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Pikiran Rakyat

ETIL parahidroksibenzoat (CBH803) dikenal juga dengan na-
ma metil paraben, nipagin, atau E218. Senyawa ini merupakan
pengembangan dari asam organik dan alkohol (metil ester dari

asam para hidroksibenzoat) yang banyak dihasilkan secara alami oleh be-
berapajenis buah-buahan terutama blueberry.

Metilparaben memiliki sifat antijamur. Jika digunakan sebagai pengawet,
senyawa ini akan berfungsi pada media drosophila sehingga menghambat
laju pertumbuhan drosophila pada tahap larva dan kepompong. Karena hal
tersebut maka metil paraben cukup luas penggunaannya sebagai pengawet
dalam berbagai bidang, di antaranya sebagai berikut :

1. Bidang makanan
Metilparaben dapat ditemukan sebagai pengawet antijamur pada pro-

duk-produk kecap, saos, serea1,produk-produk roti, susu beku, minyak dan
lemak, selai, sirup, coklat kakao, minuman kaleng, dan bumbu-bumbu ke-
masan. Metilparaben selain dapat mencegah pembusukan suatu produk
makanan oleh jamur, juga dapat mempertahankan rasa suatu produk
dibandingkan dengan pengawet lain, metilparaben lebih mudah larut
dalam 'air sehingga dinilai aman saat terlibat kontak dengan cairan.

Di dalam tubuh pun senyawa inijika masih dalam ambang batas terten-
tu, relatif aman karena mudah diserap, baik melalui saluran pencernaan
maupun kulit, mudah dimetabolisme tubuh sehingga bisa lebih cepat .
dikeluarkan tubuh tanpa teIjadi akumulasi. BPPOM menetapkan sesuai
CodexAlimentarius Commision (CAC)bahwajuinlah asupan metil paraben
dalam tubuh per hari (acceptable daily intake) adalah 10 mg/kg berat
badan. Jika berat badan seseorang 50 kg, berarti konsumsi aman metil-
paraben maksimum adalah 500 mg/hari. Jika berat kecap dalam bumbu
mi instan 4 gr dan kandungan metilparabennya 1mg, maka 500 mg meti1-
paraben itu setara dengan 2 kg kecap. Jumlah kecap sebanyak ini tidak
mungkin dikonsumsi seseorang dalam satu hari. Sebenarnya metilparaben,
pada makanan dapat dihilangkan dengan telmologi temperatur tinggi,
tetapi biayanya cukup tinggi.

Walaupun dinilai aman bagi tubuh, tetap saja konsentrasi metilparaben
tetap perlu diawaspadai. Suatu studi yang dipublikasikan dalam Journal of
Applied Toxicology Mei 2008 melaporkan bahwa esterparaben tidak selalu
dapat dipecah dan dikeluarkan tubuh. Senyawa ini bisa bertindak sebagai
estrogen yang menumpuk di organ reproduksi sehingga menyebabkan
masalah kesehatan kronis seperti kanker payudara dan infertilitas pria.

2. Bidang kosmetik
Metilparaben sudah cukup lama digunakan sebagai antijamur dalam

produk-produk kosmetik, seperti pelembab wajah, antipenuaan, pewarna
rambut, produk pemutih kulit, gel cukur, pembersih wajah, dan produk
sampo. Dalam penggunaannya untuk kosmetik, metilparaben jarang
menimbulkan iritasi meskipun memicu alergi pada sebagian orang.
Senyawa ini tergolong nontoxic sekalipun terserap kulit. Namun, tetap sa-
ja penggunaannya perlu diwaspadai sebab beberapa penelitian melaporkan
bahwa metilparaben dapat bereaksi dengan ultraviolet B (UVB)yang dapat
mengakibatkan kerusakan DNA

3. Bidang farmasi
Dalam industrl farmasi, metil paraben digunakan untuk melindungi obat

dari bakteri, seperti pada antibiotik tropikal, kortikostiroid, dan obat tetes
mata. (Y. Zakiah A.)***


