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ABSTRAK 
Minyak atsiri nilam dengan kandungan Patchouli alcohol berkhasiat sebagai anti 

repelan dengan konsentrasi 55% v/v. Penggunaan minyak atsiri secara langsung kurang 
diterima, sehingga perlu diformulasi dalam bentuk sediaan topikal yaitu gel. penelitian ini 
bertujuan untuk  mengetahui bagaimana pengaruh penambahan minyak atsiri dengan 
peningkatan konsetrasi terhadap aktivitas repelan, sifat fisik dan stabilitas gel. Minyak 
atsiri diperoleh dengan destilasi uap dan air. Gel dibuat dalam 5 formula yaitu dengan 
konsentrasi minyak atsiri 0% b/v, 2% b/v, 4% b/v, 6% b/v dan 8% b/v. Evaluasi gel 
meliputi organoleptis, pH, viskositas, daya sebar, daya melekat, dan uji aktivitas repelan. 
Semakin tinggi konsentrasi minyak atisiri maka pH, viskositas akan turun, daya melekat 
akan semakin cepat dan luas penyebaran akan semakin lebar. Formula V mempunyai 
aktivitas repelan paling tinggi dengan nilai 76%. Uji stabilitas menunjukkan hasil yang 
signifikan pada uji pH dan daya sebar, sedangkan hasil yang tidak signifikan ditunjukkan 
pada uji viskositas dan daya lekat.  
Kata kunci : Na CMC, Patchouli alcohol , repelan. 

 

ABSTRACT 
 

Anti repellent containing patchouli alcohol has efficacy at concentration of 55% v/v. 
The use of essential oils directly poorly is received, so it needs to be formulated in a topical 
dosage form is a gel. This study aims to determine how the effect of the addition of 
essential oils with increased concentration on the activity repelan, physical properties and 
stability of the gel. Essential oil was obtained by steam distillation. Gels were made on 5 
formulas using concentration of essential oils 0% w/v, 2% w/v, 4% w/v, 6% w/v and 8% w 
/ v. Gels include organoleptic evaluation, pH, viscosity, dispersive power, inherent power, 
and test repelan activity. The higher the concentration of oil atisiri the pH, viscosity will go 
down, the faster the inherent power and wide spread will widen. Formula V has the highest 
repelan activity with value 76%. Stability test showed significant results in a pH test and 
dispersive power, whereas no significant results are shown in viscosity and adhesion test. 

 
Keywords: Na CMC, Patchouli alcohol, repellent. 
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PENDAHULUAN 

DBD (Demam Berdarah Dengue) merupakan salah satu masalah kesehatan di 

masyarakat. Kasus demam berdarah pada daerah tropik dan sub tropik seperti di Indonesia 

tidak merunun justru semakin meningkat setiap tahunnya. Penularan virus dengue 

disebabkan oleh vektor nyamuk yang berperan dalam penyakit ini yaitu Aedes aegypti. 

DBD dapat menyebabkan kematian terutama pada anak-anak (Candra, 2012). Obat bagi 

penyakit ini belum ditemukan oleh karena itu pemberantasan dan pencegahan penyakit ini 

dipusatkan pada pusat penularannya yaitu gigitan nyamuk. Oleh karena itu harus dilakukan 

pencegahan agar nyamuk tidak mengigit, salah satunya yaitu dengan menggunakan sediaan 

penolak nyamuk yang digunakan secara topikal.Tanaman yang mempunyai khasiat sebagai 

penolak nyamuk salah satunya adalah daun nilam (Pogostemon cablin B.). Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Shinta et al, (2012) konsentrasi daya penolak nyamuk pada 

minyak atsiri nilam adalah 5,5%. 

