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From Editor’s Desk 
 

Cakradonya Dental Journal (CDJ) diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi sebagai 

media komunikasi ilmiah untuk pemajuan dan perkembangan intelektualitas civitas 

akademika antar perguruan tinggi, peneliti dan stakeholder yang mengetengahkan tentang 

kesehatan gigi dan mulut serta keilmuan lain yang terkait. CDJ telah terkoneksi dengan 

Open Journal System (OJS) Unsyiah sehingga Anda dapat menikmati fasilitas online 

sekaligus versi paper dari jurnal pertama FKG Unsyiah ini. Kesemuanya menarik dan 

memberikan kita informasi terkini yang berpengaruh terhadap kesehatan rongga mulut dan 

tubuh secara sistemik. 

 
Sebagaimana sebelumnya, volume 12 no 2 ini senantiasa menyuguhkan tentang penelitian 

pengembangan kedokteran gigi dan korelasi ilmu kesehatan integrasi mencakup bidang; 

Konservasi, Kesehatan Masyarakat, Biologi Mulut, Bedah Mulut, Periodonsia, 

Prosthodonsia dan ilmu kedokteran terkait. Semoga informasi yang CDJ ketengahkan pada 

edisi ini dapat menambah hasanah pengetahuan Anda. 

 

Thank you for submit your manuscript and considering it for review. We appreciate 

your time and look forward to your next publish. We are delighted welcome your 

precious manuscript for publication in 2021 first edition. 

 
 

Salam Sehat, 
 

Dr.drg Munifah Abdat, MARS 

Editor In Chief 
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Abstrak  

Periodontitis merupakan penyakit inflamasi pada jaringan periodontal. Porphyromonas gingivalis 
merupakan salah satu bakteri patogen pemicu periodontitis. Respons awal inflamasi dipicu oleh faktor 

virulen P.gingivalis antara lain lipopolisakarida (LPS) yang berlanjut pada kerusakan ligamen 

periodontal sehingga memicu resorpsi tulang alveolar yang diperankan oleh sel osteoklas. Ekstrak 
daun ungu (Graptophyllum pictum L. Griff) diketahui dapat menghambat P.gingivalis secara in vitro, 

namun kemampuannya sebagai antiinflamasi dalam menurunkan jumlah sel osteoklas pada kejadian 

periodontitis belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi ekstrak daun ungu 
(EDU) dalam menurunkan jumlah sel osteoklas pada tikus wistar yang diinfeksi dengan P.gingivalis. 

Penelitian dilakukan pada tikus wistar yang terdiri atas 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 

dari 5 tikus wistar. Enam kelompok yang terdiri dari kelompok normal (KN): tanpa perlakuan, 

kelompok kontrol negatif (K-): diinfeksi P.gingivalis (Pg), kelompok kontrol positif (K+): Pg + 
Tantum Verde, dan 3 kelompok perlakuan yaitu: KP2,5% (Pg + EDU 2,5%), KP5% (Pg + EDU 5%) 

serta KP10% (Pg + EDU10%). Pemeriksaan histologi dengan pengecatan Haematoxylin-Eosin (HE), 

jumlah sel osteoklas pada jaringan gingiva, ditentukan dengan menghitung jumlah rata-rata dari 3 
lapang pandang tiap potongan jaringan. Analisis data dengan One Way Anova dilanjutkan LSD. 

Kesimpulan penelitian ini adalah ekstrak daun ungu berpotensi menurunkan jumlah sel osteoklas pada 

jaringan gingiva tikus wistar (p<0,05).  

Kata Kunci: Ekstrak Daun Ungu, Periodontitis, Sel Osteoklas  
 

 

Abstract  
Periodontitis is an inflammatory disease of the periodontal tissue. Porphyromonas gingivalis is a 

pathogenic bacterium that triggers periodontitis. The initial response to inflammation is triggered by 

P.gingivalis virulent factors, including lipopolysaccharide (LPS), which leads to periodontal ligament 
damage, which triggers alveolar bone resorption, played by osteoclasts. Purple leaf extract 

(Graptophyllum pictum L. Griff) is known to inhibit P.gingivalis in vitro, but its ability as an anti-

inflammatory in reducing the number of osteoclasts in the incidence of periodontitis is unknown. This 

study aims to evaluate the potential of purple leaf extract (EDU) in reducing the number of osteoclasts 
in wistar rats infected with P.gingivalis. The research was carried out on wistar rats consisting of 6 

groups. Each group consisted of 5 wistar rats. Six groups consisting of normal group (KN): no 

treatment, negative control group (K-): infected with P.gingivalis (Pg), positive control group (K +): 
Pg + Tantum Verde, and 3 treatment groups, namely: KP2.5% (Pg + EDU 2.5%), KP5% (Pg + EDU 

5%) and KP10% (Pg + EDU10%). Histological examination with Haematoxylin-Eosin (HE) staining, 

the number of osteoclasts in the gingival tissue was determined by calculating the average number of 
3 view fields of each tissue section. Data analysis with One Way Anova followed by LSD. The 

conclusion of this study is that purple leaf extract has the potential to reduce the number of osteoclasts 

in the gingival tissue of wistar rats (p <0.05). 

Keywords: Purple Leaf Extract, Periodontitis, Osteoclast Cells 
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PENDAHULUAN  
Penyakit periodontal di Indonesia masih 

tergolong tinggi prevalensinya yaitu sebesar 

60%. Dalam kelompok penyakit gigi dan 

mulut, penyakit periodontal menduduki 
peringkat kedua yang banyak diderita rakyat 

Indonesia karena relatif tidak menimbulkan 

keluhan.1,2 Penyakit periodontal umumnya 
merujuk pada keadaan inflamasi pada struktur 

pendukung gigi yang meliputi gingiva, tulang 

alveolar, ligamen periodontal, dan sementum.3 

Plak terbentuk dari deposit lunak serta 

membentuk lapisan biofilm yang melekat erat 

pada gigi, gingiva dan permukaan keras lainnya 

di dalam rongga mulut.5 Mikroorganisme 
patogen yang ada pada bakteri plak antara lain: 

Porphyromonas gingivalis (P.gingivalis), 

Treponema forsythia, Aggregatibacter 
actinomycetemco-mitans, Treponema denticola, 

dan Prevotela intermedia. P.gingivalis 

merupakan salah satu bakteri patogen 
periodontal dan faktor virulensi yang 

mempengaruhi pertahanan imun inang.4 Bakteri 

patogen yang ada sebagai biofilm plak 

kompleks pada permukaan gigi yang 
mengeluarkan enzim kolagenase yang dapat 

menyebabkan kerusakan jaringan gingiva dan 

tulang pendukung gigi. Di antara  berbagai 
spesies bakteri periodontopatogen tersebut, 

maka P.gingivalis ditemukan dalam plak 

subgingiva pasien periodontitis kronis sebesar 

85,75%.6 Mikroorganisme yang melekat pada 
plak gigi dan berkontak dengan margin gingiva 

akan menimbulkan inflamasi36, termasuk Pg. 

Respons awal inflamasi dipicu oleh 
faktor virulen P.gingivalis, seperti 

lipopolisakarida (LPS). Lipopolisakarida pada 

dinding sel Pg akan berikatan dengan 
Lipopolisakarida Binding Protein (LBP) dan 

membentuk kompleks molekul. Reseptor CD14 

(Cluster of Differentiation 14) yang berada di 

permukaan sel target akan mengenali kompleks 
molekul kemudian Toll Like Reseptor (TLR 4). 

Kompleks yg terbentuk, selanjutnya akan 

mengaktifkan makrofag. Makrofag akan 
mengeluarkan sitokin inflamatori berupa 

interleukin-1 (IL-1), tumor necrosis factor-α 

(TNF-α), dan prostaglandin (PGE2).7,8 

Mediator dan sitokin inflamasi tersebut 

memacu terbentuknya osteoklas dari sel 

progenitornya melalui jalur Receptor Activator 

for Nuclear Factor-Kb Ligant (RANKL) 
dengan Receptor Activator for Nuclear Factor-

Kb (RANK) serta Osteoprogerin (OPG). 

Macrophage-Colony Stimulating Factor (M-

CSF), IL-1 dan RANKL akan menyebabkan 
prekursor osteoklas berdiferensiasi dan 

mengalami fusi kemudian menjadi osteoklas 

multinuclear yang dapat mengaktifkan 

osteoklastogenesis. Osteoklas yang aktif akan 
mensekresikan Matrix Metallo Proteinase 

(MMP) 8 dan enzim lisosomal Chatepsin K 

yang menyebabkan resorbsi tulang melalui 
pelepasan mineral-mineral tulang dan 

melisiskan protein dalam kolagen tulang. 

Proses itulah yang menyebabkan terjadinya 
kerusakan ligamen periodontal sehingga 

memicu resorpsi tulang alveolar yang 

diperankan oleh sel osteoklas.9  

Kerusakan tulang alveolar merupakan 
salah satu tahap advance periodontitis. 

Kerusakan tulang pada periodontitis bisa 

disebabkan karena meningkatnya jumlah sel 
osteoklas, sehingga penting untuk mengontrol 

jumlah osteoklas tersebut. Sel osteoklas yang 

berlebih dapat dikontrol menggunakan obat 
kimiawi. Salah satu obat kimiawi yang 

mengandung bahan antiinflamasi yang dijual di 

pasaran yaitu obat kumur Tantum Verde. Efek 

anti-inflamasi dari obat kumur ini diketahui 
bermanfaat dalam pengobatan periodontitis, 

sehingga dipilih obat ini sebagai kontrol positif 

pada penelitian ini.12 Akan tetapi ada peneliti 
lain yang menyatakan bahwa sering 

menggunakan Tantum Verde oral rinse dapat 

menyebakan perubahan warna pada gigi,13 

sehingga perlu dicari alternatif terapi 
periodontitis, salah satunya dari bahan alam.  

