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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan bahan pemanis di dalam bahan makanan dan minuman sudah 

dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Bahan pemanis alami yang sangat umum 

digunakan adalah gula pasir (sukrosa) dan gula jawa (glukosa dan fruktosa). 

Selain pemanis alami, dikenal juga bahan pemanis buatan (Murdiati dkk., 1998). 

Pemanis buatan adalah bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa 

manis pada makanan dan tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi (Sally, 

1996). Bahan pemanis buatan yang sangat dikenal masyarakat adalah sakarin dan 

siklamat. 

Siklamat sebagai pemanis buatan hanya diperbolehkan untuk diet kalori 

rendah dan penderita diabetes militus, tetapi kenyataannya siklamat banyak 

digunakan dalam makanan dan minuman sebagai pengganti gula (sukrosa) yang 

harganya relatif lebih mahal. Jumlah siklamat yang dibutuhkan sebagai pemanis 

dalam makanan dan minuman ringan relatif sedikit sekali karena kemanisan 

siklamat 30 kali sukrosa (Sally, 1996). Menurut ketentuan FAO/WHO, 

penggunaan siklamat yang dianggap aman (Acceptable Daily Intake/ADI) adalah 

11 mg/kg berat badan per hari (Sally, 1996). Sedangkan Batas Maksimum 

Penggunaan (BMP) berdasarkan SK. Men. Kes. No. 208 tahun 1985 adalah 3 g/kg 

BB/hari (Murdiati dkk., 1988). Bahan pemanis buatan natrium siklamat bila 

digunakan dalam jumlah berlebih akan bersifat racun (toksik) bahkan dapat 

menimbulkan cyste/tumor/kanker bagi hewan dan manusia. Sampai saat ini masih 
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banyak masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah yang belum menyadari 

bahaya mengkonsumsi makanan yang bersifat toksik tersebut (Hanim dkk., 1997). 

Hasil penelitian Mattheus et al. (1973), menunjukkan adanya hubungan 

antara konsumsi Na siklamat dan Na sakarin dengan timbulnya tumor hepar dan 

uterus. Sikloheksamin yang merupakan produk dari Na siklamat bila digunakan 

dalam jangka waktu lama diperkirakan dapat menyebabkan bahaya reproduksi. 

(Sittig, 1991 dalam Sally, 1996). Hasil penelitian Astuti (2004), menyimpulkan 

bahwa siklamat menyebabkan penurunan berat badan fetus, terjadinya hemoragi 

dan resorbsi mulai dosis 1 mg/200g BB dan kematian fetus pada dosis 100 

mg/200 g BB. Pembuangan sikloheksamin melalui urin dapat merangsang 

tumbuhnya tumor kandung kemih pada tikus (Winarno, 1984 dalam Murdiati 

dkk., 1998). Hal ini didasarkan penelitian di Amerika Serikat pada tahun 1964 

yang menyatakan bahwa siklamat menyebabkan tumbuhnya tumor kandung 

kemih pada tikus jantan percobaan (Soemanto, 1986 dalam Rustamaji, 1997). 

Hepar dan ren merupakan alat ekskresi utama bagi mamalia. Hampir 80% 

aliran darah dari hepar berasal dari vena porta yang mengangkut darah rendah O2, 

kaya nutrien sehingga senyawa toksik masih tinggi (Junquiera et al., 1998). Hepar 

mudah rusak oleh bahan-bahan toksik yang diserap karena merupakan organ 

tubuh utama yang terlibat dalam metabolisme obat dan toksikan. Senyawa toksik 

inilah yang biasanya dapat mengganggu fungsi hepar (Lu, 1995). Ren mudah 

mengalami kerusakan karena hampir semua degradasi zat kimia diekskresikan 

melalui organ ini. Menurut Lu (1995), ren adalah sasaran dari efek toksin karena 

sebagian besar toksikan diekskresikan dalam urin. Volume aliran darah di hepar 
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dan ren paling tinggi dan fungsi metabolismenya besar sehingga lebih peka 

terhadap toksikan karena lebih banyak terpapar  zat toksikan. 

Natrium siklamat diberikan pada saat periode organogenesis ke dalam 

tubuh induk secara oral, di dalam sistem gastrointestinal akan diubah menjadi 

sikloheksamin oleh bakteri usus. Organ berikutnya yang dicapai adalah hepar. 

Pada organ ini kemungkinan terjadi pembentukan radikal bebas dari 

sikloheksamin. Sistem sirkulasi fetus berhubungan langsung dengan induknya, 

sehingga ada sebagian dari sikloheksamin yang melintasi membran plasenta dan 

masuk ke peredaran darah fetus. Menurut Pitkin et al. (1970), siklamat yang 

masuk ke sistem sirkulasi fetus mencapai ¼ dari konsentrasi siklamat induk dan 

umumnya ditemukan di hepar dan ren fetus. Periode organogenesis mempunyai 

kepekaan terhadap struktur organ untuk menjadi cacat karena pada periode  ini 

terjadi pembentukan organ-organ termasuk hepar dan ren. Sehingga masuknya 

molekul zat asing dalam sirkulasi fetus dapat membawa resiko yang kemungkinan 

dapat mempengaruhi pembentukan organ-organ fetus.  

Berdasarkan sifat dari Na siklamat yang merupakan karsinogen maka 

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah Na siklamat juga mempunyai 

efek teratogenik. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi terhadap 

masyarakat mengenai efek teratogenitas Na siklamat bagi wanita hamil dan 

perkembangan janin khususnya pada organ hepar dan rennya. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh natrium siklamat terhadap struktur histologis organ 

hepar fetus tikus putih (Rattus norvegicus L.) galur Wistar? 

2. Bagaimana pengaruh natrium siklamat terhadap struktur histologis organ ren 

fetus tikus putih (Rattus norvegicus L.) galur Wistar?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pengaruh natrium siklamat terhadap struktur histologis organ hepar fetus 

tikus putih (Rattus norvegicus L.) galur Wistar. 

2. Pengaruh natrium siklamat terhadap struktur histologis organ ren fetus tikus 

putih (Rattus norvegicus L.) galur Wistar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Memberikan sumbangan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang teratologi. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang bahaya 

mengkonsumsi natrium siklamat pada masa kehamilan. 
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3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan batas 

maksimal penggunaan Na siklamat yang masih aman dikonsumsi oleh wanita 

hamil. 
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