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1.1 Latar Belakang 

Infertilitas adalah suatu penyakit sistem reproduksi yang ditandai dengan 

tidak terjadinya kehamilan setelah melakukan hubungan seksual selama 12 bulan 

atau lebih (Hochschild dkk, 2009). Kejadian infertilitas semakin tahun semakin 

bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mascarenhas dkk (2012) di 

190 negara maju dan berkembang dari tahun 1990 – 2010 menunjukan 

peningkatan angka infertilitas dari 39,6 juta menjadi 52,6 juta. World Health 

Organization (WHO)  juga memperkirakan sekitar 50 – 80 juta pasangan suami 

istri (1 dari 7 pasangan) mempunyai masalah infertilitas, dan setiap tahun muncul 

sekitar 2 juta pasangan infertil (WHO, 2012). 

Angka kejadian infertilitas di Indonesia setiap tahun meningkat sebanyak    

10 – 15% serta penyebab infertilitas sebanyak 40% berasal dari pria, 40% dari 

wanita, 10% dari pria dan wanita, dan 10% tidak diketahui berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Bennet dkk (2012). 

Infertilitas pada pria dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya 

terjadinya infeksi di sistem reproduksi, merokok, radiasi, temperatur skrotum, 

reactive oxygen species (ROS), obat-obatan, dan bahan-bahan lain yang bersifat 

toksik pada sistem reproduksi (Olayemi, 2010) 

Boraks adalah salah satu bahan yang bersifat toksik bagi sistem reproduksi 

pria karena dapat menghambat  spermatogenesis yang mengakibatkan terjadinya 

infertilitas (PMRA, 2012). Boraks merupakan suatu senyawa yang berbentuk 



2 

 

kristal, warna putih, tidak berbau, larut dalam air dan stabil pada suhu dan tekanan 

normal. Boraks biasanya digunakan untuk pengawet dan anti jamur kayu, sebagai 

antiseptik, dan pembasmi kecoa (Syah, 2005). Namun di negara berkembang 

seperti di Indonesia boraks sering disalahgunakan oleh industri pangan sebagai 

bahan tambahan makanan untuk menambah rasa dan keawetan makanan (Oktavia, 

2012).  

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium pada 3.206 sampel produk Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang diambil dari 866 Sekolah Dasar/ Madrasah 

Ibtidaiyah yang tersebar di 30 kota di Indonesia Selama tahun 2011 diketahui 

bahwa 94 (2,93%) sampel mengandung boraks dan 43 (1,34%) sampel 

mengandung formalin yang terdapat pada mie basah, bakso, kudapan dan 

makanan ringan (BPOM, 2011). YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) 

melalui Warta Konsumen melaporkan, sekitar 86,49 persen sampel mi basah yang 

diambil di Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya mengandung boraks. Lalu 76,9 

persen mi basah mengandung boraks dan formalin secara bersama-sama (YLKI, 

2011).  

Pest Management Regulatory Agency (PMRA) menyatakan bahwa laporan 

untuk sementara target utama pemberian boraks dengan jangka waktu pendek 

adalah organ testis (PMRA, 2012). Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Fukuda, dkk (2000) bahwa dengan pemberian boraks dengan dosis 300 mg/KgBB 

dan 500 mg/KgBB dengan jangka waktu 28 hari pada tikus dapat menimbulkan 

atrofi tubulus seminiferus menyeluruh. 

Berdasarkan uraian tersebut maka mendorong peneliti untuk membuktikan 

adanya pengaruh pemberian boraks peroral sub akut terhadap terjadinya atrofi 
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testis dan pada penelitian ini digunakan hewan coba tikus putih jantan (Rattus 

novergicus strain wistar).  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian boraks peroral sub akut dapat menyebabkan atrofi testis 

tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan pemberian boraks peroral sub akut dapat menyebabkan 

atrofi testis tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar).  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.  Membuktikan pemberian boraks peroral sub akut dapat menurunkan 

diameter testis tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar). 

2. Membuktikan pemberian boraks peroral sub akut dapat menurunkan 

berat testis tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar). 

3.  Membuktikan pemberian boraks peroral sub akut dapat meningkatkan 

jumlah tubulus seminiferus testis tikus putih jantan (Rattus novergicus 

strain wistar).. 

4. Menentukan dosis minimal boraks yang dapat menyebabkan terjadinya 

atrofi testis pada tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademik 

1. Memberikan informasi tentang pengaruh boraks terhadap terjadinya  

atrofi testis tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar). 
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2. Menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pengaruh pemberian boraks peroral terhadap perubahan 

histologi testis lainnya yang mempengaruhi infertilitas. 

1.4.2 Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui lebih jauh 

tentang bahaya mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks terhadap 

terjadinya infertilitas pada pria. 


