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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perawatan saluran akar gigi terdiri dari beberapa tahapan penting yaitu 

preparasi (cleaning and shaping), sterilisasi, dan pengisian (obturasi) (Ingle, 

2009). Preparasi saluran akar gigi akan menunjang proses sterilisasi dan 

menghasilkan pengisian yang baik sehingga didapatkan hasil yang maksimal 

(Rao, 2009). Preparasi saluran akar gigi akan menurunkan jumlah bakteri, tetapi 

tidak cukup mampu untuk membersihkan seluruh debris dari permukaan saluran 

akar (Garg, 2007).  

Selama proses preparasi, material organik pulpa dan debris anorganik dari 

dentin berakumulasi dalam dinding saluran akar, memproduksi smear layer yang 

amorphous dan irregular. Smear layer mengandung bakteri, debris dan jaringan 

nekrotik pulpa. Beberapa mikroorganisme yang ada dalam saluran akar  

menjadikansmear layer dan debris sebagai substrat untuk pertumbuhannya 

(Walton & Torabinejad, 2009). 

Debris dan smear layer masih dapat ditemukan pada tubuli dentin dan 

saluran akar lateral.Setiap sistem saluran akar mempunyai celah-celah yang tidak 

bisa dibersihkan secara mekanik, sehingga perlu digunakan bahan irigasi yang 

mempunyai peran penting untuk membersihkan mikroorganisme, toksin, debris, 

dan smear layer dari dinding saluran akar gigi.Efek maksimal dari bahan irigasi 

harus mencapai bagian apikal dari saluran akar (Garg, 2007; Rao, 2009). 
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Sifat dan tipe dari bahan irigasi mempunyai fungsi penting dalam 

membersihkan debris dan jaringan nekrotik dari saluran akar, juga berperan 

sebagai bahan asepsis, antiseptik, dan disinfeksi. Fungsi dari bahan irigasi antara 

lain mengirigasi sistem saluran akar, melumasi dinding saluran akar sehingga bisa 

mengurangi risiko terjadinya fraktur ketika digunakannya instrumen, selain itu 

sebagai antibakteri, antijamur, antiseptik, disinfeksi, pelarut jaringan nekrotik, 

dan efektif dalam menghilangkan smear layer (Hedge & Singh, 2006). 

Berbagai macam bahan irigasi sintetik telah digunakan untuk pembersihan 

saluran akar seperti sodium hypoclorite (NaOCl), hydrogen peroxide (H2O2), 

chlorhexidine, iodine, ethylendiamintetracetic acid (EDTA) 17%, dan masih 

banyak lainnya (Hedge & Singh, 2006). NaOCl 5% merupakan salah satu bahan 

irigasi yang sering digunakan karena kemampuannya untuk menghancurkan 

spektrum mikroba, tapi memiliki kerugian seperti toksik pada jaringan, 

berpotensi menyebabkan alergi, dan rasa yang tidak enak, dan kurang efektif 

membersihkan smear layer. EDTA lebih efektif menghilangkan smear layer 

dibandingkan dengan NaOCl, tapi EDTA tidak mempunyai kemampuan sebagai 

bahan disinfeksi. Chlorhexidine adalah agen antimikroba yang sering digunakan 

untuk mengirigasi saluran akar karena memiliki aktivitas antimikroba yang tinggi, 

biokompatibilitas, dan mempunyai kemampuan untuk mendesinfeksi saluran akar 

yang infeksi.Chlorhexidine tidak mempunyai kemampuan untuk melarutkan 

jaringan dan menyebabkan perubahan warna pada gigi, menyebabkan kekeringan 

dalam rongga mulut, bahkan menyebabkan rasa terbakar dalam mulut (Jain & 

Ranjan, 2014). 
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Bahan irigasi tersebut memiliki sifat toksik, maka diperlukan bahan irigasi 

alternatif yang mampu membersihkan saluran akar dengan efektif dan tanpa ada 

efek toksik. Sifat ideal dari bahan irigasi antara lain bersifat nontoksik, tidak 

berbahaya untuk jaringan periodontal, tidak menyebabkan reaksi anafilaktik, 

memiliki spektrum antimikroba yang luas, mampu melarutkan jaringan nekrotik 

pulpa, menginaktivasi endotoksin, dan membersihkan smear layer dan debris 

atau dapat melarutkannya. Ekstrak tanaman alamiah diyakini dapat digunakan 

sebagai bahan irigasi yang efektif karena bersifat biokompatibel dan tidak toksik 

untuk jaringan jika dibandingkan dengan bahan irigasi sintetik (Jain & Ranjan, 

2014). 

Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi Linn) merupakan salah satu jenis 

tanaman yang paling sering digunakan sebagai obat tradisional.Ekstrak daun 

belimbing wuluh mengandung flavonoid, saponin, triterpenoid dan 

tannin.Flavonoid, triterpenoid dan tannin merupakan kandungan utama yang 

dapat berperan menghambat pertumbuhan bakteri (Diah Septia, 2014).Saponin 

yang merupakan fitonutrien, merupakan surfaktan dan sering disebut deterjen alam 

yang bermanfaat sebagai antibakteri dan antivirus, meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh, meningkatkan vitalitas, dan sebagai bahan pembersih (Chen et al., 2010). 

Saponin secara luas telah dikembangkan di bidang industri.Di bidang 

industri, saponin diaplikasikan berdasarkan sifatnya sebagai surfaktan dan 

sebagai foaming agent.Saponin dapat digunakan dalam pembuatan sampo, 

detergen cair, dan pasta gigi (Chen et al., 2010).Sifat surfaktan yang dimiliki 

saponin disebabkan oleh gugus non gula yang memiliki gugus hidrofilik dan 

hidrofobik yang mampu menurunkan tegangan permukaan dengan fungsi sebagai 
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deterjen, pengemulsi, pembasah, dan menghasilkan busa (Ustundag & Mazza, 

2007).Efek surfaktan sebagai bahan aktif dapat mengemulsi organisme dan debris 

sehingga bisa dikeluarkan dari dalam saluran akar (Farina Eka, 2014). 

Salah satu parameter keberhasilan hasil preparasi saluran akar adalah dengan 

melihat kebersihan pada dinding saluran akar.Kebersihan dinding saluran akar 

adalah keadaan dinding saluran akar yang bebas dari debris.Scanning electron 

microscope (SEM) merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

kebersihan dinding saluran akar. SEM dapat menggambarkan smear layer dan 

debris karena kemampuan untuk melihat topografi permukaan dinding saluran 

akar dengan pembesaran dan resolusi yang tinggi (Schaudin, 2009). 

Hartini (2012) melakukan penelitian tentang efek ekstrak daun belimbing 

wuluh untuk penyembuhan luka dilihat dari jumlah fibroblast pada gingiva tikus 

putih, pada ekstrak daun belimbing wuluh pada konsentrasi 10% dan 20% dapat 

meningkatkan jumlah fibroblas, namun pada konsentrasi 40% menunjukkan 

penurunan jumlah fibroblas (Hartini, 2012). Berdasarkan latar belakang tersebut 

maka penelitian efektivitas ekstrak daun belimbing wuluh sebagai bahan 

pembersih saluran akar gigi tidak digunakan konsentrasi diatas 20%, karena jika 

melebihi dikhawatirkan akan bersifat toksik pada jaringan yang berada di sekitar 

apikal gigi. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimanakah efektivitas ekstrak daun belimbing wuluh sebagai bahan 

pembersih saluran akar? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun belimbing 

wuluh sebagai bahan pembersih saluran akar gigi. 

1.3.1 Tujuan Khusus 

Mengetahui konsentrasi efektif dari ekstrak daun belimbing wuluh sebagai 

bahan pembersih saluran akar gigi. 

 

1.4  Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran atau informasi tentang pemanfaatan 

bahan alamiah ekstrak daun belimbing wuluh sebagai pembersih dinding saluran 

akar gigi. 

1.3.1 Manfaat Praktis 

 Upaya pembuatan bahan irigasi alternatif dari daun belimbing wuluh yang 

bisa digunakan untuk bahan pembersih saluran akar gigi, dalam bidang 

kedokteran gigi. 

 

 