Penggunaan minyak atsiri secara langsung dinilai kurang diterima, oleh karena itu 

perlu dibuat sediaan yaitu dalam bentuk gel untuk mempermudah dalam penggunaan 

(Rahman, 2012). Digunakan Na CMC sebagai basis dalam penelitian ini. Kadar  Na CMC 

yang digunakan untuk membuat gelling agent adalah 4% (Rogers, 2009). Menurut 

Lieberman, dkk., 1996 pemilihan gelling agent harus diperhatikan yaitu inert, aman dan 

tidak bereaksi dengan komponen lain selain itu juga harus tahan terhadap penyimpanan. 

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui konsentrasi terbaik 

minyak atsiri nilam setelah diformulasikan dalam sediaan gel anti nyamuk dan stabilitas 

fisik gel setelah diformulasikan. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan selama proses penelitian, dari awal hingga akhir untuk 

memudahkan dalam pengerjaan antara lain  alat-alat gelas, timbangan analitik, pH meter, 

viskotester VT-04, alat uji daya sebar gel, alat uji daya melekat gel,  alat uji homogenitas, 

stopwatch, kandang yang berisi nyamuk Aedes aegypti. 

Bahan yang digunakan antara lain: Na CMC, propilenglikol, aqua, nipagin, nipasol, 

minyak atsiri nilam, biakan nyamuk Aedes aeypti betina yang telah dipuasakan selama 5 

hari. 
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Jalannya Penelitian 

Tahap pertama yaitu penyulingan minyak atsiri yang dilakukan di UD Sedasari, 

Boyolali. Penyulingan dilakukan menggunakan metode penyulingan uap dan air yang 

masih sederhana, dengan menggunakan bahan utama yaitu daun dari tanaman nilam yang 

sudah dikeringkan, kemudian dimasukkan ke dalam bejana besar yang sudah berisi air 

panas, uap yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju tempat penampungan minyak atsiri, 

diantara selang pengantar minyak atsiri diberi selang yang berisi air dingin agar minyak 

dapat cepat dingin dan menetes menuju tempat penampugan, peyulingan dilakukan 12 jam, 

kemudian minyak yang diperoleh dipisahkan dari air yang kemungkinan masih tercampur 

setelah itu ditempatkan dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya. Selanjutnya 

dilakukan uji sifat fisik minyak atsiri, meliputi berat jenis dengan piknometer dan indeks 

bias dengan metode refraktometri. 

Dibuat 5 formula gel dengan konsentrasi minyak atsiri nilam sebesar 0%, 2%, 4%, 

6% dan 8%.  
Tabel 1. Rancangan formula gel antinyamuk berdasarkan formula yang dibuat (Mappa et 

al., 2013) yang telah dimodifikasi 

Bagian Bahan F I F II F III F IV F V 

A Propilenglikol (mL) 6 6 6 6 6 

Metil paraben (g) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Minyak atsiri (% b/v) - 2 4 6 8 

B Na CMC (g) 4 4 4 4 4 

Aquadest (mL) Ad 100 Ad 100 Ad 100 Ad 100 Ad 100 

Na CMC didispersikan dengan sebagian aquadest hangat diaduk dan didiamkan 

sampai terbentuk masa gel. Metil paraben dilarutkan dahulu dengan sebagian air. 

Dimasukkan propilenglikol ke dalam basis gel sedikit demi sedikit dan diaduk sampai 

homogen. Larutan metil paraben dilarutkan dalam basis gel diaduk sampai homogen. 

Kemudian dimasukkan sisa air sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai terbentuk masa 

gel yang baik. Terakhir dimasukkan minyak atsiri sesuai dengan seri konsentrasinya. 

 

Evaluasi fisik sediaan gel 

Evaluasi fisik sediaan gel meliputi organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya 

sebar, daya lekat. Uji organoleptis dilakukan secara visual dengan mengamati bentuk, 

warna dan bau gel. Uji homogenitas dilakukan dengan mengoleskan gel pada obyek glass, 

kemudian dikatupkan dengan obyek glass lain.  Diamati dengan  mikroskop apakah 
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sediaan gel tersebut menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran 

kasar. 

