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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demam Dengue (DD) dan Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah

penyakit demam akut yang dapat menyebabkan kematian dan disebabkan oleh

virus dari genus Flavi-virus, virus RNA dari keluarga Flaviridae. Dengue

ditularkan oleh genus Aedes, nyamuk yang tersebar luas di daerah tropis dan

subtropis di seluruh dunia. Penular utama virus dengue di Indonesia adalah

nyamuk Aedes (Soedarto, 2012).

Virus dengue di Indonesia pertama kali ditemukan tahun 1968 di Surabaya.

Indonesia adalah daerah endemis DBD dan mengalami epidemi setiap sekali

dalam 4-5 tahun. Penyebab terjadinya epidemi dengue antara lain faktor

lingkungan dengan banyak genangan air bersih yang menjadi sarang nyamuk,

tingginya penyebaran nyamuk Aedes aegypti baik di daerah perkotaan maupun

pedesaan, dan terjadinya DBD di daerah-daerah baru yang sebelumnya tidak

pernah terjangkit penyakit DBD. Hal ini terkait terdapatnya nyamuk vektor di

daerah tersebut (Soedarto, 2012).

Cara terbaik mencegah penyebaran virus dengue adalah dengan

memberantas nyamuk Aedes aegypti. Saat ini manusia sudah menemukan cara

untuk mengendalikan keberadaan serangga pengganggu tersebut dengan

menggunakan insektisida berbahan nabati maupun sintetis (Fitriana, 2014).

Insektisida yang dioleskan pada kulit yang terbuka disebut repellent (Soedarto,
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2012). Repellent adalah bahan yang memiliki kemampuan untuk melindungi

manusia dari gigitan nyamuk bila dioleskan ke permukaan kulit.

Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai insektisida terhadap nyamuk

adalah rosemary (Rosmarinus officinalis L.). Minyak atsiri daun rosemary pada

konsentrasi 2% memiliki aktivitas sebagai repellent dengan daya proteksi

terhadap serangan nyamuk Aedes aegypti di atas 90% selama 6 jam (Widawati

dan Santi, 2013). Daun rosmery mengandung 1,8-cineole, α-pinene, dan β-pinene

(Wang, dkk., 2008). Penelitian yang dilakukan Gachkar, dkk., (2007), melaporkan

kandungan utama dari rosemary adalah piperitone, linalool, dan α-pinene.

Sedangkan hasil penelitian dari Graber, dkk., (2010) menyebutkan kandungan

utama dari minyak atsiri rosemary adalah β-mirsen, camphor, α-pinene, dan 1,8-

cineole.

Repellent dalam bentuk losion merupakan pilihan terbaik dan praktis agar

terhindar dari gigitan nyamuk. Hal ini dikarenakan repellent dalam bentuk sediaan

losion mudah diaplikasikan di kulit sehingga paling aman dan praktis (Sari dan

Supartono, 2014). Sediaan losion repellent membutuhkan suatu humektan untuk

menstabilkan sedian dan sebagai pelembab. Salah satunya adalah gliserin.

Gliserin merupakan suatu senyawa yang dapat mengikat air agar tidak

menguap, menstabilkan sediaan dan sebagai pelembab di kulit (Hendradi, dkk.,

2013). Losion dengan humektan gliserin  memiliki tekstur yang halus, lembut, dan

homogen (Zulkarnain, dkk., 2013). Penelitian yang dilakukan Kardinan dan

Dhalimi (2010) menyebutkan bahwa pada formulasi repellent minyak adas

menggunakan humektan gliserin pada konsentrasi 7% menghasilkan losion yang
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stabil. Penelitian yang dilakukan Ameliana dan Winarti (2011) membuktikan

bahwa dengan pemakaian gliserin 3,33% pada formulasi repellent minyak kunyit

menghasilkan losion yang halus dan lembut. Berdasarkan latar belakang tersebut,

dilakukan penelitian mengenai formulasi minyak atsiri daun rosemary

(Rosmarinus officinalis L.) dalam sediaan losion dengan modifikasi variasi

penambahan konsentrasi gliserin sebagai repellent nyamuk Aedes aegypti.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran karakteristik fisik yang meliputi tipe losion, organoleptis,

dan homogenitas formula losion minyak atsiri daun rosemary pada

penambahan variasi konsentrasi gliserin?

