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ABSTRACT 

Background. Root canal instrumentation produces smear layer that covers the dentine tubules of the root canal 

surface that had been prepared. Smear layer is a debris that consisting of organik and inorganik particles that has to be 

removed to support the success of endodontic treatment. Propolis is a natural bee product that contains of saponin 

componens which are as surfactants to dissolve smear layer. NaOCl 2,5% has been used dor irrigation solutions that can 

remove the organik particles of smear layer. Until now the research obout the difference effectiveness between propolis 8% 

extract and NaOCl 2,5% still has not been done. Purpose. This study carried out SEM analysis of the cleanliness of root 

canal walls, irrigated with aquadest, 8% propolis extract and NaOCl 2,5%. Method. Twenty one extracted teeth with 

straight single root canals were randomized devided into 3 groups (n=7). The specimens instrumented with ProTaper for 

Hand Use up to F3. During instrumentations, irrigations were giving with the different solutions:  Control Group: 

aquadest; Group 1: 8% Propolis extract; Group 2: NaOCl 2,5%. After that, the root were cut for SEM analysis, at third 

apical, to ascertain the cleanliness pf root canal walls. SEM scores were submitted to Mann-Whitney test at the significance 

level of p=5% and Median Control Test. Results. For Mann-Whitney there were significant differences between each group 

(p>0,05). Median value of 8% propolis extract shown 1,000, which is the smallest value compared to the value of the other 

groups. Conclusion. Propolis extract is better in cleaning the root canl walls compared with NaOCl 2,5%. 
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PENDAHULUAN  

Perawatan saluran akar merupakan salah satu 

jenis perawatan yang bertujuan mempertahankan 

gigi agar tetap dapat berfungsi di dalam rongga 

mulut. Tahap perawatan saluran akar antara lain: 

preparasi saluran akar yang meliputi pembersihan 

dan pembentukan (biomekanis), disinfeksi, dan 

pengisian saluran akar yang kedap cairan  pada 

seluruh sistem dinding saluran  akar.
1
 Prinsip utama 

dari pembersihan saluran akar yaitu alat harus 

mencapai seluruh dinding saluran akar dan 

melepaskan debris yang kemudian dikeluarkan dari 

saluran akar oleh larutan irigasi.
2  

Keberhasilan perawatan saluran akar 

tergantung banyak faktor antara lain faktor host, 

preparasi, mikroorganisme dan lain-lain. Diantara 

faktor – faktor tersebut, mikroorganisme baik yang 

tersisa pada saluran akar setelah preparasi atau yang 

tumbuh pasca obturasi saluran akar merupakan 

penyebab utama kegagalan perawatan saluran akar. 

Beberapa masalah perawatan saluran akar adalah 
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nyeri setelah pengisian saluran akar dan 