Ada berbagai bahan alam yang banyak 

digunakan untuk pengobatan alternatif suatu 
penyakit maupun sebagai pemeliharaan 

kesehatan. Tanaman Graptophillum pictum L. 

Griff) atau karotong (Madura), daun ungu 
(Jawa) dan handeleum (Sunda) termasuk bahan 

alam yang banyak dan mudah ditemukan oleh 

masyarakat Indonesia. DITJEN POM 

mengembangkan daun ungu yang masuk dalam 
tiga belas tanaman obat unggulan.14 Tanaman 

ini banyak digunakan oleh masyarakat untuk 

pengobatan terhadap tumor, dermatitis, abses, 
vulnus, dan secara eksperimental dapat 

menghambat pembengkakan dan penurunan 

permeabilitas membran.15  

Daun ungu (Graptophyllum pictum L. 

Griff) memiliki senyawa kimia antara lain 

triterpenoid atau steroid bebas, alkaloid, 

flavonoid, glikosida, saponin dan tanin.16 

Flavonoid berfungsi sebagai antiinflamasi 

dengan menghambat pembentukan 

prostaglandin yang dibentuk oleh asam 
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arakidonat.18 Flavonoid juga berfungsi sebagai 
antioksidan dengan menstabilkan radikal bebas 

sehingga dapat mengurangi kerusakan sel 

karena inflamasi.19  

Hasil penelitian sebelumnya secara in 
vitro menyatakan bahwa ekstrak daun ungu 

efektif menghambat pertumbuhan P.gingivalis 

pada kertas cakram zona hambat yang dibentuk 
semakin besar ketika semakin tinggi 

konsentrasi dari ekstrak.20 Demikian pula, 

Ekstrak etanol daun ungu sebagai anti inflamasi 
dapat mempengaruhi fungsi fagositosis 

makrofag, pembentukan immunoglobulin M 

dan TNF alpha pada mencit terinduksi LPS 

Saphylococcus aureus.21 Berdasarkan 
pernyataan tersebut, penulis ingin melakukan 

penelitian secara in vivo tentang kemampuan 

ekstrak daun ungu konsentrasi 2,5%, 5% dan 
10% terhadap penurunan osteoklas pada tikus 

wistar yang diinduksi P.gingivalis.  

 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini termasuk jenis 

eksperimental laboratoris, dengan desain The 

Post Test Only Control Group. Daun ungu yang 
digunakan yaitu Graptophillum pictum L. Griff 

yang sudah diidentifikasi di UPT Balai 

Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi-
Pasuruan melalui Surat Keterangan Identifikasi 

Tumbuhan No. 1109/IPH.06/HM/2019 tanggal 

11 Oktober 2019. Jumlah sampel yang 

digunakan, yaitu 5 ekor tikus wistar pada setiap 
subkelompok. Penelitian ini terdiri atas 6 

kelompok yaitu: kelompok normal (KN): tanpa 

perlakuan, kelompok kontrol negatif (K-): 
diinfeksi Pg, kelompok kontrol positif (K+): Pg 

+ Tantum Verde, kelompok perlakuan 2,5% 

(KP2,5%): Pg + EDU2,5%, kelompok 
perlakuan 5% (KP5%): Pg + EDU5% dan 

kelompok perlakuan 10% (KP10%): Pg + 

EDU10%.  

Semua prosedur pada penelitian ini telah 
disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember 

dengan No. 612/UN25.8/KEKP/DL/2019. 
Tikus wistar yang digunakan dengan kriteria 

inklusi: tikus wistar jantan, berat 175-200 gram, 

usia 2-3 bulan, keadaan umum baik, dan diberi 
makan minun seragam. Model tikus 

periodontitis merupakan tikus wistar jantan 

yang diinduksi P.gingivalis strain ATCC 33277 

dengan konsentrasi 2x109 CFU/ml sebanyak 
0,05ml. Pelarut yang dipakai pada pembuatan 

ekstrak daun ungu adalah etanol 96% dengan 

metode maserasi dan hasil yang didapat berupa 

ekstrak pekat yang kemudian diencerkan 
menjadi konsentrasi 2,5%, 5% dan 10%.  

Model tikus periodontitis dibuat dengan 

menginjeksikan P.gingivalis ATCC 33277 

sebanyak 106 CFU dalam 30µl (0,03 ml) pada 
sulkus gingiva gigi molar 1 kiri bawah pada 

bagian bukal. Injeksi dilakukan 3 hari sekali 

selama 14 hari hingga mengalami periodontitis 
yang ditandai dengan adanya inflamasi pada 

gingiva dan resorbsi tulang alveolar secara 

radiografi. Perlakuan Tantum Verde dan 
ekstrak daun ungu diaplikasikan dengan cara 

irigasi menggunakan needle 30G pada sulkus 

gingiva satu kali sehari selama 7 hari. 

Kelompok normal adalah  kelompok tanpa 
perlakuan apapun. Kelompok kontrol negatif 

adalah kelompok yang diinduksi P.gingivalis. 

Kelompok kontrol positif merupakan kelompok 
yang diinduksi P.gingivalis kemudian diberi 

perlakuan Tantum Verde. Kelompok perlakuan 

2,5%, 5% dan 10% merupakan kelompok yang 
diinduksi P.gingivalis kemudian diberi 

perlakuan ekstrak daun ungu 2,5%, 5% dan 

10%. Selanjutnya pembuatan preparat histologi 

dan pewarnaan menggunakan Hematoxylin-
Eosin (HE). Pengamatan dan perhitungan sel 

osteoklas dilakukan di  bawah mikroskop 

dengan perbesaran 400x dan dilakukan oleh 3 
observer. Jumlah sel osteoklas ditentukan 

dengan menghitung jumlah rata-rata sel 

osteoklas dari 3 lapang pandang tiap sampel.  

Data yang diperoleh dari penelitian, 
dianalisis dengan Statistical Product and 

Service Solutions (SPSS). Selanjutnya   

dilakukan uji Saphiro-wilk untuk melihat 
normalitas data dan uji Lavene untuk melihat 

homogenitas data. Data yang diperoleh adalah 

normal dan homogen kemudian dianalisis 
dengan One Way Anova, bermakna bila p<0,05, 

kemudian dilanjutkan uji LSD.  

 

HASIL 
Hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan rerata jumlah sel osteoklas yang 

terendah pada KP10% yaitu kelompok 
perlakuan dengan pemberian ekstrak daun ungu 

konsentrasi 10%. Kelompok KP10% diperoleh 

rata-rata jumlah sel osteoklas sebesar 2,57. 
Kemudian kelompok KP5% sebesar 2,98, 

kelompok KP2,5% sebesar 4,34, kelompok 

K(+) sebesar 3,96 dan kelompok KN sebesar 

2,04. Rata-rata jumlah sel osteoklas yag 
tertinggi pada kelompok K(-) yang merupakan 

kelompok kontrol negatif yang diinduksi Pg. 
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Pada kelompok K(-) rata-rata jumlah sel 
osteoklas sebesar 6,71.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Gambaran histologi sel osteoklas (anak 

panah hitam), pewarnaan HE dengan mikroskop 

pembesaran 400x. Keterangan : A.Kelompok 

normal, B. Kontrol negatif, C. Kontrol positif, 

D.Perlakuan 2,5% , E. Perlakuan 5%  dan F. 

Perlakuan 10% . TL : tulang alveolar, LP : ligamen 

periodontal, SM : sementum, D : dentin 

 
Tabel 1. Hasil Rerata Jumlah Sel Osteoklas  

Kelompok  
Rerata Sel 

Osteoklas 
St. Deviasi 

KN 2,04 0,33 

K(-) 6,71 0,72 

K(+) 3,96 0,35 

KP2,5% 4,34 0,86 

KP5% 2,98 0,26 

KP10% 2,57 0,81 

Keterangan :  

KN : normal  

K(-) : induksi Pg 

K(+) : induksi Pg+ Tantum Verde  

KP2,5% : induksi Pg+ ekstrak daun ungu 2,5% 

KP5% : induksi Pg+ ekstrak daun ungu 5% 
KP10% : induksi Pg+ ekstrak daun ungu 10% 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ
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Gambar 2. Grafik Batang Rata-Rata Jumlah Sel     

  Osteoklas  

 
Hasil uji normalitas dan uji homogenitas 

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal 

dan homogen (p>0,05). Selanjutnya dilakukan 
uji One Way Anova menunjukkan hasil 

signifikan (p<0,05). Hasil uji LSD 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kelompok kontrol negatif 

dengan kelompok normal, kelompok kontrol 

positif, kelompok ekstrak daun ungu 2,5%, 5% 

dan 10%. Tetapi tidak berbeda signifikan antara 
kelompok kontrol positif dengan kelompok 

ekstrak daun ungu 2,5% (p<0,05).  

 

PEMBAHASAN  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 

untuk mengevaluasi potensi ekstrak daun ungu 
(Graptophillum pictum L. Griff) terhadap 

penurunan jumlah sel osteoklas pada tikus 

wistar yang diinduksi P.gingivalis. Rata-rata 

jumlah sel osteoklas pada kelompok kontrol 
negatif menunjukkan hasil yang paling tinggi 

dibandingkan kontrol positif dan kelompok 

lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
bahwa P.gingivalis dapat menyebabkan 

terstimulasinya prostaglandin dan 

prekursornya, interleukin 1-α dan β, sitokin 

pro-inflamasi TNF-α yang dihasilkan host 
sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan 

ligamen periodontal selanjutnya memicu 

resorpsi tulang alveolar yang diperankan oleh 
sel osteoklas 9,10.   

Ekstrak daun ungu pada konsentrasi 

2,5%, 5% dan 10% dapat menurunkan jumlah 
sel osteoklas pada tikus wistar yang diinduksi 

P.gingivalis. Ekstrak daun ungu memiliki 

kandungan senyawa kimia meliputi alkaloid, 

flavonoid, fenolik, tanin, tripenoid, saponin dan 
glikosida. Hal ini sesuai dengan hasil uji 

kandungan senyawa kimia ekstrak daun ungu. 

