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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Malaria merupakan penyakit menular yang sangat dominan di daerah tropis 

dan sub-tropis serta dapat mematikan. Setidaknya 270 juta penduduk dunia 

menderita malaria dan lebih dari 2 miliar atau 42% penduduk bumi memiliki 

risiko terkena malaria. WHO mencatat setiap tahunnya tidak kurang dari 1 hingga 

2 juta penduduk meninggal karena penyakit yang disebarluaskan nyamuk 

Anopheles (Fahmi, 2005). 

Untuk menghindari gigitan nyamuk Anopheles aconitus selain dengan cara 

pemberantasan vektor nyamuk malaria juga dapat digunakan sebagai repelan, 

tetapi sebagian besar dari komposisi repelan mengandung N,N-dietil-m-toluamid 

yang mempunyai mekanisme aksi menghambat aktivitas sistem saraf pusat dan 

enzim asetilkolinesterase serangga maupun mamalia. N,N-dietil-m-toluamid 

merupakan salah satu bahan penolak nyamuk dari bahan kimia yang tidak berbau 

tetapi mempunyai efek samping yang mengiritasi mata, dan menimbulkan rasa 

terbakar pada kulit yang terluka atau jaringan membran (Soedarto, 1992). Oleh 

karena itu, untuk menghindari efek samping dari sebagai komponen utama dapat 

diganti dengan bahan yang berasal dari alam yang memiliki bau khas berfungsi 

sebagai penolak nyamuk seperti geranium, lavender, sereh, dan kulit jeruk, 

banyak tanaman yang mengandung minyak atsiri yang mempunyai efek sebagai 

penolak nyamuk (Kardinan & Dhalimi, 2010), salah satunya adalah buah dari 

tanaman adas (Foeniculum vulgare.). 

Tanaman adas mengandung minyak atsiri sekitar 6%. Minyak atsirinya 

mengandung bahan utama anetol (50-80%), limonen (5%), fenkon (5%), dan 

bahan lainnya seperti estragol (metilkavikol), safrol, alfa pinen, camphen, beta 

pinen, dan betamisen (Rusmin & Melati, 2007). Minyak atsiri adas juga bersifat 

sebagai repelan terhadap serangga (Kardinan & Dhalimi, 2010). Penggunaan 

minyak atsiri sebagai repelan secara langsung kurang efektif karena minyak atsiri 

mudah menguap pada suhu kamar. Dalam keadaan segar dan murni, minyak atsiri 
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umumnya tidak berwarna. Pada penyimpanan lama minyak atsiri dapat 

teroksidasi. Untuk mencegahnya, minyak atsiri harus disimpan dalam bejana gelas 

yang berwarna gelap (Gunawan & Mulyani, 2004). 

Losion adalah emulsi cair yang terdiri dari fase minyak dan fase air yang 

distabilkan oleh emulgator, mengandung satu atau lebih bahan aktif di dalamnya. 

Losion dimaksudkan untuk pemakaian luar kulit sebagai pelindung. Konsistensi 

yang berbentuk cair memungkinkan pemakaian yang cepat dan merata pada 

permukaan kulit, sehingga mudah menyebar dan dapat segera kering setelah 

pengolesan serta meninggalkan lapisan tipis pada permukaan kulit (Kardinan & 

Dhalimi, 2010). Pembuatan losion perlu ditambahkan bahan tambahan yaitu 

stiffening agent dan emulsifying agent. 

Setil alkohol sebagai emolien dan stiffening agent, dapat meningkatkan 

stabilitas, meningkatkan tekstur, dan meningkatkan konsistensi. Emolien 

menyerap dan meretensi setil alkohol di epidermis, dengan cara melumasi dan 

melembutkan kulit. Natrium lauril sulfat sebagai emulsifying agent untuk 

mencegah koalesensi yaitu mencegah pecahnya emulsi karena adanya 

penggabungan partikel – partikel kecil. Zat ini mengurangi tegangan antar muka 

antara dua fase dan membentuk interfacial film yang stabil (Rowe et al., 2009).  