pembengkakan. Telah dilaporkan bahwa prevalensi 

nyeri setelah pengisian saluran akar berkisar dari 0-

65%.
3
  

Tahap Instrumentasi perawatan saluran akar 

memiliki resiko, salah satunya yaitu dapat 

menyebabkan terbetuknya smear layer, yang terdiri 

dari bahan organik dan anorganik seperti serbuk 

dentin dan sisa-sisa jaringan pulpa nekrosis. Adanya 

smear layer memungkinkan bakteri berkolonisasi 

dengan membentuk biofilm di dinding saluran 

akar.
3
 Smear layer dapat pula mengurangi adaptasi 

bahan pengisi dengan dinding saluran akar. Kurang 

baiknya adaptasi bahan pengisi dapat menyebabkan 

kurangnya kerapatan obturasi sehingga dapat 

memperbesar kemungkinan kegagalan perawatan.
2 

Irigasi bertujuan untuk mengeluarkan debris 

yang berasal dari instrumentasi biomekanik dan 

melarutkan jaringan yang tersisa karena proses di 

instrumentasi serta menurunkan kadar bakteri dalam 

saluran akar, termasuk tubulus dentin.
4
 Bahan 

irigasi yang ideal adalah bahan yang mempunyai 

sifat antimikroba, mampu melarutkan jaringan 

lunak atau organik, mampu melarutkan smear layer, 

tegangan permukaan rendah dan toksisitas rendah.
5
 

Berbagai bahan irigasi, seperti asam organik (sitrat), 

chelating agen (EDTA), solusi desinfektan 

(chlorhexidine) dan sodium hypochlorite, digunakan 

untuk pembersihan dan disinfeksi saluran akar 

setelah instrumentasi serta untuk menghilangkan 

lapisan smear.
4 

Pada Sodium Hypochlorite termasuk 

golongan halogenated yang oxygenating. Reaksi 

kimia pada sodium hypochlorite menunjukkan 

bahwa sodium hypochlorite bertindak sebagai 

pelarut organik dan mendegradasi lemak menjadi 

asam lemak dan gliserin (alkohol) yang mengurangi 

tegangan permukaan cairan.
6 

Selain itu, Sodium hypochlorite dalam larutan 

membentuk hypochlorus acid (HOCl) dan 

oxychloride (OCl). Desinfektan ini adalah larutan 

yang berbahan dasar klorin (Cl2), larutan ini 

merupakan desinfektan derajat tinggi (high level 

disinfectants) karena sangat aktif pada semua 

bakteri, virus, jamur, parasit, dan beberapa spora. 

Bahan tersebut bekerja cepat atau fast acting, sangat 

efektif melawan Hepatitis B virus (HBV) dan 

Human Immunodeficiency Virus (HIV).
7
 Sodium 

hypochlorite merupakan material yang telah 

digunakan sejak 85 tahun yang lalu. Sifat sodium 

hypochlorite yaitu apabila berkontak dengan 

jaringan lunak yang vital, zat ini bisa menjadi 

sitotoksik dan bersifat destruktif.
8 

Sodium 

hypochlorite tidak mampu menghilangkan 

smearlayer karena tidak dapat melarutkan bahan-

bahan inorganik secara sempurna serta berbau tidak 

menyenangkan.
9
 Kekurangan lainnya yaitu berbau 

tidak menyenangkan.
10 

Propolis merupakan produk alami, yang 

menarik dalam aplikasi farmasi, yang merupakan 

campuran dari resin dan bees wax yang 

dikumpulkan dari bagian penting dari tanaman.
11

 

Aktivitas antimikroba propolis terhadap berbagai 

macam bakteri, jamur dan virus telah diteliti sejak 

akhir 1940-an dan menunjukkan aktivitas variable 

yang berbeda terhadap mikroorganisme.
12

 Efek 

antimikroba propolis dapat melawan lebih dari 100 

jenis bakteri, jamur dan virus, termasuk agen 

penyebab tuberkulosis, sifilis, Difteri, dan 

influenza.
13 

Pada penelitian sebelumnya, dikatakan bahwa 

propolis mengandung flavonoid, tannin, minyak 

atsiri, steroid dan triterpenoid, saponin, alkaloid, 

glikosida, gula produksi.
14

 Saponin 

dikarakteristikkan dengan kemampuannya sebagai 

surfaktan, saponin mempunyai sifat menyerupai 

sabun. Saponin sering disebut sebagai “deterjen 

alam”, merupakan larutan berbuih dan 

diklasifikasikan oleh struktur aglykon kompleks ke 

dalam triterpenoid dan steroid saponin. Saponin 

dikarakteristikan dengan kemampuannya sebagai 

surfaktan yang mampu menurunkan tegangan 

permukaan dengan membasahi dinding saluran akar 

secara optimal.
15  

Flovanoid berfungsi membentuk senyawa 

kompleks terhadap protein ekstraseluler pada 

dinding sel bakteri sehingga terjadi koagulasi 

protein dan lisis.
16

 Tannic acid meningkatkan 

pembentukan ikatan  kompleks dengan protein 

kolagen ini mengaktivasi adesin bakteri, enzim, 

koagulator protein bakteri sehingga fisiologis 

bakteri terganggu.
17,18 

Pada penelitian ini akan digunakan ekstrak 

propolis dengan konsentrasi 8% berdasarkan 

KBM/Konsentrasi Bunuh Minimal terhadap bakteri 

karies campur karies dentin profunda.
19

 Diharapkan 

pula penelitian ini mampu memberikan gambaran 

mengenai efektifitas ekstrak propolis 8% dan 

NaOCl 2,5% (sodium hypochlorite) terhadap 

kebersihan perawatan saluran akar.  
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BAHAN DAN METODE 

Jenis penelitian dilakukan adalah 

eksperimental labotatories dengan menggunakan 

rancangan post test only control group design. 

Sampel yang digunakan adalah gigi premolar 

rahang bawah manusia yang telah dicabut untuk 

keperluan ortodonti. Gigi premolar yang telah 

dicabut tersebut direndam dalam larutan saline 

NaCl (0,9%) sampai diberi perlakuan. Gigi 

premolar digunakan dalam penelitian ini karena 

berakar 1 dan lurus.Jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah 21 gigi. Kriteria Sampel meliputi 

mahkota gigi sampel masih utuh tidak ada karies 

dan tidak ada fraktur, belum pernah direstorasi, 

foramen apikal telah tertutup sempurna, saluran 

akar lurus dan tidak buntu, panjang gigi minimal 19 

mm, saluran akar dapat dimasuki file no. 15 hingga 

apeks setelah dilakukan access opening.  