Senyawa kimia yang banyak terkandung 
meliputi alkaloid sebesar 64,48, flavonoid 

sebesar 54,04, fenolik sebesar 13,53 dan tanin 

sebesar 12,17. Flavonoid, alkaloid, dan saponin 
dapat dimanfaatkan sebagai obat kumur 

antiinflamasi yang sekaligus berperan sebagai 

antibiotik untuk penderita periodontitis 

(Pratiwi, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa 
penurunan jumlah sel osteoklas pada penelitian 

ini karena adanya efek sinergis antara senyawa 

kimia dalam ekstrak daun ungu. 
Hasil uji One Way Anova menunjukkan 

hasil signifikan (p<0,05). Artinya terdapat 

kemampuan pada masing-masing kelompok 
penelitian dalam menurunkan jumlah sel 

osteoklas pada tikus wistar yang diinduksi 

P.gingivalis. Baik itu kelompok perlakuan 

ekstrak daun ungu konsentrasi 2,5%, 5% dan 
10% maupun kelompok kontrol positif dengan 

obat kumur Tantum Verde. Hal ini disebabkan 

adanya kandungan senyawa aktif dalam 
kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol 

positif. Hasil uji LSD menunjukkan bahwa KP 

5% dan KP 10% yang bermakna (p<0,01) 
terhadap K(+). Artinya konsentrasi efektif 

sebagai terapi periodontitis dengan parameter 

penurunan jumlah osteoklas, pada KP5% dan 

KP10% yang efektif. Hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian Prasetyaningrum dkk (2018) 

yang meneliti efek ekstrak daun teh hijau 

terhadap sel osteoklas tulang alveolar tikus 
putih (Rattus norvegicus) periodontitis bahwa 

jumlah konsentrasi suatu ekstrak 

mempengaruhi efektifitas penurunan sel 

osteoklas.32  

Kelompok yang diberi ekstrak daun ungu 

10% tidak berbeda signifikan dengan kelompok 

normal. Hal ini dapat diartikan bahwa ekstrak 
daun ungu konsentrasi 10% mempunyai 

kemampuan sama dalam menurunkan jumlah 

sel osteoklas dan mengembalikan jumlah sel 
osteoklas seperti keadaan normal. Ekstrak daun 

ungu 10% memiliki efek antiinflamasi yang 

berpotensi sebagai terapi untuk periodontitis. 

Hal ini dikarenakan daun ungu memiliki 
kandungan  tanin dan flavonoid yang mampu 

menurunkan kadar TNF-α pada kelompok 

perlakuan sampai mendekati kelompok yang 
hanya diberi pakan standar dan minum 

(normal).33 Terhambatnya sitokin pro-inflamasi 

akan menurunkan asam arakidonat. Penurunan 
asam arakidonat dapat menurunkan apoptosis 

sel osteoblas. Sel osteoblas mensekresi 

osteoprotegerin (OPG). OPG berfungsi untuk 

menghambat ikatan RANKL dengan RANK, 
sehingga terjadi apoptosis sel osteoklas yang 

menyebabkan penurunan resorpsi tulang.34  
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Kelompok kontrol positif (Tantum 
Verde) tidak berbeda signifikan dengan 

kelompok yang diberi ekstrak daun ungu 5% 

dan 10%. Hal ini artinya ekstrak daun ungu 

konsentrasi tersebut bisa sebagai alternatif 
terapi untuk penyakit periodontitis. Tantum 

Verde yang mengandung benzydamine HCl 

0.15% mempunyai efek yang sama dengan 
ekstrak daun ungu konsentrasi 5% dan 10% 

sebagai antiinflamasi yang mempengaruhi 

jumlah osteoklas. Benzydamine HCl termasuk 
golongan NSAID yang bekerja dengan 

menghambat jalur siklooksigenase. COX  

memproduksi berbagai zat kimia seperti 

prostaglandin yang menyebabkan inflamasi. 
Benzydamine HCl dapat mencegah 

terjadinya inflamasi dan rasa sakit dengan 

menghambat terbentuknya prostaglandin.35 

Penelitian farmakologi menunjukkan bahwa 

benzydamine HCl memiliki sifat analgesik, 

antiinflamasi, antipiretik, anastesi lokal dan 
antibakteri. Benzydamine HCl berpengaruh 

pada mekanisme lokal proses inflamasi. 

Benzydamine HCl berada pada konsentrasi 

tinggi di jaringan yang inflamasi sedangkan 
jaringan normal konsentrasinya sangat rendah, 

dengan demikian pemberian topikal 

meningkatkan efektifitasnya.12 Dari hasil 
penelitian ini, dapat dikatakan bahwa ekstrak 

daun ungu mampu menurunkan jumlah sel 

osteoklas pada tikus wistar yang diinduksi 

P.gingivalis dan berpotensi sebagai terapi 
alternatif pada periodontitis dengan konsentrasi 

efektif 5% dan 10%, dengan cara diaplikasikan 

melalui irigasi pada sulkus gingiva. 
 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak daun ungu (Graptophyllum pictum L. 

Griff) memiliki potensi untuk menurunkan 

junlah sel osteoklas pada tikus wistar yang 
diinduksi P.gingivalis dengan konsentrasi 

optimal 5% dan 10%.  
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Abstrak 

Cahaya lampu diketahui memiliki dampak buruk terhadap perkembangan tulang. Paparan berlebihan 
dari cahaya lampu dapat menurunkan kadar melatonin pada manusia yang mengakibatkan tanda-tanda 

osteoporosis tahap awal. Studi sebelumnya menyatakan melatonin dapat menekan estrogen yang akan 

berdampak menghambat aktivitas osteoklas. Untuk mencegah kerusakan tulang maka dapat diberikan 
obat alami yang diketahui dapat meningkatkan metabolisme tulang. Senyawa flavonoid yang 

terkandung dalam daun kelor (Moringa oleifera) berfungsi membantu metabolisme kalsium dengan 

cara menginduksi penurunan resorpsi tulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya fito-
respon ekstrak etanol daun kelor terhadap osteosit dan matriks tulang mandibula yang terpapar cahaya 

lampu fluoresen. Sampel penelitian menggunakan tikus wistar jantan sebanyak 10 ekor. Tikus 

tersebut dipaparkan pada cahaya lampu fluoresen kemudian diberi ekstrak daun kelor yang diolah 

dengan teknik maserasi. Pembuatan preparat histologi menggunakan pewarnaan hematoxylyn eosin. 
Mikroskop (Olympus BX-51) dengan perbesaran 400X digunakan dalam perhitungan sel osteosit dan 

matriks tulang. Data penelitian dianalisa menggunakan uji One Way Analysis of Variance (ANOVA) 

dengan nilai p<0,05. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa daya fito-respon ekstrak etanol daun 
kelor pada tulang mandibula yang terpapar cahaya lampu fluoresen dapat meningkatkan jumlah sel 

osteosit dan dapat mempertahankan matriks tulang sehingga masa tulang tetap terjaga. 

Kata Kunci: Tulang Mandibula, Sel Osteosit, Matriks Tulang, Daun Kelor, Cahaya Lampu Fluoresen 

 
 

Abstract 

Light is known to have a negative impact on bone development. Excessive exposure to light can 
decrease melatonin levels in humans, resulting in early signs of osteoporosis. Previous studies have 

suggested that melatonin can suppress estrogen which will have an impact on inhibiting osteoclast 

activity. To prevent bone damage, natural drugs are known to increase bone metabolism. The 
flavonoid compounds contained in Moringa oleifera leaves help metabolize calcium by inducing 

decreased bone resorption. This study aims to determine the phyto-responsiveness of the ethanol 

extract of Moringa oleifera leaves against osteocytes and mandibular bone matrix exposed to 

fluorescent light. The research sample used 10 male wistar rats. The rats were exposed to fluorescent 
light and then given Moringa oleifera leaf extract which was processed by maceration technique. 

Histological preparations were made using hematoxylyn eosin staining. A microscope (Olympus BX-

51) with a magnification of 400X was used in the calculation of osteocytes and bone matrix cells. The 
research data were analyzed using the One Way Analysis of Variance (ANOVA) test with p value 

<0.05. The results of this study indicate that the phyto-responsiveness of the ethanol extract of 

Moringa oleifera leaves on mandibular bone exposed to fluorescent light can increase the number of 
osteocytes and maintain bone matrix so that bone mass is maintained. 

Keywords : Mandibular Bones, Osteocyte Cells, Bone Matrix, Moringa Oleifera, Fluorescent Light
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PENDAHULUAN 
Tulang merupakan jaringan ikat 

termineralisasi yang memiliki empat jenis sel 

yaitu sel osteoblas, sel-sel pelapis tulang, 

osteoklas, dan osteosit.1 Setiap tipe sel tersebut 
memiliki peran penting bagi perkembangan 

tulang, seperti osteoblas yang berperan sebagai 

pembentuk tulang dan osteoklas berperan 
dalam proses resorbsi tulang.2 Osteosit juga 

turut berperan dalam pembentukan tulang, sel 

tersebut dilapisi oleh matriks tulang dan berasal 
dari akhir siklus pembentukan tulang pada sel 

osteoblas.1,3  

Metabolisme kalsium dapat dipengaruhi 

oleh sejumlah obat-obatan yang akan 
memaksimalkan kerja tulang seperti vitamin D, 

kalsitonin, kalsitriol serta golongan bisfosfonat. 

