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1.1. Latar Belakang  

Perawatan saluran akar merupakan perawatan yang paling banyak 

dilakukan dalam bidang endodontik. Keberhasilan perawatan saluran akar tidak 

lepas dari pengaruh kebersihan saluran akar dari seluruh mikroorganisme dan 

pencegahan infeksi ulang (Haapasalo et al., 2010). Dinding saluran akar yang 

tidak bersih menjadi tempat perkembangbiakan bakteri, mengurangi perlekatan 

bahan obturasi, meningkatkan celah apikal, dan menyebabkan penyumbatan 

saluran akar (Gutmann, 2011).  

Pembersihan saluran akar secara mekanis saja tidak cukup untuk 

menjadikan saluran akar terbebas dari bakteri (Mohammadi & Abbot, 2009). 

Diperlukan bahan irigasi untuk meminimalisasi adanya bakteri dan membersihkan 

saluran akar dari sisa-sisa jaringan organik. Beberapa contoh bahan irigasi yang 

biasa digunakan adalah sodium hypochlorite (NaOCl), ethylenediamine tetra-

acetic acid (EDTA), hydrogen peroxide (H2O2), dan chlorhexidine gluconate 

(Metzger, 2011). 

Chlorhexidine gluconate merupakan salah satu jenis bahan irigasi saluran 

akar. Chlorhexidine adalah senyawa kationik bis-bi-guanide dengan aktivitas 

antibakteri spektrum luas yang stabil dalam bentuk garam (chlorhexidine 

gluconate) (Garg, 2010). Chlorhexidine gluconate sebagai bahan irigasi saluran 

akar memiliki kekurangan, yakni dapat menimbulkan reaksi alergi pada jaringan, 

dan diskolorisasi gigi (Mohammadi & Abbot, 2009). 
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Chlorhexidine gluconate dengan konsentrasi 2% yang diaplikasikan 

sebagai bahan irigasi subgingiva tidak menghasilkan efek toksik. Diasumsikan 

bahwa efek pada jaringan periapikal akan memiliki toleransi yang sama dengan 

efek pada jaringan gingiva (Jansonne & White, 1994). Hal ini bertentangan 

dengan berbagai penelitian lain yang menyatakan bahwa chlorhexidine gluconate 

memiliki tingkat toksisitas tinggi. Pada penelitian uji sitotoksisitas chlorhexidine 

gluconate 0,2% terhadap sel fibroblas baby hamster kidney–21 (BHK 21) 

didapatkan hasil tingkat toksisitas tinggi. Hasil studi menunjukkan bahwa 

pemberian chlorhexidine gluconate 0,2% pada sel fibroblas BHK-21 memberikan 

hasil persentase kehidupan sel fibroblas sebesar 5,24% (Tegar, 2013). Pada 

penelitian lain menyatakan bahwa paparan chlorhexidine gluconate dengan 

konsentrasi 0.125% menghambat aktivitas mitokondria sel fibroblas ligamen 

periodontal (Chang et al., 2001). Chlorhexidine gluconate konsentrasi rendah 

mampu menginduksi terjadinya apopotosis dan pada konsentrasi tinggi dapat 

menyebabkan nekrosis sel fibroblas (Faria et al., 2007). 

Bahan irigasi saluran akar yang ideal harus memiliki daya antibakteri dan 

pelarut jaringan maksimal tanpa menginduksi respon inflamasi pada jaringan. 

Efek toksik dari bahan yang digunakan dalam perawatan saluran akar berpengaruh 

terhadap keberhasilan perawatan. Adanya kerusakan atau iritasi pada jaringan 

periapikal dapat menyebabkan degenerasi, dan penyembuhan luka tertunda. Oleh 

karena itu, larutan irigasi saluran akar yang ideal harus memiliki tingkat tokisitas 

yang rendah (Murray et al., 2008). 

Salah satu bahan herbal yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif 

bahan irigasi saluran akar adalah ekstrak kulit manggis. Beberapa keuntungan 
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penggunaan bahan herbal sebagai alternatif bahan di bidang kesehatan adalah efek 

samping yang lebih sedikit, lebih murah, dan toleransi terhadap jaringan lebih 

baik (Vermani & Garg, 2002).  

Ekstrak kulit manggis telah terbukti memiliki sifat antibakteri yang 

diperoleh melalui senyawa turunan xanthone yakni alpha-mangostin. Suatu 

penelitian menyebutkan alpha-mangostin yang diambil dari kulit manggis 

memiliki efektivitas membunuh bakteri Enterococcus faecalis (E. faecalis) lebih 

besar dibandingkan dengan chlorhexidine. Pada studi yang sama, uji sitotoksisitas 

alpha-mangostin terhadap sel fibroblas gingiva manusia menunjukkan tidak 

adanya efek sitotoksik (Kaomongkolgit et al., 2013). 

Untuk mendapatkan bahan irigasi yang ideal tidak hanya diperlukan sifat 

antibakteri tetapi bahan juga harus memberikan efek biokompatibel terhadap 

jaringan (Murray et al., 2008).  Sampai saat ini belum ada penelitian lebih lanjut 

mengenai uji sitotoksisitas xanthone kulit manggis terhadap sel fibroblas 

dibandingkan dengan chlorhexidine gluconate 0,2% dalam usaha pengembangan 

alternatif bahan irigasi saluran akar. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat toksisitas xanthone kulit manggis 

(Garcinia mangostana L.) dibandingkan dengan toksisitas chlorhexidine 

gluconate 0.2% terhadap sel fibroblas BHK-21. 

Berdasarkan hasil uji penelitian pendahuluan didapatkan konsentrasi tidak 

toksik xanthone kulit manggis pada konsentrasi 0,78%. Pada penelitian ini 

dilakukan uji sitotoksisitas xanthone kulit manggis konsentrasi 0,78% dan 

chlorhexidine gluconate 0,2% terhadap sel fibroblas BHK-21. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Apakah xanthone kulit manggis (Garcinia mangostana L.) dengan 

konsentrasi 0,78% memiliki tingkat toksisitas lebih rendah dibandingkan dengan 

chlorhexidine gluconate 0,2% terhadap sel fibroblas BHK-21? 

 

1.3. Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui tingkat toksisitas xanthone kulit manggis (Garcinia 

mangostana L.) 0,78% dalam pemanfaatan bahan sebagai alternatif material 

irigasi pada perawatan saluran akar. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui perbedaan tingkat toksisitas antara xanthone kulit 

manggis (Garcinia mangostana L.) 0,78% dan chlorhexidine gluconate 0,2% 

terhadap sel fibroblas BHK-21. 

 

1.4. Manfaat 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai tingkat toksisitas xanthone kulit manggis (Garcinia mangostana L.) 

0,78% dibandingkan dengan chlorhexidine gluconate 0,2% sebagai dasar upaya 

pengembangan xanthone sebagai alternatif bahan irigasi saluran akar. 
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