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The  Repellency  of  Sandalwood  Oil,  Patchouly Oil   and   Vetiver   Oil   against   
Rat   (Rattus  argentiventer   Rob & Kloss) in the Laboratory.  
 

ABSTRACT 

An experiment which was objected to test sandalwood, patchouly and vetiver oil 
as rat repellents was carried out in the Vertebrate Pest Laboratory, Department of Plant 
Pests and Diseases, Faculty of Agriculture, Padjadjaran University from May 2003 to 
November, 2003. 

The presence intensity of rat and total food consumed at every treatments of 
volatile oil were observed daily. The instrument of the experiment was  the treatment 
box. This box was a modification of principle olfactometer which is usually used in the 
test of insect repellent. 

The results showed that sandalwood, patchouly and vetiver oil were able to repel 
the rat. Vetiver oil was the most disliked compared to sandalwood and patchouly oil. 
Key words : Repellency,   Sandalwood,  Patchouly,   Vetiver,  Rattus  argentiventer 

 
ABSTRAK 

 
Percobaan dengan tujuan untuk menguji aroma minyak cendana, nilam dan akar 

wangi sebagai bahan penolak kehadiran tikus telah dilakukan di Laboratorium 
Vertebrata Hama, Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, 
Universitas Padjadjaran dari bulan Mei 2004 sampai dengan November 2003. 

Metode yang digunakan dalam percobaan ini adalah metode deskriptif, yaitu 
dengan mengamati intensitas kunjungan tikus dan jumlah makanan yang dikonsumsi 
oleh tikus dari setiap perlakuan minyak atsiri pada masing-masing ruang perlakuan.  
Alat percobaan yang dipergunakan berupa kotak perlakuan yang prinsip kerjanya 
menyerupai olfaktometer yang lazim digunakan dalam pengujian produk bahan penolak 
serangga. 

Hasil percobaan menunjukkan bahwa minyak cendana, nilam dan akar wangi 
yang digunakan pada percobaan ini dapat menolak kehadiran tikus. Minyak akar wangi 
merupakan bahan yang paling menolak kehadiran tikus dibandingkan dengan  minyak 
nilam dan akar wangi. 
Kata kunci : Repelen, Cendana, Nilam, Akar Wangi, Rattus  argentiventer 
 

 
PENDAHULUAN 

Tikus merupakan salah satu hama utama pada kegiatan pertanian. Kerusakan yang 

ditimbulkan oleh serangan hama tikus ini dapat terjadi mulai dari lapangan sampai ke 

tempat penyimpanan. Selain itu, tikus sering membawa berbagai macam patogen yang 
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dapat ditularkan kepada manusia, yaitu diantaranya Yersiniosis, Leptospirosis, 

Salmonellosis dan Lymphochytis choriomeningitis (Meehan, 1984). 

Dalam usaha untuk mengatasi kendala yang diakibatkan oleh keberadaan tikus 

tersebut berbagai alternatif pengendalian telah dilakukan, baik secara kultur teknis, fisik 

mekanik, maupun secara kimia. Sunarjo (1992) mengemukakan bahwa pengendalian 

hama tikus secara kimiawi merupakan alternatif yang paling umum ditempuh 

dibandingkan dengan cara pengendalian lainnya. Hal tersebut dapat dimengerti karena 

dengan penggunaan bahan kimia yang beracun, hasilnya dapat segera terlihat dan dapat 

diaplikasikan secara mudah untuk areal yang luas.  

Namun penggunaan bahan kimia secara terus menerus untuk mengendalikan 

berbagai hama dan penyakit telah menimbulkan berbagai masalah baru, terutama bagi 

lingkungan. Penggunaan racun tikus di tempat-tempat penyimpanan atau di rumah-

rumah memiliki resiko yang lebih besar, karena substansi racunnya memiliki 

kemungkinan yang lebih besar terjadinya kontak dengan manusia, hewan peliharaan dan 

ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilaporkan juga bahwa 

penggunaan rodentisida sintetik telah menyebabkan tikus  menjadi resisten  (Meehan, 

1984). 

Dalam upaya mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan kimiawi untuk 

mengendalikan tikus, maka perlu dicari alternatif-alternatif pengendalian yang lainnya. 

