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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

Penggunaan insektisida sintesis seperti DEET diketahui mampu 

melindungi kulit dari gigitan nyamuk, tetapi DEET memiliki beberapa efek 

samping seperti menimbulkan masalah iritasi ringan maupun berat terhadap kulit. 

Adanya beberapa efek samping DEET diantaranya pada anak-anak penggunaan 

dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya ensefalopati, dan 

pada kulit biasanya dapat menimbulkan reaksi alergi lokal iritatif terhadap kulit, 

urtikaria, dermatitis kontak, serta berbahaya bila mengenai kulit yang luka. 

Penggunaan dari bahan sintetik ini membuat kita melihat kembali potensi dari 

bahan alami yang dapat digunakan untuk melindungi kulit dari gigitan nyamuk ( 

Abdel-Rahman et al., 2001; Kardinan, 2005; Ngurah, 2005). 

Penelitian repelan alami telah banyak dilakukan karena dinilai lebih aman 

dan tidak beracun dibandingkan dengan repelan sintetis yang mengandung 

senyawa beracun dan tidak aman walaupun hal ini belum dibuktikan secara detail 

(Islam et al., 2016). Lavandula angustifolia dan Citrus aurantifolia memiliki efek 

penolak terhadap nyamuk Aedes aegypti. 

Minyak atsiri yang terdapat pada bunga lavender diantaranya linalool dan 

linalil asetat yang mempunyai aktivitas repelan 66,7%-77,4% (Changmann Yoon 

et al. 2011). Komponen utama dalam minyak atsiri lavender diantaranya Linalool 

(28,96%), Linalil asetat (37,03%) (Nathalie Dupuy et al., 2014). 

Minyak kulit buah jeruk nipis (Citrus aurantifolia) memiliki kandungan 

minyak atsiri diantaranya D-Limonene yang memberikan aktivitas daya tolak 

nyamuk. Kandungan limonene pada jeruk nipis sebanyak 32.6% (Mary G. 

Chisholm et al.,2003). 

Maka dari itu, pemanfaatan kombinasi aktivitas minyak atsiri dari bunga 

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

sebagai repelan serangga dibuktikan dengan formulasi sediaan losion 

menggunakan emulsifier agent asam stearat dan trietilamina pembuktian 

efektifitas sediaan losion repelan dilakukan dalam penelitian ini dengan berbagai 

konsentrasi minyak atsiri bunga lavender dan minyak atsiri kulit buah jeruk nipis. 

Kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3 . 1 Kerangka Konseptual 
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