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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

 

1.1 Latar Belakang 

 Prevalensi terjadinya penyakit infeksi di dalam rongga mulut seperti karies 

gigi serta abses di Indonesia mencapai 90,05% (Zatnika, 2010). Masyarakat pada 

umumnya mengobati penyakit infeksi tersebut dengan menggunakan obat-obatan 

antibiotika seperti penisilin, tetrasiklin, ampisilin atau jenis lainnya yang dengan 

mudah dapat diperoleh. Pemakaian antibiotika tanpa supervisi oleh dokter dapat 

mengakibatkan terjadinya resistensi. Dengan timbulnya resistensi pada beberapa 

antibiotika tertentu dapat menyebabkan kegagalan dalam pengobatan berbagai 

jenis penyakit infeksi sehingga untuk mengatasinya diperlukan pencarian bahan 

alami sebagai alternatif pengobatan (Poeloengan et al., 2007). 

Indonesia kaya dengan berbagai macam tanaman obat. Diperkirakan dari 

30.000 spesies tumbuhan di Indonesia, sekitar 940 di antaranya adalah tanaman 

obat. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan, hewan dan mineral, sediaan sarian atau campuran dari bahan tersebut 

yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan (Dorly, 2005). 

Penggunaan obat tradisional sebagai upaya kesehatan promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan adanya 

kepercayaan masyarakat terhadap kelebihan obat tradisional dibandingkan dengan 

obat modern. Kelebihan obat tradisional adalah efek sampingnya relatif kecil bila 

digunakan secara benar dan tepat serta adanya efek komplementer atau sinergisme 
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dalam ramuan obat tradisional. Selain itu, pada satu tanaman bisa memiliki lebih 

dari satu efek farmakologi (Katno dan Pramono, 2007). 

 Salah satu tanaman obat yang ada di Indonesia adalah kecubung (Datura 

metel L.). Akar kecubung memiliki beberapa kandungan yang dapat digunakan 

sebagai antibakteri yaitu flavonoid, tanin dan saponin. Flavonoid dan tanin 

sebagai senyawa fenol mampu menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas 

dinding sel bakteri (Rianda, 2010) sedangkan saponin merupakan senyawa yang 

secara alami mengandung glikosida yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikroba dengan cara berinteraksi dengan membran sterol bakteri (Suwandi, 2012). 

Akar kecubung juga memiliki kandungan alkaloid hyoscyamine dan scopolamine 

(Maheshwari et al., 2012). 

 Hasil penelitian mengenai ekstrak akar kecubung yang telah dilakukan 

sebelumnya menyatakan bahwa ekstrak akar kecubung pada konsentrasi 10% dan 

25% dapat menghambat pertumbuhan Streptoccus mutans dan Staphylococcus 

aureus (Vadlapudi and Kaladhar, 2012). Adanya kandungan dalam akar kecubung 

yaitu flavonoid, tanin dan saponin yang mempunyai manfaat sebagai antibakteri 

tersebut menjadikan akar kecubung dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan 

antibiotika. Bahan alam tersebut tidak menimbulkan efek toksik, namun belum 

dilakukan penelitian secara ilmiah untuk membuktikan bahwa bahan alam tersebut 

tidak toksik. 

 Uji sitotoksisitas perlu dilakukan untuk bahan obat tradisional baru yang 

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui efek 

sitotoksik bahan tersebut secara langsung atau in vitro dengan menggunakan 

kultur cell lines (Rahmadina, 2011). Kultur sel yang digunakan adalah fibroblas 
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Baby Hamster Kidney-21 (BHK-21) karena mudah dikultur dan cukup stabil 

(Kurnia, 2011) serta fibroblas merupakan sel paling penting dalam komponen 

pulpa, ligamen periodontal dan gingiva (Ariani et al., 2009). Esei MTT [3-(4, 5-

Dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazonolium bromide] merupakan salah satu 

uji yang banyak digunakan untuk mengetahui sitotoksisitas dari bahan kedokteran 

gigi karena pelaksanaannya yang mudah, cepat dan murah (Moharamazadeh et al., 

2009; Astashkina et al., 2012). 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Vadlapudi and 

Kaladhar, 2012) menyatakan bahwa konsentrasi efektif ekstrak akar kecubung 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri Streptoccus mutans dan Staphylococcus 

aureus adalah 10% dan 25% maka perlu dilakukan uji sitoksisitas ekstrak akar 

kecubung pada konsentrasi 10%, 25% serta konsentrasi diantaranya yakni 17,5% 

untuk mengetahui konsentrasi ekstrak akar kecubung yang aman bagi tubuh dan 

tidak menimbulkan kerusakan pada jaringan. 

  

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Apakah ekstrak akar kecubung (Datura metel L.) bersifat toksik terhadap sel 

fibroblas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum : 

 Untuk membuktikan sifat toksik ekstrak akar kecubung (Datura metel L.) 

terhadap sel fibroblas.  
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1.3.2 Tujuan Khusus : 

Untuk membuktikan konsentrasi yang aman dari ekstrak akar kecubung 10%, 

17,5% dan 25% terhadap sel fibroblas.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 

toksisitas ekstrak akar kecubung (Datura metel L.) terhadap sel fibroblas sebagai 

pengobatan alternatif untuk penyakit infeksi di rongga mulut. 
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