Penggunaan bahan-bahan yang dapat menolak kehadiran tikus atau yang dikenal dengan 

istilah repellent merupakan salah satu cara pengendalian tikus yang relatif lebih aman, 

karena secara umum bahan tersebut tidak meracuni, tetapi bekerja dengan cara 

mempengaruhi indera penciuman tikus yang berkembang sangat baik (Anonim, 2002).  

Dalam penelitian Cahyani (2002) yang menguji beberapa bahan repellent nabati, 

yaitu antara lain kayu naga, daun pandan, jengkol dan minyak cendana disimpulkan 

bahwa perlakuan minyak cendana memiliki kemampuan menolak kehadiran tikus yang 

paling tinggi pada perlakuan tunggal. Menurut Shah (2002) aroma minyak cendana 

(sandalwood oil) tersebut, ternyata dapat mempengaruhi pikiran maupun tingkah laku 

tikus. Ketika dihirup, aroma minyak essensial tersebut dapat memberi rangsangan yang 

kuat terhadap indra penciuman. Dengan aroma minyak cendana, tingkah laku tikus yang 

sangat aktif bisa menjadi tenang atau bahkan sebaliknya (Anonim, 2000).  

Terdapat keterkaitan antara aroma spesifik yang dihasilkan minyak cendana 

dengan tikus yang memiliki indera penciuman yang sangat peka. Hal ini 

mengindikasikan  bahwa penggunaan aroma-aroma tertentu dapat dimanfaatkan sebagai 
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alternatif pengendalian tikus. Selain minyak cendana, kita mengenal beberapa jenis 

minyak atsiri lainya yang umum digunakan di tengah masyarakat, yaitu antara lain 

minyak nilam (pathcouly oil) dan minyak akar wangi (vetiver oil). Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Mardiningsih dkk. (1995) produk minyak nilam, yaitu campuran 

minyak nilam dengan naftalen serta campuran minyak nilam, naftalen dan kamper 

dalam bentuk padatan dan cairan yang diresapkan pada kertas saring menunjukkan 

adanya daya tolak terhadap serangga Sitophilus zeamais   dan   Carpophilus  sp.,    

dalam  hasil   penelitian   tersebut diinformasikan   juga   bahwa   aroma minyak   nilam  

merupakan penolak semut, kecoa, ngengat kain (Thysanura), Crocidolomia binotalis 

dan Spodoptera litura. Jenis aroma minyak atsiri lain yang diduga memiliki daya tolak 

terhadap tikus adalah aroma minyak akar wangi. Diinformasikan dari daerah 

penyulingan minyak akar wangi di Garut, bahwa di sekitar daerah pembuangan limbah 

pengolahan yang semula terdapat banyak tikus menjadi berkurang populasinya setelah 

adanya buangan limbah pengolahan minyak akar wangi, sehingga diduga bahwa aroma 

minyak akar wangi memiliki kemampuan untuk mengusir tikus.  

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aroma minyak cendana, nilam dan 

akar wangi sebagai penolak kehadiran tikus. 

 

 

BAHAN DAN METODE PERCOBAAN 

Percobaan dilakukan di Laboratorium Vertebrata Hama Jurusan Hama dan 

Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, yaitu pada ketinggian 

700 dpl. mulai bulan Mei 2003 sampai dengan bulan November 2003. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini terdiri dari : (a) minyak atsiri, 

yang terdiri dari minyak cendana, minyak nilam dan minyak akar wangi. (b) makanan 

tikus, yaitu beras. (c) kertas saring. (d) tikus. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Kotak perlakuan. 

Kotak perlakuan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi dari 

olfaktometer, yaitu alat yang lazim digunakan untuk pengujian bahan penolak 

kehadiran serangga. 

Dimensi kotak perlakuan adalah 120 x 120 x 40 cm3, ruang tengah bawah 60 x   

60 x 20 cm3,  jendela 6 x 3   cm2, pintu masuk 10 x 5 cm2. Bahan-bahan kotak 
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perlakuan terdiri dari rangka yang terbuat dari kayu ereng, dinding dan sekat dari 

bahan seng, sekat ruang tengah bagian atas dan bawah adalah kawat kasa, pipa 

pembuangan udara dari bahan pipa PVC 1 inci dan bahan penutup bagian atas 

yang transparan dari bahan kaca. Satu set kotak perlakuan terdiri dari 4 ruang 

perlakuan, 1 ruang tengah dua tingkat, tempat minum tikus dan blower. 

Sangkar tikus. 

