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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang banyak 

ditemukan di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis, terutama Asia tenggara, 

Amerika tengah, Amerika dan Karibia. Host alami DBD adalah manusia, 

agentnya adalah virus dengue yang termasuk ke dalam famili Flaviridae dan 

genus Flavivirus. Dengue terdiri dari 4 serotipe yaitu Den-1, Den-2, Den-3 dan 

Den-4 ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, khususnya 

nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus (Lestari, 2007). 

Nyamuk Aedes spp. merupakan vektor utama dari demam berdarah dengue  

(DBD) yang terdiri dari  Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk 

ini terdapat hampir semua di pelosok Indonesia, kecuali di tempat-tempat dengan 

ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, karena pada ketinggian tersebut 

suhu udara rendah sehingga tidak memungkinkan bagi nyamuk untuk hidup dan 

berkembangbiak (Siregar, 2004). 

Nyamuk dapat menemukan inang (host) melalui visual, termal, dan 

rangsangan penciuman. Namun, rangsangan penciumanlah yang paling 

berpengaruh dalam pencarian host. Penciuman pada serangga khususnya nyamuk 

diperantarai oleh antena, palpus rahang atas (maxillary palps) dimana terdapat 

sensilla yang mengandung Olfactory Receptor Neuron (ORN) dan labellum. 

Dengan adanya komponen minyak atsiri, respon ORN terhadap atraktan (asam 

laktat dan karobondioksida) yang dihasilkan host akan terganggu sehingga 

nyamuk tidak mampu mendeteksi keberadaan host  (Debboun et al., 2015) 

Salah satu cara untuk menanggulangi penyebaran DBD yang dibawa oleh 

nyamuk Aedes aegypti adalah dengan penggunaan repelan nyamuk. Repelan yang 

dalam bahasa Inggris berarti penolak, berasal dari bahasa latin yaitu “repellere” 

yang berarti “mendorong kembali”. Sedangkan Insect Repelan dapat didefinisikan 

sebagai setiap stimulus yang mampu menimbulkan reaksi penolakan serangga 

terhadap manusia, stimulus ini dapat berupa bahan kimia ataupun faktor fisik 

yaitu panas dan cahaya (Debboun et al.,2015). 

Penggunaan sediaan repelan merupakan salah satu cara untuk mencegah 

penyakit DBD. Sediaan repelan yang beredar luas di pasaran tersedia dalam
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berbagai jenis, diantaranya sediaan losion, spray, obat nyamuk bakar, dan electrik. 

Sebagian besar sediaan repelan di pasaran mengandung N,N-diethyl-3-

metilbenzamide (DEET) dan memiliki aktivitas proteksi yang kuat terhadap 

gigitan nyamuk (Walker dkk., 1996; Thavara dkk., 2001). Namun, peninjauan 

ulang yang komprehensif terbaru dari DEET oleh Environmental Protecton 

Agency (EPA) menyimpulkan bahwa penolak serangga yang mengandung DEET 

tidak ramah terhadap lingkungan dan kesehatan termasuk pada anak-anak 

(Debboun et al., 2015). 

Dewasa ini telah banyak dilakukan penelitian pengembangan repelan 

alami 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). 

Tanaman yang mengandung minyak atsiri dengan aktivitas repelan adalah 

tanaman Lavender (Lavandula angustifolia) memiliki kandungan Linalool. 

Linalool merupakan salah satu komponen utama dari lavender. Memiliki bau 

aromatik khas yang telah banyak dimanfaatkan baik secara estetis dan sebagai 

bahan makanan (Letizia et al. 2003).  

Linalool memiliki aktivitas sebagai insect repelan atau penolak serangga 

sehingga dapat digunakan sebagai alternatif bahan pengusir nyamuk dari bahan 

alami (Changman et al., 2011). Selain lavender, tanaman jeruk nipis juga 

memiliki kandungan minyaka atsiri dengan aktivitas repelan. Pada kulit buah 

jeruk nipis terdapat senyawa Limonen yang dapat menolak serangga hampir 

92,5% sehingga efektif apabila digunakan sebagai repelan terutama nyamuk 

(Mensah et al., 2015) 

Maka dari itu, pemanfaatan aktivitas minyak atsiri dari bunga lavender 

(Lavandula angustifolia) dan kulit buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia) sebagai 

repelan serangga dibuktikan dengan formulasi sediaan losion dengan 

menggunakan fase minyak VCO (Virgin coconut oil). Sediaan losion  dipilih 

karena lebih mudah tersebar merata ke seluruh tubuh dan cepat kering. 
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Pembuktian efektivitas sediaan losion repelan dilakukan dalam penelitian ini 

dengan berbagai konsentrasi minyak atsiri bunga lavender dan kulit buah jeruk 

nipis. Alur kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

 Minyak atsiri 

bunga lavender 

mengandung 

linalool dan linalyl 

asetat  

Minyak atsiri kulit 

buah jeruk nipis  

mengandung  

d-limonene 

Memiliki aktivitas repelan pada nyamuk 

Aedes aegypti 

Dilakukan penelitian untuk mengetauhi efektivitas kombinasi minyak atsiri bunga lavender 

dan minyak atsiri kulit buah jeruk nipis dalam sediaan losion 

Kedua minyak atsiri bunga lavender dan kulit buah jeruk nipis dimodifikasi dalam 

kombinasi konsentrasi tetapi kedua minyak atsiri bersifat volatile 

Demam Berdarah Dengue (DBD) 

merupakan penyakit yang disebabkan 

oleh virus dengue dan ditularkan melalui 

gigitan nyamuk Aedes aegypti 

 

Salah satu cara untuk mencegah 

penularan DBD adalah dengan 

penggunaan sediaan losion repelan.  

Namun penggunaan repelan dengan 

bahan kimia tidak ramah terhadap 

lingkungan dan kesehatan termasuk 

 

Formulasi 

Fase minyak 

mengandung VCO 10% 

Kombinasi minyak atsiri 
bunga lavender dan minyak 

atsiri kulit buah jeruk nipis 

Pembuatan losion repelan 

Sediaan repelan yang tersedia di pasaran 

Spray Losion Bakar Elektrik 

Suspensi Emulsi 

Tipe m/a 


