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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit yang penularannya melalui nyamuk seperti malaria, demam berdarah 

dengue (DBD), filariasis (penyakit kaki gajah) dan chikungunya  merupakan 

masalah kesehatan yang cukup penting di negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia. Vektor yang sering menyebabkan masalah kesehatan tersebut antara 

lain nyamuk Anopheles, Aedes, dan Culex (Wildancyber, 2010). 

Filariasis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria 

yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat menahun 

(kronis) dan bila tidak mendapat pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap 

berupa pembesaran kaki, lengan, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-

laki (RSPI Prof.Dr. Sulianti Saroso, 2007). Nyamuk penular (vektor) penyakit 

filariasis antara lain adalah Anopheles, Culex fatigans, Culex quinquefasciatus, 

dan Aedes, tetapi di Indonesia yang menjadi vektor utama dari penyakit ini adalah 

Culex quinquefasciatus dan Culex fatigans. Filariasis dapat dicegah dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pengendalian terhadap vektor 

yaitu dengan menggunakan repelen atau penolak nyamuk sintetik (Farid, 2010). 

Repelen sintetik yang saat ini banyak digunakan dan beredar di pasaran adalah 

yang mengandung N,N diethyl-m-toluamide (DEET). Keunggulan dari repelen 

DEET mempunyai daya proteksi yang kuat dan tahan lama, yaitu selama 2 jam 

untuk konsentrasi 10% dan 5 jam untuk konsentrasi 24% yang menyebabkan 

nyamuk menghindar sehingga tidak mencucuk kulit (IDAI, 2006). DEET 

mempunyai kelebihan terhadap daya proteksi, tetapi ada kelemahannya yaitu efek 

samping yang dapat menyebabkan alergi pada kulit seperti iritasi kulit, eritema, 

ruam, pruritus dan bila tertelan, dapat mengakibatkan gangguan pada saluran 

pencernaan seperti mual dan muntah, juga dapat menyebabkan keracunan pada 

sistem saraf (Sasrawati, 2009). Mengingat efek samping yang ditimbulkan oleh 

pemakaian DEET, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan 
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alternatif repelen alami, yang lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi 

manusia (Bariyah, 2010).  

Repelen alami yang prospektif dikembangkan salah satunya adalah sereh 

wangi (Cymbopogon nardus L.). Sereh wangi mengandung minyak atsiri dengan 

komponen geraniol (20-40%), citronellal (25-50%), dan citronellol (10-15) yang 

menimbulkan aroma, sehingga dapat digunakan sebagai repelen atau penangkal 

nyamuk (Shahi dan Tava, 1993; Agusta, 2000). Minyak sereh selain digunakan 

sebagai repelen, dapat juga digunakan dalam bidang kosmetik yaitu sebagai bahan 

utama sabun, lotion kulit, dan parfum. Pada individu tertentu dengan kulit sensitif 

penggunaan kosmetik yang mengandung minyak sereh dapat menyebabkan iritasi 

kulit. Selain sebagai repelen dan kosmetik minyak sereh juga digunakan untuk 

antiseptik, aromatherapy, penyegar dan pengharum ruangan (Essential oils, 

2010). 

Minyak sereh bila dioleskan secara langsung ke kulit dapat melindungi dari 

cucukan nyamuk, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sereh tidak 

memberikan proteksi yang sama, yaitu lebih lemah dan singkat dibandingkan 

dengan DEET. Hasil penelitian ini menggunakan nyamuk Culex sp. dan Aedes sp. 

tetapi tidak menyebutkan kadar minyak sereh yang digunakan, sehingga perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui daya proteksi dari minyak sereh (Colorado 

west nile virus, 2009). 

 Penelitian yang akan dilakukan adalah pengaruh penggunaan minyak sereh 

dengan kadar 25%, 50% dan 100% terhadap daya proteksi nyamuk Culex sp. 

