
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan restorasi adalah 

ikatan adhesi antara gigi dan bahan restorasi. Jika ikatan adhesi tidak dapat 

dicapai, microleakage yang terdiri dari bakteri, cairan, zat kimia, molekul dan ion 

timbul antara gigi dan restorasi dan dapat berpengaruh buruk pada clinical 

performace dan ketahanan sebuah restorasi (Say, 2004).  Ikatan adhesi antara 

bahan  restorasi dan dentin tidak dapat dicapai karena adanya debris pada dinding 

kavitas (Neri et al., 2011). Debris berasal dari serpihan dentin yang terbentuk dari 

gerakan instrument dan bersama sisa material organik (Teixeira et al., 2005). Oleh 

karena itu, debris harus dihilangkan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

menghilangkan debris yaitu dengan aplikasi bahan pembersih kavitas (cavity 

cleanser). 

Cavity cleanser merupakan larutan yang dapat menghilangkan debris yang 

terbentuk karena preparasi gigi (Hariadi, 2013). Berbagai pembersih kavitas yang 

sering digunakan dalam bidang kedokteran gigi antara lain NaOCl, Klorheksidin, 

dan EDTA yang menunjukkan efektivitas yang beragam. Namun, beberapa 

pembersih kavitas tersebut memiliki kekurangan (Nasution, 2009).  

Efek samping lokal dari pemakaian klorheksidin, yaitu pewarnaan pada 

gigi dan bahan restorasi. NaOCl memiliki kekurangan dalam hal 
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biokompatibilitas, efek antibakteri yang dimilikinya, serta tidak konsisten 

mensterilkan jaringan (Shabahang et al., 2003). EDTA juga memiliki kekurangan 

yaitu dalam hal kecepatan kerja, kemampuan antibakteri, biokompatibilitas, 

kemampuan menghilangkan debris, dan  memiliki sifat erosif. Kombinasi NaOCl 

dan EDTA memiliki kapabilitas tinggi untuk menghilangkan debris, namun 

mengakibatkan peningkatan sifat erosif dan tidak meningkatkan efek antibakteri 

bahkan memperparah efek toksik dari masing-masing bahan tersebut (Ektefale, 

2009). Bahan-bahan pembersih kavitas tersebut tidak memenuhi syarat pembersih 

kavitas yang ideal, yaitu harus memiliki tingkat toksisitas yang rendah atau sama 

sekali tidak memiliki toksisitas terhadap sel pulpa (Hariadi, 2013). Oleh karena 

itu, perlu bahan alternatif sebagai pembersih kavitas gigi yang berasal dari alam. 

Bahan alam, terutama tanaman, telah lama digunakan di bidang kesehatan 

untuk keperluan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pengobatan dengan 

menggunakan tumbuhan obat di Indonesia saat ini lebih digalakkan, baik di 

bidang kedokteran maupun kedokteran gigi, sehingga pemakaian tanaman obat 

berkembang dengan pesat. Pemakaian tanaman sebagai pengobatan, perlu digali 

lebih mendalam yang meliputi sumber daya alam, khususnya sumber daya nabati 

Indonesia, yang dikenal kaya dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. 

Upaya itu dilakukan seiring dengan anjuran pemerintah untuk mengelola dan 

memberdayakan segala sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan 

(Sadono, 2009).  

Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan tumbuhan yang berasal 

dari daerah Asia Tenggara meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand dan Myanmar. 

Manggis merupakan tumbuhan fungsional karena sebagian besar dari tumbuhan 
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tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obat. Akan tetapi, banyak yang tidak 

mengetahui jika kulit buah manggis memiliki khasiat. Kulit buah manggis yang 

selama ini dibuang sebagai limbah setelah habis menyantap daging buah, ternyata 

memiliki segudang manfaat penting bagi kesehatan (Hartanto 2011). 

Kulit buah manggis mengandung beberapa senyawa yang bermanfaat 

diantaranya saponin, xanton, tanin, dan flavonoid (Nugroho, 2008). Saponin kulit 

manggis bersifat sebagai emulgator (detergen) yang dapat melarutkan debris 

organik dan anorganik, bisa menurunkan tegangan permukaan sehingga 

permeabilitas dentin meningkat dan dapat mempermudah penetrasi bahan adhesif 

(Wydia, 2009). Kandungan kulit manggis lainnya, seperti xanton, flavonoid, dan 

tanin juga memiliki sifat antibakteri yang dapat bekerja sinergis dengan saponin 

membersihkan mikroorganisme pada debris kavitas gigi. 

Sampai saat ini, belum ada penelitian tentang ekstrak kulit manggis 

sebagai bahan pembersih kavitas gigi. Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan 

suatu penelitian untuk mengetahui konsentrasi efektif ekstrak kulit manggis 

sebagai bahan pembersih kavitas gigi. Penelitian Ramayanti (2014) menunjukkan 

ekstrak kulit manggis efektif membersihkan dinding saluran akar pada konsentrasi 

400 µg/ml (Ramayanti, 2014) sedangkan penelitian Dinari (2014) menunjukkan 

ekstrak kulit manggis efektif membersihkan dinding saluran akar pada konsentrasi 

600 µg/ml (Dinari, 2014). Berdasarkan penelitian tersebut, konsentrasi yang akan 

diukur adalah 400 µg/ml, 500 µg/ml dan 600 µg/ml. Hasil penelitian diharapkan 

mampu menjadi acuan ilmiah pengembangan ekstrak kulit manggis yang dapat 

berguna di bidang konservasi, yaitu sebagai bahan pembersih kavitas gigi yang 

efektif, mudah diperoleh, aman, dan memiliki harga yang terjangkau. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Berapa konsentrasi efektif ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana L.) 

sebagai bahan pembersih kavitas gigi? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit manggis sebagai bahan 

pembersih kavitas gigi. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Untuk mengukur konsentrasi yang paling efektif dari ekstrak kulit 

manggis dalam membersihkan debris sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pembersih kavitas gigi. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Sebagai pengembangan di bidang konservasi, yaitu sebagai bahan 

pembersih kavitas gigi yang efektif, mudah diperoleh, aman, dan harga 

yang terjangkau. 

2. Memberikan informasi kepada dokter gigi tentang penggunaan ekstrak 

kulit manggis sebagai bahan pembersih kavitas gigi. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEKTIVITAS EKSTRAK KULIT ... SYLVIA PAULINA PANGGONO




