
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Fluorida (F) adalah element zat kimia alami yang tersedia di alam 

melimpah ruah dan merupakan suatu racun enviromental penting yang berasal 

dari sumber alami dan industri. Salah satu sumber utama fluorida ada pada air 

minum, sumber lainnya didapatkan pada makanan, produk dental seperti pasta 

gigi dan obat kumur, serta debu dan asap fluorida dari industri yang 

menggunakan fluorida baik dalam bentuk garam maupun asam hydrofluoric.
1 
 

Pasta gigi berfluorida menjadi salah satu pilihan utama untuk 

mengontrol karies pada gigi. Pada tahun 1980 senyawa-senyawa fluorida 

seperti sodium fluorida, sodium monofluorophospat, dan amino fluorida 

dikomposisikan dengan hampir semua pasta gigi yang diperdagangkan di 

seluruh dunia. Rata-rata terdapat 1-1,5 mg senyawa fluorida di dalam 1 gr pasta 

gigi yang diperjualbelikan.
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Pemakaian pasta gigi berfluorida pada anak pra sekolah (usia 3-6 tahun) 

harus diawasi dengan ketat karna anak usia prasekolah  belum mampu 

berkumur dengan baik sehingga pasta gigi tersebut cenderung bisa tertelan.
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Tertelannya pasta gigi pada anak merupakan suatu hal yang biasa dan terjadi 

secara terus menerus setiap mereka menyikat gigi. Jumlah pasta gigi yang 

tertelan bervariasi, semakin muda anak tersebut, semakin banyak jumlah pasta 

gigi yang bisa tertelan.
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Prevalensi kejadian dental fluorosis pada anak-anak di United States 

selama 30 tahun ini telah mengalami peningkatan. Hal ini salah satunya 

disebabkan oleh konsumsi susu formula dan penggunaan pasta gigi berfluorida 

yang tidak sengaja tertelan. Berdasarkan data yang berhasil diperoleh oleh 

Erdal dan Buchanan (2004), didapatkan bahwa 57% dari kelebihan fluorida 

dalam tubuh anak disebabkan oleh penggunaan pasta gigi berfluorida.
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 Toksisitas fluorida pada keadaan akut dapat menyebabkan mual, 

muntah, diare, asidosis, dan aritmia, sedangkan toksisitas fluorida pada tahap 

kronik berlangsung secara lambat dan dapat dibagi menjadi 3 tipe : fluorosis 

skeletal (deformitas tulang, kompresi spinal, dan keterbatasan gerak sendi), 

fluorosis gigi, dan fluorisis non-skeletal yang menyerang semua jaringan lunak 

seperti otak, otot, hepar, ginjal, testis, ovum, dan lain-lain.
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 Fluorida berdifusi 

ke dalam membran sel, masuk ke jaringan lunak dan menyebabkan kerusakan 

pada jaringan lunak tersebut.
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Hepar merupakan organ penting di dalam organ tubuh yang berfungi 

sebagai detoksifikasi berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh. Apabila bahan-

bahan toksik dalam parenkim hepar menumpuk, maka lama kelamaan sel 

hepatosit akan rusak, fungsi hepar terganggu, dan dapat menimbulkan kelainan 

klinis. Perubahan histologi yang terjadi tergantung pada dosis zat, jenis zat, 

penyakit lain, lama paparan, dan daya tahan host.
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           Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian tentang 

pengaruh pemberian per oral sodium monofluorofosfat dalam sediaan pasta 



gigi terhadap perubahan histopatologi hepar pada mencit Balb/c usia 3-4 

minggu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian sodium monofluoridaphospat di dalam pasta 

gigi terhadap perubahan histologi hepar mencit Balb/c usia 3-4 minggu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh paparan per oral fluor dosis bertingkat dalam pasta 

gigi terhadap gambaran mikroskopis hepar mencit Balb/c usia 3-4 minggu. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Membuktikan adanya perbedaan antara pengaruh paparan per oral fluor 

dalam pasta gigi sebanyak 0,0073 mgF terhadap gambaran mikroskopis 

hepar mencit Balb/c usia 3-4 minggu dibandingkan dengan kelompok 

kontrol. 

b. Membuktikan adanya perbedaan antar pengaruh paparan per oral fluor 

dalam pasta gigi sebanyak 0,019 mgF terhadap gambaran mikroskopis 

hepar mencit Balb/c usia 3-4 minggu dibandingkan dengan kelompok 

kontrol. 

c. Membuktikan adanya perbedaan antara pengaruh paparan per oral fluor 

dalam pasta gigi sebanyak 0,054 mgF terhadap gambaran mikroskopis 



hepar mencit Balb/c usia 3-4 minggu dibandingkam dengan kelompok 

kontrol. 

d. Membandingkan gambaran mikroskopik hepar mencit Bab/c usia 3-4 

minggu antar kelompok perlakuan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi lembaga kesehatan (Badan Pengawas Obat dan Makanan) 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk BPOM dalam 

mengeluarkan lisensi dosis fluoride yang aman pada pasta gigi anak. 

2. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat 

sebagai acuan dalam pemilihan pasta gigi  berfluorida dengan dosis yang 

aman untuk anak. 

3. Bagi produsen pasta gigi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam pembuatan 

pasta gigi berfluorida dengan dosis optimal. Sehingga dapat menurunkan 

angka kejadian penyakit akibat konsumsi fluorida di masyarakat. 

 

 

 

 

 



1.5 Orisinalitas Penelitian 

Peneliti Judul Tempat, tahun Metode, sampel Kesimpulan 

Ansuman 

Chattopadhya

y et al 

Fluorida-induced 

histopathology 

and synthesis of 

stress protein 

in liver and 

kidney of mice 

 

India, 2010 Experimental, 

32 ekor mencit 

albino jantan 

usia 8 mingggu  

Fluorida dapat 

menginduksi perubahan 

histopatologi pada 

ginjal dan hepar mencit 

 Tabel 1. Orisinalitas penelitian 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ansuman Chattopadhyay dan 

kawan kawan adalah  penelitian ini dilakukan pada mencit balb/c usia 3-4 

minggu, dan fluoride di berikan dalam bentuk pasta gigi  

 

 

 

 

 

 