Efek samping yang ditimbulkan dari ketiga 
obat terserbut berbeda-beda.4 Diketahui bahwa 

cahaya matahari dapat juga dimanfaatkan untuk 

merangsang sintesis vitamin D di kulit 
manusia, sehingga meningkatkan penyerapan 

kalsium dalam menjaga massa tulang, 

mencegah osteoporosis.5,6  

Penelitian Rostiny (2016) menunjukkan 
bahwa tanaman kelor (Moringa oleifera) 

sebagai obat alami yang diketahui dapat 

mempercepat metabolisme kalsium dalam 
tulang. Studi menunjukkan bahwa Moringa 

oleifera memiliki banyak varian fitokimia, 

salah satunya yaitu flavonoid yang dapat 

merangsang diferensiasi dan proliferasi 
osteoblas, mengarah pada pembentukan 

tulang.7 

Penelitian International Osteoporosis 
Foundation and National Osteoporosis 

Foundation melaporkan pada pekerja malam 

hari yang selalu terpapar cahaya lampu 
mengakibatkan penurunan kadar melatonin.8 

Melatonin bekerja pada tulang dengan cara 

menekan estrogen dan berdampak menghambat 

aktivitas osteoklas akibatnya resorbsi tulang 
menjadi minimal/sebanding.8,9 

Salah satu cahaya buatan adalah lampu 

fluoresen yang diketahui mempunyai efek yang 
buruk. Unsur pengisi tabung lampu fluoresen/ 

pendar tersebut dengan memanfaatkan merkuri 

atau air raksa.10 Penelitian Saputro (2018) 
menunjukkan bahwa kandungan merkuri pada 

lampu tersebut berdampak negatif bagi 

kesehatan manusia maupun kesehatan 

lingkungan.11 

Berdasarkan studi pustaka ditemukan 

bahwa ekstrak daun kelor memiliki pengaruh 

langsung terhadap meningkatnya jumlah 

osteosit dan matriks tulang. Namun belum 
diketahui apakah ada peningkatan pengaruh 

ekstrak daun kelor apabila dikombinasikan oleh 

paparan cahaya. Selanjutnya peneliti tertarik 

menganalisis pengaruh pemberian ekstrak 
etanol daun kelor melalui mekanisme absorbsi 

pada perkembangan sel osteosit dan matriks 

tulang yang memberikan kontribusi terhadap 
penyembuhan tulang setelah dipaparkan oleh 

cahaya lampu khususnya pada lampu fluoresen. 

 

BAHAN DAN METODE 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah blender, airtight container, flat bottomed 
glass container, rotary evaporator, kertas 

saring, seperangkat alat bedah, mikromotor, bur 

tulang, object glass, deck glass, oven, 
microtome, staining jar, lampu fluoresen 5 

watt. Pada pengamatan hasil penelitian 

menggunakan mikroskop cahaya, dan untuk 
pemotretan digunakan alat mikrofotografi. 

Bahan yang digunakan untuk perlakuan adalah 

ekstrak etanol daun kelor. Bahan-bahan yang 

digunakan untuk membuat preparat histologi 
adalah larutan buffered neutral formalin (BNF) 

10%, akuades, silol, alkohol dengan konsentrasi 

bertingkat (absolut, 95%, 90%, 80%, dan 70%), 
NaCl fisiologis 0,95%, parafin dan pewarna 

Hematoksilin Eosin (HE) 

 

Persiapan Hewan Coba   
Tikus wistar (Rattus norvegicus) yang 

memiliki kriteria berkelamin jantan dengan 

umur 2-3 bulan serta memiliki berat badan 200-
300g digunakan pada penelitian ini. Tikus 

wistar yang digunakan pada penelitian 

sebanyak 10 ekor. Satu ekor tikus digunakan 
untuk pemaparan cahaya lampu fluoresen 

sebelum perlakuan, sedangkan 9 tikus lainnya 

akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok 

dengan masing-masing kelompok terdiri dari 3 
ekor tikus wistar. Kolompok terdiri dari 

kolompok kontrol positif pada pengaplikasian 

vitamin D topikal, kelompok kontrol negatif 
pada pengaplikasian akuades dan kolompok 

perlakuan pada pengaplikasian ekstrak daun 

kelor (Moringa oleifera). 

 

Pembuatan Ekstrak Daun Kelor  

Daun kelor (Moringa oleifera) dilakukan 

pengekstrakan di Laboratorium Kimia Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) Unsyiah. Daun kelor yang dijadikan 

sampel memiliki kriteria daun yang masih 
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muda dan berwarna hijau. Daun kelor sebanyak 
1 kg yang diperoleh dari wilayah Ajun, 

Kabupaten Aceh Besar dan Asrama Unsyiah, 

Darrusalam, Banda Aceh. 

Daun merupakan bagian dari tanaman 
kelor yang diambil untuk dipotong sampai 

halus kemudian dikeringkan dan diangin-

anginkan hingga 2-4 hari. Selanjutnya daun 
tersebut digiling menggunakan blander hingga 

menjadi bubuk halus. Penyimpanan bubuk dari 

hasil penggilingan dimasukkan ke dalam 
airtight container dan diletakkan pada wadah 

yang gelap, sejuk dan kering. Metode maserasi 

diterapkan untuk proses ekstraksi dengan 

pelarut etanol 96%. Dilakukan pemisahan filtrat 
dan residu setiap 1 x 24 jam selama 3 hari serta 

diselingi dengan pergantian pelarut yang sama. 

Vacuum rotary evaporator digunakan untuk 
menghasilkan ekstrak kental dari filtrat yang 

telah terkumpul dan dipekatkan pada suhu 

500C.13,14  
 

Perlakuan Pemberian Ekstrak Daun Kelor   

Pada 7 hari pertama, seluruh tikus wistar 

(Rattus norvegicus) diberi perlakuan 
pemaparan cahaya lampu flouresen didalam 

kandang selama 24 jam dalam 7 hari. Pada hari 

ke-7, dilakukan eutanasia menggunakan anatesi 
eter pada satu tikus untuk melihat kerusakan/ 

kelainan patologi pada tulang mandibula. 

Pemaparan cahaya fluresen tetap dilanjutkan 

sampai hari ke-28. Pengaplikasian ekstrak daun 
kelor, vitamin D dan akuades dimulai hari ke 8-

28 pada masing-masing kelompok. 

Pengaplikasian tersebut dilakukan pada mukosa 
rahang bawah tikus menggunakan cotton bud 

sebanyak 2 kali sehari pada 10 jam pagi dan 

jam 5 sore.  
Semua tikus yang telah dieutanasia 

dilakukan pembedahan pada tulang mandibula 

menggunakan bur tulang. Hasil pembedahan 

tersebut dimasukkan ke larutan neutral buffer 
formalin 10% (fiksasi) selama 24 jam.15 

EDTA 14% digunakan untuk 

dekalsifikasi yang kemudian dilakukan 

dehidrasi, clearing jaringan, embedding 
menggunakan parafin, serta pemotongan 

jaringan dengan mikrotom pada arah 

longitudinal pada ketebalan 5 mikron sebagai 

prosedur pewarnaan hematoxylin eosin (HE). 
Penggunaan HE digunakan pada prosedur 

pewarnaan untuk mengetahui gambaran 

histologis sel osteosit dan matriks tulang. 
Digunakan mikroskop (Olympus BX-51) 

perbesaran 400X dengan 5 kali pandang untuk 

menghitung sel osteosit dan matriks tulang.15 

Pengaplikasian perangkat lunak SPSS 

untuk menganalisa hasil pada data penelitian 

yang dianalisis menggunakan uji one way 

ANOVA dengan  p<0,05 untuk menganalisis 
daya fito-respon ekstrak etanol daun kelor 

(Moringa oleifera) terhadap perkembangan sel 

osteosit dan matriks tulang pada mandibula 
tikus wistar (Rattus norvegicus). 

 

HASIL 
Hasil pengamatan terhadap tulang 

mandibula memperlihatkan adanya perbedaan 

gambaran sel tulang secara histopatologis. 

Cahaya lampu fluoresen yang telah dipaparkan 
selama 7 hari menunjukkan matriks tulang 

terlihat disekitar osteosit dengan luas area 

11930 µm2 dalam pembesaran 400x 
menggunakan mikroskop cahaya. Hasil 

pengamatan hari ke-14 yang telah diberi 

ekstrak daun kelor, vitamin D dan akuades 

menunjukkan perbedaan jumlah sel osteosit.  
Kelompok perlakuan yang diberi ekstrak 

etanol daun kelor terlihat jumlah yang lebih 

pada sel osteosit dibandingkan dengan 
kelompok kontrol positif maupun kontrol 

negatif. Sedangkan hasil pengamatan sel yang 

paling sedikit terdapat pada kelompok kontrol 
positif.  

Gambaran matriks tulang pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol positif 

mengalami perbesaran luas, sedangkan pada 
kelompok kontrol negatif mengalami 

pengurangan jumlah luas area. 
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Gambar 1. Diagram Batang Terhadap Frekuensi Osteosit Pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Perlakuan. 

 

 

Tabel 1. Distribusi Luas Matriks Tulang pada Hari ke-7, ke-14, ke-21 dan ke-28. 

Luas 
area 

H7 

Matriks Tulang 

Kontrol Negatif Kontrol Positif Perlakuan 

H14 H21 H28 H14 H21 H28 H14 H21 H28 

Rerata 11930 11172 12522 13172 11936 14248 14317 12079 14433 16383 

*satuan luas daerah : µm2 

 

Pada kelompok perlakuan yang diberi 
ekstrak etanol daun kelor terlihat jumlah yang 

lebih pada sel osteosit dibandingkan dengan 

kelompok kontrol positif maupun kontrol 
negatif. Sedangkan hasil pengamatan sel yang 

paling sedikit terdapat pada kelompok kontrol 

positif. Gambaran matriks tulang pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 
positif mengalami perbesaran luas, sedangkan 

pada kelompok kontrol negatif mengalami 

pengurangan jumlah luas area. 
Hasil pengamatan histopatologis sel 

osteosit dan matriks tulang hari ke-21, 

kelompok kontrol positif dengan vitamin D dan 
kelompok kontrol negatif dengan akuades 

mengalami peningkatan pada sel osteosit. 

Sementara pada kelompok perlakuan 

mengalami penurunan jumlah sel osteosit. 
Kelompok kontrol positif menunjukkan sel 

osteosit paling banyak. Luas area matriks 

tulang yang terlihat kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol positif relatif sama dengan 

luas 14400µm2.                            

