
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia masih merupakan hal yang 

perlu mendapat perhatian serius dari tenaga medis gigi (dokter gigi spesialis, 

dokter gigi). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional Tahun 

2013, menunjukkan prevalensi penduduk dengan permasalahan gigi dan mulut 

dalam 12 bulan terakhir adalah 25,9%, diantaranya terdapat 31,1% yang 

menerima perawatan dan pengobatan dari tenaga medis gigi (dokter gigi spesialis, 

dokter gigi), sedangkan yang tidak dilakukan perawatan sebesar 68,9% (Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, 2013). Menurut Data Kementerian  Kesehatan  2010, menunjukkan 

bahwa prevalensi karies di Indonesia mencapai  60-80% dari populasi. Dari data 

diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kesehatan gigi dan mulut di 

Indonesia masih menjadi permasalahan yang cukup tinggi, sehingga penelitian-

penelitian di bidang kedokteran gigi sangat perlu ditingkatkan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. 

Karies gigi merupakan suatu penyakit infeksi yang terutama mengenai 

jaringan keras gigi, sehingga terjadi kerusakan jaringan keras setempat. Proses 

terjadinya kerusakan pada jaringan keras gigi melalui suatu reaksi kimiawi oleh 

bakteri, dimulai dengan proses kerusakan pada bagian anorganik, kemudian 

berlanjut pada bagian organik (Sabir A. 2005). Bakteri di dalam jaringan karies 
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akan memproduksi toksin yang akan berpenetrasi ke dalam pulpa dan saluran akar 

melalui tubulus dentin. Apabila tidak dilakukan penanganan, maka inflamasi 

pulpa akan bertambah parah dan terjadi perubahan sirkulasi darah di dalam pulpa 

sehingga menyebabkan gigi nekrosis (Walton RE, 2008). Salah satu mikroba pada 

gigi nekrosis yaitu Porphyromonas gingivalis sebesar 4,6% (Abou-Rass M & 

Bogen G, 2008). 

Porphyromonas gingivalis merupakan bakteri berpigmen hitam non-motile 

gram negatif obligat anaerob yang dapat ditemukan di dalam rongga mulut. Salah 

satu faktor virulensi Porphyromonas gingivalis adalah LPS (endotoksin) yang 

berhubungan dalam perusakan jaringan dan penggabungan matriks ekstraselular 

di pulpa dan penyakit periapikal, serta mediator penyebab rasa sakit akibat 

bradikinin yang distimulasi oleh Porphyromonas gingivalis (Gomes, 2004; 

Narayanan, 2010). Hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam perawatan 

saluran akar karena bakteri ini dapat membentuk biofilm sebagai pertahanan 

mikroorganisme terhadap antibiotik dan respon imun (Noguchi, 2005). 

Biofilm merupakan suatu agregat mikroba sejenis maupun berbeda jenis 

yang melekat pada permukaan substrat biologis maupun non biologis, dimana satu 

sel dengan sel yang lainnya saling terikat dan melekat pada substrat dengan 

perantaraan suatu matrik extracellular polymeric substance (EPS) (Hall-Stoodley, 

2004). Pembentukan biofilm merupakan mekanisme pertahanan bakteri. Proses 

terbentuknya biofilm dimulai dari tahap perlekatan awal, tahap perlekatan 

permanen, maturasi I, maturasi II, dan tahap dispersi. Pada tahap perlekatan awal 

mikroba melekat pada permukaan benda padat dengan perantara fili (rambut 

halus). Kemudian dilanjutkan dengan tahap pelekatan permanen yaitu mikroba 
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semakin menempel dengan bantuan EPS. Pada tahap maturasi I, terjadi penarikan 

pada bakteri lain membentuk polisakarida ekstraseluler dan sel bakteri terus 

tumbuh dan berkembang. Kemudian dilanjutkan tahap maturasi II. Pada tahap ini, 

bakteri yang terakumulasi membentuk beberapa lapisan. Kemudian dilanjutkan 

dengan tahap terakhir yaitu tahap dispersi yaitu, sebagian bakteri akan menyebar 

dan berkolonisasi di tempat lain (Maier,2009). Bakteri dalam bentuk biofilm 

menunjukkan resistensi yang lebih tinggi terhadap antimikroba dibandingkan 

dengan bentuk planktonik yang bebas. Faktor yang mempengaruhi antara lain 

adanya ekstraseluler polimer matriks secara fisik membatasi difusi agen 

antimikroba, adanya faktor resistensi, seperti enzim penginaktif obat-obatan, oleh 

karena itu, retensi enzim dalam biofilm menguatkan fungsi barrier (Hojo et al., 

2009). Bakteri biofilm memungkinkan untuk bertahan hidup dalam lingkungan 

nutrisi yang rendah pada saluran akar (Shrestha, 2010), sehingga diperlukan suatu 

prosedur kimiawi untuk mengeliminasi biofilm bakteri Porphyromonas gingivalis 

dengan cara irigasi pada perawatan saluran akar. 

