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   BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

    Perawatan gigi sulung  non vital pada anak penting dilakukan sebagai 

upaya untuk mempertahankan sistem stomatognati yang baik sampai dengan gigi 

permanen erupsi. Mempertahankan gigi sulung juga diperlukan untuk 

mempersiapkan ruang bagi gigi permanen agar tumbuh pada tempatnya, sehingga 

diperoleh oklusi normal yang mendukung fungsi bicara, fungsi pengunyahan dan 

kualitas estetik yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mempertahankan gigi sulung non vital ialah melalui pulpektomi (Fidalgo FB et al 

; 2011, Bjerklin et al, 2008). 

    Prinsip perawatan pulpektomi adalah pengangkatan seluruh debris 

organik dan inorganik, serta mikroorganisme dan produk toksiknya dari dalam 

saluran akar. Isi saluran akar gigi non vital merupakan pusat infeksi yang dapat 

mengakibatkan kerusakan jaringan  periapikal. Upaya yang dilakukan untuk 

mengeliminasi bakteri tersebut antara lain melalui debridemen yang adekuat, dan  

penggunaan bahan  irigasi, obat-obat sterilisasi saluran akar serta material pengisi 

saluran akar yang bersifat antibakteri (Gjorgievska E, 2013). 

   Morfologi saluran akar gigi sulung yang  kompleks  membuatnya sulit 

dijangkau untuk mendapatkan pembersihan yang maksimal selama instrumentasi 

dan irigasi sehingga dalam berbagai studi klinis bakteri-bakteri patogen masih 

ditemukan bertahan dalam saluran akar sehingga dapat mengakibatkan kegagalan 

perawatan (Fidalgo FB et al, 2011). Oleh sebab itu dibutuhkan obat-obatan 

intrakanal dengan aktivitas antibakteri untuk mengoptimalkan desinfeksi sistem 
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saluran akar. Kebutuhan obat sterilisasi saluran akar meningkat dengan  

munculnya berbagai kasus infeksi yang resisten terhadap terapi biasa dan 

perawatan saluran akar tidak berhasil menghilangkan rasa nyeri dan eksudasi 

yang terjadi (Ferreira, 2007) 

     Champor Mono Chloro Phenol (CMCP) adalah obat yang  telah lama 

digunakan pada infeksi saluran akar sebagai bahan antibakteri. CMCP terbuat dari 

65% P-chlorophenol dan 35% camphor. Sifat antibakteri ini terkait dengan  

ikatan protein phenol dan dari pelepasan gas klor yang memiliki kemampuan 

penetrasi tinggi pada tubuli dentin. Walaupun aktivitas antibakterinya sangat kuat, 

namun bahan ini memiliki efek yang membahayakan bagi jaringan karena 

sifatnya yang mengiritasi (Gomes, 2002). 

    Penelitian untuk menemukan bahan baru sebagai obat sterilisasi 

saluran akar sangat dibutuhkan  (Ferreira, 2007). Berbagai bahan terus 

dikembangkan untuk medapatkan efek antibakteri yang efektif tanpa mengiritasi. 

Di kedokteran gigi, obat yang berasal dari tanaman telah digunakan sebagai anti 

inflamasi, antibiotik, analgesik dan bahan sedatif (Groppo et al, 2008).  Ekstrak 

bawang putih merupakan bahan yang telah terbukti  memiliki daya antibakteri, 

sehingga dapat dipergunakan  sebagai pilihan bahan dalam  mengembangkan obat 

sterilisasi saluran akar. 

   Bawang putih (Allium sativum) merupakan tanaman yang banyak 

mengandung zat antimikroba. Allicin yang terkandung di dalam bawang putih 

adalah zat aktif yang  memiliki sifat bakterisida. Allicin berperan membunuh baik 

bakteri gram positif maupun gram negatif karena memiliki gugus amino para 
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amino benzoat  (Palungkun dan Budiarti, 2001). Penelitian yang dilakukan oleh 

Barnes dkk (2002) melaporkan dari uji invitro bawang putih terhadap beberapa 

bakteri yang sensitive telah menunjukkan hasil yang signifikan.  

  Penelitian telah membuktikan bawang putih mampu membunuh 

bakteri rongga mulut termasuk yang terdapat di dalam saluran akar. Namun belum 

diketahui bagaimana efektivitasnya jika dibandingkan dengan obat sterilisasi 

saluran akar yang paling kuat antibakterinya dan digunakan saat ini yaitu CMCP. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui daya antibakteri 

ekstrak bawang putih dibandingkan dengan CMCP dalam membunuh bakteri 

yang diisolasi dari saluran akar gigi sulung non vital. 

1.2 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka timbul permasalahan: 

Bagaimana perbandingan daya antibakteri ekstrak bawang putih dan Camphor Mono 

Chloro Phenol (CMCP)  terhadap bakteri saluran akar gigi sulung  non vital?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbandingan daya antibakteri ekstrak bawang putih  dan 

Camphor Mono Chloro Phenol (CMCP)  terhadap bakteri saluran akar gigi 

sulung non vital. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui perbedaan zona hambat ekstrak bawang putih dibandingkan 

CMCP terhadap bakteri saluran akar gigi sulung non vital 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Hasil dari penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang daya antibakteri 

ekstrak bawang putih  dan Champor Mono Chloro Phenol (CMCP) dalam membunuh 

bakteri saluran akar gigi sulung non vital sehingga kedepannya dapat dijadikan acuan 

literatur untuk mengembangkan bahan herbal bawang putih yang dapat dimanfaatkan 

sebagai alternatif obat sterilisasi saluran akar gigi sulung.  
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