Penelitian hari ke-28 pada kelompok 
perlakuan, hasil sel osteosit dan matriks tulang 

menunjukkan kenaikan yang paling tinggi 

antara kelompok kontrol positif dan kontrol 
negatif.  

 

PEMBAHASAN 
Hasil pengamatan secara mikroskopis, 

setelah pemaparan cahaya hari ke-7 hari sampai 

hari ke-21 terlihat jumlah sel osteosit yang 

mengalami penurunan. Hal ini diketahui bahwa 
terjadinya penurunan pada sel osteosit 

diakibatkan oleh pemaparan cahaya lampu 

fluoresen dapat mengganggu struktur tulang. 
Dalam pembuatan lampu fluoresen 

memanfaatkan merkuri atau air raksa sebagai 

salah satu unsur pengisi tabungnya sehingga 
dampak yang ditimbulkan merkuri bagi 

kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan 

memliki dampak yang buruk.11 Penurunan 

jumlah sel osteosit akibat pemaparan cahaya 
Penurunan jumlah sel osteosit akibat 

pemaparan cahaya lampu secara terus-menerus 

mendukung penelitian sebelumnya dimana 
akan terjadi penurunan kadar melatonin pada 

manusia.17  

Melatonin N-acetyl-5-methoxytrypta 
mine merupakan produk sekretor utama 

kelenjar pineal vertebrata, di mana sintesis dan 
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pelepasannya menunjukkan peran dalam 
regulasi biologis ritme sirkadian, penuaan, dan 

reproduksi yang dapat memengaruhi fisiologi 

tulang dengan aktivitas puncak selama periode 

gelap atau pada malam hari.9,17 Melatonin 
sangat berperan dalam pembentukan tulang 

karena dapat meningkatkan estrogen yang akan 

berdampak menghambat aktivitas osteoklastik 
akibatnya resorbsi tulang menjadi minimal.8,9  

Hasil pengamatan hari ke-14 yang telah 

diberi ekstrak daun kelor, vitamin D dan 
akuades menunjukkan perbedaan total 

perhitungan sel osteosit. Pada kelompok 

perlakuan yang diberi ekstrak etanol daun kelor 

terlihat jumlah yang lebih pada sel osteosit 
dibandingkan dengan kelompok kontrol positif 

dan kontrol negatif, tetapi jumlah osteosit 

mengalami penurunan dari hari ke-7. Hasil 
pengamatan histopatologis sel osteosit hari ke-

21, kelompok kontrol positif mengalami 

peningkatan pada sel osteosit dan penurunan 
kembali pada kelompok perlakuan. Penurunan 

sel osteosit yang terjadi pada kelompok 

perlakuan dikarenakan sel tersebut mengalami 

fase remodeling tahap awal. Pada fase tahap 
awal remodeling adalah fase aktivasi dan 

resorpsi yang berlangsung 0-2 minggu terjadi 

pengaktifan pada sel osteoklas yang 
menyebabkan penurunan pada jumlah 

osteosit.18,19 

Pada penelitian hari ke-21 sel osteosit 

paling banyak terdapat pada kelompok kontrol 
positif pada pemberian vitamin D dengan rata-

rata 32.4. Pengamatan luas area matriks tulang 

pada kelompok kontrol dan kelompok 
perlakuan juga meningkat. Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan vitamin D 

telah memberikan efek pada tulang setalah 
pemakaian 2 minggu. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ayu (2009) bahwa pemberian 

vitamin D efektif sebagai langkah yang tepat 

dalam peningkatan densitas tulang.20 

Hasil pengamatan tulang mandibula tikus 

wistar (Rattus norvegicus) di bawah mikroskop 

cahaya pada hari ke-28 menunjukkan kelompok 
kontrol negatif menggunakan akuades dengan 

jumlah sel osteosit paling sedikit sementara 

hasil pengamatan pada kelompok perlakuan 
menunjukkan jumlah sel osteosit yang lebih 

banyak. Jumlah sel osteosit dibandingkan hari 

ke-14 dan ke-21 mengalami kenaikan. 

Pengamatan matriks tulang hari terakhir 
mengalami perluasan area yang lebih pada 

kelompok perlakuan dibanding kelompok 

kontrol. Hal ini menandakan daun kelor 

(Moringa oleifera) tetap bekerja dan efektif 
digunakan sampai minggu ke-3 dikarenakan 

bahwa untuk menghasilkan sel osteosit akan 

membutuhkan waktu 3-4 minggu yaitu pada 

fase ke-2 pada tahapan remodeling.19  

 

KESIMPULAN 

Adanya perubahan sel osteosit dan luas 
area matriks tulang mandibula tikus wistar 

(Rattus norvegicus) setelah dipancarkan cahaya 

lampu fluoresen dalam waktu 24 jam. Adanya 
perbedaan terhadap jumlah sel osteosit dan  

luas matriks tulang mandibula tikus wistar 

antara kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan yang diberi ekstrak daun kelor 
(Moringa oleifera). Meningkatnya jumlah sel 

osteosit dan matriks tulang sampai pada hari 

ke-28 dapat disimpulkan bahwa daun kelor 
dapat menstimulasi perkembangan dan 

kepadatan pada tulang sehingga masa tulang 

tetap terjaga. 
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Abstrak 

Seiring dengan meningkatnya popularitas esthethic dentistry, semakin banyak pasien yang 
membutuhkan perawatan yang dapat meningkatkan penampilan gigi anterior. Salah satu perawatan 

estetik yaitu porcelain laminate veneer yang merupakan lapisan tipis, sedikit tembus cahaya, terbuat 

dari bahan porselen, dan berfungsi untuk melaminasi atau menutupi gigi yang mengalami kerusakan, 

kelainan bentuk atau perubahan warna. Pada kasus diastema gigi 12 dan peg shape gigi 22, secara 
anatomis gigi terlihat lebih kecil dan akan terbentuk ruang atau diastema antar gigi. Pada kasus ini 

dilakukan perawatan estetik porcelain laminate veneer untuk memperbaiki bentuk dan menutupi 

diastema ini sehingga akan dicapai estetik yang lebih baik. Penatalaksanaan kasus yaitu wax up untuk 
melihat kesesuaian bentuk dan proporsi veneer yang telah didesain dengan digital smile design. Pasien 

menyetujui untuk dilakukan crown lengthening untuk mendapatkan level gingival margin yang lebih 

proporsional. Dibantu dengan diagnosis wax up dan smile designing yang direncanakan pada awal 
perawatan, pasien mendapatkan gambaran visual dari hasil perawatan yang diharapkan. Pasien merasa 

puas dengan hasil perawatan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu porcelain laminate veneer 

merupakan suatu alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penampilan estetik pada gigi 

anterior agar pasien mendapatkan senyum yang lebih indah. 
Kata Kunci: Veneer, Porcelain Laminate Veneer, Estetik, Diastema, Peg Shape 

 

 

Abstract 

The needs of esthetic dentistry makes patients search for improvements of  the appearance of anterior 

teeth. One of the aesthetic treatments is porcelain laminate veneer which is a thin, slightly translucent 

layer, made of porcelain material, and aims to laminate or cover teeth that have been damaged, 
deformed or discolored. In the case of tooth diastema 12 and peg shape 22, anatomically the teeth 

appear smaller and space or diastema will form between the teeth. In this case, aesthetic treatment of 

porcelain laminate veneer is aim to improve the shape and cover the diastema so a better aesthetic is 
achieved. Management of this case was wax up to confirm the shape and proportion of veneers that 

have been designed with a digital smile design. Patient agreed to have a crown lengthening to get a 

more proportional level of gingival margin. Assisted by the diagnosis of wax up and smile designing 
planned at the beginning of treatment, patients get a visual picture of treatment results. Patient 

satisfied with the result. Conclusion: Porcelain laminate veneer is an alternative to improve the 

aesthetic of  anterior teeth so patients get a beautiful smile. 

Keywords: Veneer, Porcelain Laminate Veneer, Aesthetic, Diastema, Peg Shape  
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PENDAHULUAN 
Porcelain laminate veneer telah menjadi 

salah satu perawatan yang popular selama 

dekade terakhir.1 Veneer merupakan perawatan 

yang bersifat kosmetik yang ditemukan 
pertama kali pada awal tahun 1937 untuk 

alasan estetik.2 Dengan mengaplikasikan 

lapisan tipis veneer pada permukaan fasial 
mampu meningkatkan penampilan pasien 

secara visual.1,2 

Porcelain laminate veneer secara umum 
digunakan untuk merestorasi gigi dengan defek 

pada permukaan email, gigi yang diskolorasi 

akibat fluorosis, tetrasiklin atau devitalisasi, 

dan malformasi.1,2,3 Veneer juga diindikasikan 
untuk penutupan diastema, defek pada 

permukaan gigi misalnya retakan pada email 

akibat trauma, penuaan, hipoplasia email. Pada 
beberapa kasus koreksi misalignment.2,3,4 

Beberapa kontraindikasi penggunaan 

porcelain laminate veneer yaitu enamel 
displasia atau fluorosis, sisa email yang tidak 

mencukupi akibat abrasi hebat, oklusi yang 

tidak memungkinkan misalnya pada gigi 

antagonis dengan maloklusi berat, atau gigi 
dengan oklusi edge to edge. Laminate veneer 

juga tidak direkomendasikan pada pasien 

dengan kebiasaan buruk, seperti bruksisme dan 
kebiasaan menggigit benda.1,3,4 

Keuntungan utama dari teknik veneer ini 

adalah mampu meningkatkan estetik dengan 

maksimal, preparasi minimal, daya tahan 
panjang, integritas marginal, dan 

biokompabilitas jaringan lunak. Sedangkan 

kekurangan perawatan ini adalah harga yang 
relatif mahal, fragility pada saat try in dan 

sementasi, waktu kunjungan lebih lama, dan 

tidak dapat dilakukan sementasi sementara.1,2 
Prinsip preparasi porcelain laminate 

veneer adalah harus sekonservatif mungkin. 

