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BAB 1  

PENDAHULUAN  

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Preparasi kavitas gigi merupakan salah satu prosedur restorasi untuk 

menghilangkan  dentin yang terinfeksi dan membuat ruang untuk material restorasi. 

Kesuksesan prosedur tersebut bergantung pada efektifitas menghilangkan dentin 

yang terinfeksi sebelum dilakukan tumpatan (Sharma et al., 2011). Setelah 

menghilangkan karies pada dentin, perlu untuk menghilangkan bakteri yang tersisa 

yang mungkin terdapat pada dinding kavitas, yaitu pada smear layer yang 

terbentuk, enamel-dentine juctional, atau pada tubuli dentin (Nainan et al., 2011). 

Smear layer terbentuk setelah preparasi kavitas dentin yang merupakan 

gesekan dari instrumen preparasi. Smear layer terdiri dari komponen anorganik dan 

organik. Komponen anorganik terdiri dari struktur gigi dan beberapa kontaminan 

anorganik non spesifik. Komponen organik terdiri dari gumpalan protein yang 

dipanaskan, air liur, dan mikroorganisme. Terdapat bakteri di dalam smear layer 

dan smear layer melindungi bakteri yang terdapat didalam tubuli dentin. Hal ini 

merupakan kendala dalam pencapaian adesi dentin yang optimal (Balaji, 2010). 

Kegagalan dalam menghilangkan struktur gigi yang terinfeksi dan 

melakukan sterilisasi pada preparasi kavitas tidak hanya menyebabkan 

microleakage, meningkatkan sensitivitas pulpa, dan peradangan pulpa, tetapi juga 

menyebabkan sekunder karies sehingga memerlukan pergantian restorasi (Sharma 

et al., 2011). 
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Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai pembersih kavitas gigi 

adalah chlorhexidine gluconate (CHX). Chlorhexidine gluconate telah banyak 

digunakan sebagai disinfektan pada dentin untuk mengurangi jumlah bakteri 

(Modesto dan Drake, 2006). Chlorhexidine gluconate mengikat asam amino yang 

terdapat pada dentin dan membunuh bakteri dalam beberapa jam, sehingga 

chlorhexidine gluconate merupakan salah satu bahan antibakterial yang baik. 

Penggunaan chlorhexidine gluconate sebagai bahan disinfektan dari kavitas gigi 

setelah preparasi gigi dapat membantu mengurangi potensi terjadinya karies 

sekunder dan peningkatan sensitifitas gigi (Eliguzeloglu et al., 2011). 

Chlorhexidine gluconate merupakan kationik bisguanide yang diserap ke dinding 

sel mikroorganisme dan menyebabkan leakage dari komponen intraseluler. Pada 

konsentrasi rendah, clorhexidine gluconate bersifat bakteriostatik dan pada 

konsentrasi yang tinggi bersifat bakteriosida oleh karena presipitasi dan koagulasi 

intrasel (Bashetty dan Hegde, 2010).  

Selain itu, chlorhexidine gluconate mempunyai aktivitas menghambat 

metaloproteinases (MMPs). MMPs terdiri dari 23 kelompok enzim yang melakukan 

aktivitas metabolik berupa remodeling dan degradation dari beberapa tipe kolagen 

MMPs yang erat kaitannya dengan patogenesis terjadinya karies. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan  chlorhexidine gluconate bersifat 

inhibitor  terhadap MMPs (Sulkala et al., 2007). 

Penelitian yang dilakukan oleh Almas et al., 2002 menunjukkan bahwa 

chlorhexidine gluconate 0.2% dan ekstrak dari Salvadora Persica (Miswak) 

mempunyai efek pada dentin. Ekstrak dari Salvadora Persica (Miswak) 
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menghilangkan lebih banyak smear layer pada dentin jika dibandingkan dengan 

chlorhexidine gluconate. 

Salah satu bahan alami yang dinilai memiliki potensi sebagai bahan 

pembersih kavitas gigi adalah Garcinia mangostana Linn yang umumnya dikenal 

sebagai buah 'Manggis'. Ekstrak kulit manggis mengandung saponin yang 

merupakan senyawa aktif yang kuat dan menimbulkan busa jika digosok dalam air 

sehingga bersifat sebagai sabun dan mempunyai kemampuan antibakteri (Anwari, 

2013).  

Saponin, dengan permukaan yang aktif, mampu membentuk busa dan dapat 

meningkatkan penetrasi air (Sobia dan Ahmad, 2004). Saponin merupakan 

kandungan aktif dari buah manggis (Garcinia Mangostana L.), yang 

dikarakteristikan dengan kemampuannya sebagai surfaktan artinya dapat berfungsi 

sebagai pelarut kotoran dan lemak. Penggunaan surfaktan terbagi atas tiga 

golongan, yaitu sebagai bahan pembasah (wetting agent), bahan pengemulsi 

(emulsifying agent) dan bahan pelarut (solubilizing agent). Gugus hidrofilik pada 

surfaktan bersifat polar dan mudah bersenyawa dengan air, sedangkan gugus 

hidrofobik bersifat non polar dan mudah bersenyawa dengan minyak. Di dalam 

molekul surfaktan, gugus polarnya lebih dominan, sehingga molekul-molekul 

surfaktan tersebut akan diabsorbsi lebih kuat oleh air. Akibatnya tegangan 

permukaan air menjadi lebih rendah ( Ramayanti dkk, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ramayanti dan Dinari, 2013 membuktikan 

bahwa penggunaan ekstrak kulit manggis yang mengandung saponin, efektif untuk 

membersihkan dinding saluran akar dari smear layer yang terbentuk. Belum ada 

penelitan terkait efektifitas daya pembersih kavitas gigi menggunakan 
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chlorhexidine gluconate 2% apabila dibandingkan dengan saponin ekstrak kulit 

manggis. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti efektifitas 

daya pembersih kavitas gigi antara chlorhexidine gluconate  2% dan saponin kulit 

manggis. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Apakah daya pembersih kavitas gigi saponin kulit manggis (Garcinia 

Mangostana L.) lebih efektif dari chlorhexidine gluconate 2% ? 

 

1.3   Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan perbedaan daya pembersih kavitas gigi saponin kulit manggis 

(Garcinia Mangostana L.) dan chlorhexidine gluconate 2% 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Membuktikan bahwa daya pembersih kavitas gigi saponin kulit manggis 

(Garcinia Mangostana L.) lebih efektif dari chlorhexidine gluconate 2% 

menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM) 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

  Memberikan informasi mengenai perbedaan chlorhexidine gluconate 2% 

dengan saponin ekstrak kulit manggis sebagai bahan pembersih kavitas gigi 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Meningkatkan pemanfaatan bahan alami yang kompatibel dan potensial 

(Garcinia Mangostana Linn) sebagai salah satu bahan alternatif pembersih kavitas 

gigi. 
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