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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Karies gigi dan penyakit periodontal adalah penyakit mulut yang paling 

umum terjadi (Lawler et al., 1992). Periodontal disease merupakan penyakit 

inflamasi yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang jaringan gigi. Jika tidak 

diobati, penyakit periodontal dapat menyebabkan kehilangan gigi. Penelitian juga 

menunjukkan bahwa penyakit periodontal dikaitkan dengan penyakit inflamasi 

kronis lainnya, seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular (Pejčić et al., 2010 

dan Slots, 2002). Sebuah studi di Amerika Serikat: tahun 2009 dan 2010 

memperkirakan bahwa 47,2% atau 64,7 juta orang dewasa Amerika, memiliki 

periodontitis ringan, sedang atau berat. Pada orang dewasa 65 tahun dan lebih tua, 

tingkat prevalensi meningkat menjadi 70,1 persen (Eke et al., 2012).  

Pada umumnya antibiotik diberikan bila terdapat gambaran klinis infeksi 
seperti edema dan kemerahan didaerah mulut yang tidak segera sembuh (Zambito 
& Scubba, 1997). Antibiotik merupakan terapi yang sering digunakan oleh dokter 
gigi untuk membunuh bakteri spesifik dan non spesifik etiologi periodontal. 
Pemilihan antibiotik didasarkan pada analisis mikrobiologi dari bagian yang 
terinfeksi dan tanda-tanda klinisnya. Berikut ini contoh antibiotik yang sering 
digunakan: penisilin (amoksisilin), kloramfenikol, tetrasiklin, klindamisin, 
metronidazole, ciprofloxacin (Pejčić et al., 2010; Zambito & Scubba, 1997). 

Meskipun berbagai antibiotik mempunyai manfaat untuk mencegah dan 
mengobati penyakit periodontal, tetapi tidak boleh dilupakan efek samping yang 
mungkin timbul bila antibiotik digunakan secara terus menerus. Efek samping 
yang timbul ini antara lain sensitivitas pasien seperti hipersensitivitas atau 
anafilaksis  dan timbulnya galur bakteri yang resisten terhadap antibiotik tersebut 
(Putri & Yulianti,  2009). Di Korea obat antibiotik merupakan penyebab tertinggi 
terjadinya ROTD. Untuk itu diperlukan sebuah pemantauan yaitu farmakovigilan 
untuk mengetahui keamanan dan efektivitas obat setelah pemasaran (Depkes., 
2009). 
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Berdasarkan data dari 334 pasien pada bulan Oktober 2012 sampai 

dengan bulan November 2012 antibiotik yang sering digunakan di Klinik Dens 

Dental adalah amoxicillin (53,57%), ciprofloxacin (35,71%),  co-amoksiklav 

(9,52%), dan lain lain (1,19%). Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan 3 

antibiotik tersebut. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

Apakah terdapat kejadian ROTD dan berapa persentase kejadiannya pada 

terapi antibiotik untuk pasien periodontal disease di Klinik Dens Dental? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

Mengetahui adanya ROTD terhadap penggunaan antibiotik pada pasien 

periodontal disease di Klinik Dens Dental dan persentase kejadian ROTD bila 

ditemukan. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Periodontal 

a. Pengertian 

Periodontal merupakan gabungan dari dua kata yaitu peri yang berarti 

sekeliling dan oudus yang artinya gigi, sehingga periodontal dapat diartikan suatu 

jaringan yang mengelilingi gigi untuk merekatkan tulang rahang sehingga gigi 

tidak terlepas dari soketnya (Putri & Yulianti, 2009). Sedangkan penyakit 

periodontal adalah infeksi bakteri yang ditandai dengan penghancuran jaringan 

pendukung gigi. Ada dua jenis penyakit periodontal yaitu gingivitis dan 

periodontitis.  

Gingivitis yaitu terjadinya inflamasi pada gingival, penyakit ini umum 

terjadi dengan kondisi reversible. Gingivitis juga dapat disebabkan oleh adanya 

plak gigi yang menempel pada gingival pada jangka waktu yang lama. Gingivia 
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yang terserang akan berwarna merah, bengkak dan terjadi edema hingga  kolagen 

hilang secara perlahan dan menyebabkan penghancuran serabut gingival (gingival 

fibre), biasanya diikuti dengan periodintitis bila keadaan semakin memburuk. 

