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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

   Indonesia adalah negara yang berada di daerah tropis, sehingga merupakan 

daerah endemik bagi penyakit-penyakit yang penyebarannya diperantarai oleh 

nyamuk seperti demam berdarah, malaria dan filariasis. Pengendalian nyamuk 

maupun perlindungan terhadap gigitan nyamuk merupakan usaha untuk mencegah 

penyebaran penyakit tersebut (Tawatsin et al., 2001).  

  Malaria adalah penyakit infeksi parasit utama di dunia yang mengenai 

hampir 170 juta orang tiap tahunnya. Penyakit ini juga berjangkit di hampir 103 

negara, terutama negara-negara di daerah tropik pada ketinggian antara 400-3.000 

m dari permukaan laut dengan kelembapan udara tidak kurang dari 60% (Mursito, 

2002).  

  Dewasa ini upaya pemberantasan penyakit malaria dilakukan melalui 

pemberantasan vektor penyebab malaria (nyamuk Anopheles) dan dilanjutkan 

dengan melakukan pengobatan kepada mereka yang diduga menderita malaria 

atau pengobatan juga sangat perlu diberikan pada penderita malaria yang terbukti 

positif secara laboratorium. Upaya lain yang dapat dilakukan secara individu 

untuk mencegah gigitan nyamuk Anopheles adalah dengan menggunakan repelan 

atau penolak serangga (Nugraheni, 2009).  

  Penggunaan tanaman sebagai repelan lebih aman karena pada sediaan 

repelan umumnya mengandung bahan kimia sintetis N,N-diethyl-3-

methylbenzamide yang mempunyai sifat mudah terserap oleh kulit, bersifat 

korosif yang akan menyebabkan iritasi pada kulit (Sembel, 2009), maka dari itu 

perlu dimanfaatkan tanaman yang bisa menolak serangan nyamuk seperti tanaman 

adas. Kandungan adas dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal juga sebagai 

penghasil minyak atsiri yang menjanjikan yaitu melalui produksi biji. Bau 

tanaman adas yang spesifik menyebabkan penggunaannya juga sebagai pengusir 

serangga. Ekstrak minyaknya bisa digunakan untuk mengusir serangan nyamuk 

(Dalimartha, 1999).  
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  Penggunaan minyak atsiri sebagai repelan secara langsung kurang efektif 

karena sifat minyak atsiri yang mudah menguap, maka perlu dibuat dalam bentuk 

sediaan yang sesuai agar mudah dipakai dan lebih tahan lama seperti sediaan gel. 

Bentuk sediaan gel merupakan sediaan yang jernih dan tidak meninggalkan noda 

pada pemakainya. Dalam pembuatannya gel perlu ditambahkan bahan tambahan 

seperti humektan dan gelling agent yaitu propilen glikol dengan carbopol. 

Propilen glikol berfungsi sebagai humektan (Rowe, et al., 2009). Humektan 

didefinisikan sebagai zat yang ditambahkan untuk mengurangi penguapan air baik 

dari kemasan produk ketika tutupnya terbuka dan sebagai pelembab untuk 

permukaan kulit pada saat digunakan. 

  Dalam formulasi farmasi topikal dan kosmetik, carbopol digunakan untuk 

gelling agent yang dapat menaikkan viskositas (Rowe, et al., 2009). Semakin 

kental gel maka sistem gel semakin dapat memerangkap minyak atsiri buah adas 

sehingga minyak dilepas perlahan-lahan dan memberikan efek repelan yang 

semakin lama (Hartati, 2005). Untuk mendapatkan formula yang baik dalam sifat 

fisik gel perlu dilakukan optimasi. Salah satu metode optimasi pada Design Expert 

adalah Factorial Design (Bolton, 1997). 

  Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dilakukan optimasi formula gel 

minyak atsiri buah adas metode Factorial Design untuk mengetahui pengaruh dari 

penggunaan propilen glikol sebagai humektan dan carbopol sebagai gelling agent 

terhadap sifat fisik gel. 
 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan, sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kombinasi propilen glikol dan carbopol terhadap sifat 

fisik gel minyak atsiri buah adas dan aktivitas repelan? 

