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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit infeksi yang dapat 

berakibat fatal dalam waktu yang relatif singkat. Penyakit ini dapat menyerang 

semua umur baik anak-anak maupun orang dewasa. Penyebab penyakit ini adalah 

virus dengue, sejenis virus yang tergolong arbovirus yang masuk ke dalam tubuh 

manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Usaha dalam 

mengendalikan penularan penyakit-penyakit di atas diperlukan, salah satunya 

dengan pengendalian secara kimiawi menggunakan bahan kimia yang berkhasiat 

membunuh serangga (insektisida) atau hanya menghalau serangga (repelan) (R. 

Hoedojo dan Zulhasril, 2008). 

Salah satu cara untuk mengatasi Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah 

dengan penggunaan Repelan atau zat penolak nyamuk. Repelan adalah bahan 

kimia yang berkhasiat mengganggu kemampuan insekta dengan cara mengganggu 

fungsi sensorisnya (Mardihusodo, S.J.,2003). Terdapat dua jenis repelan yang 

banyak beredar diantaranya repelan alami seperti minyak kayu putih, minyak 

sereh, eucalyptus, sedangkan repelan sintetik umumnya berbahan dasar DEET 

(N,N-diethyl-3- methylbenzamide). 

Repelan sintetik perlu dikontrol pemakaiannya. Walaupun tetap 

menunjukkan tingkat keamanan yang baik sejak dipergunakan tahun 1957 (Utah 

Poison Control Center, 2005), penggunaan dalam jangka waktu lama dapat 

menimbulkan banyak efek samping. Contoh efek samping penggunaan repelan 

sintetik antara lain iritasi kulit, urtikaria, reaksi anafilaksis, hipotensi, letargi, 

hingga ensefalopati akut (, 1998). 

Saat ini telah banyak dilakukan penelitian pengembangan anti repelan 

alami dengan memanfaatkan senyawa metabolit sekunder dari suatu tanaman. 

Metabolit sekunder merupakan senyawa kimia yang terdapat dalam suatu 

organisme yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pertumbuhan, 

perkembangan atau reproduksi organisme. Berbeda dengan metabolit primer yang 

ditemukan pada seluruh spesies dan diproduksi dengan menggunakan jalur yang 

sama, senyawa metabolit sekunder tertentu hanya ditemukan pada spesies
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 tertentu. Tanpa senyawa ini organisme akan menderita kerusakan atau 

menurunnya kemampuan bertahan hidup. Fungsi senyawa ini pada suatu 

organisme diantaranya untuk bertahan terhadap predator, kompetitor dan untuk 

mendukung proses reproduksi ( Herbert, 1996). 

Salah satu hasil metabolisme sekunder dari tanaman diantaranya adalah 

minyak atsiri. Minyak atsiri didefinisikan sebagai produk hasil penyulingan 

dengan uap dari bagian-bagian suatu tumbuhan. Minyak atsiri dapat mengandung 

puluhan atau ratusan bahan campuran yang mudah menguap (volatile) dan bahan 

campuran yang tidak mudah menguap (non-volatile), yang merupakan penyebab 

karakteristik aroma dan rasanya (Mac Tavish dan D.Haris, 2002). 

Beberapa tanaman yang memiliki senyawa metabolit sekunder yang 

memiliki aktivitas repelan adalah Lavender dan Jeruk nipis. Lavender memiliki 

kandungan Linalool yang memiliki aktivitas sebagai insect repelan atau penolak 

serangga (Changman et al., 2011). Sedangkan kulit buah jeruk nipis memiliki 

kandungan Limonen yang juga memiliki aktivitas sebagai insect repelan (Mensah, 

et al., 2012 dan Tripathi et al., 2003) sehingga kedua tanaman ini dapat digunakan 

sebagai alternatif bahan pengusir nyamuk dari bahan alami. 

Menurut Farmakope Indonesia Edisi III, Losion adalah sediaan cair berupa 

suspensi atau dispersi, digunakan sebagai obat luar. Dapat berbentuk suspensi zat 

padat dalam bentuk serbuk halus dengan bahan pensuspensi yang cocok atau 

emulsi tipe minyak dalam air (o/w atau w/a) dengan surfaktan yang cocok. Losion 

dapat diterapkan sebagai sediaan untuk repelan karena sediaan yang cair sehingga 

memungkinkan pemakaian yang merata dan cepat pada permukaan kulit yang 

luas.serta segera kering pada permukaan kulit setelah pemakaian (Ansel, 1989) 

sehingga dapat digunakan dan nyaman bila diaplikasikan di seluruh permukaan 

kulit. 

