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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gigi tiruan sebagian lepasan (removable partial denture) adalah gigi tiruan 

yang menggantikan sebagian gigi asli yang hilang dan dapat dilepas dan dipasang 

sendiri oleh pasien dari mulutnya. Berdasarkan bahannya, gigi tiruan sebagian 

lepasan terbuat dari resin akrilik, logam, vulcanite, dan thermoplastic atau valplast 

(Abu Bakar, 2012).   

Resin akrilik dipakai sebagai basis gigi tiruan karena bahan ini memiliki 

sifat tidak toksik, tidak iritasi, tidak larut dalam cairan mulut, estetik baik, mudah 

dimanipulasi, reparasinya mudah dan perubahan dimensinya kecil (David, 2005). 

Resin akrilik yang digunakan di bidang kedokteran gigi umumnya dibedakan atas 

tiga jenis, yaitu resin akrilik swapolimerisasi, resin akrilik polimerisasi sinar, dan 

resin akrilik polimerisasi panas (RAPP). Hingga saat ini, RAPP banyak menjadi 

pilihan sebagai bahan pembuat basis gigi tiruan lepasan karena bahan ini memiliki 

sejumlah keunggulan di antaranya kualitas estetis yang cukup memuaskan, 

penyerapan air yang rendah, memiliki konduktivitas termal yang baik, 

biokompatibel, mudah diproses dan direparasi tanpa membutuhkan tenaga ahli 

laboratorium, serta ekonomis (Carr dkk, 2005).  

Gigi tiruan resin akrilik selalu berkontak dengan saliva, minuman, dan 

makanan sehingga gigi tiruan merupakan tempat terbentuknya stain, karang gigi, 

dan plak karena kurangnya pemeliharaan kebersihan gigi tiruan resin akrilik. Pada 
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pemakaian gigi tiruan resin akrilik, mukosa akan tertutup sehingga menghalangi 

pembersihan permukaan mukosa maupun permukaan gigi tiruan oleh lidah dan 

saliva sehingga terjadi akumulasi plak pada gigi tiruan. Plak pada gigi tiruan 

merupakan faktor predisposisi yang dapat menyebabkan inflamasi pada mukosa 

palatal dan terjadinya denture stomatitis. Faktor yang menyebabkan denture 

stomatitis adalah Candida albicans, infeksi bakteri, alergi, faktor psikologi, 

kurangnya kebersihan gigi tiruan, aliran saliva dan nutrisi (Wahyuningtyas, 2008). 

Candida albicans adalah organisme komensal yang merupakan bagian 

flora normal rongga mulut pada 30-50% populasi. Organisme ini dapat 

menimbulkan infeksi oportunis dalam rongga mulut jika terdapat faktor- faktor 

predisposisi yang mendukung. Infeksi Candida albicans  terkait dengan faktor 

lokal dan sistemik. Penyebab tersering dari infeksi lokal Candida albicans adalah 

penggunaan gigi tiruan, terutama yang sudah longgar atau pembersihannya tidak 

baik (Shiril dkk, 2012). 

Candida albicans dapat melakukan penetrasi pada resin akrilik dan 

tumbuh pada permukaan gigi tiruan sehingga dapat menginfeksi jaringan lunak. 

Candida albicans dapat melepaskan endoktoksin yang merusak mukosa mulut 

dan menyebabkan terjadinya denture stomatitis. Oleh karena itu desinfeksi dan 

pembersihan gigi tiruan merupakan faktor penting yang harus dilakukan 

(Wahyuningtyas, 2008). 

Pembersihan gigi tiruan dapat dilakukan dengan cara mekanis dan 

kimiawi. Pembersihan secara mekanis dengan sikat gigi menggunakan pasta gigi, 

pembersihan secara kimia dengan merendam gigi tiruan dalam larutan 
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desinfektans, alkali peroksida, alkali hipoklorit dan enzim (Wahyuningtyas, 

2008). 

Pasta gigi adalah bahan yang digunakan untuk membantu sikat gigi dalam 

membersihkan permukaan gigi. Pasta gigi pada dasarnya tersusun oleh bahan 

abrasif, deterjen, bahan antiplak, bahan penyegar, bahan pengisi dan bahan 

tambahan (Mc.Donal, 1998). Meskipun dalam pasta gigi sudah terdapat bahan 

antiplak, plak masih mudah melekat pada permukaan basis gigi tiruan resin akrilik 

(Naini, 2007). 