Berbeda dengan gingivitis periodintitis hanya terjadinya inflamasi di jaringan gigi 

(Lawler et al., 1992 dan Pejčić et al., 2010 dan Preus et al., 2007).  

b. Etiologi 

Lebih dari 500 spesies mikroba telah diidentifikasi di plak subgingival. 

Beberapa spesies bakteri tersebut merupakan agen utama penyebab penyakit 

periodontal. Spesies yang paling penting diantaranya Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans (A.a.), Porphyromonas gingivalis (P.g.), Tannerella 

forsythia (T.f.), Treponema denticola (T.d.), Fusobacterium nucleatum (F.n.), 

Prevotella intermedia (P.i.), Campylobacter rectus (C.r.), Eikenella corrodens 

(E.c.), Veillonella dan Selenomonas spp (Pejčić et al., 2010). 

c. Terapi 
Tabel 1. Kode penilaian periodontitis (Bsperio, 2011). 

Skor Keadaan Treatmen 
0 Poket tidak >3,5 mm, tidak ada kalkulus/overhangs, 

tidak ada pendarahan setelah probing (band hitam 
benar-benar terlihat). 

Tidak dibutuhkan terapi 
periodontal.  

1 Poket tidak >3,5 mm, tidak ada kalkulus/overhangs, 
namun pendarahan setelah probing (band hitam 
benar-benar terlihat). 

Instruksi Pembersihan Mulut 
(Oral hygiene instruction atau 
OHI). 

2 Poket tidak>3,5 mm, namun supra- or subgingival 
kalkulus/overhangs (band hitam benar-benar 
terlihat). 

OHI, penghapusan faktor plak 
kuat, termasuk semua kalkulus 
sepra dan subgingival. 

3 Kedalaman probing 3,5-5,5 mm (band hitam 
sebagian terlihat, menunjukkan poket 4-5 mm). 

OHI, permukaan akar 
debridement (root surface 
debridement atau RSD). 

4 Kedalaman probing >5,5 mm (band hitam 
sepenuhnya dalam poket, menunjukkan poket  6 mm 
atau lebih). 

OHI, RSD.  Menilai kebutuhan 
untuk Perawatan lebih 
kompleks, rujukan ke dokter 
spesialis dapat diindikasikan. 

* Keterlibatan furkasi OHI, RSD. Menilai kebutuhan 
untuk Perawatan lebih 
kompleks, rujukan ke dokter 
spesialis dapat diindikasikan. 

 
Untuk mengobati atau mengurangi penyakit periodontal dapat dilakukan 

dengan pemberian terapi antara lain dengan oral hygiene instruction (OHI) dan 

root surface debridement (RSD) untuk periodontitis (tabel 1), dan juga pemberian 

antibiotik bila terjadi periodontal abscess. OHI merupakan sebuah terapi 
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pembersihan mulut, sedangkan RSD adalah terapi pembersihan akar. Antibiotik 

diberikan karena menunjukkan hasil yang signifikan dalam membunuh bakteri 

patogen penyebab penyakit periodontal (Heasman, 2008 dan Pejčić et al., 2010). 

2. Antibiotik untuk infeksi pada gigi 

a. Pengertian 

Mikroba dan fungi dapat menghasilkan suatu zat yang dapat menghambat 

dan membasmi mikroba jenis lain (FKUI, 2007).  Zat ini sering kita sebut dengan 

antibiotik dan biasanya digunakan dalam pengobatan untuk menghilangkan 

infeksi yang disebabkan oleh invasi tuan rumah oleh mikroorganisme, patogen 

asing. Antibiotik juga mampu menghilangkan mikroba etiologi periodontal 

(Pejčić et al., 2010).  

b. Mekanisme kerja 

Antibiotik bekerja sangat spesifik yaitu bekerja secara spesifik pada 

metabolisme bakteri namun tidak mengganggu metabolisme jaringan lain dan 

dengan perintangan sintesa protein hingga kuman  tidak ada. Namun untuk virus 

kecil antibiotik tidak aktif, mungkin karena metabolisme yang sesungguhnya tidak 

dimiliki oleh virus (Tjay&Raharja, 2002 dan Zambito & Scubba, 1997). 

c. Penggunaan 

Berbagai jenis infeksi akibat kuman dapat diobati dengan antibiotik. 

