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RINGKASAN KARYA TULIS

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bahaya deodoran yang sudah ada dipasaran yang
berpotensi mengakibatkan penyakit Alzheimer dan kanker Payudara. Selain itu, penggunaan
alkohol dalam deodoran menimbulkan iritasi pada kulit ketiak. Perlu diberikan solusi dengan
membuat deodoran alami dari ekstrak daun jambu biji. Daun jambu biji mengandung
quercetin yang terdapat pada flavonoid yaitu zat anti bakteri Staphylococcus epidermis,
penyebab bau badan. Deodoran dari daun jambu biji ini berbentuk krim yang dibuat dengan
bahan alami tanpa alkohol. Diharapkan penggunaannya praktis dan tidak menimbulkan iritasi
pada kulit.

Kata kunci : Deodoran , Daun jambu biji
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Deodoran adalah suatu produk yang ditujukan untuk mengurangi atau menutupi bau

ketiak melalui kerja antimikroba terhadap organisme-organisme yang menguraikan sekresi

apokrin aksila. Deodoran tidak memiliki efek terapeutik dan digolongkan sebagai kosmetik.

Perlu diingat bahwa deodoran bukanlah antiperspirant, namun antiperspiran secara otomatis

merupakan deodoran. Hal tersebut disebabkan oleh kerja garam aluminium sebagai zat aktif

dalam antiperspiran yang bersifat bakterisida dan mampu mengurangi jumlah pengeluaran

keringat pada ketiak.

Produk yang dirancang untuk mengurangi bau ketiak dapat diformulasikan dalam

berbagai sistem penghantaran seperti suspensi, larutan hidroalkohol, dan emulsi. Bentuk

produk dapat berupa stick, roll-on, krim, pump spray, aerosol, dan gel. Hal-hal yang harus

dipertimbangkan dalam merancang formula deodoran antara lain kemampuan menutupi atau

mengurangi bau dalam waktu lama, tidak mengiritasi kulit, zat aktif dapat larut dengan baik

dalam sistem penghantaran, pemilihan fragrans yang stabil, pengendalian viskositas produk,

dan rasa nyaman di kulit. Deodoran biasa bisa ampuh membunuh bakteri Staphylococcus

apabila mengandung bahan anti bakteri dan anti-perspirant untuk penyerap keringat yang kuat.

Sayangnya, bahan-bahan itu adalah zat kimia yang memiliki efek negatif bagi kulit manusia

jika berlebihan.

Solusinya agar terhindar dari efek buruk deodorant, maka bila kulit anda menjadi gatal

dan ruam-ruam merah maka segera hentikan pemakaiannya atau jika kulit terasa perih dan

lambat laun menjadi berwarna gelap kehitaman maka segera hentikan penggunaan deodorant.

Untuk keamanan, pilihlah deodorant alami tanpa bahan kimia yaitu dengan cara

memanfaatkan tumbuhan yang memiliki khasiat seperti deodorant salah satunya adalah daun

jambu biji.

Penggunaan daun jambu biji sebagai deodoran ternyata dapat diuji secara ilmiah.

Hasilnya, adalah sebuah penelitian ilmiah bahwa ekstrak daun biji dapat dibuat sebagai

deodorant alami. Daun jambu biji mengandung beberapa senyawa aktif seperti tanin,

flavonoid, saponin, minyak atsiri, dan alkaloid yang merupakan zat anti bakteri

Staphylococcus Epidermis, penyebab bau badan. Deodorant dari daun jambu biji ini sangat

cocok digunakan untuk kulit. Deodorant alami dari ekstrak daun biji lebih baik daripada

deodorant yang berbahan dasar bahan kimia yang telah beredar di pasaran.
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B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bahaya deodorant yang saat ini berada di pasaran?

2. Apakah daun jambu biji dapat dibuat deodorant?

C. Tujuan

1. Mengetahui bahaya deodorant yang saat ini berada di pasaran.

2. Mengetahui kandungan daun jambu biji yang dapat dibuat sebagai deodorant.

D. Manfaat

Memberi pandangan secara logis terhadap masyarakat tentang bahaya deodoran yang

ada di pasaran dan memanfaatkan daun jambu biji untuk dipergunakan sebagai bahan dasar

pembuatan deodoran alami yang lebih aman untuk digunakan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kebersihan dan bau badan merupakan hal utama dan penting dalam higienitas dan

penampilan seseorang. Seseorang akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi bila

badannya berbau harum dan menyegarkan (Hasby, 2001). Bau badan sangat berhubungan

dengan sekresi keringat seseorang, dan adanya pertumbuhan mikroorganisme, serta sangat

berhubungan dengan makanan dan bumbu-bumbuan yang berbau khas seperti bawang-

bawangan. Keringat merupakan hasil sekresi dari kelenjar-kelenjar yang bermuara pada kulit

berupa sebum, asam lemak tinggi, dan debris (pigmen yang terkumpul; sisa hasil metabolisme

pada kulit), maka keringat dapat membantu terbentuknya produk berbau hasil dekomposisi

(penguraian) oleh bakteri. Bau badan lebih tercium pada daerah dengan kelenjar apokrin lebih

banyak, seperti pada ketiak (aksila) dan daerah pubik (Anonis, P.D., 1976).

