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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perawatan endodontik adalah prosedur untuk mempertahankan gigi selama 

mungkin dalam rongga mulut yang terdiri dari tiga tahap, yaitu preparasi, 

sterilisasi, dan obturasi. Perawatan saluran akar terdiri dari membersihkan 

(cleaning) dan membentuk (shaping) saluran akar dengan file, baik manual atau 

dengan bantuan motor; desinfeksi saluran akar; dan kemudian obturasi saluran 

akar (Ingle, 2009).  

Alasan utama pelaksanaan irigasi saluran akar adalah untuk membersihkan 

saluran akar sebelum dilakukan obturasi. Kebersihan tersebut berupa eliminasi 

mikroorganisme dan komponen organik (Carter, 2012). Tahapan preparasi saluran 

akar dapat menimbulkan terbentuknya smear layer. Smear layer merupakan 

penumpukan debris dentin anorganik dan bahan organik yang terdiri dari jaringan 

pulpa, proses dentinoblas, dan sel darah di dinding saluran akar sehingga 

menyumbat tubulus dentin. Berdasarkan penelitian Shahravan et al. (2007), 

41,5% peneliti mendukung tindakan pembersihan smear layer karena dapat 

menghalangi kontak bahan pengisi dengan dinding saluran akar dan debris 

organik pada smear layer  dapat menjadi media pertumbuhan bakteri (Torabinejad 

& Walton, 2009).  

Debris saluran akar adalah akumulasi fragmen yang tidak dikehendaki 

yang dalam hal ini adalah berupa serpihan hasil preparasi saluran akar (Harty, 

1995). Debris dibagi menjadi dua macam yaitu debris organik dan anorganik. 

Debris  organik  terdiri  dari serabut  kolagen  dan  berbagai  macam  protein  yang 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN KEBERSIHAN ... ANIS SAKINAH



2 

 

terkandung dalam dentin saluran akar serta sisa jaringan pulpa, sedangkan debris 

anorganik adalah serpihan dentin dan bahan anorganik dari gigi yaitu 

hidroksiapatit. 

Bahan irigasi saluran akar yang secara umum digunakan adalah natrium 

hipoklorit (NaOCl), klorheksidin glukonat, hidrogen peroksida dan asam etilen 

diamin tetra asetat (EDTA) (Glassman, 2013). Di antara berbagai macam bahan 

irigasi yang telah disebutkan, bahan irigasi yang paling efektif dan sering 

digunakan adalah NaOCl. Bahan tersebut memiliki kemampuan untuk melarutkan 

jaringan nekrotik dan komponen organik dari smear layer. Bahan tersebut juga 

membunuh bakteri patogen endodontik yang berbentuk biofilm. NaOCl 

dilaporkan dapat menginaktivasi endotoksin (Zehnder, 2006). 

NaOCl secara luas digunakan karena mudah didapatkan, tersedia dalam 

jumlah besar, memiliki kemampuan antibakteri yang baik, sebagai lubrikan, dan 

pelarut jaringan yang baik. Dalam bentuk yang sering ditemukan, NaOCl 

memiliki pH mendekati 12. Selama perawatan saluran akar, peningkatan pH 

cenderung menciptakan lingkungan mikro yang tidak terlalu ramah terhadap 

bakteri dalam saluran akar (Carter, 2012). Konsentrasi yang direkomendasikan 

dalam penggunaan NaOCl berkisar antara 0,5% hingga 5,25%. Pada umumnya, 

konsentrasi yang paling sering digunakan adalah 2,5%, karena konsentrasi ini 

memiliki kemampuan melarutkan jaringan dan memiliki daya antibiofilm (Chong, 

2010). NaOCl berperan sebagai pelarut bahan organik dan lemak dan 

mengubahnya menjadi garam asam lemak (soap) dan gliserol (alkohol), yang 

dapat menurunkan tegangan permukaan pada reaksi saponifikasi. Kemudian 

reaksi kloraminasi dapat mengganggu metabolisme sel bakteri dengan cara 

menghambat enzim-enzim yang dihasilkan oleh bakteri (Estrela et al., 2002), 

dengan reaksi-reaksi tersebut, NaOCl dapat mengangkat debris organik dan smear  
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layer pada saluran akar.  

Dari berbagai keunggulan yang dimiliki, NaOCl juga memiliki beberapa 

kekurangan. NaOCl memiliki efek toksik pada jaringan, dan dapat menyebabkan 

reaksi alergi (Estrela et al., 2002). NaOCl dapat merusak seluruh jaringan hidup 

kecuali epitel berkeratin. NaOCl bersifat basa kuat dan korosif terhadap logam 

sehingga dapat merusak instrumen yang digunakan, hipertonik dan rasa yang tidak 

nyaman (Clarkson & Moule, 1998). NaOCl tidak dapat melarutkan partikel dentin 

anorganik dan tidak dapat mencegah pembentukan smear layer selama 

instrumentasi (Glassman, 2013). Larutan NaOCl yang menekan ke jaringan 

periapikal menyebabkan rasa sakit yang sangat dan pembengkakan spontan 

(Carter, 2012). 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang 

kaya, termasuk tumbuhan obat. Penggunaan obat tradisional dinilai memiliki efek 

samping lebih kecil dibandingkan dengan obat yang berasal dari bahan kimia.  