Hewan coba yang digunakan Culex sp. karena merupakan vektor dari filariasis 

yang saat ini menjadi penyakit endemik di beberapa wilayah Kabupaten Bandung 

(Galamedia, 2010). 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Apakah minyak sereh kadar 25%, 50% dan 100% berefek repelen terhadap 

nyamuk Culex  sp. 

2. Apakah potensi minyak sereh kadar 25%, 50% dan 100% lebih lemah dari 

pada DEET. 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penelitian adalah mencari bahan alami yang berefek sebagai repelen. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengukur daya repelen minyak sereh kadar 

25%, 50% dan 100% serta membandingkan potensinya dengan DEET. 

1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

Manfaat akademik penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam bidang entomologi dan tanaman obat khususnya yang berefek 

repelen alami. 

Manfaat praktik penelitian ini adalah apabila peneitian ini berhasil, dapat 

diinformasikan kepada masyarakat bahwa minyak sereh dapat dipakai untuk 

menghindari cucukan nyamuk dengan menggunakan kadar yang lebih rendah. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Repelen sintetik yang banyak digunakan adalah DEET yang bekerja dengan 

cara mengganggu reseptor kimia pada antena nyamuk, sehingga nyamuk tidak 

bisa mendeteksi sumber karbondioksida dan asam laktat yang berasal dari tubuh 

manusia (Pronczuk, 1990; Field, 2009). 

Sereh wangi mengandung minyak atsiri dengan komponen geraniol (20-40%), 

citronellal (25-50%), dan citronellol (10-15%)  yang menimbulkan aroma, 

sehingga dapat digunakan sebagai repelen atau penangkal nyamuk (Shahi dan 

Tava, 1993; Agusta, 2000). Minyak sereh digunakan sebagai repelen dengan cara 

dioleskan ke atas permukaan kulit manusia. Minyak ini akan meresap ke pori-pori 

kulit dan zat aktifnya menguap ke udara menghasilkan suatu aroma. Aroma 

tersebut akan mengganggu reseptor kimia yang terdapat pada antena nyamuk 

sehingga menimbulkan suatu rangsangan, kemudian rangsangan tersebut diubah 

menjadi suatu impuls-impuls saraf yang akan diterjemahkan oleh sistem saraf 

pusat nyamuk. Akibatnya nyamuk akan menghindari aroma dari minyak sereh dan 

tidak hinggap pada kulit yang telah diolesi minyak sereh (Cis, 2004). 
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DEET memiliki berat molekul 191,26 sedangkan minyak sereh mengandung 

geraniol, citronellal dan citronellol yang masing-masing memiliki berat molekul 

154,24, 156,26 dan 154,24 sehingga potensi minyak sereh yang berefek sebagai 

repelen lebih lemah dibandingkan dengan DEET (Windholz, 1984). 

1.6 Hipotesis 

1. Minyak sereh kadar 25%, 50% dan 100% berefek repelen terhadap nyamuk 

Culex  sp. 

2. Potensi minyak sereh kadar 25%, 50% dan 100% lebih lemah dari pada 

DEET. 

1.7 Metodologi Penelitian 

Desain penelitian prospektif eksperimental laboratorik ini dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) yang bersifat komparatif. 

Daya repelen diuji dengan metode Fradin dan Day dengan subjek penelitian 

wanita dewasa (n=5) menggunakan hewan coba nyamuk Culex  sp. Data yang 

diukur adalah durasi yang dibutuhkan sejak lengan pertama kali masuk ke dalam 

kandang sampai ada nyamuk yang hinggap ke lengan subjek dalam menit. 

Analisis data menggunakan ANAVA satu arah, yang dilanjutkan dengan Uji 

Tukey HSD dengan α = 0,05 menggunakan perangkat lunak komputer, 

kebermaknaan ditentukan berdasarkan nilai p < 0,05. 

1.8 Lokasi dan Waktu 

Lokasi : 

Laboratorium Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

Waktu : 

Februari 2010 - Januari 2011. 