Untuk mendapat formula yang baik dalam sifat fisik losion meliputi 

viskositas, daya lekat, daya sebar perlu dilakukan optimasi. Salah satu metode 

optimasi adalah Factorial Design (Bolton, 1997). Berdasarkan uraian diatas, maka 

perlu dilakukan optimasi formula losion minyak atsiri buah adas salah satunya 

dengan metode Factorial Design, untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan 

setil alkohol sebagai emolien, dan stiffening agent sedangkan natrium lauril sulfat 

sebagai emulsifying agent. Pada metode ini akan didapatkan persamaan 

matematis, efek, interaksi dan area optimum melalui contour plot sehingga 

diperoleh formula optimum. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh kombinasi setil alkohol dan natrium lauril sulfat 
terhadap sifat fisik losion minyak atsiri buah adas dan aktivitas repelan?  

2. Pada kombinasi setil alkohol dan natrium lauril sulfat berapakah yang 
menghasilkan formula losion yang optimum? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 
1. Mengetahui pengaruh kombinasi setil alkohol dan natrium lauril sulfat pada 

sifat fisik losion minyak atsiri buah adas dan aktivitas repelan 
2. Mengetahui kombinasi setil alkohol dan natrium lauril sulfat menghasilkan 

formula losion optimum 
 

D. Tinjauan Pustaka 
1. Minyak atsiri buah adas 

Minyak adas dihasilkan dari biji adas (Foeniculum vulgare) melalui proses 
penyulingan uap. Dikenal dua jenis adas, yaitu adas pahit (F. vulgare var. amara) 
dan adas manis (F.vulgare var. dulce). Kegunaan minyak adas terutama adas 
manis adalah dalam industri farmasi adalah untuk obat batuk, antiseptik, laksatif 
dan lain-lain. Dalam industri lainnya, minyak adas dipakai sebagai pewangi pada 
sabun, toilet deodoran, pewangi parfum, dan sebagai flavor pada minuman ber-
alkohol dan permen (Lawless, 2002). 

Komponen kimia penyusun utama minyak adas adalah senyawa kimia 
anetol. Selain mengandung anetol, minyak adas manis juga mengandung 
fellandren, limonen, terpinen, fenkon, metilkavikol, metoksi benzaldehida, dan 
lain-lain (Sastrohamidjojo, 2004). 

Menurut taksonominya, adas diklasifikasikan sebagai berikut: 
Sinonim : Foeniculum vulgare Miller; Anethum foeniculum Linn. 
Kerajaan  : Plantae 
Divisi  : Magnoliophyta 
Kelas   : Magnoliopsida 
Bangsa   : Apiales 
Suku   : Apiaceae 
Marga  : Foeniculum Miller 
Jenis   : Foeniculum vulgare Miller (Keputusan Menteri Pertanian, 2006) 
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Tabel.1 Sifat Fisika Kimia Minyak Adas (Lawless, 2002). 
Karakteristik Minyak Adas (Foeniculum Vulgare) 

Berat jenis 0,976 – 0,980 
Indek bias 1,5200 - 1,5215 

Putaran optic 16° 42’ 
Kadar anetol ( %) 64,50 

Kelarutan dalam etanol Larutan jenis 1:1 
 

Buah adas adalah biji kering dengan panjang 4-9 mm, lebar 3-4 mm, masih 

muda berwarna biru kehijauan setelah tua hijau kecoklatan atau coklat kekuningan 

sampai sepenuhnya coklat, dengan lebar separuh panjangnya, dan mempunyai 

alur, bentuk lonjong, beraroma kuat dan manis. Warna buah berbeda-beda 

tergantung negara asal. Biji yang dikeringkan dikenali sebagai biji adas (Bermawi 

et al., 2002). 

 

2. Anopheles aconitus 

a. Sistematika Anopheles aconitus sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia 

Phylum    : Arthropoda 

Class        : Insekta 

Ordo        : Diptera 

Familia    : Culicidae 

Genus      : Anopheles 

Species    : Anopheles aconitus (Djakaria, 2000). 