Preparasinya minimal dan terbatas pada 

email.2,5,6 Preparasi email haruslah 
menyediakan ruangan yang cukup adekuat 

untuk kontur porcelain veneer, menyediakan 

path of insertion veneer, mempersiapkan 
permukaan email untuk proses etsa dan 

sementasi, dan memfasilitasi penempatan 

margin sulkular pada gigi.7,8,9 Minimal 
preparasi di bagian labial berkisar antara 0,3-

0,5 mm dan akhiran servikal berbentuk sedikit 

chamfer dan berada pada level krista gingiva 

atau sedikit subgingiva. Perluasan ke daerah 
proksimal kira-kira setengah daerah kontak 

proksimal, untuk menambah efek melingkari 

veneer dan menambah ketebalan veneer.3,5 

 

 
 

 

 

Gambar 1. ABC perubahan sudut bur untuk 

mendapatkan kedalaman yang sama. D pembuatan 

takik di permukaan insisal dan F,E preparasi 

permukaan insisal.3 

 

Evaluasi ketebalan preparasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan diagnostic wax 

up. Diagnostic wax up dicetak dengan silicon 
putty yang nantinya dapat digunakan sebagai 

panduan preparasi agar dapat kontur gigi secara 

visual.4,8,9,11 

 

LAPORAN KASUS 

Seorang pasien wanita berusia 25 tahun 

datang ke Klinik Prostodonsia Fakultas 
Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran 

mengeluhkan gigi depannya yang terlihat kecil, 

runcing, dan jarang. Pasien ingin dibuatkan 
veneer untuk memperbaiki bentuk dan estetik 

gigi agar terlihat lebih baik. Dari pemeriksaan 

klinis intraoral terlihat diastema pada gigi 12 
dan peg shape pada gigi 22. Rencana perawatan 

pasien direkomendasikan untuk pemasangan 

veneer porcelain pada gigi 12 dan 22. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2 . Gambaran Ekstra Oral Pasien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Gambaran intraoral pasien 

 

Kunjungan pertama dilakukan 

pencetakan untuk mendapatkan model studi. 

Dari model dan foto klinis dilakukan desain 
perawatan untuk mendapatkan hasil yang 

estetik. 
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Desain menunjukkan posisi margin 
gingival pada gigi insisivus lateralis kiri dan 

kanan terlalu rendah sehingga diperlukan 

prosedur crown lengthening untuk 

mendapatkan proporsi zenith gingival yang 
lebih ideal. Desain dan rencana perawatan 

dikomunikasikan dengan pasien, dan pasien 

setuju untuk dilakukan crown lengthening pada 
gingival gigi insisivus lateralis kiri dan kanan. 

Pada model dilakukan desain wax up dan 

pasien dirujuk ke bagian periodonsia untuk 
dilakukan crown lengthening sesuai dengan 

desain yang dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. A. Smile designing dengan Photoshop 

dan B,C. Gingival Aesthetic Line. 

 

Prosedur pembuatan veneer dapat 
dimulai setelah dilakukan crown lengthening. 

Desain wax up pada model dicetak dengan 

bahan putty sebagai silicon index dan dapat 
digunakan untuk pembuatan crown sementara. 

Mock up untuk melihat kesesuaian bentuk dan 

proporsi veneer telah didesain. Preparasi veneer 
pada temporary veneer yang di-mock up pada 

pasien dan dilakukan pencetakan dengan 

menggunakan PVS. Penentuan warna 

dilakukan dengan shade guide untuk 
mendapatkan warna yang sesuai. Cetakan PVS 

dikirim ke laboratorium untuk diproses. 

Kunjungan berikutnya, veneer 
diinsersikan dengan menggunakan semen resin 

dual cure. Setelah dilakukan try-in, permukaan 

dalam veneer dietsa dengan asam hidrofluorida 
5% dan selanjutnya diaplikasikan silane agent. 

Sedangkan gigi preparasi dietsa dengan asam 

fosfat 37% dan diaplikasikan bonding agent 

pada permukaan gigi dan veneer. Veneer 
ditempatkan pada gigi preparasi dengan 

tekanan ringan dan dipertahankan selama 

polimerisasi dengan light-cured unit dengan 
waktu sesuai instruksi pabrik pada permukaan 

labial, mesial, dan distal. Sisa semen yang 

berlebih dibersihkan dan pasien diinstruksikan 
untuk prosedur oral hygiene. Pasien dikontrol 

seminggu kemudian untuk mengetahui keluhan 

pasien dan oral hygiene mulut. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. A. Sebelum Pemasangan Veneer B. 

Setelah Pemasangan Veneer 

 

PEMBAHASAN 

Pasien menyetujui untuk dilakukan 

crown lengthening untuk mendapatkan level 
gingival margin yang lebih proporsional pada 

kasus ini.  Dibantu dengan diagnosis wax up, 

smile designing dan mock up yang 
direncanakan pada awal perawatan, pasien 

mendapatkan gambaran visual dari hasil 

perawatan yang diharapkan.5,6 Disini 

ditekankan pentingnya diagnosis wax up. 
Salah satu poin yang signifikan dalam 

kasus ini yaitu Gingival Aesthetic Line (GAL) 

yang didefinisikan sebagai sudut yang 
terbentuk dari garis midline dengan garis yang 

menghubungkan zenith gingival margin gigi 

insisivus sentralis dengan gigi kaninus. Pada 

kasus ini, prosedur crown lengthening 
dilakukan agar proporsi gingival pasien 

menjadi klas 1 dimana sudut GAL berada 

antara 450 dan 900 dan zenith insisivus lateral 
menyentuh atau berada di bawah GAL 1-2 

mm.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Gingival Aesthetic Line (GAL) Klas 1.5 

Prosedur preparasi veneer dapat 

dilakukan 2-3 minggu setelah prosedur crown 

lengthening agar penyembuhan jaringan lunak 
optimal.7,10 Prosedur kontrol plak dianjurkan 

tiap 6 bulan untuk menjaga oral hygiene 

pasien.7,10,11  
Pembuatan veneer diindikasikan pada 

kondisi gigi peg shape dan diastema.1,2,4 Pada 

kasus gigi insisivus lateralis dengan peg shape, 

ukuran gigi yang lebih kecil menyebabkan 
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terbentuknya ruangan antar gigi anterior. 
Dalam hal ini, porcelain veneer merupakan 

salah satu perawatan yang dapat dipilih untuk 

memperbaiki bentuk gigi dan menutupi 

ruangan yang terjadi. 
Prinsip dasar preparasi untuk kasus 

veneer harus se-konservatif mungkin. Beberapa 

penelitian menyarankan ketebalan preparasi 
labial untuk porcelain veneer tidak melebihi 

0,5 mm. Prakteknya, ketebalan rata-rata 

porcelain laminate veneer ini berkisar antara 
0,4-0,7 mm yang hampir mendekati ketebalan 

email gigi.2,6,8 

Preparasi dilakukan dengan bur marker 

sehingga terbentuk tiga takik sehingga 
preparasi dilakukan dengan mengacu pada titik-

titik tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak 

terjadi over preparasi sehingga ketebalan email 
tetap terpertahankan. Evaluasi dengan putty 

silicon index juga dapat dilakukan untuk 

menjaga ketebalan preparasi.8,9,10 

Tepi dari veneer seharusnya terletak pada 

daerah embrasure sehingga tidak terlihat, baik 

dari depan atau lateral. Lain halnya jika 

terdapat diastema, maka garis akhir preparasi 
terletak sejauh mungkin dari aspek lingual, 

tidak boleh ada undercut, dan meluas dari 

incisal edge sampai titik dekat papila gingiva.4,8 

Preparasi di bagian proksimal harus 

mempertimbangkan kontak interproksimal. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi perluasan 

preparasi ke arah proksimal yaitu pada kasus 
yang membutuhkan modifikasi bentuk dan 

lebar gigi, penutupan daerah diastema dan 

modifikasi profil.8,9 

Pasien dikontrol seminggu kemudian 

untuk mengevaluasi kasus, dan pasien merasa 

puas dengan hasil perawatan. Pertimbangan 
berbagai aspek estetik akan dicapai suatu hasil 

perawatan yang sesuai dengan harapan 

pasien.11 

  

KESIMPULAN 
Porcelain laminate veneer merupakan 

salah satu  perawatan yang banyak diminati 
oleh karena estetiknya baik, dapat bertahan 

lama, memiliki sifat mekanis yang baik jika 

telah disemen, biokompatibel, serta 
pengurangan jaringan gigi yang minimal. 

Selain itu, indikasi, pertimbangan preparasi dan 

pelaksanaan prosedur tahapan klinis secara 

adekuat dan direncanakan dengan tepat dapat 
mempengaruhi keberhasilan perawatan gigi 

dengan porcelain laminate veneer.  
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Abstrak 

Kasus lesi endo-perio merupakan kasus yang sering ditemui dalam praktek kedokteran gigi. 

Hubungan antara penyakit pulpa dan periodontal (lesi endo-perio) pertama kali dikemukakan oleh 
Simring dan Goldberg pada tahun 1964. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan 

tentang hubungan lesi endo-perio dan penatalaksanaannya. Lesi endo-perio disebabkan oleh adanya 

inflamasi pada area pulpa dan jaringan periodontal secara bersamaan pada satu gigi. Keterkaitan pulpa 
dan jaringan periodonsium melalui jalur anatomi dan non-fisiologis. Jalur secara anatomis melalui 

foramen apikal, kanal lateral dan tubulus dentin, sedangkan jalur non-fisiologis seperti perforasi 

iatrogenik, trauma, fraktur gigi vertikal, perawatan periodontal yang tidak adekuat, dan lainnya. 
Perawatan lesi endo-perio bertujuan menghilangkan inflamasi pada area pulpa dan jaringan 

periodontal. Pemeriksaan secara komprehensif diperlukan, meliputi pemeriksaan klinis dan radiograf 

yang dapat membantu dalam menegakkan diagnosis melalui tanda dan gejala klinis serta 

mengklasifikasikan lesi endo-perio sehingga perawatan yang tepat dapat dilakukan. Pemeriksaan 
tanda dan gejala klinis dalam menentukan diagnosa lesi endo-perio penting dilakukan untuk 

menentukan perawatan yang tepat. 

