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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Preparasi saluran akar merupakan salah satu tahapan terpenting dalam 

perawatan saluran akar. Prinsip preparasi adalah untuk membersihkan saluran 

akar dari jaringan nekrotik maupun jaringan vital dan dentin yang terinfeksi, serta 

untuk membentuk dinding saluran akar sebelum dilakukan pengisian. Prosedur 

mekanis dengan menggunakan alat endodontik saja tidak cukup untuk 

membersihkan saluran akar secara menyeluruh sehingga diperlukan juga tindakan 

irigasi. Dalam melakukan preparasi saluran akar, prosedur mekanis dan desinfeksi 

kimiawi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, umumnya disebut 

sebagai preparasi biomekanis atau kemomekanis (Carrotte, 2004; Hulsmann, 

2005). 

Pada saat preparasi saluran akar, alat endodontik yang bergesekan dengan 

dinding saluran akar dapat membentuk lapisan debris yang mengandung partikel 

organik maupun anorganik, seperti jaringan nekrotik, dentin, sisa jaringan pulpa, 

sisa odontoblas, dan mikroorganisme (Zehnder, 2006; Torabinejad, 2011). Debris 

yang tertinggal dapat melindungi biofilm yang melekat pada dinding saluran akar 

sehingga dapat menjadi tempat pertumbuhan yang baik bagi bakteri. Selain itu, 

debris juga mengurangi perlekatan bahan pengisi saluran akar pada dentin 

sehingga menyebabkan terjadinya microleakage. Oleh karena keberadaan debris 

dapat menjadi penyebab kegagalan perawatan saluran akar, maka debris harus 

dapat dibersihkan dari saluran akar atau dilarutkan (Zehnder, 2006; Wintarsih, 

2009). 
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Selama dan sesudah preparasi saluran akar, tindakan irigasi harus 

dilakukan. Tujuan utama irigasi adalah untuk membersihkan debris dan 

mikroorganisme dari saluran akar melalui mekanisme flushing (Haapasalo et al., 

2010). Bahan irigasi yang ideal seharusnya memiliki kemampuan melarutkan 

smear layer, bersifat antibakteri, non-karsinogen, non-toksik, non-antigenik, tidak 

memiliki efek samping pada dentin atau tidak mempengaruhi sealing dari bahan 

pengisi, harga ekonomis, mudah digunakan, dan tidak menyebabkan perubahan 

warna gigi (Torabinejad, 2011).  

Salah satu bahan irigasi saluran akar yang paling umum dan sering 

digunakan hingga saat ini adalah natrium hipoklorit (NaOCl) 2,5%. Larutan ini 

relatif murah, mudah didapat, bersifat bakterisidal, virusidal, mampu melarutkan 

protein, dan viskositas rendah. NaOCl bereaksi dengan asam amino dan asam 

lemak sehingga terjadi penguraian jaringan organik (Spencer et al., 2007). Reaksi 

saponifikasi dari NaOCl yaitu melalui degradasi asam lemak menjadi garam asam 

lemak dan gliserol sehingga tegangan permukaan turun. Selain itu, larutan NaOCl 

mampu menetralisasi asam amino dan mengubahnya menjadi air dan garam 

(Estrela et al., 2002). 

Konsentrasi larutan NaOCl yang digunakan bervariasi, mulai dari 0,5% 

hingga 5,25%. Menaikkan konsentrasi larutan NaOCl akan meningkatkan 

kemampuannya dalam menguraikan jaringan dan daya antibakteri, tetapi juga 

akan meningkatkan sifat toksisitasnya (Torabinejad, 2011). Konsentrasi NaOCl 

0,5% memiliki toksisitas yang rendah, tetapi membutuhkan waktu yang lebih 

lama dalam melarutkan jaringan organik. Konsentrasi NaOCl 5,25% memiliki 

kemampuan melarutkan jaringan yang lebih baik, tetapi sifat toksiknya juga lebih 
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tinggi. Oleh karena itu, NaOCl 2,5% dianggap sebagai konsentrasi yang baik dan 

paling seimbang diantara 0,5% dan 5,25% (Aubut et al., 2010; Marion et al., 

2012). 

