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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Penyakit pulpa menurut Profil Kesehatan Semarang tahun 2013 termasuk 

ke dalam 10 besar penyakit dengan prevalensi tinggi di Puskesmas.
1
 Etiologi 

penyakit pulpa yang paling sering adalah iritan akibat invasi mikroorganisme 

atau produknya menuju pulpa melalui celah pada dentin yang diakibatkan oleh 

karies, fraktur, penyebaran infeksi dari sulkus gingivalis, atau abses 

periodontal. Berdasarkan kondisi pulpa, keparahan dan durasi iritan, serta 

respon host, pulpa dapat memberikan respon berupa reaksi inflamasi sehingga 

terjadi nekrosis atau kematian jaringan pulpa.
2,3,4

 

       Infeksi pada pulpa secara umum merupakan infeksi polimikrobial, yang 

disebabkan oleh banyak jenis mikroorganisme, dan didominasi oleh bakteri 

anaerob, salah satunya adalah Porphyromonas gingivalis.
3,5

 Berdasarkan 

penelitian oleh Fabris dkk., yang dilakukan pada tahun 2013 di Brazil, bakteri 

Porphyromonas gingivalis ditemukan pada 49% dari sampel penelitian, yang 

diambil dari anak-anak dengan gejala klinis dan gambaran radiografis nekrosis 

pulpa.
6
 

       Porphyromonas gingivalis adalah bakteri obligat anaerob gram negatif 

berpigmen hitam, yang hidup di rongga mulut manusia, dan diketahui sebagai 

bakteri patogen penting dalam etiologi penyakit periodontal.
5,7

 Meski begitu, 

mikroorganisme ini sering dijumpai pada infeksi saluran akar gigi, dan 

berkontribusi dalam menyebabkan nekrosis pulpa. Porphyromonas gingivalis
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 mempunyai beberapa faktor virulensi seperti fimbriae, hemaglutinin, kapsul, 

dan kompleks lipopolisakarida (LPS), yang dapat menginduksi inflamasi pada 

pulpa, dan pada akhirnya menyebabkan nekrosis pulpa.
3,5

 

       Penatalaksanaan utama pada nekrosis pulpa adalah dengan Root Canal 

Therapy (RCT) atau perawatan saluran akar. Tujuan keseluruhan dari terapi 

ini adalah mengeliminasi infeksi saluran akar gigi, yang meliputi pembersihan 

seluruh jaringan nekrosis dari saluran akar gigi, irigasi untuk mengeradikasi 

bakteri dan substratnya dari saluran akar gigi, serta pengisian materi filling ke 

dalam saluran akar gigi untuk mencegah terjadinya reinfeksi.
2,8,9

 Penelitian 

menunjukkan, prosedur RCT saja tidak cukup menjamin terbebasnya saluran 

akar gigi dari bakteri. Persistensi bakteri pada saluran akar gigi setelah 

dilakukannya perawatan saluran akar pada beberapa kasus masih terlihat. Hal 

ini merupakan faktor utama kegagalan terapi. Untuk meningkatkan 

keberhasilan terapi, medikasi antibakteri intrakanal direkomendasikan untuk 

diberikan. Beberapa bahan telah digunakan sebagai medikasi intrakanal, tetapi 

belum mencapai hasil yang maksimal, sehingga perlu dikembangkan beberapa 

alternatif.
2,10,11,12

 

       Indonesia telah mengembangkan berbagai alternatif zat antibakteri yang 

didapatkan dari hasil kekayaan alam yang dimiliki. Salah satunya adalah asap 

cair. Asap cair merupakan hasil kondensasi asap yang didapat dari hasil 

pembakaran tidak sempurna dari kayu atau tempurung kelapa. Beberapa 

penelitian telah mengungkapkan bahwa asap cair memiliki efek antibakteri, 
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yang disebabkan oleh komponen-komponen yang terkandung di dalamnya, 

yakni senyawa-senyawa asam organik, fenol, dan karbonil. 
13,14

  

       Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian 

yang bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh pemberian asap cair 

terhadap pertumbuhan Porphyromonas gingivalis penyebab nekrosis pulpa. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Apakah terdapat pengaruh pemberian asap cair pada berbagai konsentrasi 

terhadap pertumbuhan Porphyromonas gingivalis penyebab nekrosis pulpa ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh pemberian asap cair pada berbagai konsentrasi 

terhadap pertumbuhan Porphyromonas gingivalis penyebab nekrosis pulpa. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui Kadar Hambat Minimum (KHM) asap cair terhadap 

pertumbuhan Porphyromonas gingivalis. 

2. Mengetahui Kadar Bunuh Minimum (KBM) asap cair terhadap 

pertumbuhan Porphyromonas gingivalis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk Pengetahuan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan teori dalam 

mengungkapkan pengaruh asap cair terhadap pertumbuhan Porphyromonas 

gingivalis. 
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1.4.2 Manfaat untuk Masyarakat 

Hasil penelitian dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai 

manfaat asap cair terhadap pertumbuhan Porphyromonas gingivalis. 