2. Pada kombinasi propilen glikol dan carbopol berapakah yang menghasilkan 

formula gel yang optimum? 
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C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh kombinasi propilen glikol dan carbopol pada sifat fisik 

gel minyak atsiri buah adas dan aktivitas repelan 

2. Mengetahui kombinasi propilen glikol dan carbopol yang menghasilkan 

formula gel optimum 
 

D.   Tinjauan Pustaka 

1. Minyak Atsiri Buah Adas 

Minyak atsiri dikenal juga sebagai minyak eteris (aetheric oil), minyak 

esensial, minyak terbang, serta minyak aromatik adalah kelompok besar minyak 

nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap 

sehingga memberikan aroma yang khas. Minyak atsiri bersifat mudah menguap 

karena titik uapnya rendah. Selain itu, susunan senyawa komponennya kuat 

mempengaruhi saraf manusia (terutama di hidung) sehingga seringkali 

memberikan efek psikologis tertentu (baunya kuat) (Switaning dkk, 2010). 

  Minyak atsiri buah adas merupakan hasil sulingan serbuk buah adas 

yang masak dan kering. Kandungan minyak atsiri adas mengandung minyak atsiri 

(Oleum Foeniculi) 1-6 persen, mengandung 50-60 persen anetol, lebih kurang 20 

persen fenkon, pinen, limonen, dipenten, felandren, metilkavikol, anisaldehid, 

asam anisat, dan 12 persen minyak lemak. Kandungan anetol yang menyebabkan 

adas mengeluarkan aroma yang khas (Dalimartha, 1999). 

 
Gambar 1. Struktur Anetol (Gunawan dkk, 2001) 
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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). 

Sifat fisika kimia dari minyak atsiri ditunjukkan pada Tabel 1. 
Tabel 1. Karakteristik minyak atsiri buah adas (Ketaren, 1985) & (Prakosa dkk, 2013). 

Karakterisrtik Nilai 
Berat jenis 
Indek bias 
Putaran optik 
Kadar anetol (%) 
Kelarutan dalam etanol 

0,976 – 0,980 
1,5200 - 15215 

16o 42’ 
64,50 

Larutan jernih 1:1 
 

Minyak atsiri buah adas yang baik, mempunyai nilai berat jenis yang 

tinggi berkisar antara 0,976 – 0,980 (Ketaren, 1985) dan nilai indek bias 1,5200-

1,5215 serta putaran optik yang rendah (Tabel 1). Minyak ini sangat sensitif 

terhadap cahaya, sehingga memerlukan kondisi yang lebih baik dalam 

penyimpanannya (Ketaren, 1985). 

2. Nyamuk Anopheles aconitus 

Sistematika dari nyamuk Anopheles aconitus adalah : 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Class   : Insekta 

Ordo  : Diptera 

Familia : Culicidae 

Genus  : Anopheles 

Species  : Anopheles aconitus (Djakaria, 2000). 

Nyamuk Anopheles aconitus betina menghisap darah untuk proses 

pematangan telurnya sedangkan nyamuk jantan tidak menghisap darah, tetapi 
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menghisap sari bunga atau nektar. Nyamuk Anopheles aconitus mempunyai 

kebiasaan menghisap darah berulang kali (multiple bites) dan menggigit lebih dari 

satu orang dalam satu siklus gonotropik, untuk memenuhi lambungnya dengan 

darah, dengan demikian, nyamuk ini sangat efektif sebagai penular penyakit 

(Prabowo, 2004). 

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

Kepalanya mempunyai probosis halus dan panjang melebihi panjang kepala. Pada 

nyamuk betina proboscis dipakai sebagai alat untuk menghisap darah, sedangkan 

pada nyamuk jantan untuk menghisap bahan-bahan cair seperti cairan tumbuh-

tumbuhan, buah-buahan, dan juga keringat. Di kiri kanan probosis terdapat palpus 

yang terdiri atas 5 ruas dan sepasang antena yang terdiri atas 15 ruas. Antena pada 

nyamuk jantan berambut lebat (plumose) dan pada nyamuk betina jarang (pilose). 