Penggunaan sabun dan air sebagai pencuci badan pada waktu mandi relatif kurang

efektif untuk mencegah bau badan. Alternatif tindakan dilakukan dengan menggunakan sediaan

kosmetika antibau badan. Sediaan topikal antibau badan biasanya mengandung : 1) Antiseptika

konsentrasi tertentu yang dapat membunuh atau meng-hambat pertumbuhan bakteri, sehingga

dapat mengurangi dekomposisi bakterial, dan mampu mengontrol bau ke-ringat atau bau badan,

dikenal sebagai deodoran. 2) Senyawa astringen yang ber-guna untuk mengurangi laju

pengeluaran keringat, disebut sebagai antiperspiran (Depkes, 1989).

Jambu biji (Psidium guajaval) dikenal juga dengan nama lain Psidiumaromaticum

blanco. Bagian tanaman yang sering digunakan sebagai obat adalah daunnya (Heyne, 1987).

Daun jambu biji mempunyai khasiat sebagai anti bakteri, antidiare, astringen, sariawan dan

menghentikan pendarahan. Pemanfaatan daun jambu biji dengan aktivitas antibakteri

Staphylococcus epidermidis.

Daun jambu biji mengandung metabolit sekunder, terdiri dari tanin, polifenolat, flavonoid,

monoterpenoid, siskulterpen, alkaloid, kuinon dan saponin (Kurniawati, 2006). Komponen utama

dari daun jambu biji adalah tanin yang besarnya mencapai 9-12% (Depkes, 1989). Menurut

Ajizah (2004) tanin bersifat antibakteri dengan cara mempresipitasi protein. Efek antimikroba

tanin melalui reaksi dengan membran sel, inaktivasi enzim, destruksi atau inaktivasi fungsi materi

genetik. Alkaloid, flavonoid dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus .

Saponin termasuk golongan senyawa triterpenoid dapat digunakan sebagai zat antimikroba

(Musalam, 2001). Menurut Brock and Mardigan (1994) keefektifan senyawa antibakteri

tergantung dari jenis bakteri dan karakteristik bakteri. Bakteri Aeromonas hydrophila termasuk

gram negatif, oksidasi positif dan mampu memfermentasi beberapa jenis gula, seperti glukosa,

fruktosa, maltosa dan trehalosa.
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BAB III

METODE PENULISAN

A. Pendekatan Penulisan

Pendekatan penulisan melalui studi literatur dari buku dan jurnal penelitian yang

mendukung topik permasalahan yang di bahas dalam karya tulis ini.

B. Sumber Penulisan

Sumber penulisan berupa buku dan jurnal penelitian yang berisi topik permasalahan

karya tulis ini. Buku diperoleh dari perpustakaan sekolah, sedangkan jurnal penelitian di

download dari internet.

C. Sasaran Penulisan

Sasaran penulisan remaja pada khususnya yang mempunyai potensi lebih tinggi dalam

penggunaan deodoran. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa remaja lebih aktif beraktivitas

sehingga produksi keringat lebih banyak.

D. Tahapan Penulisan

Tahapan penulisan dilakukan dengan menemukan suatu permasalahan untuk

kemudian dicarikan solusi pemecahannya. Penyajian karya tulis ini dibagi menjadi lima (5)

bab. Bab I pendahuluan; Bab II Tinjauan Pustaka; Bab III Metode Penulisan; Bab IV

Pembahasan; dan Bab V Penutup.
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Bahan-bahan:

a. Tepung maezena 20 mg

b. Baking soda/soda kue 20 mg

c. Ekstrak daun jambu biji 20 mL

d. Minyak kelapa 8 mL

e. Minyak bunga mawar 2 mL

2. Alat:

a. Mortir

b. Stemfer

c. Ayakan

d. Timbangan

e. Panci

f. Pengaduk

g. Pot salep

3. Pembuatan ekstrak daun jambu biji

a. Petik daun jambu biji.

b. Cuci hingga bersih lalu keringkan dengan sinar matahari hingga benar-benar kering.

c. Haluskan daun jambu biji yang sudah di keringkan tadi dengan blander atau bisa

ditumbuk hingga benar-benar halus.

d. Ayaklah dahulu daun jambu biji yang sudah direndam.

e. Lalu timbang daun jambu biji 20 mg dan rendam dengan etanol 70% sebanyak 100 ml.

f. Diamkan selama 3 hari dalam wadah tertutup baik usahakan wadah yang terbuat dari

kaca.

g. Setelah 3 hari direndam, saring terlebih dahulu cairan tersebut, hasil dadi saringan itu

uapkan di bawah sinar matahari atau di atas rebusan air, tetapi air tersebut jangan sampai

mendidih. Tunggu hingga air dalam cairan tersebuat sat atau yang tersisa hanyalah zat

aktif dari daun jambu biji tersebut.