NaOCl memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangannya, yaitu 

tidak mampu menghilangkan seluruh smear layer. Hal ini dikarenakan NaOCl 

hanya bekerja pada jaringan organik, seperti melarutkan jaringan nekrotik, sisa 

jaringan pulpa, dan kolagen, yang merupakan komponen organik utama pada 

dentin (Haapasalo et al., 2010). Kerugian lain dari NaOCl, yaitu bersifat 

sitotoksik dan dekstruktif jika berkontak dengan jaringan lunak yang vital, tidak 

mampu membunuh semua bakteri, menyebabkan perubahan karakteristik dentin, 

bau dan rasa tidak enak, korosif pada objek logam (Torabinejad, 2011). 

Saat ini, istilah back to nature sering digunakan. Masyarakat mulai 

menggunakan produk alam sebagai alternatif pengobatan karena obat herbal 

secara umum lebih aman digunakan dan memiliki efek samping yang lebih kecil 

(Sari, 2006). Penggunaan produk herbal banyak juga digunakan dalam bidang 

endodontik, seperti sebagai bahan irigasi saluran akar. Hal ini dikarenakan 

alternatif herbal tersedia dengan mudah, murah, shelf life lebih baik, dan toksisitas 

rendah (Jain & Ranjan, 2014). 

Manggis (Garcinia mangostana Linn) merupakan salah satu tanaman yang 

banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, dikenal sebagai 

Queen of Tropical Fruits. Manggis merupakan tanaman fungsional karena 

sebagian besar dari tanaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obat (Pasaribu et 

al., 2012). Ekstrak kulit manggis telah terbukti memiliki aktivitas farmakologi, 
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yaitu sebagai antibakteri, antifungi, antivirus, anti-inflamasi, antioksidan, dan 

lain-lain (Chaverri et al., 2008).  

Ekstrak kulit manggis mengandung berbagai senyawa, seperti saponin, 

steroid / triterpenoid, xanthone, flavonoid, tanin, alkaloid (Poeloengan & 

Praptiwi, 2010). Saponin merupakan deterjen alami, yang memiliki nukleus larut 

lemak, dengan struktur steroid atau triterpenoid, dan dengan satu atau lebih rantai 

karbohidrat yang larut air (Cheeke, 2000). Adanya kedua komponen yang larut 

lemak dan larut air tersebut, membuat saponin memiliki sifat sebagai surfaktan. 

Saponin mampu menurunkan tegangan permukaan dinding saluran akar sehingga 

debris dentin, partikel organik, dan anorganik pada dinding saluran akar dapat 

dilarutkan (Pangabdian et al., 2012). 

Beberapa penelitian mengenai potensi ekstrak kulit manggis sebagai bahan 

irigasi saluran akar telah dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Ramayanti (2014), konsentrasi efektif ekstrak kulit manggis untuk membersihkan 

dinding saluran akar adalah 400ug/ml. Menurut Dinari et al. (2014), ekstrak kulit 

manggis juga diketahui lebih efektif membersihkan saluran akar dibandingkan 

chlorhexidin gluconate 0,2%. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin membandingkan ekstrak 

kulit manggis dengan NaOCl 2,5% terhadap kebersihan dinding saluran akar. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan ekstrak kulit manggis dengan NaOCl 2,5% 

terhadap kebersihan dinding saluran akar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan ekstrak kulit manggis 

dengan NaOCl 2,5% terhadap kebersihan dinding saluran akar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi dan mencari alternatif bahan alami untuk 

digunakan dalam bidang kedokteran gigi, melalui perbandingan antara ekstrak 

kulit manggis dengan NaOCl 2,5% sebagai bahan irigasi saluran akar. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN BAHAN IRIGASI ... CORNELIA MELINDA ADI SANTOSO