Sebagian besar toraks yang tampak (mesontom), diliputi bulu halus. Bulu ini 

berwarna putih/kuning dan membentuk gambaran yang khas untuk masing-

masing spesies (Hoedojo, 2000).  

a. Tempat Perindukan 

Keberadaan nyamuk malaria di suatu daerah sangat tergantung pada 

lingkungan, keadaan wilayah seperti perkebunan, keberadaan pantai, curah hujan, 

kecepatan angin, suhu, sinar matahari, ketinggian tempat dan bentuk perairan 

yang ada. Nyamuk Anopheles aconitus dijumpai di daerah-daerah persawahan, 

tempat perkembangbiakan nyamuk ini terutama di sawah yang bertingkat-tingkat 

dan di saluran irigasi (Barodji dan Suwasono, 2001).  

Kepadatan populasi nyamuk ini sangat dipengaruhi oleh musim tanam 

padi. Jentik-jentik nyamuk ini mulai ditemukan di sawah kira-kira pada padi 

berumur 2-3 minggu setelah tanam dan paling banyak ditemukan pada saat 

tanaman padi mulai berbunga sampai menjelang panen. Di daerah yang musim 

tanamnya tidak serempak dan sepanjang tahun ditemukan tanaman padi pada 

berbagai umur, maka nyamuk ini ditemukan sepanjang tahun dengan dua puncak 

kepadatan yang terjadi sekitar bulan Pebruari-April dan sekitar bulan Juli-Agustus 

(Barodji, 1987). 
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b. Tempat Istirahat 

Tempat istirahat alam nyamuk Anopheles berbeda berdasarkan spesiesnya. 

Tempat istirahatnya Anopheles aconitus pada pagi hari umumnya di tempat yang 

lembab dan teduh, terletak di tengah perkebunan (Damar, 2002). Tempat istirahat 

Anopheles aconitus pada umumnya ditempat yang mempunyai kelembaban tinggi 

dan intensitas cahaya rendah, serta di lubang tanah bersemak. Anopheles aconitus 

hinggap di tempat-tempat dekat tanah. Nyamuk ini biasanya hinggap di daerah-

daerah yang lembab, seperti di pinggir-pinggir parit, tebing sungai, dekat air yang 

selalu basah dan lembab (Hiswani, 2004). 

c. Aktivitas Menghisap Darah 

Pola aktivitas nyamuk Anopheles mencari pakan darah berbeda menurut 

sepesiesnya. Anopheles aconitus sebagian besar menghisap darah sebelum jam 

22.00, setelah itu kepadatan nyamuk yang menghisap darah menurun (Barodji dan 

Suwasono, 2001). Vektor Anopheles aconitus biasanya aktif menghisap darah 

antara jam 18.00-22.00 dengan puncak aktivitasnya terjadi pukul 20.00 (Hiswani, 

2004). Aktifitas menghisap darah Anopheles aconitus sekitar pukul 19.00-21.00 di 

dalam dan luar rumah (Damar, 2002). 

3. Malaria  

a. Etiologi 

Malaria disebabkan oleh parasit (protozoa) dari genus Plasmodium, yang 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. pada manusia terdapat 4 spesies 

Plasmodium, yaitu Plasmodium falcifarum, Plasmodium vivax, Plasmodium 

malariae, dan Plasmodium ovale menyebabkan infeksi paling berat dan angka 

kematian tertinggi (Prabowo, 2004). Lebih dari 100 spesies genus Plasmodium 

ditemukan pada darah reptil, burung, dan manusia. Pada hampir semua kasus, 

malaria ditransmisi melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. 

