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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

FDI World Dental Federation menyatakan bahwa sekitar 90% penduduk 

dunia berisiko mengalami penyakit gigi dan mulut, mulai dari karies gigi dan 

penyakit periodontal hingga kanker mulut. Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 

yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan di tahun 2013 prevalensi nasional 

masalah gigi dan mulut adalah 25,9%, dengan prevalensi masalah kesehatan gigi 

dan mulut di Jawa Timur sebesar 28,6%.  Penyakit mulut yang paling sering 

dialami oleh penduduk Indonesia adalah karies gigi dan penyakit periodontal. 

Karies gigi yang tidak terawat akan berlanjut menjadi keradangan pada pulpa 

akibat adanya invasi bakteri.  Keradangan pada pulpa dapat berlanjut menjadi 

nekrosis pulpa yang harus dilakukan perawatan saluran akar. 

Tujuan perawatan saluran akar adalah mengembalikan keadaan gigi yang 

sakit agar dapat diterima secara biologik oleh jaringan sekitarnya sehingga gigi 

dapat dipertahankan selama mungkin didalam mulut. Hal ini berarti gigi tersebut 

tidak menimbulkan keluhan dan dapat berfungsi dengan baik. Perawatan saluran 

akar dapat dibagi atas tiga tahap utama yaitu: preparasi biomekanis saluran akar 

atau pembersihan dan pembentukan (cleaning and shaping), dressing dan obturasi 

saluran akar. Cleaning adalah tindakan pengambilan dan pembersihan seluruh 

jaringan pulpa serta jaringan nekrotik yang dapat memberi kesempatan 

tumbuhnya kuman. Shaping yaitu tindakan pembentukan saluran akar untuk 

persiapan pengisian dengan menggunakan instrumen intrakanal. Pemakaian
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instrumen intrakanal ini dalam preparasi harus disertai dengan tindakan irigasi 

sebab bila tidak disertai irigasi, jaringan dan debris dari sistem saluran akar tidak 

dapat dibersihkan (Grossman, 2010). 

Larutan irigasi saluran akar yang ideal sebaiknya bersifat antibakteri 

spektrum luas, mampu menghilangkan  jaringan nekrotik atau debris, memiliki 

ketegangan permukaan rendah, mampu mensterilisasi saluran akar, 

mencegah/menghilangkan smear layer, menginaktivasi endotoksin serta dapat 

digunakan sebagai pelumas, tidak toksik dan biokompatibel terhadap jaringan 

sekitarnya. Larutan irigasi yang paling baik adalah mempunyai daya antimikroba 

yang maksimal dengan toksisitas yang minimal (Harty, 2011). 

Bahan kimia irigasi yang sering digunakan dalam perawatan saluran akar 

adalah sodium hypochlorite (NaOCl) 2,5% yang memiliki kemampuan sebagai 

anti bakteri dan pelumas yang memudahkan pembersihan jaringan nekrotik. 

Namun, jika sodium hypochlorite berkontak dengan jaringan lunak yang vital 

dapat menjadi sangat sitotoksik, bersifat destruktif jika masuk ke jaringan 

periradikular dapat menyebabkan rasa sakit, perdarahan jaringan periapikal serta 

pembengkakan (Farren, 2008). 

Adanya efek samping bahan kimia irigasi saluran akar seperti sodium 

hypochlorite, maka perlu dipertimbangkan pemilihan bahan alternatif irigasi 

saluran akar dari bahan alam. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan 

sebagai bahan dasar irigasi saluran akar adalah flavonoid. Hasil penelitian secara 

in vitro maupun in vivo flavonoid menunjukkan aktivitas biologis dan 

farmakologis yakni sebagai antioksidan, antiviral, antitumor, antiinflamasi, 
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penghambatan enzim bakteri, antimikroba, serta anti alergi (Cushine and Andrew, 

2005).  

Flavonoid merupakan salah satu senyawa fenol alami yang tersebar luas 

berbagai macam tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang mengandung flavonoid 

ialah kulit buah manggis. Buah manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan 

tanaman tropis yang banyak ditemukan di berbagai negara khusunya hutan tropis 

di Asia Tenggara, terutama Indonesia, Malaysia dan Thailand (Aisha, 2012). Hasil 

penelitian in vitro dan in vivo menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah manggis 

mempunyai kemampuan sebagai antioksidan, antimikroba, sitoprotektif, 

antiinflamasi, antikanker, antitumor, antimalaria, anti-acne, antituberculosis, 

neuroprotektif, antiproliferasi serta antialergi (Ngawhirunpat et al; Palakawong et 

al., 2010). 

Berbagai penelitian ekstrak kulit buah manggis dalam bidang kedokteran 

gigi telah dilakukan dengan hasil bahwa ekstrak kulit buah manggis efektif 

membunuh bakteri penyebab infeksi saluran akar seperti Enterococcus faecalis 

dan Phorphiromonas gingivalis. Ekstrak kulit buah manggis memiliki daya 

antibakterial dalam melawan biofilm Phorphiromonas gingivalis serta efektif 

membersihkan saluran akar dibandingkan dengan 0,2% Chlorhexidine Gluconate 

(Kawilarang; Dinari, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh servy dan 

Hayyu (2013) menunjukkan bahwa kulit manggis memiliki toksisitas yang rendah 

terhadap sel fibroblas pada dosis 800 μg/ml yang diinkubasi selama 24 jam. 

Flavonoid dari ekstrak kulit buah manggis jika digunakan sebagai bahan 

dasar irigasi saluran akar perlu diuji biokompatibilitasnya. Uji biokompatibilitas 

merupakan uji untuk mengetahui toksisitas suatu bahan. Toksisitas suatu bahan 
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salah satunya dilihat dari jumlah sel yang hidup. Untuk menghitung jumlah sel 

yang hidup digunakan uji viabilitas dengan metode MTT Assay menggunakan 

kultur sel fibroblas BHK-21. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian 

untuk mengetahui viabilitas sel fibroblas BHK-21 terhadap flavonoid ekstrak kulit 

buah manggis menggunakan metode MTT Assay.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Pada konsentrasi berapakah flavonoid ekstrak kulit buah manggis 

(Garcinia mangostana L.) dapat mempertahankan viabilitas sel fibroblas 

BHK-21? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui konsentrasi flavonoid ekstrak kulit buah manggis yang 

mampu mempertahankan viabilitas sel fibroblas BHK-21. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Sebagai tambahan bahan alternatif penggunaan herbal untuk bahan 

pengobatan khususnya di bidang konservasi gigi yang dapat mengurangi 

kekhawatiran masyarakat terhadap bahan kimia. 
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