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                                           ABSTRAK 

 

Mekanisme Kejadian Erosi Gigi melalui Leukosit Mononuklear dan 

Polimorfonuklear, NF-B, TNF- serta MMP-8 dalam Gingival Crevicular Fluid 

Penambang Belerang Kawah Ijen, Banyuwangi 

 

Retno Palupi 

 

Latar belakang. Erosi gigi adalah proses kerusakan jaringan keras gigi yang 

bersifat kronis dan patologis akibat paparan asam dan tidak melibatkan bakteri. 

Salah satu kelompok berisiko mengalami erosi gigi adalah penambang belerang 

yang terpapar asam sulfat.  Prevalensi dan keparahan erosi gigi pada penambang 

belerang sangat tinggi, oleh karena itu membutuhkan perhatian dan penanganan.  

 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengungkap mekanisme kejadian erosi gigi 

melalui leukosit mononuklear, polimorfonuklear, NF-B, TNF-, dan MMP-8 

dalam GCF penambang belerang Kawah Ijen, Banyuwangi 

 

Metode. Penelitian ini merupakan studi observasional analitik dengan rancangan 

cross secsional menggunakan kelompok kontrol. Sampel dalam penelitian ini 

adalah 27 orang penambang belerang Kawah Ijen dan 27 orang sebagai kelompok 

kontrol. Parameter yang diperiksa dalam penelitian ini adalah jumlah 

mononuklear dan polimorfonuklear, kadar NF-κB, TNF-α dan MMP-8 dalam 

GCF. Data dianalisis menggunakan Independent t-test, Mann-Whitney test dan uji 

regresi linier ganda. 

 

Hasil. Rerata jumlah leukosit mononuklear, polimorfonuklear, kadar NF-κB, 

TNF-α dan MMP-8 dalam GCF serta erosi gigi penambang belerang Kawah Ijen 

lebih tinggi dibandingkan kontrol. Mekanisme kejadian erosi gigi terjadi akibat 

paparan asam sulfat pada jaringan keras gigi yang direspon oleh kompleks dentin 

pulpa dengan meningkatkan TNF-α dan MMP-8, sehingga mendegradasi matriks 

organik denti. Paparan asam sulfat terhadap gingiva direspon dengan 
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meningkatkan TNF-α dan MMP-8 sehingga ikut berperan dalam degradasi matrix 

organik dentin dan meningkatkan kejadian erosi gigi penambang belerang Kawah 

Ijen, Banyuwangi.        

 

Simpulan. Disimpulkan bahwa paparan asam sulfat meningkatkan kejadian erosi 

gigi penambang belerang Kawah Ijen, Banyuwangi melalui peningkatan kadar 

TNF-α dan MMP-8 dari kompleks dentin-pulpa dan gingiva.  

 

Kata kunci: penambang belerang, erosi gigi, mononuklear, polimorfonuklear, 

NF-κB, TNF-α, MMP-8 
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