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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

 Masa pubertas seorang wanita normal ditandai dengan datangnya 

menstruasi. Siklus menstruasi tergantung dari perubahan kadar estrogen 

sehingga berpengaruh pada siklus reproduksi yang normal.
1
 Susu kedelai, 

merupakan produk minuman yang sering dikonsumsi di Indonesia. Susu 

kedelai selain sebagai alternatif pengganti susu sapi, juga dipercaya 

mempunyai banyak manfaat sehingga untuk batasan dosis dan lamanya 

mengkonsumsi minuman ini sering kali diabaikan oleh masyarakat.
 

Penggunaan susu kedelai dapat berpengaruh dalam peningkatan estrogen, 

hal ini disebabkan karena susu kedelai mengandung isoflavon yang 

merupakan estrogen alami dari tumbuhan. Kandungan isoflavon pada susu 

kedelai juga berpengaruh pada terganggunya sistem hormon endokrin, 

serta memberikan efek campuran antara efek estrogenik dan efek anti-

estrogenik yang mempengaruhi perkembangan organ-organ tubuh, 

terutama dalam perkembangan organ reproduksi, untuk itu perlu adanya 

penelitian mengenai dosis, waktu, dan lama konsumsi dari susu kedelai  

2,3,4 

Ketersediaan kedelai di Indonesia secara rata-rata pada periode 

1993–2016 adalah 9,07 kg/kapita/tahun, pada periode ini ketersediaan 

kedelai tumbuh sekitar 1,67% setiap tahunnya. Produksi kedelai yang 
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cukup melimpah di Indonesia mengakibatkan daya konsumsi masyarakat 

untuk produk kedelai cukup tinggi. Konsumsi produk kedelai masyarakat 

Indonesia mencapai 0,136 kg/minggu.
5,6

  

Kementrian Kesehatan RI memaparkan bahwa presentasi 

perempuan kelompok umur 15-19 tahun di Indonesia, mengalami 

menstruasi tidak teratur sebanyak 11,7% dengan berbagai alasan 

penyebab.
7
 Penggunaan produk kedelai yang dapat mempengaruhi siklus 

menstruasi dan tingginya konsumsi kedelai di masyarakat Indonesia perlu 

adanya tinjauan lebih dalam, dikarenakan siklus menstruasi yang tidak 

teratur menjadi pertanda bahwa seseorang kurang subur (infertil).
8 

Studi 

penelitian Eveline Margo memperoleh hasil bahwa pemberian susu 

formula kacang kedelai (Glycine max) dengan dosis pemberian 5% 

dikalikan BB (gr), diberikan 2 kali sehari selama 21 hari memberikan 

dampak yang cukup signifikan yaitu terjadinya kenaikan kadar estrogen 

pada bayi tikus putih galur Wistar jantan sebesar 48,09%.
9
 Penelitian 

berikutnya Mardiati memaparkan bahwa terjadi penurunan jumlah folikel 

pada kelompok perlakuan yang diberikan tepung kedelai sebesar 0,975 mg 

selama 40 hari dapat menekan perkembangan folikel ovarium. Pengunaan 

produk kedelai dengan takaran 60 gram per hari menyebabkan gangguan 

siklus haid selama sekitar 3 bulan.
10,11  

Kandungan isoflavon dalam kacang kedelai berkisar 2 – 4 mg/g 

kedelai. Makanan dari kedelai seperti tahu, susu kedelai, tepung kedelai 

dan kedelai utuh mempunyai kandungan isoflavon berkisar antara 130 – 
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380 mg/100 gram. Susu kedelai mempunyai dua tipe isoflavon kacang 

kedelai yang dominan, yaitu: genistein (67,1% dari total kadar isoflavon) 

dan daidzein (28,7% dari total isoflavon).
4,12,13 

Isoflavon kedelai dapat 

berikatan dengan RE (Reseptor Estrogen) di hipotalamus mensintesis 

GnRH (Gonadotropin- Releasing Hormone) untuk menstimulus sekresi 

FSH (Follicle Stimulating Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone). 

Hipothalamus dan hipofise mempunyai resptor androgen dan estrogen. 

Efek inhibisi diperantarai oleh estradiol yang dihasilkan dari aromatisasi 

testosteron dapat menyebabkan sekresi FSH dan sekresi LH menurun.  