Tetapi parasit dapat juga ditransmisi secara kongenital, melalui transfusi darah 

atau melalui jarum terkontaminasi (Harijanto, 2000). 

b. Morfologi dan Daur Hidup 

Daur hidup semua spesies parasit malaria pada manusia adalah sama, yaitu 

mengalami stadium-stadium yang berpindah dari vektor nyamuk ke manusia dan 
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kembali ke nyamuk lagi. Daur terdiri dari siklus seksual (sporogoni) yang 

berlangsung pada nyamuk Anopheles, dan siklus aseksual yang berlangsung pada 

manusia yang terdiri dari fase eritrosit (erythrosytic schizogony) dan fase yang 

berlangsung di dalam parenkim sel hepar (exo - erythrosytic schizogony) 

(Harijanto, 2000). Daur sporogoni dalam nyamuk Anopheles memerlukan waktu 

ratarata 26-28 hari. Pigmen di dalam ookista berbentuk granula kasar, berwarna 

tengguli tua dan tersebar di tepi (Gandahusada, 2006). 

Plasmodium malariae, inokulasi sporozoit Plasmidium malariae manusia 

pada simpanse dengan gigitan nyamuk Anopheles membuktikan adanya stadium 

praeritrosit Plasmodium malariae. Parasit ini dapat hidup pada simpanse yang 

merupakan hospes reservoir yang potensial. Skizon praeritrosit menjadi matang 

13 hari setelah infeksi, bila skizon matang, merozoit dilepaskan ke aliran darah 

tepi, siklus eritrositaseksual dimulai dengan periodesitas 72 jam. Sel darah merah 

yang dihinggapi Plasmodium malariae tidak membesar, dengan pulasan khusus 

pada sel darah merah dapat terlihat titik-titik yang disebut titik Zieman. Trofozoit 

yang lebih tua bila membulat besarnya kira-kira ½ eritrosit (Gandahusada, 2006).  

Pada sediaan darah tipis, stadium trofozoit dapat melintang sepanjang sel 

darah merah, merupakan bentuk pita, yaitu bentuk yang khas pada Plasmodium 

malariae. Butir-butir pigmen jumlahnya besar, kasar dan berwarna gelap. Skizon 

muda membagi intinya dan akhirnya terbentuk skizon matang yang mengandung 

rata-rata 8 buah merozoit. Skizon matang mengisi hampir seluruh eritrosit dan 

merozoit biasanya mempunyai susunan yang teratur sehingga merupakan bentuk 

bunga ”daisy” atau disebut juga ”roset” (Gandahusada, 2006). 

4. Repelan  

 Repelan adalah bahan-bahan kimia yang mempunyai kemampuan untuk 

menjauhkan serangga dari manusia sehingga dapat dihindari gigitan serangga atau 

gangguan oleh serangga terhadap manusia. Repelan digunakan dengan cara 

menggosok pada tubuh atau menyemprotkan pada pakaian. Oleh karena itu, 

penolak nyamuk harus memenuhi beberapa syarat, yaitu antara lain: tidak 

mengganggu pemakainya, tidak lengket, tidak menimbulkan iritasi, tidak beracun, 
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tidak merusak pakaian, dapat bertahan lama, efektif terhadap berbagai macam 

bentuk gangguan hama arthropoda, stabil bila terkena matahari (Soedarto, 1992). 

 Keuntungan penggunaan repelan, antara lain pemakaiannya mudah, jika 

baru dioleskan baunya dapat menolak nyamuk dengan jarak kurang lebih 4 cm 

dari kulit, dan tidak merusak lingkungan. Sedangkan kekurangannya adalah tidak 

bisa mematikan nyamuk dan tidak bisa melindungi manusia dari sengatan 

serangga seperti lebah (Nugraheni, 2009). 

5. Gel  

 Gel adalah sistem padat atau setengah padat dari paling sedikit dua 

konstituen yang terdiri dari massa seperti pagar yang rapat dan diselusupi oleh 

cairan. Gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih dan 

tembus cahaya yang mengandung zat aktif, merupakan dispersi koloid dan 

mempunyai kekakuan yang disebabkan oleh jaringan yang saling menganyam dari 

fase terdispersi yang mengurung dan memegang medium pendispersi (Ansel, 

1989). 

 Bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan gel antara lain: 

a. Propilen Glikol 

Pemeriannya yaitu clear, tidak berwarna, jernih, kental dan slightly. 

