
DEODORAN DAN ANTI PERSPIRAN

Ingin tampil lebih menarik merupakan hal yag lazim bagi

setiap orang, baik wanita maupun pria. Tak heran jika

berbagai produk kosmetik berkembang dengan pesat baik

jenis dan kegunaannya. Bau badan yang bersumber dari

kulit terutama ketiak akan merusak penampilan seseorang

dan menimbulkan rasa kurag percaya diri. Untuk

mengurangi bau badan bersumber dari ketiak dibutuhkan

sediaan deodorant=antiperspirant.



Bau khas

Identifikasi 
lingkungan

Makhluk hidup

Bunga mawar kambing manusia



Sumber bau badan manusia:

1. kulit

2. rambut

3. hidung (saluran pernapasan)

4. mulut ( saluran cerna atas )

5. Anus (saluran cerna bawah)

Kelenjar keringat dan Fungsinya

1. Kelenjar Ekrin1. Kelenjar Ekrin

• Kelenjar tubular-saluran sekresi langsung ke permukaan kulit, kecil2, dangkal 

di dermis.

• Terdapat hampir diseluruh permukaan kulit trtm telapak tangan, kaki dan 

kepala

• Berfungsi mengatur suhu tubuh

• Sudah ada sejak lahir dan berfungsi secara kontinyu

• Sekresi berupa cairan jernih an encer

• Dipengaruhi oleh saraf koliergik



2. Kelenjar Apokrin

- Kelenjar tubular, besar dan lebih dalam

- Saluran sekresi langsung ke folikel rambut

- Sekret lebih kental dan kekuningan

- Terdapat pada ketiak, putting susu dan saluran telinga 

luar

- Telah ada sejak lahir, berkembang lambat pada 

anak2,meningkat  anak2,meningkat  

Setelah remaja.

- Eksudat sebenarnya tidak berbau tetapi setelah 

terkontaminasi bakteri maka timbul bau.

- Sekresi dipengaruhi oleh rangsangan emosional seperti 

marah, takut, stress dan rangsangan seksual 

Dipengaruhi oleh sarap adrenergic

Fungsinya belum diketahui secara jelas pada manusia



Komposisi Keringat

1. Sekresi ekrin terdiri dari :

- 98 – 99% air

- Sisa tdd : camp senyawa anorganik terutama NaCl,

K, Ca, Mg, Cu, Mn -sehingga keringat rasanya asin

karena ada NaCl. Senyawa organic tdd : asam laktat,karena ada NaCl. Senyawa organic tdd : asam laktat,

formiat, asetat, propionate, butirat, urea, as urat

- Kandungan Nitrogen 0,023- 0,060% : pH 4 – 7

2. Sekresi Apokrin tdd :

- Asam laktat, asam urat, KH,  dan potein. pH 6,2 – 7,5 

karenamengandung amonia relative tinggi



Gangguan Kelenjar Keringat :

1. Hyperhidrosis : Keringat berlebih, setempat( ketiak,

telapak tangan dan telapak kaki)

menyeluruh (panas yang

berlebihan,kerja sangat keras, demam

atau pengaruh obat tertentu

2. Anhidrosis : Keringat berhenti ( jarang terjadi )

3. Osmidrosis : Keringat berbau, biasanya sekresi3. Osmidrosis : Keringat berbau, biasanya sekresi

keringat apokrin, tetapi dapat juga

terjadi diderah kaki disebabkan

peruraian bakteri pada keringat

di daerah tersebut

4. Kromidrosis : Kelainan warna keringat, juga ditandai

oleh aktivitas bakteri



Bau Badan

Bau keringat berbeda dalam setiap individu dan juga berbeda pada

daerah permukaan kulit dari individu yng sama. Bau keringat yang lebih nyata

trtm didaerah ketiak dan bagian genitalia dibandingkan bagian kulit yang lain

karena ditempat tersebut banyak terdapat kelenjar apokrin.

Bau badan ketiak berasal dari proses dekomposisi protein dan lipid yang

terdapat dalam keringat, terutama apokrin. Bakteri dan jamur akan berperan

pada pH sekresi apokrin yang netral atau sedikit alkali. Adanya rambut

diketiak juga merupakan factor sekunder yang dapat menyebabkan

bertambah bau ketiakbertambah bau ketiak

Keringat ekrin tidak akan berbau sekalipun terjadi inokulasi bakteri,

karena kelenjar ekrin tidak cukup mengandung substrak untuk pertumbuhan

bakteri.

Bau badan yang terjadi bervariasi jenis dan intensitasnya sesuai

dengan jenis dan jumlah dekomposisi tersebut, yaitu golongan amino acid

urea, misalnya trimetyl aminuria menimbulkan bau ikan.

Bau keringat yang disebabkan hasil peruraian sekresi apokrin oleh

bakteri dipermukaan kulit dapat dikurangi atau dicegah dengan pemeliharaan

hygiene yang baik, misalnya mandi, menggunakan deodorant-antiperspiran,

dan menjaga asupan nutrisi.



