak VCO 10%. 
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2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kadar minyak bunga 

lavender (2,5%, 5%, 7,5%) dan minyak kulit jeruk nipis (1%) dengan fase 

minyak VCO 10% dalam  losion  terhadap karakteristik fisik (pH, viskositas, 

dan daya sebar) 

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kadar minyak bunga 

lavender (2,5%, 5%, 7,5%) dan minyak kulit jeruk nipis (1%) dengan fase 

minyak VCO 10% dalam  losion  terhadap aktivitas penolakan nyamuk Aedes 

aegypti betina. 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Semakin meningkatnya kadar minyak bunga lavender dan minyak kulit jeruk 

nipis dalam losion akan semakin meningkat efektifitas penolakan nyamuk Aedes 

Aegypti. 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai 

salah satu alternatif pengendalian vektor, khususnya nyamuk Aedes aegypti 

sebagai repelan nabati yang aman bagi lingkungan dan manusia 

1.5.2 Bagi Instansi Kesehatan 

Bagi instansi pelayanan kesehatan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar 

pengembangan metode pengendalian nyamuk Aedes aegypti dan penyakit 

ditularkan, yang dapat direkomendasikan kepada masyarakat. 

1.5.3 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang 

repelan alami dan dapat mengaplikasikan ke masyarakat ilmu yang didapat.
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