Nyamuk Anopheles aconitus berukuran kecil (4-13mm) dan rapuh. Pada 

bagian kepala mempunyai probosis halus dan panjang yang melebihi panjang 

kepalanya. Probosis pada nyamuk betina digunakan seabagai alat penghisap 

darah, sedangkan pada nyamuk jantan probosis digunakan untuk menghisap 

bahan-bahan cair seperti cairan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan juga keringat 

(Hoejojo, 2000). 

Probosis terdiri atas palpus dan sepasang antena yang terletak di sisi kiri dan 

kanannya. Palpus probosis terdiri atas 5 ruas dan antena terdiri atas 15 ruas. 

Antena pada nyamuk jantan berambut lebat (plumase) dan pada nyamuk betina 

jarang (pilase). Sebagian besar toraks yang tampak (mesonatum) diliputi bulu 
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halus. Bulu ini berwarna putih/kuning dan membentuk gambaran yang khas untuk 

masing-masing spesies. Posterior dari mesonatum terdapat skutelum yang 

berbentuk melengkung (rounded). Sayap nyamuk panjang dan langsing, 

mempunyai vena yang permukaannya ditumbuhi sisik-sisik sayap (wingscales) 

yang letaknya mengikuti vena. Pada tepi sayap terdapat deretan rambut yang 

disebut fringe. Abdomen berbentuk silinder dan terdiri atas 10 ruas. Dua ruas 

yang terakhir merubah menjadi alat kelamin (Hoejojo, 2000). 

b. Siklus hidup nyamuk anopheles aconitus 

Nyamuk Anopheles betina menghisap darah yang mengandung gametosit, di 

dalam tubuh nyamuk, gamet jantan dan gamet betina melakukan pembuahan 

menjadi zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi ookinet kemudian menembus 

dinding lambung nyamuk. Di luas dinding lambung nyamuk ookinet akan menjadi 

ookista dan selanjutnya menjadi sporozoit yang nantinya akan bersifat infektif dan 

siap ditularkan ke manusia (Harijanto, 2000). 

Masa inkubasi atau rentang waktu yang diperlukan mulai dari sporozoit 

masuk ke tubuh manusia sampai timbulnya gejala klinis yang ditandai dengan 

demam bervariasi, tergantung dari spesies Plasmodium. Sedangkan masa prepaten 

atau rentang waktu mulai dari sporozoit masuk sampai parasit dapat dideteksi 

dalam darah dengan pemeriksaan mikroskopik (Harijanto, 2000). 

c. Nyamuk Anopheles aconitus sebagai vektor penular penyakit  

Penyakit malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit 

(plasmodium) yang ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles). Secara 

epidemiologi penyakit malaria dapat menyerang orang baik laki-laki maupun 

perempuan, pada semua golongan umur, dari bayi sampai orang dewasa. Penyakit 

malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk malaria (Anopheles). Bila nyamuk 

anopheles mengigit orang yang sakit malaria, maka parasit akan ikut terhisap 

bersama darah penderita. Dalam tubuh nyamuk, parasit tersebut berkembang biak. 

Sesudah 7-14 hari apabila nyamuk tersebut mengigit orang sehat, maka parasit 

tersebut akan ditularkan ke orang tersebut. Di dalam tubuh manusia parasit akan 

berkembang biak, menyerang sel-sel darah merah. Dalam wktu kurang lebih 12 

hari, orang tersebut akan sakit malaria (Nurmaini, 2003). 



6 
 

3. Repelan 

Penolak nyamuk (repelan) adalah bahan-bahan kimia yang mempunyai 

kemampuan untuk menjauhkan atau menghindarkan dari gigitan nyamuk terhadap 

manusia. Penolak nyamuk digunakan dengan cara mengosokkan pada tubuh atau 

menyemprotkan pada pakaian. Penolak nyamuk harus memenuhi beberapa syarat 

yaitu tidak mengganggu pemakainya, tidak melekat atau lengket, baunya 

menyenangkan pemakainya dan orang di sekitarnya, tidak menimbulkan iritasi 

pada kulit, tidak merusak pakaian dan mempunyai daya pengusir terhadap 

serangga yang bertahan cukup lama (Soedarto, 1992). 

