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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit rongga mulut yang sering terjadi adalah peradangan seperti 

ulkustraumatik.Ulkus traumatikadalahbentuk lesi ulseratif yang disebabkan oleh 

adanya trauma, dapat terjadi pada semua usia dan kedua jenis kelamin. Ulkus 

traumatik  dapat terjadi dibeberapa lokasi seperti : mukosa pipi, bibir, palatum dan 

tepi lidah, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yaitu  bahan-bahan kimia, 

panas, listrik atau gaya mekanik (Langlais dan Miller, 2000). 

Pemanfaatan tanaman obat tradisional olehmasyarakat Indonesia untuk 

menanggulangibeberapa penyakit, secara luas telah dirasakanoleh masyarakat. Hal 

ini tercermindengan semakin meningkatnya konsumen obat tradisional dan  

meningkatnya produksiobat dari industri-industri obat tradisional. Krisis ekonomi 

yang berkepanjanganmengakibatkan daya beli masyarakatterutama masyarakat 

golongan menengah kebawah, memilih menggunakan obat tradisional  

dibandingkan obat kimia. Pengetahuan tentang tumbuhan obat didapatkanmelalui  

warisan budaya bangsa secara turun temurun. Tanaman yang dapat dijadikan obat 

tradisional adalah buah manggis (Garcinia mangostana L) dengan cara 

mengisolasi kulit buah manggis tersebut(Muhlisah, 2002). 

Kulit buah manggisdigunakan sebagai obat sariawan dengan cara kulit 

buah ditambah air dan direbus kemudian digunakan sebagai obat kumur 

(Sastroamidjoyo, 2001). Khasiat penyembuhan terhadap sariawan didapat karena 

kulit buah manggis mengandung senyawa golongan xanthone. Xanthone adalah 

metabolit sekunder yang terdapat dalam manggis yang dapat diisolasi dari buah, 

kulit batang, daun dan kulit buah (Komguem,dkk.,2005). Xanthone juga memiliki 

aktivitas antioksidan, antialergi, antibakteri, antifungi, antitumor dan antivirus 

(Pedraza, dkk., 2008; Suksamrarn, dkk., 2006).  

Penelitian sebelumnya telah menggunakan ekstrak kulit buah manggis 

terhadap sel glioma tikus untuk antiperadangan dengan konsentrasi 40 %, 70 % 
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dan 100 %, penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa ekstrak etanol 

40%menunjukkan efek paling poten dan  terbukti dapat menghambat sintesa PGE2  

dan  menghambat aktivitas enzim siklooksigenase (Nakatani, dkk., 2002).  

Penelitian ini menggunakan mencit jantan karena dapat memberikan hasil 

penelitian yang lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh siklus menstruasi dan 

kehamilan seperti pada mencit betina.Banyak keunggulan yang dimiliki oleh 

mencit sebagai hewan percobaan, yaitu memiliki kesamaan fisiologis dengan 

manusia, siklus hidup yangrelatif  pendek, jumlah anak setiapkelahiran banyak, 

variasi sifat-sifatnya tinggi dan mudah dalam penanganan.Mencit jantan juga 

mempunyai kecepatan metabolisme obat yang lebih cepat dan kondisi biologis 

tubuh dan lebih stabil dibanding mencit betina (Moriwaki,dkk.,1994). 

Kandungan antiperadangan  pada  xanthoneyang terdapat didalam kulit 

buah manggis (Garcinia mangostana L.) dan menurut penelitian sebelumnya 

bahwa konsentrasi 40%  menunjukkan efek paling  poten terhadap antiperadangan  

mandasari penulis ingin melakukan uji coba pengobatan ulkus traumatik pada 

mukosa mulut mencit mengunakan ekstrak kulit buah manggis (Garcinia 

mangostana L.) dengan konsentrasi  yang lebih  rendah yaitu 10 %, 20 %, 30 %, 

sebagai obat antiperadangan. 

1. Rumusan Masalah  

Menurut keterangan diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah 

“Bagaimanakah efektivitas ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana L) 10 %, 

20% dan 30 % terhadap pengobatan ulkus traumatik pada mencit. 

 

2. Keaslian Penelitian 

 Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan  berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 
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Nama Pengarang Judul penilitian Tahun 

Pongphasuk N dan 
Khunkitti W 

Anti-inflammatory and Analgesic 
Activities of the Extract fromGarcinia 
mangostana Linn. 

2005 

Chaverri  J P, 
Rodriguez N C, 
Ibarra M O dkk 

Medicinal properties of mangosteen 
(Garcinia mangostana) 

2011 

Anthony C A review of Mangosteen (Garcinia 
mangostna) Linn. 

2004 

Cavalcante  G M 
dkk 
 

Experimental model of ulkus traumatik in 
the cheek mucosa of rats 

2011 

 

3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi penulis, dokter gigi dan 

masyarakat. 

a) Manfaat bagi penulis, sebagai pengetahuan yang penting untuk memilih 

tumbuhan yang paling efektif dan dapat digunakan untuk pengobatan.  

b) Manfaat bagi dokter gigi, sebagai pertimbangan pemberian obat kepada 

pasien yang memiliki efek samping lebih sedikit terhadap kesehatan pasien. 

c) Manfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang 

tanaman-tanaman disekitar yang dapat digunakan sebagai obat. 

B. Tujuan Penelitian 

1) Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana 

L) terhadap pengobatan ulkus traumatik. 

2) Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana 

L)  konsentrasi 10 %, 20%,  30 % terhadap pengobatan  ulkus traumatik 

pada mencit. 

 