Terdapat berbagai macam bahan larutan irigasi yang dipakai dalam 

perawatan saluran akar, terutama yang berbahan dasar kimia. Sodium hipoklorit 

(NaOCl) telah digunakan secara luas sebagai bahan irigasi dalam perawatan 

saluran akar karena kemampuannya dalam melarutkan jaringan dan merupakan 

antimikroba yang cukup efektif (Hulsmann & Rodig, 2009). Sodium hipoklorit 

beraktivitas pada jaringan nekrotik, jaringan vital dan merupakan desinfektan 

dengan kekuatan bakterisidal yang sudah diakui daya antibiofilmnya (Flavio, 

2013). Konsentrasi yang digunakan beragam dari 0,5-7%, namun konsentrasi 

yang paling umum digunakan adalah 2,5%, karena konsentrasi ini dianggap paling 
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aman bagi jaringan. Tetapi pada konsentrasi tertentu dapat bersifat toksik dan 

menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang (Flavio et al., 2013). Bahan irigasi 

lain yang biasa digunakan dalam perawatan saluran akar adalah chlorhexidine 

gluconate. Chlorhexidine gluconate  adalah antiseptik yang mempunyai spektrum 

luas, efektif terhadap bakteri dan jamur. Kuruvilla & Kamath (1998) menyatakan 

bahwa chlorhexidine gluconate  0,2% merupakan bahan antibakteri yang aman 

dan efektif untuk membersihkan kavitas juga sebagai bahan irigasi saluran akar. 

Chlorhexidine digunakan sebagai larutan irigasi saluran akar karena dipandang 

memiliki toksisitas minimal pada sel host, namun chlorhexidine tidak dapat 

melarutkan sisa-sisa jaringan nekrotik dan juga kurang efektif pada bakteri gram 

negatif (Widjiastuti, 2008; Zehnder, 2006). Bakteri yang terdapat pada saluran 

akar sangat bervariasi tetapi yang paling banyak ditemukan adalah bakteri gram 

negatif. Sedangkan chlorhexidine gluconate kurang efektif pada bakteri gram 

negatif oleh karena itu diperlukan suatu bahan  irigasi alternatif dengan 

memanfaatkan bahan alami, salah satunya adalah dengan menggunakan flavonoid 

kulit manggis. 

Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan salah satu buah tropis yang 

telah banyak digunakan sebagai obat tradisional di Asia Tenggara terutama kulit 

buahnya. Kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) mengandung berbagai 

kandungan metabolit sekunder yang memperlihatkan aktivitas biologis tertentu. 

Beberapa penelitian menyebutkan kulit buah manggis memiliki aktivitas 

farmakologi sebagai antioksidan, antikanker, antiinflamasi, antibakteri, antifungi, 

dan lain-lain (Chaverri et al., 2008). Penelitian yang dilakukan Poeloengan dan 

Praptiwi (2010) terhadap kulit buah manggis. menunjukkan adanya senyawa 
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saponin, tanin, xanthone, flavonoid. Beberapa komponen aktif dari kulit buah 

manggis yang mampu digunakan sebagai antibiofilm salah satunya adalah 

flavonoid. 

Flavonoid  adalah suatu kelompok senyawa fenol terbesar yang ditemukan 

di alam yang mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon, 

dimana dua cincin benzene ( ) terikat pada suatu rantai propane ( ) sehingga 

membentuk sutu susunan ( ) dan menghasilkan tiga jenis struktur (Waji 

R & Sugrani A, 2009). Pada biofilm, flavonoid bekerja dengan cara mengganggu 

acyl-homoserine lactones (AHLs), sehingga quorum sensing bakteri atau bacteria 

signaling akan terganggu. AHLs merupakan molekul sinyal pada bakteri yang 

berperan dalam pembentukan biofilm (Manner et al., 2013). Selain itu, 

kemampuan senyawa-senyawa flavonoid dalam kelompok fenol membuat enzim 

bakteri menjadi tidak aktif, sehingga menyebabkan aktivitas enzim 

glikosiltransferase yang digunakan bakteri untuk mensintesis sukrosa dalam 

media menjadi glukan. Akibatnya pembentukan biofilm menjadi terhambat karena 

jumlah glukan sebagai media perlekatan bakteri sedikit atau terbatas (Ardani, 

2010). Namun sampai saat ini belum ada penelitian tentang kemampuan flavonoid 

dalam merusak pembentukan biofilm Porphyromonas gingivalis. Berdasarkan  hal  

tersebut,  maka  perlu dilakukan penelitian mengenai daya antibiofilm flavonoid 

kulit manggis terhadap  bakteri Porphyromonas gingivalis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah flavonoid kulit manggis mempunyai daya antibiofilm terhadap 

bakteri Porphyromonas gingivalis? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya antibiofilm 

flavonoid kulit manggis terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori yang 

bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut mengenai daya antibiofilm flavonoid kulit 

manggis terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai 

penggunaan flavonoid kulit manggis yang memiliki daya antibiofilm yang baik 

sebagai alternatif bahan irigasi alami dalam praktek kedokteran gigi khususnya 

perawatan saluran akar gigi. 
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