4. Losion 

Losion adalah emulsi cair yang terdiri dari fase minyak dan fase air yang 

distabilkan oleh emulgator, mengandung satu atau lebih bahan aktif di dalamnya. 

Losion dimaksudkan untuk pemakaian luar kulit sebagai pelindung. Konsistensi 

yang berbentuk cair memungkinkan pemakaian yang cepat dan merata pada 

permukaan kulit, sehingga mudah menyebar dan dapat segera kering setelah 

pengolesan serta meninggalkan lapisan tipis pada permukaan kulit (Kardinan & 

Dhalimi, 2010). Dalam sediaan losion ini menggunakan setil alkohol sebagai 

emolien dan stiffening agent sedangkan natrium lauril sulfat sebagai emulsifying 

agent (Rowe et al., 2009). 

Bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan losion pada 

penelitian ini antara lain: 

a. Setil alkohol 

Setil alkohol merupakan granul berbentuk gubus, berwarna putih, berbau 

khas dan rasa yang lemah. Kelarutan Praktis tidak larut air dan Praktis Tidak larut 

dalam etanol 95%. Setil alkohol digunakan sebagai emolien, stiffening agent dan 

emulsifying agent. Hal ini meningkatkan stabilitas, meningkatkan tekstur, dan 

meningkatkan konsistensi (Rowe et al., 2009). 

b. Natrium lauril sulfat 

Natrium lauril sulfat merupakan  kristal, serpih, atau bubuk berwarna  putih 

atau krem pucat, rasa pahit dan bau samar zat lemak. Natrium lauril sulfat 

digunakan sebagai anionic surfactant dan emulsifying agent (Rowe et al., 2009). 
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c. Trietanolamin 

Trietanolamin adalah, cairan kental tak berwarna pucat kuning, 

berbau lemah mirip amoniak, higroskopis mudah larut dalam air, etanol 95% dan 

kloroform. Trietanolamin digunakan sebagai emulsifying agent (Rowe et al., 

2009). 

d. Gliserin 

Gliserin adalah cairan seperti sirup, jernih,  tidak berwarna, tidak berbau, 

manis diikuti dengan rasa hangat, higroskopis. Larut dalam air dan praktis tidak 

larut dalam minyak lemak. Gliserin digunakan sebagai antimicrobial, cosolvent, 

dan emollient (Rowe et al., 2009). 

e. Asam benzoat 

Asam benzoat merupakan hablur halus dan ringan, tidak berwarna dan tidak 

berbau. Larut dalam lebih kurang 350 bagian air dan 3 bagian etanol 95%. Asam 

benzoat digunakan sebagai antimicrobial (Rowe et al., 2009). 

f. Propil paraben 

Propil paraben merupakan serbuk hablur putih, tidak berbau, tidak berasa. 

Sangat sukar larut air, larut dalam 3,5 bagian etanol 95%. Propil paraben 

digunakan sebagai antimicrobial preservative (Rowe et al., 2009). 

5. N, N-dietil-m-toluamid 

N,N-dietil-m-toluamid adalah bahan aktif repelan. Kebanyakan repelan 

mengandung 10-25% dalam bentuk losion. N,N-dietil-m-toluamid kurang dari 

10% diserap oleh kulit. Mekanisme aksi N,N-dietil-m-toluamid dengan cara 

menghambat aktivitas sistem saraf pusat dan enzim asetilkolinesterase serangga 

maupun mamalia. Enzim ini terlibat dalam hidrolisis neurotransmiter asetilkolin 

sehingga mempunyai peranan penting dalam mengendalikan neuron otot. Oleh 

karena itu, N,N-dietil-m-toluamid digunakan untuk memblokir asetilkolinesterase 

yang mengarah pada akumulasi yang berlebihan asetilkolin pada celah sinaptik 

yang menyebabkan kelumpuhan dan kematian neuromuskuler karena sesak nafas 

pada serangga maupun mamalia (Anonim, 2011). 
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6. Metode Factorial Design 

Factorial design adalah desain yang digunakan untuk menjelaskan efek dari 

beberapa faktor yang diamati secara simultan dan menunjukkan apakah terjadi 

interaksi antara faktor tersebut terhadap respon. Faktor merupakan variabel bebas 

yang memiliki dua level atau lebih, melingkupi level rendah dan level tinggi. 