Sangkar tikus dipergunakan untuk menyimpan tikus-tikus yang dipergunakan 

dalam penelitian ini. 

Kamera pengamat 

Kamera pengamat yang dipergunakan adalah kamera internet (Web Cam) 

Logitech QuickCam Messenger yang dihubungkan dengan PC (Personal 

Computer). Adapun tujuan penggunaan kamera pengamat ini agar aktivitas 

pengamatan tidak berpengaruh terhadap tingkah laku tikus dan hasil pangamatan. 

Timbangan. 

Timbangan ini dipergunakan untuk mengetahui bobot tikus dan jumlah makanan 

yang dikonsumsi tikus pada setiap perlakuan. 

Alat tulis  

Alat tulis dipergunakan untuk mencatat setiap parameter pengamatan dan 

fenomena lain yang terjadi dalam penelitian ini. 

Alat pengukur temperatur dan alat pengukur kelembaban. 

Alat ini dipergunakan untuk mengamati kisaran temperatur dan kelembaban 

tempat penelitian. 

 

Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, 

yaitu dengan mengamati intensitas kunjungan dan jumlah makanan yang dikonsumsi 

oleh tikus dari setiap perlakuan minyak atsiri terhadap tikus dalam kotak perlakuan. 

Setiap perlakuan dalam penelitian ini diulang sebanyak empat kali dengan 

menggunakan 1 ekor tikus.  

 

Persiapan Percobaan 

Penyiapan Tikus untuk Percobaan 

Selama 1 minggu sebelum dilaksanakannya perlakuan dan pengamatan, tikus 

yang dipergunakan dalam penelitian ini diadaptasikan pada kotak perlakuan dengan 
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kondisi yang sama dengan saat dilaksanakannya penelitian. Namun pada pelaksanaan 

proses pengadaptasian ini tidak diberikan perlakuan minyak atsiri pada masing-masing 

ruang perlakuan. 

 

Penyiapan Bahan dan Alat Percobaan 

 Minyak akar wangi diperoleh dari CV. Mekar Wangi, Samarang, Garut yang 

diproses dengan metode penyulingan dengan uap. Minyak nilam merupakan hasil 

pemesanan dari Kebun Percobaan Balai Penelitian Hortikultura di Manoko-Lembang 

yang diproses dengan metode penyulingan uap dan air. Minyak Cendana diperoleh dari 

toko kimia. Kotak Perlakuan 

 

Pelaksanaan  

Perlakuan minyak atsiri pada masing-masing kotak perlakuan dilakukan setelah 

tikus mengalami proses pengadaptasian pada kondisi tempat percobaan. Minyak atsiri 

sebanyak 1 ml diaplikasikan dalam bentuk resapan pada kertas saring dengan ukuran 3 

cm x 5 cm. Selain berisi minyak atsiri, pada kotak perlakuan berisi juga makanan tikus 

yaitu berupa beras sebanyak 125 g, jumlah ini diperkirakan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan makan tikus selama 3 hari.  

Kotak perlakuan diamati hanya selama 10 jam, yaitu pada pukul 19.00 sampai 

dengan 05.00, hal tersebut disesuaikan dengan sifat tikus yang bersifat nocturnal atau 

aktif mencari makan di malam hari, dan penerangan ruang pengamatan adalah dengan 

lampu merah. Penggantian makanan dan minyak atsiri dilakukan setiap 3 hari satu kali. 

 
Pengamatan  

Intensitas kujungan dan jumlah  makanan yang dikonsumsi oleh tikus merupakan 

parameter dalam pengamatan utama. Ruang perlakuan yang dikunjungi dinotasikan 

dengan tanda plus (+) sedangkan yang tidak dikunjungi dinotasikan dengan tanda minus 

(-). Setiap 3 hari sisa makanan ditimbang untuk mengetahui banyaknya makanan yang 

dikonsumsi oleh tikus. Pengamatan dilakukan selama 15 hari atau sebanyak lima kali 

pengamatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang tersaji pada Gambar 1 merupakan data  makanan yang dikonsumsi oleh 

tikus selama percobaan berlangsung. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tikus secara 
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konsisten hanya mengkonsumsi makanan yang berada pada perlakuan kontrol saja tanpa 

menkonsumsi makanan pada perlakuan lainnya. Pada data tersebut tergambarkan juga 

bahwa ruang perlakuan dengan aroma minyak atsiri tidak dikunjugi oleh tikus selama 

percobaan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing minyak atsiri yang 

dipergunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan untuk menolak kehadiran tikus 

selama percobaan dilakukan.  