2. Adakah perbedaan daya sebar, pH, dan viskositas formula losion minyak atsiri

daun rosemary pada variasi penambahan konsentrasi gliserin?

3. Adakah perbedaaan aktivitas repellent formula losion minyak atsiri daun

rosemary terhadap nyamuk Aedes aegypti pada variasi penambahan konsentrasi

gliserin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui gambaran karakteristik fisik yang meliputi tipe losion,

organoleptis, dan homogenitas losion minyak atsiri daun rosemary pada variasi

penambahan konsentrasi gliserin.

2. Mengetahui adanya perbedaan daya sebar, pH dan viskositas losion minyak

atsiri daun rosemary pada variasi penambahan konsentrasi gliserin.
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3. Mengetahui adanya perbedaan aktivitas repellent losion minyak atsiri daun

rosemary terhadap nyamuk Aedes aegypti pada variasi penambahan konsentrasi

gliserin?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan formula losion minyak atsiri

daun rosemary dengan variasi penambahan konsentrasi gliserin yang memenuhi

persyaratan karakteristik fisik dan kimia, sebagai repellent yang dapat

meningkatkan nilai ekonomis dari daun rosemary.

E. Tinjauan Pustaka

1.Tanaman Rosemary

a. Deskripsi Tanaman

Rosmarinus officinalis merupakan spesies dari family Lamiaceae dan dari

genus Rosmarinus tumbuh di provinsi Si Chuan, Cina. Tanaman ini biasanya

cocok digunakan sebagai teh maupun bahan makanan. Fungsi lainnya sebagai

bahan kosmetik, khususnya digunakan pada rambut atau sebagai aromaterapi

(Phil, 2006). Selain itu minyak atsiri yang diperoleh dari daun rosemary dapat

digunakan sebagai repellent alami terhadap Aedes aegypti (Maghfiroh, 2008).

Tanaman rosemary (Gambar 1) memiliki ciri-ciri yang cukup khas. Daun

rosemary berwana hijau dengan bentuk seperti jarum tetapi lembut, dengan

panjang sekitar 3 cm lebar 4 mm degan rasa yang keras dan pahit. Gambar

tanaman dan daun rosemary dapat dilihat pada gambar Gambar 1.
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1a 1b

Gambar 1. Tanaman Rosemary (1a); Daun   Rosemary (1b)

b. Klasifikasi Tanaman

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Phylum : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

Sub Phylum : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Orde : Lamiales

Family : Lamiacea / Labiatae (Keluarga mint)

Genus : Rosmarinus

Species : Rosmarinus officinalis L.

(Bisset, 2001)

c. Kandungan Kimia dan Khasiat  Tanaman Daun Rosemary

Minyak atsiri dari bagian daun tanaman rosemary  ini dihasilkan melalui

metode destilasi. Analisis Kromatografi Gas-Spektroskopi Massa (KG-SM) untuk

minyak atsiri Rosmarinus officinalis L. bagian daun menunjukkan adanya 25

senyawa penyusun. Komponen senyawa mayor penyusunnya antara lain α-pinene

(22,85%), 1,8-cineole (19,50%) dan verbenone (13,51%) (Wibowo, 2012).
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Berdasarkan penelitian Wibowo (2012), golongan minyak atsiri yang diduga

mempunyai aktivitas sebagai repellent antara lain eugenol dan sesquiterpen.

Menurut penelitian yang dilakukan Phil (2006), golongan minyak atsiri yang

mempunyai anti repellent antara lain a-pinene,1,8-cineole, β-mirsene, eugenol,

dan camphor. Penelitian oleh Kardinan (2007) daun rosemary memiliki

kandungan senyawa cineol, champhor, camphene, linalool, limeon, borneon,

terpineol, dan caryophyll

2. Destilasi

Destilasi atau penyulingan merupakan proses pemisahan komponen-

komponen campuran yang terdiri dua cairan atau lebih berdasarkan perbedaan

tekanan uap atau berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponen senyawa

tersebut (Sastrohamidjojo, 2004). Macam-macam destilasi yaitu destilasi

sederhana, destilasi fraksional (bertingkat), destilasi azeotrop (memisahkan

campuran dua atau lebih komponen yang sulit di pisahkan), destilasi uap dan air,

destilasi vakum (Walangare, dkk., 2013)