4. Cara pembuatan deodoran

a. Campurkan ekstrak daun jambu biji, tepung maezena dan baking soda ke dalam panci

kecil yang ditempatkan di atas kompor.

b. Hidupkan kompor dan atur api serendah mungkin.
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c. Perlahan campurkan minyak kelapa ke dalam campuran sambil diaduk hingga kental

seperti krim

d. Campurkan minyak bunga mawar.

e. Setelah deodorant teersebut terlihat sepeti krim, tempatkan pada pot salep.

B. Pembahasan

Deodoran adalah salah satu kosmetik yang berguna untuk menghilangkan bau badan

pada ketiak dan juga mengurangi keringat pada tubuh.Sebagian besar deodorant mengandung

bahan-bahan kimia berbahaya, salah satunya adalah Alumunium yang ternyata dapat

mengakibatkan penyakit Alzheimer serta berpotensi kanker Payudara.

Alumunium banyak digunakan untuk antipersipiran, deodorant, kaleng minuman

ringan obat aspirin hingga peralatan masak. Alumunium yang terkandung dalam deodorant

berfungsi untuk mencegah keluarnya keringat, padahal keringat berguna untuk mengatur

suhu tubuh dan salah satu pembuang racun. Keringat yang harusnya dibuang tetapi malah

tidak dibuang akan berbahaya.

Menurut Dr.Chris Exley dari Universitas Keele memaparkan bahwa Alumunium

bersifat mettalloesrtogen, toksik yang diikat langsung oleh DNA, hingga bersifat karsinogenik

pada payudara yang mengandung unsur alumunium dapat memicu terjadinya kanker, dan

menurut WHO alumunium memiliki hubungan penyakit Alzheimer semakin sering kita

menggunakan deodorant maka semakin tinggi resiko terjadinya penyakit tersebut. Menurut

ahli kosmetik Dr.Abhijit Desai, deodoran juga mengandung alkohol. Kandungan alkohol yang

terlalu tinggi pada deodoran akan menyebabkan iritasi, kemerahan, hingga gatal-gatal pada

kulit ketiak. Mengingat bahaya yang timbul dari penggunaan deodoran yang ada di pasaran,

perlu ada solusi sebagai pengganti. Salah satunya menggunakan deodoran dari bahan alami

berupa daun jambu biji yang tidak beresiko menimbulkan efek samping.

Kandungan zat anti bakteri pada daun jambu berupa Quercetin. Quercetin yang

terdapat pada flavonoid merupakan zat anti bakteri Staphylococcus Epidermis penyebab bau

badan. Deodoran dari daun jambu biji ini sangat cocok digunakan untuk kulit.. Bila vitamin C

mempunyai aktifitas antioksidan 1, maka quercetin mempunyai aktifitas antioksidan 4,7.

Diharapkan kandungan zat anti bakteri daun jambu biji dapat mengurangi pertumbuhan

bakteri sehingga tidak timbul bau badan. Pembuatan deodoran tanpa menggunnakan alkohol

sehingga tidak menimbulkan iritasi pada kulit
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahaya deodorant yang saat ini berada di pasaran mempunyai efek samping yang

berbahaya karena berpotensi mengakibatkan penyakit Alzheimer dan kanker Payudara.

2. Penggunaan alkohol dalam deodoran menimbulkan iritasi pada kulit ketiak.

3. Daun jambu biji dapat dibuat deodorant berbentuk krim yang memiliki aktivitas anti

bakteri sehingga mencegah timbulnya bau badan.

4. Pembuatan deodoran dari daun jambu biji tidak menggunakan alkohol sehingga tidak

menimbulkan iritasi pada kulit ketiak.

B. Saran

1. Perlu uji coba lebih lanjut tentang kekuatan daya tahan deodoran dari ekstrak daun jambu.

2. Pembuatan ekstrak daun jambu perlu dihilangkan kadar etanol yang digunakan sebagai

pelarut sehingga benar-benar bebas alkohol.

3. Pemanasan dilakukan dengan nyala api kecil agar pembentukan krim terbentuk secara

sempurna dan tidak mencair.
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