
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Pencabutan gigi atau yang dalam ilmu kedokteran gigi biasa disebut 

ekstraksi gigi adalah suatu prosedur dental mengeluarkan gigi dari soketnya. 

Pencabutan gigi dikatakan ideal jika dalam pelaksaannya tidak disertai rasa sakit, 

trauma yang terjadi pada jaringan sekitar gigi seminimal mungkin, luka 

pencabutan dapat sembuh secara normal dan tidak menimbulkan permasalahan 

pasca pencabutan. (Sanghai 2009, p. 91) 

Pada kasus pencabutan gigi, proses penyembuhan luka pasca pencabutan 

merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh para dokter gigi (Hendrawan et al 

2014, p. 8). Proses ini melibatkan regenerasi epitel maupun pembentukan jaringan 

ikat, dan penggambaran prinsip umum yang berlaku pada penyembuhan luka di 

semua jaringan. Proses penyembuhan luka terbagi atas beberapa fase yaitu fase 

inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi/remodelling. Pada beberapa studi 

lain, proses penyembuhan luka dibagi menjadi empat dimana fase hemostasis 

menjadi fase pertama (Prasetyono 2009, p. 206). Sedangkan pada teori yang lain, 

fase penyembuhan luka terdiri atas tiga, dimana fase hemostasis dan fase 

inflamasi digabung menjadi satu, lalu fase proliferasi dan yang terakhir fase 

maturasi/remodelling (Haubner et al 2012, p. 1). 

Arah perkembangan teknologi farmasi-kesehatan pada saat ini telah 

memusatkan perhatian kepada bahan-bahan alamiah karena relatif lebih aman bila 

digunakan dibandingkan dengan penggunaan obat-obatan yang mengandung 

bahan kimia. (Hendrawan et al 2014, p. 8) 
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 Salah satu biota laut Indonesia yang berpotensi sebagai sumber daya alam 

penyedia bahan baku untuk industri farmasi adalah teripang (Holothuria sp.) 

(Roihanah 2012, p. 1). Perikanan teripang di Indonesia bersifat multispecies, 

banyak jenis dipungut dijadikan produk teripang kering untuk diperdagangkan, 

tidak kurang dari 25 jenis teripang potensial komersial diidentifikasikan dari 

perairan Indonesia, salah satu jenis teripang yang termasuk kategori utama adalah 

Holothuria scabra (Darsono 2002, p. 3) Selain itu, beberapa jenis teripang lain 

yang telah dimanfaatkan, yaitu teripang hitam (Holothuria nobilis), teripang grido 

(H. vittensis), teripang olok-olok (H. marmorata), teripang batu-keling (H. 

edulis), teripang patola (H. argus), teripang gama (Stichopus variegatus), teripang 

nanas (S. ananas), dan teripang susu (H. rigida). Di antara jenis-jenis tersebut, 

teripang pasir merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai nilai 

ekonomis tinggi baik di pasar domestik maupun internasional (Sudrajat 2002, p. 

41). Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa daerah di Indonesia memiliki 

tingkat kehadiran dan kepadatan spesies Holothuria scabra yang tinggi, salah 

satunya di daerah Sulawesi Utara dengan tingkat keberadaan Holothuria scabra 

sekitar 60% (Yusron 2005, p. 49). Teripang sendiri di masyarakat Indonesia sudah 

sering dikonsumsi dalam bentuk awetan kering karena dipercayai dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit, menambah kesehatan dan sebagai aprodisiak. 

(Nurjanah et al 2008, p. 236)  

Holothuria scabra sebelumnya telah sering diteliti sebab: 1) tersedia 

dalam jumlah yang banyak pada habitat yang dangkal pada area Indo-Pacific; 2) 

memiliki nilai tinggi sebagai beche-de-mer dalam pasar Asia; 3) merupakan satu-
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satunya spesies holothuria tropis yang dapat diproduksi secara jumlah besar dalam 

penangkaran (Hamel, J 2001, p. 129), penelitian mengenai pemanfaatan fungsi 

dari teripang pasir antara lain adalah sifat antimikrobial terhadap jamur C. 

Albicans (Pranoto 2012, p.5), meningkatkan kadar testosteron pada mencit jantan 

dan aprodisiak alami (Nurjanah et al 2008, pp. 236-247). 

Secara umum, teripang memiliki kandungan seperti lektin, peptida, 

glikoprotein, kondroitin sulfat, kolagen, asam mukopolisakarida, 

glikosaminoglikan sulfat (GAGs) dan triperten glikosida (Bordbar S, Anwar F, 

Saari N  2011, p. 1762). Secara spesifik, teripang pasir atau Holothuria scabra 

mengandung sapogenin steroid, triterpen glikosida, dan holostan yang berfungsi 

sebagai anti bakteri, anti mikroba dan anti jamur (Bordbar S, Anwar F, Saari N 

2011, pp. 1772-1773,1790). Penelitian mengenai glikosaminoglikan sulfat 

(GAGs) seperti kondroitin sulfat dan heparan sulfat bisa berimplikasi positif 

terhadap penyembuhan luka (Masre 2010, p. 49) sebab kondoritin sulfat mampu 

mengikat Fibroblas Growth Factor-2 (FGF-2) dan membantu memediasi FGF-2 

untuk menginduksi proliferasi sel (Zou et al 2004, p.880) 

 Penelitian lain juga menunjukkan bahwa ekstrak teripang emas (Stichopus 

hermanni) dengan konsentrasi 80% mampu meningkatkan induksi FGF-2 

(Hendrawan et al 2014, p. 12). Mengingat penelitian mengenai peranan teripang 

pasir (Holothuria scabra) dalam mempercepat masa penyembuhan luka 

pencabutan belum diketahui, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin 

meneliti efektifitas pengaruh pemberian ekstrak teripang pasir (Holothuria Scabra 

J) terhadap jumlah fibroblas sebagai salah satu indikator penyembuhan luka 

pencabutan. 
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1.2 Rumusan masalah 

 Apakah pemberian ekstrak teripang pasir mampu mempengaruhi jumlah 

sel fibroblas pada soket pasca pencabutan gigi Cavia cobaya ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui pengaruh ekstrak teripang pasir terhadap jumlah sel 

fibroblas soket pasca pencabutan gigi Cavia cobaya 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui konsentrasi optimal ekstrak teripang pasir yang dapat 

mempengaruhi jumlah sel fibroblas pada soket pasca pencabutan gigi Cavia 

cobaya 

 

1.4.1 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi ilmiah mengenai ektrak teripang (Holothuria 

Scabra J) sebagai bahan alami yang digunakan untuk mempercepat penyembuhan 

luka yang efektif, mudah digunakan, dan aman khususnya pada penyembuhan 

luka pasca pencabutan gigi dan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya untuk 

mengembangkan pemanfaatan teripang (Holothuria Scabra J) di bidang 

kedokteran gigi. 
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