Ekstraksi Propolis dilakukan dengan metode 

maserasi. 350 gram propolis mentah dimaserasi 

dengan 650 gram etanol 70% pada wadah tertutup 

hingga didapatkan ekstrak propolis 8%.  

Gigi premolar permanen rahang bawah yang 

telah memenuhi kriteria sampel direndam dalam 

salin, diukur panjang kerjanya dan diletakkan di 

wadah yang terbuat dari akrilik. Akrilik yang 

digunakan merupakan wadah yang memiliki lubang 

menyerupai soket gigi sebagai tempat dilakukannya 

perlakuan. Dilakukan  access opening dengan 

menggunakan endo access bur high speed. Panjang 

kerja seluruh sampel diukur dengan mengukur 

panjang gigi dikurangi 1 mm dengan jarum K-file 

no.10 diberi stopper. Setelah itu dilakukan preparasi 

saluran akar dengan Protapper for Hand Use 

menggunakan teknik crown down pressureless.  

Selama pergantian nomor alat preparasi 

dilakukan irigasi saluran akar dengan tekanan 1 atm 

(1033 kg/cm
2
) sebanyak 3ml.

25
 Saluran akar 

diirigasi sesuai dengan larutan irigasi yang 

digunakan, kelompok kontrol diirigasi dengan 

aquadest, kelompok I diirigasi dengan ekstrak 

propolis 8%, kelompok II diirigasi dengan sodium 

hypochlorite 2,5%.  

Setelah preparasi selesai sampel disimpan di 

dalam desikator agar tetap kering. Sampel dipotong 

pada bidang horizontal sepertiga apikal sepanjang  

4 mm dari ujung apeks dengan cara sampel diberi 

keratan menggunakan high speed dan diamond disc 

bur pada bidang palatal dan bukal sebagai panduan 

pemotongan, kemudian dipotong pada bidang 

sagital menjadi dua bagian menggunakan chisel. 

Sampel yang telah dipotong dilekatkan pada 

holder (stub) dengan menggunakan lem khusus 

(araldite) yang sudah diberi serbuk aluminium lalu 

dibiarkan sampai kering (+ 1 hari). Setelah itu 

dilakukan pelapisan pada permukaan bahan yang 

akan diamati dengan menggunakan alat Vacuum 

Evaporator dan bahan pelapisnya adalah emas 

murni atau karbon (proses pelapisan +1 jam).  

Sediaan yang telah di lakukan coating, satu 

persatu dimasukkan ke dalam alat SEM. Seluruh 

permukaan spesimen saluran akar gigi di scan. 

Photomicrographs diambil di apikal, tengah dan 1/3 

koronal pada pembesaran 1000X. Penilaian 

terhadap kebersihan dinding saluran akar dilakukan 

dengan alat bantu plastik transparan ukuran panjang 

13,5cm dan lebar 8,5 cm dan dibagi menjadi 9 

kotak sehingga setiap kotak mempunyai ukuran 

yang sama baik panjang maupun lebarnya. 

Pengamatan dilakukan oleh 3 orang pengamat.
20

 

Penilaian dilakukan dengan cara 

menempelkan plastik transparan pada foto, 

kemudian dilakukan penilaian dengan skor untuk 

tiap kotak sebagai berikut.
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Penilaian score : (a). score 0; (b). score 1; (c). 

Score 2; (d). Score 3 

 

 

HASIL  

Hasil Pengamatan mikroskop pada kelompok 

I sebagai kontrol (diirigasi aquadest) menunjukkan 

permukaan saluran akar yang hampir seluruhnya 

tertutup smear layer.  Kelompok II (diirigasi dengan 

ekstrak propolis 8%) menunjukkan banyak tubuli 

dentin yang terbuka dibandingkan dengan kelompok 

III (NaOCl 2,5%). 
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Pada penelitian ini, penilaian hasil SEM 

dilakukan oleh 3 orang pengamat. Hasil pengamatan 

ketiga pengamat tersebut diuji kesepakatannya 

dengan menggunakan uji Friedmann Test. 