Genistein selain dapat berikatan dengan RE, dapat berikatan secara aktif 

dengan SHBG (Sex Hormone Binding Globulin), sehingga meningkatkan 

konsentrasi estradiol bebas. Penurunan FSH dan LH dapat menyebabkan 

gangguan dalam siklus menstruasi terutama pada fase folikular dan 

ovulasi, jika fase folikular terganggu maka siklus menstruasi akan menjadi 

tidak teratur 
1,14,15

 

Penelitian Strom BL et al yang dilakukan di Iowa, dengan 

perlakuan pemberian susu formula kedelai dan susu sapi formula pada 

sampel penelitian mengungkapkan bahwa kelompok sampel yang 

diberikan susu formula kedelai mengalami durasi menstruasi yang lebih 

panjang selama menstruasi.
16 

Perdarahan vagina episodik seperti 

perdarahan menstruasi tidak terjadi pada mencit betina. Mencit betina akan 

mengalami ovulasi spontan dengan daur estrus, proses endokrin yang 

mendasari dan siklus di ovarium pada prinsipnya sama seperti proses daur 
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menstruasi, sehingga proses menstruasi yang terjadi pada manusia sama 

hal nya dengan siklus estrus yang terjadi pada mencit betina.
17  

Takaran 

dosis dan lama waktu mengkonsumsi susu kedelai yang aman dan benar 

belum diketahui secara pasti, karena itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai efek dari susu kedelai tersebut menggunakan sampel 

mencit betina dengan mengukur kadar hormon estrogen jenis estradiol dan 

ukuran diameter folikel antral ovarium, agar susu kedelai aman 

dikonsumsi dengan dosis dan lama waktu yang benar tanpa harus 

menimbulkan efek samping. 

 

1. 2. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah penelitian: 

Apakah dosis dan lama pemberian susu kedelai berpengaruh terhadap 

kadar estradiol dan diameter folikel antral mencit ? 

 

1. 3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian susu kedelai terhadap 

kadar estradiol dan diameter folikel antral mencit. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengaruh dosis dan lama pemberian susu 

kedelai terhadap kadar estradiol mencit. 
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2. Untuk menganalisa pengaruh dosis dan lama pemberian susu 

kedelai terhadap diameter folikel antral mencit. 

3. Untuk mengetahui korelasi antara kadar estradiol dengan 

ukuran diameter folikel antral mencit  

1. 4. Originalitas Penelitian 

Penelitian ini berjudul ” Pengaruh Pemberian Susu Kedelai Terhadap 

Kadar Estradiol dan Diameter Folikel Antral Ovarium.” Penelitian yang 

digunakan yaitu experimental dengan rancangan post test only control 

group design, yang dilakukan selama satu bulan. Penelitian penunjang 

yang telah ditemukan peneliti antara lain: 
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Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 

1. Eveline Margo 

(2015) 

Pemberian Susu 

Formula Kacang 

Kedelai ( 

Glycine max) 

Meningkatkan 

Kadar Hormon 

Estrogen dan 

Menurunkan 

Kadar Hormon 

Testosteron 

pada Bayi Tikus 

Putih Galur 

Wistar (Rattus 

norvegicus) 

Jatan 

Pemberian susu formula kacang 

kedelai (Glycine max) memberikan 

dampak yang cukup signifikan 

yaitu terjadinya kenaikan kadar 

estrogen pada bayi tikus putih galur 

Wistar jantan sebesar 48,09%.  

 

2. Strom BL, 

Schinnar R, 

Ziegler EE, 

Barnhart KT, 

Sammel MD, 

Macones GA, 

Stallings VA, 

Drulis JM, 

Nelson SE, 

Hanson SA. 

(2001) 

Exposure to soy-

based formula in 

infancy and 

endocrinological 

and reproductive 

outcomes in 

young adulthood  

Perempuan yang telah diberi susu 

formula kedelai melaporkan 

durasi sedikit lebih panjang pada  

perdarahan menstruasi ( rata-rata 

perbedaan yang disesuaikan, 0,37 

hari)  

 

 

 

3 Siti 

Muflichatun 

Mardiati, 

Agung Janika 

Sitasiwi. 

(2008) 

Korelasi Jumlah 

Folikel Ovarium 

dengan 

Konsentrasi 

Hormon 

Estrogen Mencit 

(Mus musculus) 

setelah 

Konsumsi 

Harian Tepung 

Kedelai selama 

40 Hari 

 

Penurunan jumlah folikel pada 

kelompok perlakuan memberikan 

hasil bahwa pemberian tepung 

kedelai dosis 0,975 mg selama 40 

hari dapat menekan 

perkembangan folikel ovarium 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strom%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11497534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schinnar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11497534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ziegler%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11497534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barnhart%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11497534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sammel%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11497534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macones%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11497534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stallings%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11497534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drulis%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11497534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nelson%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11497534
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanson%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11497534
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1. 5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Ilmiah 

1. Untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai pengaruh dosis 

dan lama pemberian susu kedelai terhadap kadar estradiol 

mencit betina 

2. Untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai pengaruh dosis 

dan lama pemberian susu kedelai terhadap histologi folikel 

antral ovarium mencit betina. 

3. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut pada manusia untuk 

mengetahui dosis dan lama konsumsi susu kedelai yang aman 

tanpa menimbulkan efek samping. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menjadi dasar pengkajian ulang bagi masyarakat 

luas, apabila diketahui pemberian susu kedelai meningkatkan kadar 

estradiol dan mempengaruhi perkembangan folikel antral ovarium 

sehingga dapat berpengaruh pada siklus menstruasi pada wanita, 

terutama pada fase reproduksi. 

 