Bahan aktif yang digunakan dalam deodorant dapat berupa :

1. Pewangi ( parfum ), untuk menutupi bau badan yang tidak disukai.

Beluntas

adalah pewangi tradisional

2. Pembunuh mikroba yang dapat mengurangi jumlah mikroba pada tempat

asal

bau badan. Sirih merpkan antisep tradisional

a. Antiseptik, misalnya : heksaklorofen, triclosan, ammonium kwartener

b. Antibiotik topical : misalnya neomisin, aeromosin.

3. Eliminasi bau, yang dapat mengikat, menyerap atau merusak struktur kimia

bau menjadi tidak berbau. Misalnya seng risinolat.

Bahan aktif anti perspiran dapat berupa :
1. Penyumbat saluran keringat atau muara saluran keringat, dengan cara

a. membentuk endapat protein keringat,

b. membentuk endapat keratin epidermis. c. membentuk infiltrate dinding

saluran keringat

Contoh : garam aluminium ( klorida, klorhidrat, klorhidroksi alantoinat,

zirconium ). Tawas merupakan antiperspirant tradisional

2. Penekan produksi keringat oleh kelenjar keringat, dapat berupa

a. antikolinergik, misalnya propantelen bromide ( jarang dipakai karena ES

berbahaya

b. gol. Aldehid, yang menekan produksi keringat dengan cara mengurangi

peredaran darah kulit ditempat tersebut., jrang digunakan.



Bentuk sediaan deodorant – antiperspirant :
1.Bubuk/bedak, kurang disukai misalnya hibka, harum sari
2.Spray
3.Padatan
4.Larutan

Gambar deodoran



PERMASALAHAN
Ternyata produk-produk deodoran- antiperspiran merupakan salah satu penyebab

kanker payudara. Karena itu berhati-hatilah dengan produk anti perspiran yang

mengandung Aluminium Chlorohidrat, zat pemicu kanker payudara . Tubuh manusia

memiliki beberapa daerah yang berfungsi sebagai tempat pembuangan racun-racun dari

dalam tubuh : BELAKANG LUTUT, bagian di BELAKANG TELINGA, LIPATAN PAHA

DAN KETIAK. Racun-racun tersebut dibuang dalam bentuk keringat. Dengan adanya

anti perspirant akan menghambat pembuangan racun-racun tersebut melalui ketiak, dan

akhirnya tersimpan dalam kelenjar2 limfe yang ada didaerah ketiak. Hal ini bila sudah

terkonsentrasi dengan tinggi, akhirnya terjadi mutasi sel-sel tubuh.( kanker ).

Perempuan yang setelah mencukur bulu ketinya langsung menggunakan deodorant-

antiperspiran berisiko lebih tinggi untuk terkena kanker, sebab mencukur bulu keti dapat

menyebabkan luka ( kecil dan hampir tidak terlihat ) di kulit keti, sehingga menciptakanmenyebabkan luka ( kecil dan hampir tidak terlihat ) di kulit keti, sehingga menciptakan

jalan masuk yang lebih cepat bagi zat kimia dalam deodorant tersebut ke dalam daerah

keti. Untuk wanita yang kurang menjaga kebersihannya, ketiadaan bulu keti juga

memungkinkan bakteri dan kuman tertimbun dalam pori-pori dan memudahkan

timbulnya bisul atau abses. Menurut Bevers, bahwa setiap rambut yang tumbuh pada

tubuh kita memang dapat menjaga organ tubuh vital yang ada didekatnya, dan adalah

ironis bahwa banyak wanita yang membuang bulu ketinya hanya karena alasan mode

padahal didekat keti terdapat organ yang sangat penting, yaitu PAYUDARA . Disarankan

wanita tidak perlu mencukur bulu ketinya karena bahayanya lebih besar dibandingkan

dengan manfaatnya. Pria terbukti jauh lebih aman terhadap bahaya ini karena

kebanyakan pria tidak mencukur bulu ketiaknya. sebab sebagian besar deodorant

tertinggal di bulu ketiaknya sehingga tidak mengenai langsung kulit keti.



Contoh Formula.

1. Deodoran Talk                               84.0 %

Asam borat                      3.0 % 

Kalsium karbonat          12.0 %

Setil alcohol                     0.5 %

Heksaklorofen                  0.5 %

Parfum                            q s

Prosedur : Larutkan heksaklorofen dan setil alcohol dalam sejumlah minimum 

alcohol, dan tambahkan pada serbuk kering.

2. Anti perspirant Talk                                0.4    - 70 %2. Anti perspirant Talk                                0.4    - 70 %

Alum.klorhidroksi          0.12  - 25 %

Kaolin                             0.14  - 40 %

Zinc stearat                     0.5    - 5.0 %

Mg. karbonat                   0.1    - 0.5 %

Pigmen                            0,25  - 1.0 %

Minyak mineral                1.0    - 8.0 %

Parfum                             0.1    - 1.0 %

Kaolin mengabsorbsi kelembabam dan bekerja sebagai pengikat. 

Bahan-bahan dicampur kering dan ditekan sampai berupa padatan  
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