Pengujian daya sebar dilakukan dengan menimbang 0,5 gram gel, diletakkan di tengah 

cawan petri. Ditimbang cawan petri yang lain kemudian diletakkan diatas massa gel. 

Diukur berapa diameter gel yang menyebar (diambil panjang rata-rata diameter dari 

beberapa sisi) Ditambahkan beban 50 g, didiamkan selama 1 menit dan dicatat diameter 

salep. Ditambahkan beban 50 g lagi dan dicatat diameter seperti sebelumnya. Masing-

masing percobaan direplikasi 3 kali (Marchaban dan Saifullah, 2014). 

 Uji viskositas dilakukan dengan menempatkan rotor tepat berada ditengah-tengah 

wadah yang berisi gel, kemudiaan alat dihidupkan. Ketika rotor mulai berputar jarum 

penunjuk viskositas secara otomatis bergerak menuju ke angka kemudian setelah 

penunjukkan stabil, dibaca viskositas pada skala 

Pengujian pH dilakukan menggunakan pH meter yang sudah dikalibrasi dengan 

larutan dapar pH 4 dan pH 7. Elektroda pH meter dimasukkan ke dalam sediaan gel, 

kemudian dicatat angka yang ditunjukkan oleh pH meter. Dilakukan 3 kali replikasi. 

Uji daya melekat dilakukan dengan meletakkan sediaan diatas gelas objek yang 

telah ditentukan luasnya, gelas objek yang lain diletakkan diatas gel tersebut, ditekan 

dengan beban 1 kg selama 5 menit. Gelas objek dipasang pada alat tes, beban seberat 80 

gram dilepaskan, dan dicatat waktunya hingga kedua gelas objek tersebut. 

Uji aktivitas repelan 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan kedua tangan relawan. Tangan kanan 

tidak dioleskan gel sebagai kontrol poitif dan tanga kiri dioleskan gel percobaan pada area 

permukaan kulit sebanyak 1g. Nyamuk yang digunakan untuk pengujian ditempatkan pada 

kandang berbentuk kubus dengan salah satu sisinya diberi 2 lubang. Nyamuk yang 

digunakan adalah nyamuk  Aedes aegypti  yang sebelum pengujian telah dipuasakan 

terlebih dahulu selama satu hari. Tangan relawan yang telah diolesi gel dimasukkan pada 

lubang kandang nyamuk, uji dilakukan selama tiga jam dengan waktu pemaparan 5 menit 

(Boewono dan Boesri, 2009). 

Efektifitas repelan yang diuji dihitung menggunakan daya proteksi dengan rumus 

Aktivitas repelan =    . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  (1) 

K: jumlah nyamuk yang hinggap pada lengan kontrol 

R : jumlah nyamuk yang hinggap pada lengan perlakuan 
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Evaluasi stabilitas fisik 

Uji stabilitas fisik dilakukan dengan menimbang 50 gram gel kemudian 

didiamkan selama  4 minggu. Dilihat perubahan fisik gel selama 4 minggu meliputi 

pegujian pH, viskositas, daya melekat dan daya menyebar. 

 

Analisis data 

 Analisis data dilakukan dengan statistik anava satu arah (One Way Anova) 

dilanjutkan uji t-LSD dengan taraf kepercayaan 95% terhadap data hasil evaluasi stabilitas 

fisik gel anti nyamuk (daya menyebar, daya melekat, homogenitas) sedangkan viskositas 

dianalisis dengan Kruskal Wallis dilanjutkan  Mann Whitney. Apabila p value < 0,05 % 

maka perlakuan memberikan perbedaan yang signifikan. Efektifitas repelan yang diuji 

dihitung menggunakan daya proteksi dengan rumus 

Aktivitas repelan =    . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  (1) 

K: jumlah nyamuk yang hinggap pada lengan kontrol 

R : jumlah nyamuk yang hinggap pada lengan perlakuan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Minyak atsiri nilam diperoleh dengan penyulingan uap air, didapatkan minyak 

atsiri dengan warna coklat jernih, bau khas menyengat serta mudah menguap.  

