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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Erupsi gigi merupakan gerak normal pertumbuhan gigi ke arah rongga mulut 

dari dalam tulang alveolar. Gigi molar tiga bisa juga disebut sebagai wisdom teeth 

karena merupakan gigi yang erupsi paling terakhir. Erupsi gigi molar tiga biasanya 

terjadi pada usia 17 hingga 25 tahun. Gigi molar tiga sering menimbulkan masalah 

karena mulai erupsi ketika pertumbuhan rahang manusia sudah terhenti sehingga 

gigi tidak mendapat ruang yang cukup untuk erupsi dan dapat menyebabkan 

impaksi (Sukma & Medawati, 2012). Gigi impaksi adalah gigi yang tidak erupsi 

atau erupsi sebagian yang melebihi tanggal kronologis erupsi, dan pada akhirnya 

tidak akan memiliki hubungan yang normal dengan gigi dan jaringan lain (Balaji, 

2018).  

Penatalaksanaan kasus impaksi sangat bervariasi, ada yang memerlukan 

tindakan bedah yaitu odontektomi dan ada juga kasus yang dapat dibiarkan tanpa 

pembedahan (Rahayu, 2014). Tindakan pengambilan gigi impaksi disebut juga 

dengan odontektomi, yaitu tindakan mengeluarkan  gigi  secara  bedah yang diawali 

dengan  pembuatan  flap  mukoperiosteal,  lalu diikuti  dengan  pengambilan  tulang 

yang menghalangi pengeluaran gigi tersebut (Pedersen, 2012). Tindakan 

odontektomi tentu saja disertai dengan pembukaan jaringan lunak dan jaringan 

keras yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan, pembukaan jaringan tersebut 

dapat menyebabkan terjadinya trauma dan inflamasi pasca tindakan odontektomi 

(Rahardjo, 2012).  
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Inflamasi merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh ketika cedera 

jaringan terjadi, baik yang disebabkan oleh trauma, bakteri, bahan kimia, panas, 

atau fenomena lainnya. Jaringan yang mengalami inflamasi tersebut melepaskan 

berbagai mediator inflamasi yang menimbulkan perubahan sekunder pada 

sekeliling jaringan di sekitarnya seperti pembengkakan, nyeri, suhu meningkat, 

eritema, dan gangguan fungsi (Guyton & Hall, 2020). Tindakan odontektomi 

merupakan salah satu prosedur bedah mulut dan maksilofasial yang paling sering 

dilakukan dan dikaitkan dengan berbagai gejala inflamasi pasca operasi yang terjadi 

akibat proses pelepasan mediator inflamasi seperti prostaglandin dan leukotrien. 

Pelepasan mediator inflamasi tersebut menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan 

peningkatan permeabilitas vaskular dari lokasi pembedahan, yang menyebabkan 

terjadinya pembengkakan dan perubahan jaringan di sekitarnya (Isola et al., 2019). 

Nyeri, pembengkakan, dan trismus merupakan komplikasi yang paling sering 

dikeluhkan akibat proses inflamasi pasca tindakan odontektomi (Od et al., 2011; 

Barbalho et al., 2016). Pembengkakan pasca odontektomi dapat menyebabkan 

perubahan kontur, dimensi wajah dan ketebalan bukal pada regio yang dilakukan 

odontektomi. Ahli bedah mulut biasanya menggunakan titik anatomi pada facial 

landmarks untuk mengevaluasi secara obyektif besarnya pembengkakan melalui 

pengukuran perubahan kontur dan dimensi wajah yang terjadi pasca odontektomi. 

Puncak pembengkakan biasanya terjadi pada 48 hingga 72 jam pasca odontektomi 

(Kaur et al., 2014).  Pembengkakan pasca odontektomi merupakan suatu proses 

penyembuhan luka yang wajar terjadi, namun sering dikeluhkan pasien karena 

menyebabkan ketidaknyamanan, mengganggu estetika wajah dan menurunkan 
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kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari sehingga perlu mendapat 

perhatian (Rahardjo, 2012). Banyak strategi yang telah dikembangkan untuk 

menekan tanda-tanda inflamasi pasca odontektomi, yaitu dengan pemberian 

medikasi untuk menghambat pelepasan mediator inflamasi yang bertanggung jawab 

atas respon inflamasi (Isola et al., 2019). Rasulullah SAW dalam hadits telah 

bersabda bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Diriwayatkan dalam Hadits 

Muslim, Rasulullah SAW bersabda: 

اِء بََرأَ بِإِْذِن للاِ لُِكلِّ َداٍء  َدَواٌء، فَإَِذا أُِصْيَب َدَواُء الدَّ  

"Semua penyakit ada obatnya. Apabila sesuai antara obat dan penyakitnya, maka 

(penyakit) akan sembuh dengan izin Allah SWT" (HR. Muslim).  Rasulullah SAW 

menjelaskan bahwa kesembuhan dari penyakit itu bergantung pada cocoknya obat 

dengan penyakit tersebut, karena setiap ciptaan Allah itu pasti ada lawan 

kebalikannya maka setiap penyakit juga pasti ada obat yang menjadi lawan 

penyakit tersebut. 