Proses pengambilan minyak atsiri daun rosemary dapat dilakukan dengan

menggunakan metode destilasi uap dan air. Destilasi uap dan air dapat dilakukan

dengan cara memasukkan air ke bagian dasar ketel (sampai 1/3 bagian dasar),

bahan baku diletakkan di atas saringan berlubang kemudian ditempatkan diatas

ketel yang berisi air mendidih, bahan baku jangan terlalu padat agar uap tidak

kesulitan menembus bahan baku. Ketel ditutup rapat lalu dipanaskan (penyulingan

uap tak langsung dengan suhu 100oC). Uap air hasil pendidihan akan naik keatas

membawa minyak bersama-sama keluar. Uap air dilewatkan melalui pipa dan

didinginkan oleh air kondensor dan terjadi kondensasi. Minyak disuling selama 4–
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6 jam atau sampai minyak tidak menetes lagi (Simanuhuruk, 2013). Keuntungan

cara ini adalah uap air yang dihasilkan dalam keadaan jenuh basah. Uap yang

dihasilkan bertekanan rendah dan akan naik melalui bahan, dengan cara ini pula

suhu dapat dipertahankan sampai 1000C dan bahan tidak berhubungan langsung

dengan air yang mendidih (Tanasale, 2012). Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Wibowo (2012) minyak atsiri yang diperoleh melalui proses

destilasi daun rosemary menghasilkan minyak atsiri dengan rendemen 63%.

3. Losion

Losion merupakan bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau

lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (Ansel,

1989). Losion terdiri dari campuran air, alkohol, emolien, humektan, bahan

pengental, bahan pengawet dan bahan pewangi (Mitsui, 1997). Hal yang

membedakan antara losion dan krim secara fisik adalah krim mempunyai

viskositas yang tinggi dan tidak mudah dituang, sedangkan losion dapat mudah

dituang, jadi dengan kata lain losion adalah bentuk emulsi yang cair (Barel, et.al.,

2002).

Proses produksi skin lotion adalah dengan cara mencampurkan bahan-bahan

yang larut dalam fase air pada bahan-bahan yang larut dalam fase lemak, dengan

cara pemanasan dan pengadukan (Schmitt, 1996). Pencampuran antara fase

minyak dan air dilakukan pada suhu 70-750C. Proses emulsifikasi pembuatan skin

lotion dalah pada suhu 700C. Waktu pengadukan juga mempengaruhi emulsi yang

dihasilkan. Pengadukan yang terlalu lama pada saat dan setelah emulsi terbentuk
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harus dihindari, karena akan menyebabkan terjadinya penggabungan partikel

(Mitsui, 1997).

Skin lotion pada pembuatannya juga sering ditambahkan pengawet sebesar

0,1-0,2%. Pengawet digunakan sebagai tambahan pada produk agar produk tidak

ditumbuhi mikroba. Pengawet juga harus ditambahkan pada suhu yang tepat saat

proses pembuatan (35-450C) agar tidak merusak bahan aktif yang terdapat dalam

pengawet tersebut yang dapat mengganggu emulsi yang terbentuk.

Humektan juga ditambahkan pada produk skin lotion terutama pada produk

dengan tipe emulsi minyak dalam air untuk mengurangi kekeringan ketika produk

disimpan pada suhu ruang. Selain itu emolien juga digunakan pada skin lotion

yang memiliki titik cair yang lebih tinggi dari suhu kulit karena dapat memberikan

rasa nyaman, kering, dan tidak berminyak bila skin lotion dioleskan pada kulit

(Schmitt, 1996). Penelitian yang dilakukan Sari dan Supartono (2014) telah

menggunakan sediaan losion yang diaplikasikan untuk repellent dari ekstrak

minyak kenanga menggunakan humektan gliserin dan terbukti mempunyai daya

proteksi terhadap gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pemeriksaan karakter fisik

sediaan losion berupa emulsi diantaranya :

a. Tampilan

Pemeriksaan dan deskripsi dari tampilan sediaan merupakan tes yang paling

mudah dipraktekkan dan yang paling utama. Pemeriksaan ini biasa dilakukan

secara makroskopik dengan mendeskripsikan warna, kejernihan, transparansi,

kekeruhan, dan bentuk sediaan (Paye, et.al., 2001).
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b. Rheologi