Misalkan untuk pembedahan, rongga mulut atau penyakit gigi. Penyakit gigi ini 

antara lain infeksi pada periodontal ataupun setelah pencabutan gigi. Pada infeksi 

periodontal antibiotik berfungsi untuk mencegah dan memberantas infeksi 

periodontal oleh A. actinomycetemcomitans dan pathogen lainnya (Slots, 2002 

dan Tjay&Raharja, 2002). 

d. Macam antibiotik 

Dalam dunia kedokeran gigi antibiotik sering kali digunakan untuk 

membunuh bakteri. Pemilihan antibiotik sendiri dalam praktek klinis didasarkan 

pada analisis mikrobiologi dari sampel tempat terkenanya infeksi. Oleh karena itu, 

pilihan antibiotik didasarkan pada tanda-tanda klinis  dan empiris.  
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Tabel 2. Dosis dan frekuensi antibiotik pada periodontal disease 
Obat Dosis (mg) Frekuensi (sehari) Jenis Sediaan 

Amoxicilin 250-500 3 x Kapsul, Sirup 
Ampicilin 250-500 4 x Kapsul, Sirup 
Clindamycin 150-300 4 x Kapsul, Sirup 
Azitromycin 500 (selama 3 hari) 1 x Kaptab 
Erythromycin 250-500 4 x Kapsul, Sirup 
Metronidazole 250-500 3 x Tablet 
Tetracycline 250-500 3-4 x Kapsul  
Ciprofloxacin 250-500 2 x Kapsul, tablet, kaptab 
Co amoksiklav 250-500 3 x Kapsul, Sirup 

 (Depkes, 2008 dan Roda et al., 2007) 

Pemakaian antibiotik untuk penyakit periodontal biasanya melibatkan 

pengobatan monoterapi, seperti amoxicilin, ampicilin, clindamycin, cephalexin 

atau cefadroxil, azitromycin atau clarithromycin,  erythromycin, penicillin G, 

metronidazole, tetracycline, minocycline, dan ciprofloxacin dengan dosis lazim, 

frekuensi dan jenis sediaan seperti pada tabel 2 (Eickholaz et al., 2005 dan Preus 

et al., 2007 dan Roda et al., 2007). 

e. Resistensi dan efek samping antibiotik 

Kelemahan dari pengobatan antibiotik terlihat jelas oleh adanya efek yang 

tidak diinginkan dari penggunaan obat tersebut (tabel 3). Namun terkadang efek 

samping yang timbul juga bisa dikarenakan interaksi dengan obat dan makanan 

lain (tabel 3), oleh karena itu pemantauan obat dan makan yang dipakai ketika 

mengkonsumsi obat harus terus dipantau.  

Di sisi lain, perkembangan resistensi bakteri sangat penting seperti dalam 

kasus ß-laktamase yang diproduksi oleh strain bakteri. ß-laktamase tersebut 

mengkatalisis pembukaan cincin ß-laktam sehingga efektifitas antibiotic tersebut 

menurun (Roda et al., 2007). 

3. Farmakovigilan 

Pada saat pemberian lisensi oleh badan pengawas obat-obatan (di Indonesia 

disebut dengan BPOM) tidak semua efek samping atau risiko yang terkait dengan 

obat telah teridentifikasi. Oleh karena itu, setelah pemasaran sangat penting untuk 

menyediakan data keamanan tentang obat melalui pemantauan penggunaan obat, 

pasien penerima obat, hasil pengobatan, dan terjadinya reaksi obat yang 

merugikan (ROTD). Ilmu atau kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi, 

kuantifikasi, penilaian dan pencegahan risiko yang terkait dengan penggunaan 
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obat-obatan ini disebut dengan “pharmacovigilance” (Willis et al., 2012 dan 

Hanmark & Groothest, 2008). 
 

Tabel 3 Efek Samping Obat dan interaksi antibiotik 
Obat Interaksi Efek Samping Obat 

Amoxicilin Allopurinol, anti bakteri 
(neomisin). 

