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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencabutan gigi merupakan kasus kedokteran gigi yang paling banyak 

ditemui. Pencabutan atau ekstraksi gigi dapat menimbulkan luka pada jaringan di

sekitar soket. Luka pada jaringan tubuh makhluk hidup merupakan salah satu

media yang memungkinkan mikroba patogen untuk berkembang biak, dan pada 

akhirnya menginfeksi luka tersebut. Tubuh memiliki kemampuan untuk 

menghilangkan atau menghambat proses infeksi oleh mikroba tersebut dengan 

tujuan untuk mempertahankan keutuhan jaringan. Sehingga, ekstraksi gigi harus 

dilakukan dengan trauma minimal terhadap jaringan pendukung gigi (Geoffrey 

1999, p.83; Gan & Setiabudi 1987, p.514).

Proses penyembuhan pada soket bekas ekstraksi gigi melibatkan proses 

penyembuhan pada jaringan lunak yaitu jaringan ikat dan epitel gingiva serta pada 

jaringan keras yaitu tulang alveolar. Proses penyembuhan luka merupakan suatu 

proses yang kompleks, meliputi serangkaian tahapan multifaktorial dari reaksi sel 

dan proses biokimia. Tujuan dari proses ini adalah untuk  regenerasi dan 

rekonstruksi jaringan anatomis yang rusak dan status fungsional dari suatu 

jaringan. Proses fisiologis penyembuhan luka dibagi ke dalam 3 fase utama, yaitu 

(1) fase inflamasi akut, (2) fase poliferatif, dan (3) fase remodeling (Lawler, Ali, 

& William 1992, p.82; Miloro 2004, p.3-5).

Jaringan pada penyembuhan luka tentunya memerlukan suplai oksigen dan 

nutrisi supaya dapat berproliferasi dengan baik, oleh karena itu dibutuhkan suatu 

proses yang dapat memfasilitasi hal tersebut, yaitu angiogenesis. Angiogenesis 
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atau pembentukan pembuluh darah baru, merupakan salah salah satu proses yang 

terjadi dalam penyembuhan luka pada fase proliferasi, yaitu antara 2 hari sampai 3 

minggu setelah injuri. Angiogenesis merupakan proses alami yang sangat penting 

yang diperlukan pada penyembuhan luka dan untuk menjaga aliran darah ke 

jaringan setelah terjadi luka. Karena pada penyembuhan saat luka, terjadi 

peningkatan metabolisme, untuk itu berbagai nutrisi, sel-sel inflamasi, sitokin, 

kemokin, dan molekul matriks harus cepat diangkut secara efisien ke daerah luka. 

Dan suplai akan lebih baik jika melalui pembuluh darah baru. Berbagai penelitian 

telah membuktikan bahwa Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), basic 

Fibroblas Growth Factor (bFGF) merupakan stimulator poten pada proses 

angiogenesis dan memegang peran penting dalam mempengaruhi angiogenesis 

secara menyeluruh (William & Vincent 2003, p.5; Polverini 2011, p. 130).

Tanaman kunyit (Curcuma longa) memiliki kandungan fitokimia seperti 

alkaloid, tannin, fenol, fotosterol, terpenoid, saponin, dan flavonoid yang 

memiliki efek farmakologi seperti anti-mutagenic, anti inflamasi, antibakteri, 

antiprotozoa, dan antioksidan. Curcumin, demethoxy curcumin dan bis-demetho-

hydroxy curcumin adalah tiga komponen penting farmakologi yang telah diisolasi 

dari kunyit (Gupta, Kumar, & Gupta 1999, p. 69; Rajesh et al. 2013, p. 43).

Secara in vitro, curcumin dapat mempengaruhi angiogenesis, 

adipogenesis, diferensiasi, apoptosis dan ekspresi gen lipid. Dalam sebuah 

penelitian yang membandingkan efek angiogenik curcumin dalam bentuk murni 

dengan curcumin dalam bentuk ekstrak kunyit, ditemukan bahwa curcumin dalam 

bentuk ekstrak kunyit memiliki efek angiogenik lima kali lebih tinggi daripada 

curcumin murni. Hal ini dikarenakan adanya komponen derivatif curcumin 
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lainnya serta komponen-komponen lainnya yang terkandung dalam ekstrak 

kunyit. Sebagai kesimpulan dalam penelitian tersebut, ekstrak kunyit dinyatakan 

lebih potensial secara farmakologis daripada curcumin murni (Liu et al., 2008, 

p.681). 

Kandungan flavonoid dapat berperan dalam penyembuhan luka. Dengan 

kemampuan flavonoid sebagai zat imunostimulan, maka produksi hormon 

pertumbuhan seperti EGF, TGFα, PDGF, VEGF, FGF, dan TGFβ juga akan 

meningkat, sehingga penyembuhan luka dapat dipercepat (Permatasari & Nour

2012, p 6).

Air perasan kunyit dengan konsentrasi 30% merupakan konsentrasi aman

dalam proses regenerasi kondisi patologi sel hepar. Dalam penelitian lain 

disebutkan bahwa perbedaan konsentrasi dengan interval 10%, tidak terdapat 

perbedaan yang nyata (HMPC, 2009, p.15; Kardena, I Made & Ida 2011, 

pp.34&39).

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti tertarik untuk menggunakan 

ekstrak kunyit (Curcuma longa) dengan konsentrasi 15%, 30%, dan 45% untuk 

meningkatkan angiogenesis pada penyembuhan luka pasca ekstraksi gigi.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah aplikasi gel ekstrak rimpang kunyit (Curcuma longa) berpengaruh 

terhadap peningkatan angiogenesis pada soket marmut (Cavia cobaya) pasca 

ekstraksi gigi?
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1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

1) Untuk mengetahui pengaruh gel ekstrak rimpang kunyit (Curcuma longa)

terhadap peningkatan angiogenesis pada soket marmut (Cavia cobaya) 

pasca ekstraksi gigi.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya 

dibidang kesehatan.

1.3.2 Tujuan khusus

Untuk mengetahui konsentrasi efektif ekstrak kunyit (Curcuma longa) 

berpengaruh terhadap peningkatan angiogenesis pada soket marmut (Cavia

cobaya) pasca ekstraksi gigi.

1.4 Manfaat Penelitian

Memberikan kontribusi keilmuan tentang pemanfaatan ekstrak kunyit 

(Curcuma longa) sebagai bahan untuk mempercepat penyembuhan luka pasca 

ekstraksi gigi.
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