Kata rheologi menggambarkan karakteristik alir dari benda cair dan benda

semipadat. Rheologi merupakan gambaran dari tahanan suatu benda cair untuk

mengalir. Sifat rheologi ini sangat penting dalam formulasi sediaan cair dan

semipadat karena sifat ini menentukan sifat dari sediaan dalam hal campuran dan

sifat alirnya, baik pada saat diproduksi, dimasukkan ke dalam kemasan; serta

sifat-sifat penting pada saat pemakaian, seperti konsistensi, daya sebar, dan

kelembaban. Rheologi dari suatu sediaan juga akan mempengaruhi stabilitas fisik

dan ketersediaan hayatinya (Paye, et,al., 2001).

c. pH

Pengukuran pH dalam sediaan encer (larutan, suspensi, emulsi m/a, dan

gel) merupakan pemeriksaan yang penting. Nilai pH dalam rentang fisiologis

biasanya telah disesuaikan, idealnya sama dengan pH kulit atau tempat pemakaian

spesifik untuk menghindari iritasi. Banyak reaksi dan proses yang bergantung

pada nilai pH, antara lain keefektifan pengawet, stabilitas dan degradasi dari

bahan, serta kelarutan (Paye, et,al., 2001).

d. Homogenitas

Pemeriksaan homogenitas dalam banyak kasus dilakukan secara kasat mata.

Pengendapan dalam suatu larutan atau pemisahan fase dalam suatu emulsi dapat

dengan mudah dideteksi. Namun sistem campuran tidak transparan dan multifase

sangat sulit untuk diperiksa. Pemeriksaan sistem campuran yang demikian

dilakukan secara mikroskopik dari sampel yang ada, bersamaan dengan pengujian

kuantitatif zat aktif (homogenitas isi) (Paye, et,al., 2001).
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4. Nyamuk Aedes aegypti

Nyamuk Aedes terutama nyamuk Aedes aegypti adalah vector penular virus

dengue diseluruh dunia. Nyamuk Aedes aegypti di Asia Tenggara dikenal sebagai

Stegomyia aegepty merupakan vector utama penyebab epidemi virus-virus dengue

(Soedarto, 2012)

Lebih dari 90% nyamuk Aedes aegypti beristirahat di tempat-tempat yang

tidak terkena sinar, yaitu tempat-tempat di dalam rumah yang gelap dan

tersembunyi, ruangan yang lembab, kamar tidur, kloset, kamar mandi dan dapur.

Tempat istirahat di dalam rumah yang paling disukai nyamuk adalah di bawah

meja kursi, baju dan korden yang tergantung pada dinding. Nyamuk Aedes aegypti

beradaptasi dengan baik pada lingkungan hidup manusia. Seringkali nyamuk ini

berkembang biak pada air bersih yang tergenang. Manusia adalah hospes yang

disukai oleh nyamuk ini, yang sering menggigit bagian belakang dan sekitar mata

kaki (Soedarto, 2012). Morfologi nyamuk Aedes aegypti dapat dilihat pada

Gambar 2.

Gambar 2. Morfologi Nyamuk Aedes aegypti (Djakaria, 2000).
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a. Klasifikasi Nyamuk Aedes Aegypti

Filum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Bangsa : Diptera

Suku : Culicidae

Marga : Aedes

Jenis : Aedes aegypti L.

(Bororr, et.al.,  1989)

b. Siklus Hidup Nyamuk Aedes aegypti

Terdapat empat stadium nyamuk pada siklus hidupnya, yaitu bentuk telur,

larva, pupa dan dewasa. Nyamuk Aedes aegypti bertelur sebanyak 50-120 butir

telur pada bejana yang mengandung sedikit air seperti vas bunga, bak air di kamar

mandi dan wadah-wadah yang terisi air hujan di luar rumah.