Maka dari itu perlu dikembangkan pasta gigi yang mampu menghilangkan 

daya antiplak yang menjadi resiko menempelnya Candida albicans pada basis 

resin akrilik yang meningkatkan kemampuan pasta gigi untuk menghambat 

pertumbuhan Candida albicans. Di dalam pasta gigi sudah terdapat triclosan yang 

berfungsi sebagai bahan antiplak. Penambahan triclosan untuk menghambat 

pertumbuhan Canida albicans berpengaruh tidak baik, yaitu toksisitas pada mulut. 

Sehingga diperlukan bahan yang aman tanpa efek samping, salah satunya adalah 

pasta gigi dengan tambahan bahan herbal. Sudah diteliti beberapa bahan herbal 

yaitu daun dewa (Gynura pseudochina (Lour) DC), biji buah pinang ( Areca 

catechu l.), daun ungu (Graptophyllum pictum), daun sirih (Familia piperaceae), 

dan daun sirsak (Annona muricata L.). Kelebihan daun sirsak daripada tanaman 

herbal yang lain yaitu daun sirsak mampu menghambat pertumbuhan bakteri, 

membantu menghambat mutasi gen, membantu menghambat perkembangan virus, 

membantu menghambat perkembangan parasit, dll (Goltra, 2007).  
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Daun sirsak selain berfungsi mengobati berbagai macam penyakit juga 

berfungsi sebagai antibakteri dan mempunyai efek antifungi karena mengandung 

senyawa flavonoid dan tanin yang dapat menghambat pertumbuhan jamur 

Candida albicans, yang juga mudah dijangkau dan banyak ditemukan (Family 

Content, 2011). Senyawa tersebut dapat diambil dengan cara ekstraksi. Penelitian 

mengenai daun sirsak pernah dilakukan oleh Herawati (2013) dengan judul 

pengaruh konsentrasi ekstrak daun sirsak (Annona muricata) terhadap 

pertumbuhan Candida albicans pada lempeng resin akrilik heat curing, hasil dari 

penelitian tersebut didapatkan bahwa konsentrasi yang efektif menghambat 

Candida albicans pada lempeng resin akrilik heat curing adalah 35%. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menguji salah satu tanaman 

herbal yaitu daun sirsak (Annona muricata) sebagai bahan tambahan herbal dalam 

pasta gigi terhadap pertumbuhan Candida albicans pada plat GTSL resin akrilik 

heat cured dengan konsentrasi 35%. 

 

B. Rumusan Masalah 

 "Apakah terdapat pengaruh perendaman plat GTSL resin akrilik heat cured 

pada pasta gigi dengan dan tanpa ekstrak ethanol daun sirsak (Annona muricata 

L.) konsentrasi 35% terhadap pertumbuhan Candida albicans (kajian In Vitro)?” 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian sebelumnya oleh Herawati (2013) menyatakan bahwa ekstrak 

daun sirsak (Annona muricata) menghambat pertumbuhan Candida albicans pada 
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lempeng resin akrilik heat curing pada konsentrasi 35%, sedangkan penelitian 

Wahyunungtyas (2008) menyatakan bahwa pengaruh ekstrak daun ungu 

(Graptophyllum pictum)  menghambat pertumbuhan Candida albicans pada plat 

gigi tiruan resin akrilik. Perbedaan penelitian bahwa pada penelitian yang akan 

dilakukan objek yang digunakan adalah pasta gigi dengan tambahan ekstrak daun 

sirsak (Annona muricata) serta subjek penelitiannya adalah pertumbuhan Candida 

albicans pada GTSL resin akrilik heat cured. Sepengetahuan penulis, penelitian 

tentang perbedaan pasta gigi dengan tambahan ekstrak daun sirsak (Annona 

muricata) terhadap pertumbuhan Candida albicans pada plat GTSL resin akrilik 

heat cured belum pernah dilakukan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh perendaman plat GTSL resin akrilik heat cured 

pada pasta gigi dengan dan tanpa ekstrak ethanol daun sirsak (Annona muricata 

L.) konsentrasi 35% terhadap pertumbuhan Candida albicans (kajian In Vitro). 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai tambahan pengetahuan tentang pola pikir dan pemahaman 

penulis di bidang penelitian. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan mampu menjadi 

sarana pengembangan wawasan keilmuan. 
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2. Manfaat Klinis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi 

tentang perawatan kebersihan GTSL, agar keadaan oral hygiene selalu 

baik selama pemakaian GTSL. 

b. Masyarakat diharapkan membudidayakan daun sirsak sebagai tanaman 

obat alternatif. 

 