Didapatkan hasil dengan nilai taraf kemaknaan 

lebih besar dari 0.05 (p > 0.05), yang berarti tidak 

ada perbedaan antara pengamat A, pengamat B, 

maupun pengamat C. Hal ini menunjukkan data 

hasil penelitian valid. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Gambar tubuli dentin pada permukaan 

saluran akar 

Keterangan gambar : 

Gambar (a) : Setelah diirigasi ekstrak propolis 8% 

 Gambar (b) : Setelah diirigasi NaOCl 2,5% 

Gambar (c) : Setelah diirigasi aquadest  

 

Selanjutnya data dilakukan uji non 

parametrik dengan Kruskal-Wallis Test untuk 

mengetahui perbedaan secara keseluruhan pada 

semua kelompok. Dari perhitungan statistik dengan 

uji Kruskal-Wallis Test, diperoleh nilai taraf 

kemaknaan 0.001 yang berarti lebih kecil dari 0.05 

(p< 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang bermakna antara semua kelompok 

perlakuan yang diamati.  

Tabel 1 Hasil Uji Friedman Test  

 Kemudian dilanjutkan dengan uji Mann-

Whitney Test untuk mengetahui perbedaan masing – 

masing kelompok perlakuan. Dari perhitungan 

statistik menggunakan uji Mann-Whitney Test, 

kelompok perlakuan yang diirigasi dengan ekstrak 

propolis 8% dibandingkan dengan kelompok 

perlakuan yang diirigasi aquadest (kontrol) 

mendapatkan nilai 0.001 dan NaOCl 2,5% 

dibandingkan dengan aquadest didapatkan nilai p= 

0,007 yang kurang dari 0.05 (p< 0.05), yang berarti 

terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok 

perlakuan dengan kelompok kontrol.  

Tabel 2 Hasil Uji Mann-Whitney Test  

 Kelompok perlakuan ekstrak propolis 8% 

dibandingkan dengan kelompok perlakuan NaOCl 

2,5% mendapatkan nilai 0.015 yang kurang dari 

0,05 (P < 0,05), yang berarti terdapat perbedaan 

yang bermakna antara kelompok perlakuan ekstrak 

propolis 8% dengan kelompok perlakuan NaOCl 

2,5%.  

Kemudian dihitung median masing-masing 

kelompok perlakuan. Nilai median pada ekstrak 

propolis 8% menunjukkan nilai 1 yang merupakan 

nilai terkecil dibandingkan dengan nilai kelompok 

lain. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak propolis 

8% paling efektif dalam pembersihan smear layer 

pada saluran akar gigi.  

Tabel 3 Tabel Nilai Median  

 

 

PEMBAHASAN 

Efektifitas ekstrak propolis 8% dan NaOCl 

2,5% dapat diketahui melalui alat Scanning 

Electron Microscope. Scanning Electron 

Microscope (SEM) adalah alat dapat menampilkan 

Perlakuan Uji Friedman Test 

Aquadest p = 0,368 

Propolis 8% p = 0,060 

NaOCl 2,5% p = 0,091 

Perlakuan Aquadest Propolis 8% NaOCl 2,5% 

Aquadest - p= 0.001 p= 0.007 

Propolis 8% p = 0.001 - p = 0.015 

NaOCl 2,5% p = 0.007 p = 0.015 - 

Perlakuan Median 

Aquadest 3 

NaOCl 2,5% 2 

Propolis 8% 1 
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gambar kebersihan permukaan saluran akar karena 

kemampuannya dalam memberikan pandangan pada 

topografi permukaan dengan resolusi tinggi dan 

pembesaran. Semakin sedikit smear layer yang 

menutupi tubuli dentin, berarti semakin bersih 

saluran akarnya.
22 Berdasarkan penilaian 

photomicrograph dapat diketahui bahwa kelompok 

yang diirigasi dengan ekstrak propolis 8% sedikit 

dan hampir tidak terdapat smear layer, hal ini 

terlihat pada tubuli dentin yang terbuka dan bersih. 