Fenomena tidak dikunjunginya ruang perlakuan yang diberi aroma minyak atsiri 

tersebut dapat dimungkinkan oleh beberapa alasan yaitu :  Pertama, tikus tidak dapat 

mencium aroma makanan yang menjadi orientasi geraknya karena lebih kuatnya aroma 

yang dihasilkan oleh masing-masing minyak atsiri yang dipergunakan dalam perlakuan. 

Kedua, tikus mencurigai lingkungan yang berbeda pada kotak perlakuan yang diberi 

aroma minyak atsiri sehingga tikus cenderung untuk mengkonsumsi makanan yang 

berada dalam ruang kontrol yang aman baginya sehingga pada akhirnya tikus menjadi 

terbiasa melalui jalur yang menuju ruang perlakuan kontrol. Dan ketiga, tikus tidak 

menyukai aroma minyak atsiri pada ruang perlakuan. 
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Gambar 1. Grafik rata-rata konsumsi 1 ekor tikus (g)  

 

Menurut Priyambodo (1997) aktivitas harian tikus secara teratur bertujuan untuk 

mencari pakan, minum, pasangan, dan orientasi kawasan. Sangat dimungkinkan pada 

percobaan tersebut tikus tidak mengunjungi ruang perlakuan yang diberi minyak atsiri 

karena tikus tersebut tidak mencium aroma pakan pada kotak perlakuan lainnya. Aroma 

pakan pada kotak perlakuan yang diberi minyak atsiri berbaur dengan aroma minyak 

atsiri tersebut sehingga tidak terdeteksi oleh tikus percobaan. Hal tersebut 

mengakibatkan tikus hanya mengunjungi kotak perlakuan kontrol saja. 
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Salah satu sifat tikus adalah mudah curiga terhadap benda-benda yang baru 

ditemuinya atau lazim disebut dengan istilah noe-phobia. Hal tersebut termasuk juga 

terhadap suasana lingkungan yang berubah. Fenomena ini sesuai dengan pendapat Liem 

(1979) yang menyebutkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada lingkungannya 

akan segera dijauhi dan dihindarinya. Hal tersebut mengakibatkan tikus cenderung 

hanya memasuki ruang perlakuan kontrol saja untuk mengambil makanan yang relatif 

cukup tersedia. 

Biasanya tikus bergerak antar objek atau lokasi hanya melalui suatu jalan 

khusus yang selalu diulang-ulang yang disebut dengan run-way. Tingkah laku demikian 

dikenal dengan istilah thigmotaxis (Priyambodo, 1997). Hal tersebut mengakibatkan 

tikus menjadi terbiasa melalui run-way tersebut, sehingga pada saat pengamatan tikus 

selalu perada pada ruang perlakuan kontrol. 

Alasan lain yang mungkin mengakibatkan tikus tidak mengunjungi ruang 

perlakuan yang diberi minyak atsiri adalah karena minyak atsiri tersebut mengandung 

unsur ataupun senyawa yang tidak disukai tikus atau dengan kata lain mengandung 

bahan yang bersifat menolak kehadiran tikus. 

Beberapa jenis minyak atsiri lazim digunakan sebagai aroma terapi karena dapat 

memicu aktivitas biologis tertentu pada manusia (Agusta, 2000).  Sangat mungkin pula 

minyak atsiri yang digunakan dalam penelitian ini mengandung unsur yang memicu 

aktivitas biologis tertentu yang membuat tikus merasa tidak nyaman untuk memasuki 

ruang perlakuan yang diberi aroma minyak atsiri.  

