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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Soda pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Joseph 

Priestley pada tahun 1770, yaitu ketika ia berusaha mencampurkan air destilasi 

dengan gas CO2.   

Air soda memiliki rumus kimia H2CO3. Untuk membuat air soda, komponen 

yang paling penting adalah air dan gas.  Air soda memang dibuat dengan 

melarutkan gas CO2 ke dalam air.  Di Indonesia dikenal dengan nama softdrink 

sejak seabad yang lalu telah menjadi minuman ringan paling populer di Amerika 

Serikat mengungguli minuman lainnya seperti kopi, teh, dan jus.  Demikian juga 

di Indonesia, popularitas minuman yang notabene “made in America” ini terus 

meningkat. Di setiap restoran, depot, warung, bahkan pedagang kaki lima selalu 

menyediakan minuman berkarbonasi ini. Banyak produk telah kita kenal salah 

satunya karena promosinya yang gencar di media massa seperti Coca-Cola, Fanta, 

Sprite, Pepsi, 7-up, dan sebagainya (BPOM, 2004). 

Minuman ini banyak disukai karena rasanya yang nikmat, siap saji dan sangat 

memenuhi selera bagi mereka yang sedang dahaga, terutama setelah berolahraga 

dan bekerja berat.  Suatu hal yang wajar jika minuman ini disukai karena iklim 

kita yang tropis lembab dengan suhu udara yang cukup tinggi, sama dengan iklim 

tempat pertama kali ditemukannya pembuatan softdrink ini di Amerika Serikat 
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bagian selatan yang beriklim tropis, yaitu negara bagian Georgia dan South 

Carolina. 

Di lain pihak makin banyak penyakit yang diderita masyarakat yang secara 

langsung maupun tidak menuding konsumsi softdrink sebagai penyebabnya, 

seperti obesitas (kelebihan berat badan) terutama pada anak-anak, kerusakan / 

karies gigi dan bahkan diabetes. Untuk itu pengetahuan tentang apa itu softdrink 

sangat penting artinya, terutama bagi orang tua yang suka memanjakan anak-

anaknya dengan membelikan softdrink sebagai minuman sehari-hari (BPOM, 

2004). 

Derajat keasaman (pH) pada minuman bersoda seperti Pepsi Cola dan Coca 

Cola mencapai 3-4 (sangat asam), yang dengan pH tersebut, cukup untuk 

meluruhkan gigi dan tulang bersamaan dengan berjalannya waktu. Tubuh kita 

berhenti membangun tulang setelah usia 30 tahun, dan mulai luluh dengan 

persentase 8-18% tiap tahunnya sesuai dengan tingkat keasaman yang kita 

konsumsi (persentase keasaman tidak didasarkan pada rasa makanan, tetapi pada 

persentase kandungan potassium, chlor, magnesium dan senyawa-senyawa fosfor 

yang lain) („American Journal of Epidemiology’). 

Kerusakan mukosa lambung dapat dikarenakan adanya bahan kimia salah 

satunya minuman berkarbonasi yang bersifat asam yang masuk ke dalam tubuh 

dan dapat menurunkan fungsi mukosa lambung  yang lama kalamaan dapat 

menimbulkan kerusakan mukosa lambung yang secara histologi ditandai dengan 

adanya erosi, hiperemia, dan penipisan mukosa lambung. 

Berdasarkan data diatas, maka peneliti akan mencoba untuk meneliti tentang 

pengaruh pemberian minuman berkarbonasi peroral terhadap  mukosa lambung. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Apakah pemberian minuman berkarbonasi berpengaruh terhadap mukosa 

lambung  pada Rattus norvegicus strain wistar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membuktikan adanya pengaruh minuman berkarbonasi terhadap  mukosa 

lambung pada Rattus norvegicus strain wistar. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Membuktikan adanya gambaran hiperemis  mukosa lambung pada 

pemberian minuman berkarbonasi peroral Rattus norvegicus strain 

wistar. 

2. Membuktikan adanya erosi mukosa lambung  pada pemberian minuman 

berkarbonasi Rattus norvegicus strain wistar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui bahaya minuman 

berkarbonasi yang terkandung dalam minuman. 

1.4.2 Manfaat Institusi 

1. FK-UMM: Agar dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan agar lebih selektif mengawasi  

kandungan minuman berkarbonasi pada minuman ringan (soft drink) 

terhadap kesehatan tubuh. 

 