 

1.4.3 Manfaat untuk Tenaga Kesehatan 

Hasil penelitian dapat menunjukkan kemampuan asap cair sebagai salah 

satu alternatif zat antibakteri yang dapat dikembangkan dalam menurunkan 

pertumbuhan bakteri penyebab nekrosis pulpa, sehingga dapat 

meningkatkan keberhasilan terapi nekrosis pulpa. 

 

1.4.4 Manfaat untuk Penelitian 

Hasil penelitian dapat menjadi bahan dasar penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

       Penulis telah melakukan upaya penelusuran pustaka dari berbagai sumber, 

namun tidak menjumpai adanya penelitian atau publikasi sebelumnya yang 

membahas mengenai pengaruh pemberian asap cair terhadap pertumbuhan 

Porphyromonas gingivalis penyebab nekrosis pulpa. 
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       Tabel.1 Orisinalitas Penelitian 

No. Peneliti, Judul 

Penelitian, dan 

Tahun 

Metodologi Hasil 

1. Marisa Sulfani. 

2015. Daya Hambat 

Ekstrak Bawang 

Putih (Allium 

sativum) terhadap 

Porphyromonas 

gingivalis secara in 

vitro 

Penelitian ini bersifat 

eksperimental 

laboratoris, dan data hasil 

pengukuran dianalisis 

dengan ANOVA. 

Penelitian ini dilakukan 

di   Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Syiah 

Kuala, Banda Aceh 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ekstrak 

bawang putih 

(Allium sativum) 

memiliki daya 

hambat terhadap 

Porphyromonas 

gingivalis pada 

konsentrasi 100% 

dengan diameter 

zona rata-rata 

11,75 mm dan 

tergolong lemah 

2. Vania Salsabila 

Samil, Al Munawir, 

Rosita Dewi. 2013. 

Efek Antibakterial 

Ekstrak Etanol 

Siwak (Salvadora 

persica) terhadap 

Pertumbuhan Bakteri 

Porphyromonas 

gingivalis 

Jenis penelitian ini 

adalah eksperimental 

laboratoris dengan jenis 

desain post test only 

control group design. 

Penelitian ini 

dilaksanakan di 

Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas 

Kedokteran Gigi 

Universitas Jember 

Dari hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh 

ekstrak etanol 

siwak terhadap 

pertumbuhan 

bakteri 

Porphyromonas 

gingivalis 
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3. Susanna Arie 

Kondo. 2015. 

Pengaruh Pemberian 

Asap Cair pada 

Berbagai 

Konsentrasi terhadap 

Pertumbuhan 

Streptococcus 

sanguis penyebab 

gingivitis 

Jenis penelitian ini 

adalah eksperimental 

dengan post test only 

control group design. Uji 

statistik menggunakan uji 

Kruskal-wallis, dan 

dilanjutkan dengan uji 

Mann-Whitney. 

Penelitian dilakukan di 

Laboratorium 

Mikrobiologi, Fakultas 

Kedokteran, Universitas 

Diponegoro, Semarang 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa nilai Kadar 

Hambat Minimum 

(KHM) dan nilai 

Kadar Bunuh 

Minimum (KBM) 

asap cair terhadap 

pertumbuhan 

Streptococcus 

sanguis masing-

masing adalah pada 

konsentrasi 6,25% 

dan 12,5% 

4. Meiliza Ariesti 

Christiurnida 

Hutauruik. 2015. 

Pengaruh Pemberian 

Asap Cair pada 

Berbagai 

Konsentrasi terhadap 

Pertumbuhan 

Streptococcus 

mutans Penyebab 

Karies Gigi 

Jenis penelitian ini 

adalah eksperimental 

dengan rancangan post 

test only control group 

design dan uji statistik 

menggunakan uji 

Kruskal-Wallis 

dilanjutkan dengan uji 

Mann-Whitney. 

Penelitian ini dilakukan 

di Laboratorium 

Mikrobiologi, Fakultas 

Kedokteran, Universitas 

Diponegoro, Semarang 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

pemberian asap 

cair terhadap pada 

konsentrasi 6,25% 

dapat meghambat 

pertumbuhan 

Streptococcus 

mutans, dan pada 

konsentrasi 12,5% 

dapat membunuh 

Streptococcus 

mutans 
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       Tabel 1 menunjukkan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas 

mengenai pengaruh pemberian ekstrak suatu bahan tertentu terhadap 

pertumbuhan Porphyromonas gingivalis, serta penelitian mengenai pengaruh 

pemberian asap cair terhadap pertumbuhan berbagai bakteri, namun belum 

dijumpai penelitian mengenai pengaruh pemberian asap cair terhadap 

pertumbuhan Porphyromonas gingivalis penyebab nekrosis pulpa. Maka dari 

itu, penelitian ini akan meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