Respon diukur secara kuantitatif sehingga ada tidaknya interaksi dan faktor yang 

dominan dapat diketahui (Bolton, 1997). 

a. Faktor  

Faktor adalah variabel yang ditetapkan, seperti waktu, suhu, dan macam 

bahan. Faktor dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dapat ditetapkan 

harganya dengan angka. Misalnya konsentrasi dapat diberi nilai 1%, 2%, dan 3%. 

Walaupun factorial design dapat memiliki satu atau lebih faktor, tapi hanya 

percobaan yang memiliki dua faktor atau yang dipertimbangkan. Percobaan yang 

memiliki satu faktor lebih tepat dianalisis dengan anova (Bolton, 1997). 

b. Level 

Level adalah harga yang ditetapkan untuk faktor, sebagai contoh dari level 

adalah 300C dan 500C untuk faktor suhu; 0,1 M dan 0,3 M untuk faktor 

konsentrasi. Percobaan factorial design merupakan kombinasi dari faktor dan 

level (Bolton, 1997). 

Factorial design yang paling sederhana adalah yang mempunyai dua faktor 

dengan dua level untuk masing-masing faktor, yaitu level minimum dengan notasi 

(-1) dan maksimum dengan notasi (+1) dengan jumlah percobaan yang dilakukan 

adalah sebanyak empat percobaan (Amstrong & James, 1996). 

Jumlah percobaan = 2n …………………………………….………………(1) 
  2 = jumlah level (minimum dan maksimum) 
  n = jumlah faktor yang diteliti 

Tabel 2. Percobaan untuk dua level dan dua faktor 
 

Percobaan Faktor A Factor B 

[1] 
a 
b 
ab 

-1 
+1 
-1 
+1 

-1 
-1 
+1 
+1 
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c. Respon 

Respon adalah hasil terukur yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan. 

Perubahan respon dapat disebabkan karena bervariasi level (Bolton, 1997). 

d. Efek  

Efek adalah perubahan respon yang disebabkan oleh perubahn level faktor. 

Main effect merupakan rata-rata respon pada level tinggi dikurangi rata-rata 

respon pada level rendah (Bolton, 1997). 

e. Interaksi  

Interaksi adalah tidak adanya sifat aditifitas dari “penambahan efek-efek 

faktor”. Interaksi dapat bersifat sinergis atau antagonis. Sinergis artinya hasil 

interaksi tersebut mempunyai efek yang lebih besar dari penjumlahan efek 

masing-masing faktor, sebaliknya antagonis memiliki arti hasil tersebut            

memiliki efek yang lebih kecil dari penjumlahan masing-masing efek faktor 

(Bolton, 1997). 

Persamaan umum terkait factorial design 

Y  =  Bo + BAXA + BBXB + BABXAXB  ……….…..…...……..……...(2) 
 

Y  =  respon yang terukur  
XAXB  =  berturut-turur level faktor A dan B, yang harganya (-1) dan 

(+1). Berharga (+1) pada level maksimum, berharga (-1) 
pada level minimum. 

BABBBAB  =  koefisien dapat dihitung berdasarkan hasil percobaan. 
B0 intersep  =  rata-rata hasil semua percobaan. 