Hal ini menunjukkan kandungan saponin pada 

ekstrak propolis 8% efektif dalam membersihkan 

saluran akar dari smear layer. Pada kelompok yang 

diirigasi dengan NaOCl 2,5%, masih terdapat 

adanya smear layer yang menutupi tubuli dentin 

dan terlihat beberapa tubuli dentin yang masih 

tertutup oleh smear layer yang artinya, NaOCl 2,5% 

kurang efektif terhadap kebersihan saluran akar 

terhadap smear layer.  
Sodium hypochlorite mampu melarutkan 

jaringan organik melalui beberapa tahap yaitu reaksi 

saponisasi, reaksi netralisasi dari asam amino dan 

reaksi kloraminasi. Proses saponisasi sodium 

hypochlorite bertindak sebagai pelarut organik dan 

mendegradasi lemak menjadi asam lemak dan 

gliserin (alkohol), asam lemak memiliki gugus –OH 

yang membuat asam lemak bersifat polar (bersifat 

hidrofilik) sehingga dapat mengurangi tegangan 

permukaan cairan.
6,23

 Sodium hypochlorite tidak 

memiliki kemampuan untuk membersihkan smear 

layer yang salah satunya terdiri dari debris dentin 

anorganik. Sodium hypochlorite hanya dapat 

membersihkan bahan organik dan tidak mempunyai 

kemampuan untuk membersihkan bahan anorganik 

sehingga daya bersihnya terhadap smear layer tidak 

maksimal.
9
 

Ekstrak propolis 8% mengandung zat aktif 

berupa saponin. Saponin mempunyai sifat sebagai 

sabun dan sering disebut sebagai “deterjen alam” 

serta merupakan glikosida yang terdapat dalam 

banyak tumbuhan dan dikarakteristikkan sebagai 

“surfaktan”. Surfaktan berfungsi sebagai senyawa 

aktif yang dapat digunakan untuk menurunkan 

energi pembatas yang membatasi dua cairan yang 

tidak saling larut. Surfaktan akan menurunkan gaya 

kohesi (Gaya kohesi akan mengakibatkan dua zat 

tidak saling melekat bila dicampurkan) dan 

sebaliknya meningkatkan gaya adhesi (Gaya adhesi 

akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat 

bila dicampurkan) sehingga dapat menurunkan 

tegangan permukaan. Kemampuan ini disebabkan 

oleh gugus hidrofilik dan hidrofobik yang dimiliki 

oleh surfaktan.
15

 Saponin memiliki rantai 

hidrokarbon yang panjang dengan ujung ion yang 

terdiri dari gugus non polar (hidrofobik) dan polar 

(hidrofilik). Gugus non polar berinteraksi dengan 

lemak / minyak / kotoran (pada penelitian ini, 

kotoran berupa smear layer). Molekul-molekul 

saponin bergerak mengelilingi smear layer dan 

membentuk cincin yang disebut micelle atau misel. 

Ujung rantai yang hidrofilik akan menarik molekul 

air, sedangkan ujung rantai yang bersifat hidrofobik 

akan mengikat kotoran. Terjadi proses pembersihan, 

yaitu penyerapan smear layer ke dalam pusat misel 

yang menyebabkan kotoran berubah menjadi zat 

yang mudah terlarut di dalam air lalu kotoran 

terlepas dari bahan dan terdispersi ke dalam air. 

Sedangkan gugus polar akan larut dalam air 

membentuk buih dan mengikat partikel – partikel 

smear layer sehingga terbentuk emulsi.
24

 Saat 

terjadi gerakan turbulensi maxi probe, smear layer 

pun terbawa keluar. Berdasarkan hal tersebut, 

saponin dikarakteristikan sebagai surfaktan karena 

dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga 

smear layer larut dan terbawa keluar seiring 

dilakukannya irigasi berulang di setiap pergantian 

protaper / file. Pada kelompok kontrol yang diirigasi 

dengan aquadest menunjukkan hasil adanya smear 

layer yang menutupi hampir seluruh tubuli dentin. 

Hal ini dikarenakan aquadest hanya berfungsi untuk 

membasahi saluran akar saja dan tidak memiliki 

kemampuan sebagai surfaktan untuk dapat 

melarutkan smear layer.
25

 

Berdasarkan hasil perhitungan Kruskal-

Wallis Test diketahui adanya perbedaan yang 

bermakna, kemudian test dilanjutkan dengan Uji 

Mann-Whitney dan didapatkan bahwa antar bahan 

yang diujikan, selanjutnya untuk efektifitas dilihat 

pada tabel nilai median. Kelompok perlakuan yang 

memiliki nilai paling kecil lah yang paling efektif 

dalam kebersihan saluran akar. Tabel median 

menunjukkan aquadest memiliki nilai terbesar yang 

berarti aquadest paling tidak efektif dan propolis 

8% paling efektif karena memiliki nilai terkecil.  
Kelompok yang diirigasi dengan propolis 8% 

menunjukkan efektifitas dalam kebersihan saluran 

akar. Hal ini dikarenakan adanya zat aktif saponin 

yang bertindak sebagai surfaktan dengan 

menurunkan tegangan permukaan saluran akar 

sehingga dapat melarutkan smear layer. Dengan 

demikian ekstrak propolis 8% adalah yang efektif 
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untuk membersihkan dinding saluran akar dari 

smear layer.  
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