Virgin Coconut Oil (VCO) menurut SNI 7381:2008 merupakan minyak 

yang diperoleh dari daging buah kelapa (Cocos nucifera L) tua yang segar dan 

diproses dengan diperas dengan atau tanpa penambahan air, tanpa pemanasan atau 

pemanasan tidak lebih dari 60ºC dan aman dikonsumsi manusia. Kandungan asam 

lemak (terutama asam laurat dan oleat) dalam VCO, sifatnya yang melembutkan 

kulit serta ketersediaan VCO yang melimpah di Indonesia membuatnya berpotensi 
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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 hidratasi kulit, dan 

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

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas minyak atsiri memiliki beberapa 

komponen yang mudah menguap sehingga tidak dapat digunakan sebagai repelan  

dalam bentuk minyak murni. Oleh karena itu dilakukan formulasi dan pengujian 

sediaan losion kombinasi minyak atsiri lavender (Lavandula angustifolia) dan 

minyak atsiri kulit buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia) dengan penambahan 

VCO sebagai emolient. Sediaan losion dipilih karena memiliki keuntungan 

diantaranya mudah digunakan dan dioleskan pada kulit, mudah dicuci serta dapat 

terdistribusi secara merata pada kulit. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

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

dan stabilitas losion yang mengandung minyak atsiri bunga lavender 

(2,5%; 5%; 7,5%) dan minyak kulit buah jeruk nipis (2%) dengan fase 

minyak mengandung VCO 10%? 

2. Bagaimana pengaruh kadar minyak atisiri bunga lavender  (2,5%; 5%; 

7,5%) dan kulit buah jeruk nipis (2%) dengan fase minyak mengandung 

VCO 10% terhadap karakteristik fisik-kimia (pH, viskositas, daya sebar)? 

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

minyak kulit buah jeruk nipis (2%) dengan fase minyak mengandung 

VCO 10% terhadap aktivitas penolakan nyamuk Aedes aegypti? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

1. Mengetahui karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, tipe emulsi) 

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

dan kulit buah jeruk nipis (2%) dengan fase minyak mengandung VCO 

10%. 
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2. Mengetahui pengaruh kadar minyak atisiri bunga lavender (2,5%; 5%; 

7,5%) dan kulit buah jeruk nipis (2%) dengan fase minyak mengandung 

VCO 10% terhadap karakteristik fisik (pH, viskositas, daya sebar). 

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

minyak kulit buah jeruk nipis (2%) dengan fase minyak mengandung VCO 

10% terhadap aktivitas penolakan nyamuk Aedes aegypti. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui karakteristik fisik (organoleptis, homogenitas, tipe emulsi) 

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

dan kulit buah jeruk nipis (2%) dengan fase minyak mengandung VCO 

10%. 

2. Untuk mendapatkan data pengaruh kadar minyak atisiri bunga lavender 

(2,5%; 5%; 7,5%) dan kulit buah jeruk nipis (2%) dengan fase minyak 

mengandung VCO 10% terhadap karakteristik fisik-kimia (pH, viskositas, 

daya sebar). 

3. Untuk mendapatkan data pengaruh kadar minyak bunga lavender (2,5%; 

5%; 7,5%) dan minyak kulit buah jeruk nipis (2%) dengan fase minyak 

mengandung VCO 10% terhadap aktivitas penolakan nyamuk Aedes 

aegypti. 

1.4 Hipotesis 

Minyak atsiri bunga lavender mengandung Linalool dan kulit buah jeruk 

nipis mengandung Limonen sehingga memiliki aktivitas sebagai repelan terhadap 

nyamuk Aedes aegepty dan semakin tinggi konsentrasi dari kombinasi kedua 

bahan aktif tersebut semakin tinggi daya penolakan terhadap nyamuk Aedes 

aegepty. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang karakteristik 

fisik (organoleptis, homogenitas, tipe emulsi) losion yang mengandung 

minyak atsiri bunga lavender (2,5%; 5%; 7,5%) dan kulit buah jeruk nipis 

(2%) dengan fase minyak mengandung VCO 10%. 
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2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengaruh 

kadar minyak atisiri bunga lavender (2,5%; 5%; 7,5%) dan kulit buah 

jeruk nipis (2%) dengan fase minyak mengandung VCO 10% terhadap 

karakteristik fisik-kimia (pH, viskositas, daya sebar). 

3. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengaruh 

kadar minyak bunga lavender (2,5%; 5%; 7,5%) dan minyak kulit buah 

jeruk nipis (2%) dengan fase minyak mengandung VCO 10% terhadap 

aktivitas penolakan nyamuk Aedes aegypti. 

4. Menekan angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes 

aegypti dengan sediaan krim dari bahan alternatif (bahan alam). 