 

BABBBAB = 
∑  
 

  ………………………………………..……(3) 

 

Satu persamaan yang ditemukan mewakili satu uji, jadi apabila dilakukan 

beberapa uji akan menghasilkan beberapa persamaan. Persamaan yang didapat 

kemudian dibuat contour plot, selain itu yang diperoleh dapat dianalisis dengan 

Yates Treatment dan Anova untuk menentukan faktor mana yang berefek dominan  
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atau signifikan dan bagaimana interaksi antar faktor. Faktor yang signifikan 

artinya jika levelnya diubah sedikit saja maka akan berpengaruh pada hasilnya 

(Bolton, 1997). 

Perhitungan menggunakan persamaan terkait dengan factorial design, harga 

level harus berada dalam rentang angka baku (-1) sampai (+1), jika harga level 

masih dalam nilai yang sebenarnya maka harus diubah dulu dalam nilai yang 

sebenarnya maka harus diubah dulu dalam rentang angka bakunya. 

Cara mengubahnya dengan menggunakan rumus: 

X = 
     

      
 ………………….(4) 

 
X   = level dalam angka baku 
X1 = nilai yang sebenarnya 
 
 Keuntungan metode ini adalah dengan jumlah percobaan yang relatif 
sedikit dapat ditentukan persamaan dan countor plot. Berdasarkan persamaan dan 
countor plot ini dapat ditentukan kombinasi pasangan faktor yang menghasilkan 
respon seperti yang diinginkan (Bolton, 1997). 
 

E. Landasan Teori 

Minyak atsiri adas juga bersifat sebagai repelan terhadap serangga 

(Kardinan & Dhalimi, 2010). Penggunaan minyak atsiri sebagai repelan secara 

langsung kurang efektif karena minyak atsiri mudah menguap pada suhu kamar. 

Dalam keadaan segar dan murni, minyak atsiri umumnya tidak berwarna. Pada 

penyimpanan lama minyak atsiri dapat teroksidasi. Untuk mencegahnya, minyak 

atsiri harus disimpan dalam bejana gelas yang berwarna gelap. Adas mengandung 

minyak atsiri sekitar 6%. Minyak atsirinya mengandung bahan utama anetol (50-

80%), limonen (5%), fenkon (5%), dan bahan lainnya seperti estragol 

(metilkavikol), safrol, alfa pinen, camphen, beta pinen, dan betamisen (Rusmin & 

Melati, 2007). 

Sedian losion ini menggunakan setil alkohol sebagai emolien dan stiffening 

agent sedangkan natrium lauril sulfat sebagai emulsifying agent (Rowe et al., 

2009). Semakin besar konsentrasi setil alkohol yang terkandung dalam losion, 
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semakin besar pula tingkat kekentalan losion, sehingga daya lekat pada kulit lebih 

lama dan daya tolak terhadap nyamuk Anopheles aconitus semakin besar (Dewi, 

2009). Pengaruh penambahan konsentrasi natrium lauril sulfat sebagai emulgator 

dalam basis cold cream repelan minyak atsiri daun sere (Cymbopogon citrates.) 

terhadap nyamuk Aedes aegypti betina serta uji sifat fisik. Dengan peningkatan 

konsentrasi natrium lauril sulfat yang ditambahkan akan menurunkan aktivitas 

repelannya. Semakin tinggi konsentrasi natrium lauril sulfat yang ditambahkan 

semakin lunak konsistensi losion yang dihasilkan, maka daya lekatnya semakin 

kecil dan kemampuan menyebarnya semakin luas (Prasetyaningtyas, 2009). 

Pembuatan formula dilakukan dengan cara optimasi metode Factorial 

Design dengan kombinasi setil alkohol dan natrium lauril sulfat pada proporsi 

tertentu agar dapat menghasilkan efek dan membentuk losion yang memiliki sifat 

fisik yang optimum. 

 

F. Hipotesis 

Kombinasi setil alkohol dan natrium lauril sulfat akan akan menaikkan 

viskositas maka daya lekat semakin tinggi dan daya sebar semakin kecil serta 

meningkatkan aktivitas sebagai repelan. Pada proporsi tertentu antara setil alkohol 

dan natrium luaril sulfat menghasilkan formula yang optimum. 

  