Hasil yang diperoleh dari pengujian bobot jenis minyak atsiri adalah 0,9595, indeks 

bias sebesar 1,5105 serta pH 5,16 (Tabel 2). Menurut literatur minyak atsiri nilam 

mempunyai berat jenis antara 0,950-0,975, indeks bias antara 1,507-1,515 dan pH tidak 

lebih dari 8 (SNI, 2006). Nilai yang diperoleh dari pengujian berat jenis dan indeks bias 

tersebut memenuhi syarat standar mutu minyak atsiri nilam, sehingga minyak atsiri yang 

diperoleh murni dan berkualitas baik. Pada penentuan kadar Patchouli alcohol dengan 

menggunakan GC didapatkan kadar sebesar 29,20% dengan standar SNI yaitu minimal 

30%. Kadar Patchouli alcohol yang kurang dari SNI dapat disebabkan oleh  proses 

pengeringan. 

Berdasar uji organoleptis menunjukkan hasil perbedaan warna ada ke lima sediaan 

yaitu pada formula I diperoleh warna jernih sedangkan ke empat formula yang lain 

menunjukkan warna yang cenderung kekuningan, ini disebabkan karena penambahan 

minyak atsiri.  
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kelima sediaan gel memiliki homogenitas yang baik, dibuktikan dengan hasil tidak 

menunjukkan adanya gumpalan dan adanya partikel yang tidak merata. 

 
Gambar 1. Hasil uji pH gel  anti nyamuk dengan basis Na CMC 

Hasil pengukuran pH (gambar 1) menunjukkan tren yang menurun, ini disebabkan 

karena minyak atsiri nilam mempunyai pH yang cenderung asam yaitu 5,16. Hal ini berarti 

bahwa penambahan minyak atsiri dapat menurunkan pH gel.  Semakin tinggi konsentrasi 

minyak atsiri pada formula maka pH yang dihasilkan juga semakin menurun seperti pada 

formula V dengan pH yang paling kecil yaitu 6,17, sedangkan pada formula I 

menunjukkan pH yang paling besar yaitu 7,15 hal ini disebabkan oleh tidak adanya 

penambahan minyak atsiri pada formula, sehingga pH yang diperoleh adalah pH dari basis 

 
Gambar 2. Perbandingan viskositas gel anti nyamuk 

Hasil viskositas menunjukkan tren yang cenderung menurun (Gambar 2). 

penambahan minyak atsiri dalam sediaan gel akan mempengaruhi viskositas gel, semakin 

tinggi penambahan minyak atsiri nilam ke dalam formula gel maka viskositas gel akan 

semakin rendah. Perbandingan terlihat pada formula I (tanpa minyak atsiri) yang 

menunjukkan nilai viskositas yang tinggi sebaliknya pada formula V yaitu dengan 

penambahan minyak atsiri paling tinggi, mempunyai viskositas yang paling rendah. 
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Gambar 3. Grafik hubungan antara beban (gram) dengan diameter penyebaran (cm2) 

Dari hasil uji daya sebar gel secara keseluruhan menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan diameter penyebaran gel (Gambar 3) seiring dengan penambahan minyak 

atsiri dan beban. Penambahan minyak atsiri mempengaruhi kemampuan penyebar gel 

karena viskositasnya yang semakin kecil. Semakin tinggi penambaha minyak atsiri akan 

menyebabkan diameter penyebaran semakin luas. 

  
Gambar 4. Grafik hubungan antara formula dan waktu lekat (detik) 

Dari hasil uji daya lekat menunjukkan tren yang cenderung menurun (Gambar 4). 