Kata Kunci: Diagnosis, Etiologi, Klasifikasi, Lesi Endo-Perio 

 

 

Abstract 

Endo-perio lesion is a commonly occurred case in denstistry. The connection between pulp and 
periodontal disease was firstly described by Simring and Goldberg in 1964. This article aims to 

explain the relationship between endo – perio lesion and its treatment.  Endo-perio lesions are caused 

by inflammation of the pulp area and the periodontal tissues that occur simultaneously on a tooth. 
Pulp and periodontal tissue are related through from anatomy and non-physiological pathways. The 

anatomical pathways are foramen apical,  canal lateral and tubulus dentin, while the non-physiological 

are iatrogenic perforation, trauma, vertical fracture of the teeth, inadequate periodontal treatments,  
and others. Comprehensive examination including clinical examinations and radiographs are required 

in order to make an accurate diagnosis through clinical signs and symptoms and classifying endo-

perio lesions so that appropriate treatment can be performed. Examination of clinical signs and 

symptoms in determining the diagnosis of endo-perio lesions is performed to determine the proper 
treatment selection. 

Keywords: Diagnosis, Etiology, Classification, Endo-Perio Lesion 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ


Cakradonya Dental Journal p-ISSN: 2085-546X; e-ISSN: 2622-4720. 

Available at http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ 

Cakradonya Dent J; 12(2): 93-98 

94  

 

PENDAHULUAN 
Keterkaitan pulpa dan jaringan 

periodonsium dimulai dari tahap perkembangan 

embrio gigi, dental folikel menjadi tanda dari 

adanya jaringan periodonsium yang memiliki 
hubungan dengan papilla gigi yang menjadi 

asal dari jaringan pulpa. Keduanya dipisahkan 

oleh epitel Hertwig. Dengan demikian pulpa 
dan jaringan periodonsium memiliki hubungan 

embrio, fungsional dan anatomi.1-4 Hubungan 

antara lesi endodontik dan periodontal pertama 
kali dikemukakan oleh Simring dan Goldberg 

pada tahun 1964 yang dikenal istilah lesi endo-

perio.3,4  

Jaringan periodonsium dan pulpa gigi 
secara anatomi berhubungan melalui foramen 

apikal dan lateral, yang memungkinkan 

masuknya patogen antara kedua anatomi yang 
berbeda ini.2,4 Meski ada banyak faktor yang 

berkontribusi terhadap perkembangan lesi 

endo- perio, penyebab utama keduanya adalah 
adanya infeksi bakteri dengan flora mikroba 

kompleks. Obligat anaerob yang mendominasi 

area ini adalah Streptococcus, 

Peptostreptococcus, Eubacterium, Bacteroides 
dan Fusobacterium.2,5 

Lesi endo-perio ditandai dengan adanya 

keterlibatan penyakit pulpa dan periodontal 
pada gigi yang sama. Sangat penting untuk 

mengenali keterkaitan keduanya yang 

menunjang keberhasilan perawatan akhir dari 

lesi ini.2,6 Jalur penyebaran infeksi masih 
kontroversi karena adanya pengaruh seperti 

anatomi (foramen apikal, aksesori, kanal lateral 

dan kanal sekunder, tubulus dentin), patologi 
dan iatrogenik.2,5 Identifikasi dan eliminasi 

etiopatogenesis primer dari kondisi yang ada 

adalah kunci utama untuk keberhasilan 
perawatan.1,8 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Infeksi persisten jaringan pulpa 
menyebabkan infeksi sekunder dan kerusakan 

jaringan periodonsium. Sebaliknya, penyakit 

periodontal kronis dapat menginisiasi atau 
menyebabkan eksaserbasi inflamasi di jaringan 

pulpa. Hubungan antara infeksi pulpa dan 

periodonsium dimediasi dengan adanya 
hubunganantara kedua struktur anatomi ini. 

Jalur komunikasi utama adalah foramen apikal. 

Pulpitis berlanjut menyebabkan nekrosis pulpa 

yang seringkali diiringi resorpsi tulang pada 
apeks, seperti yang terdapat pada kasus 

periodontitis apikal atau abses apikal. Kasus 

seperti ini disebut periodontitis retrograde 

karena pada gambaran klinisnya terdapat 
kerusakan jaringan periodontal dari apikal ke 

arah servikal. Kasus ini merupakan kebalikan 

dari periodontitis orthograde yang disebabkan 

adanya infeksi sulkular yang berkelanjutan.7,8 

Masuknya bakteri dan produk-produknya 

ke dalam pulpa dan jaringan periodonsium 

dibagi kedalam beberapa jalur yaitu:3,5,9,10 

1. Jalur anatomi, meliputi pembuluh darah 

seperti foramen apikal, kanal aksesori/lateral 

dan tubulus dentin. Foramen apikal adalah 
jalur langsung antara periodonsium dan 

pulpa. Penyakit periodontal telah terbukti 

memberi efek destruksi pada jaringan pulpa 

jika plak bakteri melibatkan foramen apikal 
yang mempengaruhi suplai pembuluh darah. 

Iritan dari penyakit pulpa dapat menginvasi 

melalui foramen apikal yang mengakibatkan 
patosis area periapikal.1,7,10 Kanal aksesori 

merupakan jalur potensial dalam 

penyebaran mikroorganisme dan produk 
toksiknya, serta iritasi lainnya dari pulpa ke 

ligamen periodontal ataupun sebaliknya 

yang mengakibatkan proses inflamasi pada 

jaringan yang terlibat.2,9 Tubulus dentin 
merupakan jalur masuknya mikroorganisme 

antara pulpa dan jaringan periodontal saat 

lapisan sementum terbuka. Hal ini  
disebabkan oleh berbagai defek 

perkembangan seperti inkomplit sementum 

dan enamel pada cemento-enamel junction 

(CEJ), penyakit atau prosedur bedah yang 
melibatkan permukaan akar seperti skeling 

dan root planning yang kurang tepat.2,8,9 

2. Jalur nonfisiologi meliputi perforasi saluran 
akar secara iatrogenik, fraktur akar vertikal, 

trauma, kehilangan sementum karena iritan 

ekternal, resorpsi internal dan ekternal, dan 
lain-lain.3,5,7,9 

 
Gambar 1. Jalur Anatomi Lesi Endo-Perio Melalui 
Foramen Apikal, Kanal Aksesori, dan Tubulus 

Dentin9 

 

Penyakit pulpa diinisiasi oleh berbagai 
faktor eksternal seperti mikroorganisme, 

trauma, panas yang berlebihan, prosedur 

restorasi, agen restorasi, dan lain-lain. Hal 
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tersebut menyebabkan perubahan inflamasi 
pada pulpa, yang dimulai dari pulpitis 

reversibel atau ireversibel yang berkembang 

menjadi nekrosis pulpa dan berlanjut 

mengalami kerusakan pada jaringan 
periodonsium. Karies adalah penyebab utama 

penyakit pulpa. Infeksi pulpa merupakan 

polimikrobial dan seringkali diawali oleh karies 
yang menyebabkan pulpitis atau inflamasi 

pulpa terlokalisir.2,8,9 

Ketika pulpa menjadi nekrosis akan 
menyebabkan respon inflamasi pada jaringan 

periodonsium sehingga mempengaruhi serabut 

fiber jaringan periodontal, resorbsi tulang 

alveolar dan sementum.5 Sebaliknya keadaan 
inflamasi pada jaringan periodontal dapat 

mengakibatkan nekrosis pulpa bila bakteri plak 

dapat mencapai foramen apikal hingga 
menganggu suplai darah ke pulpa.8 

 

Diagnosis Lesi Endodontik-Periodontik  
Infeksi akut pulpa dan periodonsium 

harus dibedakan satu sama lain agar klinisi bisa 

menegakkan diagnosis yang tepat dan memulai 

perawatan yang sesuai. Pemahaman 
menyeluruh mengenai proses penyakit dan 

interpretasi temuan klinis serta radiografis yang 

benar akan membantu dokter gigi menegakkan 
diagnosis. Lesi periodontal dan pulpa sulit 

dibedakan secara akurat. Bila lesi berawal dari 

infeksi pulpa dan dirawat secara ekstensif 

dengan perawatan periodontal, lesi ini tidak 
akan sembuh. Sebaliknya, melakukan 

perawatan endodontik pada gigi vital yang 

mengalami kerusakan periodontal hanya akan 
menyebabkan persistensi infeksi.4,5,9 