Propilen glikol digunakan sebagai humektan. Propilen glikol stabil pada 

temperatur dingin dan tertutup, sedangkan pada temperatur tinggi dan terbuka 

dapat mengalami oksidasi selain itu juga stabil dalam etanol, gliserin dan air. Sifat 

lain dari propilen glikol adalah higroskopis (Rowe, et. al., 2009). 

b. Carbopol 

Carbopol merupakan kelompok polimer akrilik yang berikatan dengan 

polialkenil. Nama lain carbopol adalah acitamer, polimer asam akrilik, karbomer 

934, polimer karboksivinil. Carbopol digunakan sebagaian besar dalam cairan 

sediaan formulasi semi solid berkenaan dengan farmasi sebagai suspending agent. 

Digunakan pada formulasi krim, gel dan salep dan kemungkinan digunakan dalam 

sedian optalmik, rektal dan sedian topikal lain. 

Pemeriannya serbuk putih, higroskopik, bersifat asam dan mempunyai bau 

khas, dapat larut dalam air, etanol (95%) dan gliserin. Carbopol digunakan untuk 
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agen pengemulsi pada konsentrasi 0,1- 0,5%; gelling agent pada konsentrasi 0,5-

2,0%; suspending agent pada konsentrasi 0,5-1,0% dan tablet binder pada 

konsentrasi 5-10% (Rowe, et. al., 2009). 

c. Trietanolamin 

Trietanolamin digunakan formulasi farmasi topikal, pada formula gel ini 

trietanolamin digunakan sebagai alkalizing agent dan emulsifying agent. Pemerian 

trietanolamin tidak berwarna, kuning pucat, cairan kental sedikit memiliki bau 

amoniak. Trietanolamin harus disimpan dalam wadah kedap udara dilindungi 

dari cahaya, di tempat yang sejuk dan kering (Rowe, et. al., 2009). 

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). 

  Jumlah percobaan = 2n……………...……………………………………(1) 

  2 = jumlah level (minimum dan maksimum) 
  n = jumlah faktor yang diteliti 
 



10 
 

 
 

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 

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  =  B0 + 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. 

  BA, BB, BAB  =  koefisien dapat dihitung berdasarkan hasil percobaan. 
  B0 intersep =  rata-rata hasil semua percobaan. 
 

  BA, BB, BAB =    …………..……………….………(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 
atau signifikan dan bagaimana interaksi antar faktor. Faktor yang signifikan 
artinya jika levelnya diubah sedikit saja maka akan berpengaruh pada hasilnya 
(Bolton, 1997). 
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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. 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 buah adas terdiri dari anetol, anisaldehida, asam asinat, 
kamfen  (dipenten, fenkon, fenil alkohol, limonen, metilkavikol, felladren, pinen, 
0,011% stigmasterin) (Gunawan dkk, 2001). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
minyak atsiri buah adas mempunyai kemampuan untuk menolak nyamuk Aedes 
aegypti ketika diujikan pada tangan manusia. Hal ini dapat dilihat dari adanya 
daya proteksi pada tangan manusia terhadap nyamuk seiring dengan naiknya 
konsentrasi minyak atsiri yang digunakan (Kardinan & Dhalimi, 2010). 

Gel merupakan sediaan yang jernih, transparan sehingga tidak 
meninggalkan noda pada pemakainya. Dalam pembuatan gel diperlukan bahan 
tambahan antara lain propilen glikol dan carbopol. Propilen glikol berfungsi 
sebagai humektan dan carbopol sebagai gelling agent (Rowe, et. al., 2009). 

Pembuatan formula dilakukan dengan optimasi metode Factorial Design 
agar diperoleh formula optimum. Factorial Design digunakan untuk menjelaskan 
adanya efek, faktor, level, respon, interaksi dari kombinasi bahan tambahan gel 
minyak atsiri buah adas, sehingga kombinasi propilen glikol dan carbopol pada 
proporsi tertentu dapat menghasilkan efek dan respon interaksi membentuk gel 
yang memiliki sifat fisik yang optimum. 

 

F. Hipotesis 

Kombinasi propilen glikol dan carbopol akan meningkatkan viskositas 

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

aktivitas sebagai repelan. Pada proporsi tertentu antara propilen glikol dan 

carbopol menghasilkan formula yang optimum. 