Kondisi optimal perkembangan larva menjadi nyamuk dewasa

membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari (temasuk stadium pupa yang lamanya 2

hari). Segera setelah nyamuk keluar dari dalam pupa, nyamuk akan segera

mengadakan kopulasi dengan nyamuk betina. Nyamuk betina akan menghisap

darah yang menjadi sumber protein esensial untuk pematangan telurnya dalam

waktu 24-36 jam sesudah kopulasi. Ketika nyamuk menghisap darah hospes yang

membawa virus dengue, nyamuk dapat menularkan dengue jika segera menggigit

hospes lainnya (Soedarto, 2012)

5. Repellent

Repellent merupakan bahan sebagai perlindungan diri terhadap gigitan

nyamuk. Repellent dibagi menjadi dua kategori yaitu kimiawi dan alami (WHO,

2005). Repellent alami dapat diperoleh dari tanaman yang memiliki khasiat
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menolak nyamuk yang bisa didapatkan di lingkungan sekitar serta relatif aman

bagi manusia. Beberapa diantaranya adalah bunga melati (Jasminum sambac) dan

daun selasih (Ocimum basilicum). Daun selasih (Ocimum basilicum) mengandung

linalool sebesar 3,32% sedangkan bunga melati (Jasminum sambac) mengandung

linalool sebesar 2,9%  (Dewi, dkk., 2013).

Repellent yang beredar di pasaran diketahui mengandung N,N-dietil-

metoluamida (DEET) yang dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan oleh

penggunanya. Penggunaan DEET pada kulit sering menimbulkan iritasi kulit

termasuk eritema (kemerahan pada kulit) dan pruritis (gatal), sedang penggunaan

DEET dengan konsentrasi yang tinggi dan setiap hari dapat menyebabkan efek

yang lebih parah seperti insomnia, kram otot, gangguan pada suasana hati dan

terbentuk ruam (BPOM, 2010).

6. Monografi Bahan

a. Glycerolum (Gliserin)

Gliserin merupakan humektan yang paling baik digunakan dalam

pembuatan losion, penggunaannya menghasilkan losion dengan karakteristik

terbaik dengan komposisi dalam formula berkisar 2%-15% (Mitsui, 1997).

Gliserin memiliki pemerian cairan tidak berwarna, tidak berbau, manis diikuti rasa

hangat, dapat larut dalam air dan etanol (95%), jika disimpan beberapa lama pada

suhu rendah dapat memadat membentuk masa hablur tidak berwarna yang tidak

melebur hingga suhu mencapai kurang lebih 200C. Khasiat dan penggunaan

gliserin adalah sebagai humektan (Depkes RI, 1979). Pemakaian humektan

gliserin pada penelitian formulasi repellent minyak Adas (Foeniculum vulgare)
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dapat menghasilkan losion yang stabil dan mampu memberikan daya proteksi

terhadap gigitan nyamuk Aedes aegypti (Kardinan dan Dhalimi, 2010). Struktur

kimia gliserin dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Gliserin (Depkes RI, 1979)

b. Stearylalcoholum (Stearilalkohol)

Stearilalkohol merupakan campuran alkohol padat. Stearilalkohol memiliki

pemerian butiran atau potongan, licin, putih, bau khas lemah, dan rasa tawar.

Sukar larut dalam air tapi dapat larut dalam etanol. Khasiat dan penggunaannya

adalah sebagai zat pengemulsi dan melembutkan permukaan kulit (Depkes RI,

1979). Sruktur kimia stearil alkohol dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Stearilalkohol (Depkes RI, 1979)

c. Polyaethylenglycolum-4000 (Polietilenglikol – 4000)

Polietilenglikol (PEG) adalah salah satu jenis bahan pembawa yang sering

digunakan sebagai bahan tambahan dalam suatu formulasi untuk meningkatkan

kelarutan obat yang sukar larut. PEG 4000 merupakan basis yang berkhasiat

sebagai zat tambahan, dalam hal kelarutan PEG 4000 mudah larut dalam air,
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etanol dan kloroform (Depkes RI, 1979). Sruktur kimia polietilonglikol dapat

dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Polietilenglikol – 4000 (Depkes RI, 1979)

d. Natrii Lauryl Sulfas (Natrium Lauril Sulfat)

Natrium lauril sulfat adalah campuran dari natrium alkil sulfat, sebagian

besar mengandung natrium lauril sulfat. Kandungan campuran natrium klorida

dan natrium sulfat tidak lebih dari 8,0%. Natrium lauril sulfat bentuknya hablur,

kecil, berwarna putih atau kuning muda, dan agak berbau khas. Natrium lauril

sulfat mudah larut dalam air, membentuk larutan setengah tembus cahaya atau

buram (Depkes RI, 1995). Khasiat dan penggunaannya adalah sebagai emulgator

pada losion, sehingga tidak terjadi pemisahan antara bahan lainnya (Paye, et,al.,