Ini disebabkan karena waktu lekat yang semakin cepat. Waktu lekat gel dipengaruhi oleh 

viskositas gel. Viskositas yang rendah karena penambahan minyak atsiri mengakibatkan 

waktu lekat yang singkat karena gel ada pada keadaan encer dan tidak dapat melekat lebih 

lama. 
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Uji aktivitas repelan 

 
Hasil pengujian daya proteksi gel terhadap nyamuk adalah menunjukkan bahwa 

semakin banyak penambahan minyak atsiri maka aktivitas repelan yang dihasilkan akan 

semakin besar (Gambar 6). Pada jam ke 2 dan jam ke 3 aktivitas repelan akan turun 

disebabkan karena menguapnya minyak atsiri. Pada pengujian dengan merk dagang 

sebagai kontrol positif, hasilnya meunjukkan merk dagang mempunyai aktivitas repelan 

hampir > 90%, ini dikarenakan oleh pada merk dagang mempunyai kandungan DEET 

sebagai zat aktifnya. Sediaan dengan merk dagang ini dikhawatirkan dapat menyebabkan 

iritas pada kulit jika digunakan terlalu banyak dan terlalu sering, sedangkan sediaan 

dengan bahan aktif berupa bahan alam seperti minyak atsiri tidak akan menyebabkan 

iritasi karena pada pengujian pH juga ditunjukkan bahwa hasilnya pH dapat diterima pada 

kulit. 

Pengujian stabilitas fisik gel dari kelima formula adalah pada uji organoleptis 

diperoleh hasil yang sama pada setiap minggu yaitu bentuk, warna, bau dan homogenitas. 

Pada uji pH diperoleh perbedaan yang signifikan pada minggu ke 8 dengan nilai p value 

0,00. Uji viskositas menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan dengan p value 0,760. 

Uji daya sebar menunjukkan perbedaan yang signifikan pada minggu ke 8 dengan p value 

0,039. Uji daya lekat menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan degan nilai p value 

0,215.  

Dari kelima formula, formula yang paling baik ditunjukkan oleh formula V dengan 

viskositas yang tidak terlalu encer dan tidak terlalu pekat, pH pada formula V juga 

menunjukkan pH yang dapat diterima kulit yaitu berada sekitar nilai 6. Formula V juga 
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menunjukkan aktivitas repelan >50% yaitu 76%. Pada jam ke 2 dan ke 3 penurunan 

aktivitas juga tidak begitu drastis yaitu masih menunjukkan nilai > 50%.  

 Penelitian ini mempunyai kekurangan yaitu pada kelima formula bau yang 

dihasilkan kurang enak dan agak menyengat perlu penambahan fragrance pada masing-

masing formulauntuk memperbaiki bau pada gel. Pada uji aktivitas repelan, turunnya 

aktivitas pada jam ke 2 dan ke 3 akibat dari penguapan minyak atsiri, oleh karena itu perlu 

penambahan humectan ke dalam formula agar minyak atsiri dapat tertahan lebih lama dari 

sediaan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Peningkatan konsentrasi minyak atsiri mempengaruhi aktivitas Aedes aegypti. Semakin 

tinggi konsentrasi minyak atsiri yang ditambahkan maka aktivitas repelan semakin tinggi. 

Peningkatan konsentrasi minyak atsiri juga berpengaruh pada kestabilan sifat fisik gel 

dalam penyimpanan yaitu penurunan pH dan daya lekat, sedangkan daya sebar semakin 

meningkat dan viskositas cenderung sama. 

Saran : Perlunya penambahan humectan agar minyak atsiri yang ada pada sediaan dapat 

tertahan lebih lama sehingga minyak atsiri tidak mudah menguap dan efek yang dihasilkan 

akan semakin baik. Perlunya pengukuran stabilitas gel pada suhu yang berbeda untuk 

melihat perbedaan kestabilan gel selama penyimpanan. 
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