Aroma minyak cendana menurut Anonim (2000) dapat mempengaruhi tingkah 

laku tikus yang aktif menjadi tenang atau bahkan sebaliknya. Aroma minyak nilam telah 

terbukti pada beberapa penelitian dapat menolak kehadiran beberapa jenis serangga, 

yaitu antara lain Sitophilus zeamay, Carpophilus sp. dan Stegobium paniceum. Menurut 

Mardiningsih dkk. (1995) unsur pachouli alkohol yang berperan sebagai unsur penolak 

pada kandungan minyak nilam. Sedangkan minyak akar wangi dengan kandungan �-

vetivene dan �-vetivenon diketahui juga bersifat mengusir terhadap beberapa insecta 

dan antrophoda (Maistrello et al., 2001). Beberapa produk dari bahan akar wangi 

seperti tikar dan alas meja di tengah masyarakat dikenal memiliki kemampuan sebagai 

penolak nyamuk dan beberapa serangga lainnya. Hasil diskusi langsung dengan 

masyarakat diinformasikan bahwa di daerah pembuangan limbah penyulingan minyak 

akar wangi yang semula terdapat tikus menjadi berkurang intensitasnya semenjak 

banyak limbah akar wangi di daerah tersebut. 
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Data pengamatan lainnya yang diperoleh dari penelitian ini adalah data 

kunjungan tikus ke ruang perlakuan tetapi ruang perlakuan kontrol dihilangkan yaitu 

dengan cara menutup pintu masuk ke ruangan perlakuan tersebut. Pada set ulangan 

pertama, tampak tikus lebih sering memasuki ruangan yang diberi perlakuan aroma 

minyak nilam, kadang memasuki ruang perlakuan aroma minyak cendana dan tidak 

memasuki ruangan perlakuan aroma minyak akar wangi sama sekali. Pada set ulangan 

kedua pada terlihat tikus sering memasuki ruangan perlakuan yang diberikan aroma 

minyak cendana, kadang-kadang memasuki ruang perlakuan aroma minyak nilam dan 

tidak memasuki ruangan perlakuan aroma minyak akar wangi sama sekali. Sedangkan  

set ulangan ketiga dan keempat hasilnya sama dengan set ulangan pertama. 

Fenomena tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu tikus kemungkinan 

telah beradaptasi dengan lingkungan ruang perlakuan yang diberi aroma minyak atsiri. 

Pada set ulangan  pertama, tikus beradaptasi dengan ruangan perlakuan yang diberi 

perlakuan aroma minyak nilam. Demikian juga pada set perlakuan ketiga dan keempat. 

Sedangkan pada set ulangan kedua tikus terlebih dahulu beradapatsi dengan ruangan 

perlakuan aroma minyak cendana.  

Penggunaan gelombang suara pernah dicoba dalam pengendalian tikus, namun 

keefektifannya hanya beberapa hari saja. Kemampuan tikus untuk beradaptasi dengan 

perlakuan aroma minyak atsiri  mungkin menyerupai fenomena penggunaan gelombang 

suara tersebut pada pengendalian tikus. Pada data tersebut juga  tampak setelah  

pengamatan kedua tikus memasuki ruang perlakuan yang lainnya. Namun secara 

konsisten ruang perlakuan aroma minyak akar wangi hampir tidak pernah dikunjungi 

sama sekali. Hal ini mungkin dikarenakan oleh karakteristik minyak akar wangi yang 

aromanya paling menyengat di antara seluruh minyak atsiri yang digunakan dalam 

penelitian ini. Menurut Luthony dan Rahmayati (1995) minyak akar wangi merupakan 

jenis minyak atsiri yang sukar menguap dan mampu mempertahankan aromanya lebih 

lama. 

Pada percobaan yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang perlu 

diperbaiki di masa yang akan datang, yaitu diantaranya adalah jumlah ulangan 

perlakuan sebaiknya diperbanyak, karena dengan demikian dapat menghasilkan data 

yang lebih akurat dan baik. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya  penutupan 

ruang perlakuan  yang telah dikunjungi oleh tikus secara berurutan, sehingga minyak 

atsiri yang dipergunakan dapat disusun berdasarkan peringkat, dari yang terlemah daya 

tolaknya  hingga yang terkuat. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil percobaan dapat ditarik simpulan bahwa: 

� Aroma minyak cendana, nilam dan akar wangi yang diresapkan pada kertas saring 

dengan ukuran 3 cm x 5 cm sebanyak 1 ml. dapat menolak kehadiran tikus pada 

percobaan yang telah dilakukan di laboratorium. 

� Aroma minyak akar wangi merupakan aroma yang paling tidak disukai oleh tikus 

dibandingkan dengan aroma minyak cendana dan nilam pada percobaan dengan cara 

aplikasi yang sama. 

Saran  

Aroma minyak cendana, nilam dan akar wangi  dapat dipergunakan sebagai  salah 

satu alternatif penolak kehadiran tikus. 
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