Obat yang digunakan sebagai antiinflamasi terbagi menjadi 2 golongan yaitu 

Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAID) dan obat antiinflamasi steroid. 

NSAID berfungsi sebagai antiinflamasi sekaligus juga memiliki efek antipiretik dan 

analgesik sedangkan steroid juga berfungsi sebagai antiinflamasi (Alviony et al., 

2016). NSAID bekerja mencegah pelepasan mediator inflamasi dengan cara 

menghambat kerja enzim siklooksigenase dalam jalur metabolisme asam arakidonat 

(Zahra & Carolia, 2017), sedangkan steroid bekerja mencegah pelepasan mediator 

inflamasi dengan cara menghambat kerja enzim fosfolipase A2 sehinggga 

mencegah pelepasan asam arakidonat dari fosfolipid (Isola et al., 2019).  
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NSAID dan steroid memiliki peran dalam menekan tanda-tanda inflamasi 

pasca odontektomi (Od et al., 2011). NSAID memiliki banyak jenis yang bervariasi 

dalam potensi dan durasi aksinya namun hingga saat ini belum ada bukti absolut 

yang mengatakan bahwa satu jenis NSAID lebih efektif daripada yang lain (Froum 

& Weinberg, 2013). Hal tersebut terjadi karena setiap individu dapat memiliki 

respon tubuh yang sangat bevariasi terhadap NSAID meskipun jenis obatnya 

tergolong dalam derivat yang sama (Wilmana & Gunawan, 2016). Natrium 

diklofenak merupakan jenis NSAID yang sering diresepkan karena memiliki efek 

antiinflamasi yang cukup poten dengan efek samping yang lemah dibandingkan 

dengan NSAID lainnya (Tjay & Rahardja, 2015). Jenis obat antiinflamasi steroid 

yang sering digunakan dalam bidang kedokteran gigi untuk mengurangi 

pembengkakan pasca odontekomi adalah deksametason. Beberapa penelitian telah 

menunjukkan bahwa steroid seperti deksametason efektif dalam meminimalkan 

pembengkakan dan trismus setelah pengangkatan gigi molar tiga yang impaksi 

(Rajput & Scie, 2014; Reddy et al., 2017). Deksametason sering diresepkan untuk 

mengatasi inflamasi sebab deksametason merupakan jenis obat antiinflamasi steroid 

yang memiliki kerja lama dengan potensi tinggi (Brenner & Stevens, 2018). 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membandingkan 

efektivitas antara natrium diklofenak sebagai wakil NSAID dan deksametason 

sebagai wakil obat antiinflamasi steroid dalam mengurangi pembengkakan pasca 

odontektomi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, didapatkan perumusan suatu 

masalah yaitu: Bagaimana perbandingan efektivitas antara natrium diklofenak dan 

deksametason dalam mengurangi pembengkakan pasca odontektomi. 

 

C. Keaslian Tulisan 

Karya tulis ini merupakan karya yang belum pernah ditulis dan diterbitkan 

oleh orang lain di Indonesia, namun terdapat penelitian serupa yang telah dilakukan 

di negara lain, diantaranya: 

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Zayat & Sharrawy (2018) dengan judul 

“Comparative Clinical Study of Local Submucosal Corticosteroid Versus 

Diclofenac Sodium Injections before Odontectomy of Mandibular Impacted 

Third Molar”, didapatkan hasil bahwa injeksi deksametason pada submukosa 

sebelum odontektomi lebih baik mengurangi nyeri, edema, dan trismus 

dibandingkan injeksi sodium diklofenak.  

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Lima et al., (2017) dengan judul “Oral 

Dexamethasone Decreases Postoperative Pain, Swelling, and Trismus more 

than Diclofenac Following Third Molar Removal : A Randomized Controlled 

Clinical Trial”, didapatkan hasil bahwa medikasi deksametason pasca operasi 

ekstraksi molar ketiga lebih efektif dalam mengendalikan nyeri, trismus, dan 

pembengkakan dibandingkan dengan medikasi natrium diklofenak. 

3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kiran et al., (2016) dengan judul 

“Comparison and Evaluation of Role of Dexamethasone and Diclofenac 

Sodium in Control of Postoperative Pain and Swelling Following Third Molar 
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Surgery: A Clinical Study”, didapatkan hasil bahwa deksametason lebih efektif 

dibandingkan sodium diklofenak dalam mengontrol pembengkakan pasca 

operasi molar ketiga. 

 

D. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perbandingan efektivitas 

antara natrium diklofenak dan deksametason dalam mengurangi pembengkakan 

pasca odontektomi. 

 

E. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Pendidikan 

Menambah ilmu pengetahuan dalam kedokteran gigi, khususnya bidang ilmu 

bedah mulut mengenai perbandingan efektivitas antara natrium diklofenak dan 

deksametason dalam mengurangi pembengkakan pasca odontektomi. 

2. Bagi Klinis 

Menjadi dasar pertimbangan bagi para klinisi dalam pemilihan medikasi untuk 

mengurangi pembengkakan pasca odontektomi. 

3. Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai efektivitas antara 

natrium diklofenak dan deksametason dalam mengurangi pembengkakan pasca 

odontektomi. 

 

 