Buah manggis memiliki nama latin Garcinia mangostana L. Buah 

manggis banyak dimanfaatkan untuk mengatasi diare, radang amandel, keputihan, 

disentri dan sakit gigi. Seluruh bagian tumbuhan manggis menyimpan potensi 

yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia salah satunya adalah kulit buah 

manggis yang justru terbuang dan tidak ikut dikonsumsi. Kulit buah manggis 

dapat digunakan sebagai obat untuk sariawan, disentri, diare dan asam urat 

(Anjelita, 2011). Menurut penelitian Windarini et al.. ekstrak metanol kulit buah 

manggis (Garcinia mangostana L.) mengandung senyawa saponin, triterpenoid, 

tanin dan polifenol, flavonoid serta alkaloid (Windari et al., 2013). 

Saponin dalam kulit manggis terdapat sekitar 1,82% (Servy et al., 2014). 

Saponin mempunyai sifat sebagai surfaktan dan sering disebut sebagai deterjen 

alam. Sifat surfaktan disebabkan karena gugus non gula saponin atau biasa disebut  
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sapogenin yang memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik yang mampu menurunkan 

tegangan permukaan dengan fungsi sebagai deterjen, pengemulsi, pembasah dan 

berbusa, sehingga dapat melarutkan kotoran berupa debris organik dan anorganik 

dentin (Üstündağ & Mazza, 2007). Saponin juga dapat membersihkan 

mikroorganisme pada saluran akar dengan fungsi sebagai antibakteri dengan cara 

mengikat lipid pada membran sel bakteri dan merusak membran sel bakteri 

(Madland, 2013). 

Pada penelitian sebelumnya tentang efektifitas ekstrak kulit manggis 

terhadap kebersihan saluran akar, dilakukan penelitian menggunakan tiga 

konsentrasi ekstrak kulit manggis (200µg/ml, 300µg/ml, dan 400µg/ml). Hasil 

penelitian menyebutkan bahwa ekstrak kulit manggis pada konsentrasi 400µg/ml 

efektif membersihkan dinding saluran akar dibandingkan dengan ekstrak kulit 

manggis lainnya ditunjukkan dengan banyaknya tubuli dentin yang terbuka 

dibandingkan irigasi menggunakan konsentrasi 200µg/ml  dan 300µg/ml. Ekstrak 

kulit manggis dapat efektif membersihkan saluran akar karena terdapat kandungan 

saponin yang bekerja sebagai surfaktan dan dapat membersihkan kotoran organik 

dan anorganik saluran akar. (Farina et al., 2014). Belum ada penelitian yang 

menguji tentang bahan aktif saponin ekstrak kulit manggis terhadap kebersihan 

dinding saluran akar. Oleh karena itu, dalam penelitian ini membahas lebih detail 

keefektifan saponin ekstrak kulit manggis dalam membersihkan dinding saluran 

akar dan dibandingkan dengan NaOCl, yaitu bahan irigasi yang secara luas telah 

digunakan dibidang endodontik.  

Penelitian pendahuluan telah dilakukan untuk menguji konsentrasi yang 

efektif saponin ekstrak kulit manggis sebagai bahan irigasi saluran akar. 

Konsentrasi yang digunakan adalah 0,032%, 0,016%, 0,008%, 0,004%, dan 

0,002%.  Konsentrasi   yang   digunakan   sebagai  acuan  uji  pendahuluan  adalah  
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0,008% yang merupakan konsentrasi efektif saponin ekstrak buah lerak sebagai 

bahan irigasi saluran akar. Menurut penelitian tersebut terbukti bahwa saponin 

ekstrak buah lerak dengan konsentrasi 0,008% lebih baik dalam membersihkan 

debris saluran akar dibandingkan dengan NaOCl (5%) (Yanti, 1998). Penelitian 

tersebut dijadikan acuan karena 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 triterpenoid pentasiklik (Troy, 2006). Hasil 

dari uji pendahuluan adalah, saponin ekstrak kulit manggis dengan konsentrasi 

0,002% lebih baik dalam membersihkan debris saluran akar dibandingkan dengan 

konsentrasi lainnya (0,004%, 0,008%, 0,016%, dan 0,032%). Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini digunakan saponin ekstrak kulit manggis dengan konsentrasi 

0,002% sebagai pembanding NaOCl 2,5%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan ilmiah pengembangan Saponin ekstrak kulit manggis yang dapat 

berguna di bidang endodontik.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah irigasi saluran akar dengan Saponin ekstrak kulit manggis lebih 

bersih dibanding dengan NaOCl 2,5 %? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan kebersihan dinding saluran akar dengan irigasi 

menggunakan bahan NaOCl dan Saponin kulit manggis. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membandingkan kebersihan dinding saluran akar setelah diirigasi dengan 

bahan Saponin ekstrak kulit manggis 0,002% dan NaOCl 2,5%. 
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2. Mengetahui keefektifan Saponin ekstrak kulit manggis 0,002% sebagai 

bahan irigasi saluran akar dibandingkan dengan NaOCl 2,5 %. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberi gambaran suatu inovasi pembuatan bahan irigasi saluran akar 

dengan menggunakan bahan alami ekstrak kulit manggis. 

2. Mengurangi terjadinya kegagalan perawatan saluran akar akibat 

ketidakefektifan bahan irigasi saluran akar. 

3. Meningkatkan pembubidayaan kulit buah manggis yang sering terbuang 

dan tidak digunakan oleh masyarakat. 
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