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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Irigasi merupakan tahapan penting pada proses preparasi saluran akar 

(Mishra, 2012) karena anatomi yang kompleks pada sistem saluran akar tidak 

dapat dibersihkan hanya dengan preparasi mekanik (Fouad, 2009). Irigasi pada 

sistem saluran akar bermanfaat untuk menghilangkan debris, lubrikasi, 

menghancurkan mikroba, melarutkan jaringan dan membantu membersihkan area 

yang tidak mampu dijangkan saat pembersihan mekanik (Mishra, 2012). 

Debris terbentuk setelah ada interaksi antara instrumen saluran akar dan 

dinding saluran akar (Kocani, 2012). Debris merupakan lapisan yang melapisi 

permukaan jaringan kalsifikasi ketika jaringan tersebut dipreparasi menggunakan 

instrumen dental atau rotary bur (Wonder, 2009). 

Ketika dentin dipotong atau dipreparasi, sejumlah debris masuk kedalam 

tubulus dentin. Debris ini kemudian melapisi permukaan dinding saluran akar dan 

sukar dibersihkan (Fouad, 2009).  

Debris saluran akar merupakan fragmen yang tidak dikehendaki berupa 

serpihan hasil preparasi saluran akar. Komposisi debris mencerminkan komposisi 

permukaan yang dipreparasi (Wonder, 2009). Debris mengandung senyawa 

anorganik dan organik yang terdiri dari fragmen odontoblast, mikroorganisme dan 

debris nekrotik (Mishra,2012). Terdapat dua macam debris, yaitu debris organik 

dan debris anorganik. Debris anorganik terdiri dari serpihan dentin dan debris 
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organik terdiri dari residu jaringan pulpa vital atau nekrotik yang menempel pada 

dinding saluran akar (Singh, 2010). 

Adanya debris mencegah penetrasi medikamen saluran akar memasuki 

sistem kompleks saluran akar yang irregular, mencegah adaptasi bahan pengisian 

saluran akar terhadap permukaan dinding saluran akar yang telah dipreparasi 

(Mishra, 2012) dan juga dapat menutup jalan masuk ke tubuli dentin sehingga 

memberi perlindungan bagi bakteri (Ramayanti, 2014). 

Penghapusan debris diperlukan untuk mencapai kebersihan sistem saluran 

akar. Dengan bersihnya saluran akar memungkinkan penetrasi bahan pengisian 

yang lebih baik pada tubulus dentin yang terbuka dan membantu adaptasi bahan 

pengisian saluran akar terhadap dinding saluran yang telah dipreparasi (Mahajan, 

2010). 

Bahan irigasi yang paling sering digunakan adalah 

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 17 % (Fouad, 2009) dan pada 

konsentrasi ini EDTA  dikatakan paling efektif dalam membersihkan saluran akar 

(Rhodes, 2006). EDTA sering digunakan sebagai larutan irigasi karena dapat 

melunakkan dan membersihkan bagian anorganik pada debris. (Kocani, 2012). 

EDTA tidak bersifat sebagai antibakteri, dan tidak dapat melarutkan jaringan 

nekrotik (Ford, 2002). EDTA memiliki kekurangan dalam hal kecepatan kerja, 

kemampuan antibakteri, biokompatibilitas, dan sifat erosif yang dimilikinya 

(Putri, 2014). 

Buah manggis memiliki nama latin Garcinia mangostana. Pada kulit 

manggis terdapat berbagai komponen kimia alkaloid, saponin, tannin, fenolik, 

flavonoid, triterpenoid, steroid dan glikosida (Poeloengan, 2010). 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Ramayanti (2014), ekstrak kulit 

manggis terbukti dapat membersihkan dinding saluran akar pada konsentrasi 400 

µg/ml. Salah satu kandungannya yaitu saponin dapat berperan sebagai surfaktan. 

Surfaktan ini memiliki gugus polar dan gugus non polar. Gugus polar merupakan 

komponen yang terbanyak sehingga akan diserap lebih banyak oleh air. Proses ini 

menyebabkan menurunnya tegangan permukaan pada saluran akar. Selain itu 

gugus polar larut dalam air sehingga mudah mengikat debris. Sedangkan gugus 

non polar akan membelah partikel debris menjadi lebih kecil dan akan 

membentuk emulsi sehingga mudah dipisahkan. Proses diatas tersebut 

menyebabkan debris dapat larut. Surfaktan dapat mengangkat debris dentin, 

material organik, material anorganik, dan mikoroorganisme. Debris akan 

berkurang dan tercapailah kebersihan saluran akar (Ramayanti, 2014).  

Berdasarkan hal diatas peneliti ingin membandingkan uji daya bersih 

saluran akar dengan ekstrak saponin kulit manggis dengan EDTA 17%. Namun 

dari penelitian yang telah diadakan, belum ada penelitian yang menguji bahan 

aktif saponin kulit manggis terhadap kebersihan dinding saluran akar. Oleh karena 

itu pada penelitian ini dilakukan uji pendahuluan terlebih dahulu untuk 

menentukan konsentrasi ekstrak saponin kulit manggis dalam mebersihkan 

saluran akar. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nevi Yanti (1998) didapatkan 

konsentrasi efektif ekstrak saponin Sapindus rarak sebesar 0.008%. Buah lerak 

memiliki saponin jenis triterpenoid pentasiklik. Saponin triterpenoid pentasiklik 

banyak ditemukan pada tanaman dikotiledon, sedangkan buah manggis 

merupakan tanaman dikotiledon, sehingga manggis juga memiliki saponin jenis 
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triterpenoid pentasiklik (Prasetyo, 2011). Konsentrasi ekstrak saponin buah lerak 

pada penelitian tersebut dijadikan acuan pada penelitian pendahuluan. Maka dari 

itu pada penelitian ini dilakukan uji pendahuluan ekstrak saponin kulit manggis 

pada konsentrasi 0.002 %, 0.004%, 0.008%, 0.016%, dan 0.032%. Dari hasil uji 

pendahuluan didapatkan konsentrasi ekstrak saponin kulit manggis yang paling 

bersih dalam membersihkan dinding saluran akar adalah 0.002%. Kemudian pada 

penelitian ini dilakukan uji daya bersih ekstrak saponin kulit manggis 0.002% dan 

EDTA 17%. 

Preparasi dilakukan secara in vitro pada gigi non karies yang telah 

dicabut. Kebersihan saluran akar ini dinilai bersihnya saluran akar dari debris 

dilihat dari skor debris hasil pembacaan photomicrograph melalui metode 

Scanning Electron Microscope (SEM). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada perbedaan kebersihan dinding saluran akar gigi antara EDTA 

17% dan ekstrak saponin kulit manggis 0.002%? 

2. Bagaimana perbedaan kebersihan dinding saluran akar yang diirigasi 

ekstrak saponin kulit manggis 0.002% dan EDTA 17%? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Umum 

Mengetahui perbedaan daya bersih ekstrak saponin kulit manggis 

0.002% dan EDTA 17% terhadap kebersihan dinding saluran akar. 
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1.3.2 Khusus 

Mengetahui daya bersih ekstrak saponin kulit manggis 0.002% 

terhadap kebersihan dinding saluran akar. 

 

1.4 Manfaat 

Penggunaan ekstrak saponin kulit manggis 0.002% sebagai bahan irigasi 

saluran akar. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN BAHAN IRIGASI ... VIERA ANANDA D.S.