2001).Sruktur kimia natrium lauril sulfat dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Natrium Lauril Sulfat (Depkes RI, 1979)

e. Methyl Paraben (Nipagin)

Nipagin atau yang disebut dengan metil paraben memiliki kandungan tidak

kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 101,0%  C8H8O3. Pemerian serbuk halus,

putih, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa (Depkes RI, 1979). Nipagin selain
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buram (Depkes RI, 1995). Khasiat dan penggunaannya adalah sebagai emulgator

pada losion, sehingga tidak terjadi pemisahan antara bahan lainnya (Paye, et,al.,

2001).Sruktur kimia natrium lauril sulfat dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Natrium Lauril Sulfat (Depkes RI, 1979)

e. Methyl Paraben (Nipagin)

Nipagin atau yang disebut dengan metil paraben memiliki kandungan tidak

kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 101,0%  C8H8O3. Pemerian serbuk halus,

putih, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa (Depkes RI, 1979). Nipagin selain
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digunakan sebagai zat tambahan juga memiliki khasiat sebagai zat pengawet.

Kelarutannya yaitu sukar larut dalam air, benzena dan dalam karbon tetraklorida;

mudah larut dalam etanol dan eter; larut dalam air 800C. Penggunaan dalam

sediaan topikal sebanyak 0,1%-0,2% sebagai antimikroba (Schmitt, 1996), dan

efektif pada pH 4-8 (Depkes RI, 1979). Sruktur kimia nipagin dapat dilihat pada

Gambar 7.

Gambar 7. Nipagin (Depkes RI, 1979)

F. Landasan Teori

Minyak atsiri daun rosemary Rosmarynus officinalis L. konsentrasi 2%

mempunyai aktivitas sebagai repellent dengan daya proteksi terhadap serangan

nyamuk di atas 90% selama 6 jam (Widawati dan Santi, 2013).

Repellent adalah bahan yang memiliki kemampuan untuk melindungi

manusia dari gigitan nyamuk bila dioleskan ke permukaan kulit. Repellent dalam

bentuk losion merupakan pilihan terbaik dan praktis agar terhindar dari gigitan

nyamuk. Hal ini dikarenakan repellent dalam bentuk sediaan losion mudah

diaplikasikan di kulit (Sari dan Supartono, 2014).

Losion repellent membutuhkan suatu humektan untuk menstabilkan

sediaaan dan sebagai pelembab, salah satunya adalah gliserin. Gliserin merupakan

suatu senyawa yang dapat mengikat air agar tidak menguap, menstabilkan sediaan

dan sebagai pelembab di kulit (Hendradi, dkk., 2013). Gliserin dapat digunakan
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untuk menghasilkan losion dengan karakteristik yang bagus dengan rentang

konsentrasi 2-15% (Mitsui, 1997 cit. Sukmawati, dkk., 2013). Penelitian yang

dilakukan Ameliana dan Winarti (2011) membuktikan bahwa dengan pemakaian

gliserin pada konsentrasi 3,33% pada formulasi repellent minyak kunyit

menghasilkan losion yang halus dan lembut. Sedangkan menurut penelitian yang

dilakukan Sukmawati, dkk., (2013) menggunakan variasi konsentrasi gliserin 2-

15% pada formulasi gel masker wajah dari kulit buah manggis secara signifikan

berpengaruh pada viskositas, daya sebar, dan waktu mengering dari sediaan.

Berdasarkan penelitian formulasi repellent minyak adas (Foeniculum vulgare) 5%

dengan humektan gliserin konsentrasi 7% menghasilkan losion yang stabil dan

mampu memberikan daya proteksi terhadap gigitan nyamuk Aedes aegypti

selama 2 jam (Kardinan dan Dhalimi, 2010).

G. Hipotesis

1. Terdapat perbedaan daya sebar, pH dan viskositas losion minyak atsiri daun

rosemary pada variasi penambahan konsentrasi gliserin.

2. Terdapat perbedaan aktivitas repellent losion minyak atsiri daun rosemary

terhadap nyamuk Aedes aegypti pada variasi penambahan konsentrasi gliserin.