Infeksi mikotik vulvovaginal (2%), diare (1,7%), 
mual (1.3%), sakit kepala (1%), muntah (0.7%), 
nyeri perut (0.3%), diare, sakit kepala, mual, ruam. 

Ampicilin Allopurinol, anti bakteri (neomisin). Mual, muntah, diare, ruam. 
Clindamycin Parasimpatomimetik. > 10% (nyeri perut, diare), 1-10% 

(hipersensitivitas, Sindrom Stevens-Johnson, 
ruam, urtikaria,hipotensi, mual, muntah, <1% 
(neutropenia, trombositopenia, disfungsi ginjal) 

Azitromycin Eletriptan,alkaloid ergot, analgesic, 
kolkisin, hipolipidemik, pentamidin 
isetionat, sirolimus, vinblastin, anti 
tukak. 

Mual, muntah, diare, eritemia, sakit kepala, 
konstipasi,  nyeri perut, ruam, dan reaksi alergi 
lainya. 

Erythromycin Eletriptan,alkaloid ergot, analgesik, 
kolkisin, hipolipidemik, pentamidin 
isetionat, sirolimus, vinblastin, anti 
tukak. 

Nyeri perut (8%), sakit kepala (8%), mual (8%), 
diare (7%), ruam (3%), muntah (3%), dispepsia 
(2%), perut kembung (2%), nyeri (2%), 
anafilaksis, demam, reaksi alergi ringan, <1% 
(kebingungan, halusinasi, gangguan pendengaran, 
hipotensi) 

Metronidazole Alkohol, phenobarbital, disulfiram, 
litium. 

> 10% (kehilangan nafsu makan, candidiasis, 
diare, pusing, sakit kepala, mual, muntah, 1-10% 
(hipersensitivitas, leukopenia, kejang, Sindrom 
Stevens-Johnson) 

Tetracycline Anti koagulan, alkaloid ergot, susu, 
retinoid. 

> 10% (Perubahan warna gigi & enamel 
hypoplasia (anak-anak)), 1-10% (diare, mual, 
fotosensitifitas), <1% (anoreksia, diabetes 
insipidus sindrom, esofagitis, pankreatitis, 
muntah) 

Ciprofloxacin Analgesik opioid, anti aritmia, 
moksifloksasin, duloksetin, 
trisiklik, mizolastin, antimalaria, 
anti psikotik, atomoksetin, Beta- 
bloker, tizanidin, pentamidin 
isotionat, siklosporin, teofilin. 

Nyeri perut (2%), diare (2%), peningkatan kadar 
aminotransferase (2%), muntah (2%), sakit kepala 
(1%), peningkatan kreatinin serum (1%), ruam 
(1%), gelisah (1%), <1% (asidosis, reaksi alergi, 
kejang jantung, anoreksia, arthralgia,ataxia, nyeri 
punggung, penglihatan kabur, nyeri payudara, 
bronkospasme, pusing, kantuk, disfagia, sulit 
bernafas, halusinasi, hipertensi, hipotensi, 
insomnia,migrain, retensi urin) 

Co -  
amoksiklav 

Allopurinol, anti bakteri 
(neomisin). 

Diare (3-34%), diaper rush (3,5%),mikosis 
(3,3%), mual (2-3%), ruam (1-3%), muntah (1-
2,2%), candidiasis (1,4%), vaginitis (1%), <1% 
(reaksi hipersensitivitas, anafilaksis, anemia, 
trombositopenia,  
Hepatotoksisitas, perut kembung) 

 (Depkes, 2008 & medscape, 2013) 

 

Dalam sebuah penelitian farmakovigilan di Korea, antibiotik adalah obat 

yang paling umum menyebabkan reaksi kulit dalam e-sub ROTD yang 

dikumpulkan dari praktisi kesehatan regional di Korea dengan persentase 23,4%. 

Namun berdasarkan World Health Organization (WHO) antibiotik merupakan 



7 
 

 
 

penyebab ROTD dengan presentase 31,6%. Efek samping yang paling umum 

adalah manifestasi kulit, yang terlihat pada 42% dari pasien, diikuti oleh 

manifestasi neurologis (14%), keterlibatan gastrointestinal (12,9%), reaksi umum 

(9,4%), dan keterlibatan pernapasan (4,5%) (Lee et al., 2012 dan Shin et al., 

2012). 