Pasien yang menderita fase akut dari 

infeksi pulpa akan mengalami gejala yang 
biasanya tidak ada pada infeksi periodontal 

kronis. Selama tahap inisial pulpitis, pasien 

mungkin mengeluhkan nyeri dan sensitivitas 

yang diperparah oleh adanya stimuli tertentu, 
seperti perubahan suhu, tekanan, dan/atau saat 

menggigit.9 

Bila gejala berasal dari pulpitis 
reversibel, gejala akan hilang dengan 

sendirinya karena adanya berbagai mekanisme 

seperti penutupan tubulus dentin, hilangnya 
toksin dan iritan mikrobial, dan pembentukan 

dentin reparatif. Inflamasi persisten mengarah 

ke pulpitis ireversibel simtomatik, yang 

biasanya dihubungkan dengan nyeri tajam dan 
spontan. Penegakan diagnosis infeksi pulpa 

primer harus didasarkan pada berbagai temuan 

objektif, seperti respon pasien terhadap perkusi, 

palpasi, probing periodontal, dan tes vitalitas 
ditambah dengan evaluasi menyeluruh seluruh 

gejala subjektif pasien.3,4,8 

Supurasi dan drainase abses periradikuler 

dan periodontal juga tampak berbeda. Abses 
periodontal dihubungkan dengan kerusakan 

jaringan periodontal yang parah.9,11 

Infeksi periodontal tanpa keterlibatan 
pulpa biasanya memiliki struktur mahkota yang 

utuh dan tanpa kerusakan. Sebaliknya, infeksi 

endodontik hampir selalu dihubungkan dengan 
kehilangan integritas mahkota seperti karies, 

restorasi luas, dan adanya fraktur hingga ke 

pulpa. Hal ini tidak berarti bahwa infeksi 

periodontal tidak pernah mengalami hal yang 
sama. Contohnya saat jaringan pulpa cedera 

karena trauma, klinisi biasanya akan 

menemukan pulpa nekrotik walaupun tidak ada 
kerusakan mahkota. Bila hal ini dibiarkan, lesi 

yang berawal dari infeksi pulpa ini akan 

menyebabkan kerusakan periodonsium, seperti 
pada periodontitis apikal asimtomatik atau 

abses apikal.4,7.9 

Gambaran radiografis meliputi keadaan 

mahkota, tinggi dan bentuk tulang krestal, 
radiolusensi apikal atau lateral, trabekulasi 

tulang, integritas lamina dura, dan evaluasi 

hasil obturasi saluran akar bila ada. Status 
mahkota seperti yang ditunjukkan oleh 

radiograf dapat membantu memberikan 

diagnosis diferensial.5,9 

Lesi apikal yang berasal dari infeksi 
pulpa akan mengarah ke periodontitis 

retrograde yang berinvasi dari apeks ke 

servikal. Infeksi periodontal akan menyebabkan 
hilangnya tulang krestal dari servikal ke apikal. 

Lesi radiograf pada gigi yang telah dirawat 

endodontik akan tampak berbeda dengan gigi 
yang memiliki lesi periodontal.5,13 

Radiolusen apikal menunjukkan penyakit 

pulpa primer.Kehilangan tulang terbatas pada 

area korona bagian sepertiga gigi dihubungkan 
dengan penyakit periodontal primer. Guttaperca 

dapat digunakan sebagai alat bantu jika adanya 

gambaran klinis sinus tract, hal ini membantu 
dalam menentukan asal lesi saat dilakukannya 

pemeriksaan radiografis.9,10,14 
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Gambar 2. Skema perbedaan Lesi Endo-Perio dari 

Gambaran Radiografis5,17 

 

Vitalitas 

Uji vitalitas gigi seringkali menjadi uji 

paling penting karna dapat membedakan infeksi 
periodontal dengan endodontik. Gigi dengan 

infeksi periodontal biasanya vital saat uji 

termal, kecuali kondisi akut ini merupakan lesi 
kombinasi dimana kedua jaringan, pulpa dan 

periodontal telah terinfeksi. Uji termal 

merupakan cara yang paling dapat diandalkan 

untuk menentukan sehat atau tidaknya pulpa.4,8 
Pasien dengan pulpitis ireversibel simtomatik 

sering mengeluhkan nyeri yang bertahan bila 

diberi stimulus termal. Pada tahap berikutnya, 
panas akan memperparah gejala, lebih daripada 

dingin, dan aplikasi dingin dapat 

menghilangkan nyeri sesaat.9,10,12 

Tanda klinis dan gejala nyeri akan 

membantu untuk membedakan antara lesi 

endodontik dan periodontal yaitu:5,12 

1. Nyeri pulpa biasanya tajam sedangkan lesi 
periodontal yang menyebabkan abses 

periodontal bisa menghasilkan rasa nyeri 

yang tumpul dan terasa lebih nyeri saat 
area abses terisi pus penuh. 

2. Lesi pulpa mungkin sulit dilokalisasi saat 

gejala dimulai. Lesi periodontal biasanya 
mudah dilokalisasi. 

3. Lesi pulpa biasanya memiliki sinus tract  

melalui pembentukan fistula hingga ke 

mukosa alveolar atau gingiva, sedangkan 
abses periodontal sinus tract melalui 

poket. 

 

 

 

Probing Kedalaman Poket 

Adanya poket yang dalam saat tidak 

adanya penyakit periodontal dapat 

mengindikasikan adanya lesi endodontik atau 

fraktur akar vertikal.5,7 Pemeriksaan kedalaman 
poket membantu dalam membedakan antara 

lesi endodontik dan periodontal. Ini juga bisa 

digunakan untuk melihat asal sinus yang 
dihasilkan dari lesi periapikal yang meluas ke 

servikal hingga ke ligamen periodontal. Pada 

lesi periodontal terjadi defek pada tulang 
alveolar dan terdapat kalkulus subgingival.4,11,12 

 

Kegoyangan gigi 
Bila adanya kegoyangan di sekitar satu 

gigi terlokalisir, sumbernya bisa dari 

endodontik, periodontal, atau oklusal. Pada 

tahapan akut lesi endodontik, kegoyangan 
melibatkan gigi tunggal. Kegoyangan secara 

generalisata, melibatkan banyak gigi 

menunjukkan berasal dari periodontal atau 
oklusal.5,12 

 

Perkusi dan Palpasi 
Hasil perkusi dan tes palpasi biasanya 

negatif pada pasien dengan masalah 

periodontal. Saat abses periodontal ada, secara 

klinis ini mungkin positif meskipun tes lainnya 
mengindikasikan pulpa dalam keadaan vital. 

Gigi dengan masalah endodontik biasanya pasti 

menghasilkan nyeri tekan dan nyeri pada 

perkusi serta palpasi.5,9,10 
 

Klasifikasi Lesi Endodontik-Periodontik 
Klinisi harus mengevaluasi gejala pasien; 

temuan klinis dan radiografis, ada tidaknya 

serta lokasi pembengkakan (drainase). Berbagai 

variabel ini dapat dipahami mengapa kesalahan 
seringkali terjadi saat menentukan suatu lesi itu 

endodontik, periodontal atau lesi kombinasi.16-

18 

Secara umum lesi endodontik dan 
periodontal dapat diklasifikasikan menjadi :9 

1. Lesi Endodontik Primer 

Dikarateristikkan dengan pulpa nekrotik 
serta keterlibatan area apikal secara kronis. 

Kemungkinan tidak terjadi keterlibatan 

periodontal, gambaran radiograf tidak adanya 
kehilangan tulang krestal.13 

Kehilangan tulang 

Lokal: menentukan pulpa 

vital/tidak 
General: menentukan pulpa 

vital/tidak 

 Vital traumatik oklusi 

(kerusakan periodontal) 

dengan kerusakan tulang  

vertikal 

 Non Vital adanya 

kalkulus, plak dan BOP 

(jika tidak: lesi 

endodontik, jika ya 

:kombinasi lesi endo-

perio) 

 

 Non  vitalkombinasi 

lesi endo-perio 

 Vital penyakit 

periodontal dengan 

kerusakan angular 
 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ


Cakradonya Dental Journal p-ISSN: 2085-546X; e-ISSN: 2622-4720. 

Available at http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ 

Cakradonya Dent J; 12(2): 93-98 

97  

 

 
Gambar 3. Karies Pada Mahkota Gigi 36 Sampai 

Radiolusensi Area Furkasi dan Apikal Dan Post 

Perawatan Endodontik Pada Gigi 3611 

 
2. Lesi Periodontal Primer 

Poket periodontal yang meluas hingga ke 

apeks gigi.Perluasan infeksi dari poket ke pulpa 
terjadi pada kasus ini, tetapi kondisi pulpa tidak 

nekrosis. Tanpa atau adanya nyeri yang 

minimal dari si pasien.3 

 

 
Gambar 4. Peningkatan Kedalaman Poket 

Periodontal pada Pemeriksaan Klinis dan 

Radiograf.3 
 

3. Lesi Endodontik Primer dengan 
Keterlibatan Periodontal Sekunder 

Jika lesi endo primer tidak didiagnosis 

dan dirawat lebih awal, masalah periodontal 
dapat terjadi dikarenakan akumulasi plak dan 

kalkulus pada saluran drainase sehingga 

menjadi lesi sekunder pada area jaringan 

periodontal. Radiograf dengan gambaran 
kehilangan tulang dapat terjadi pada lesi ini. 

 

 
Gambar 5.a. Kunjungan pertama adanya lesi endo 

primer dengan keterlibatan furkasi (jar.Periodontal) 
pada pemeriksaan radiograf. b-c. Kontrol 3 bulan 

perawatan endo dengan lesi furkasi dari 

pemeriksaan radiograf dan klinis. d. Perawatan 

periodontal menggunakan aplikasi bone graft. e. 

kontrol 2 tahun post perawatan periodontal terjadi 

penyembuhan11 

4. Lesi Periodontal Primer dengan Keterlibatan 
Endodontik Sekunder 

Lesi ini sering disebut retro-infeksi 

pulpa, ketika lesi periodontal meluas ke area 

apeks atau mengikuti kanal lateral. Lesi 
periodontal mungkin melibatkan pulpa nekrosis 

dan pasien merasakan nyeri hebat. Pulpa 

nekrosis bisa sebagai hasil dari terapi 
periodontal yang mana pembuluh darah ke 

pulpa terputus selama penggunaan instrumen 

periodontal. 
 

 
Gambar 6. Gambaran radiograf awal gigi 37, setelah 

obturasi dan saat kontrol 1tahun yang menunjukkan 

penyembuhan pada area lesi11 

 

5. Lesi Kombinasi 

Lesi terbentuk ketika pulpa dan 
periodontitis bergabung atau bebas. Lesi ini 

biasanya dari periodontal, gigi dengan fraktur 

akar vertikal juga termasuk dalam katagori lesi 

ini.5,9. Lesi ini dapat terjadi ketika lesi 
endodontik meluas dari arah korona bergabung 

dengan lesi periodontal yang sudah ada 

berkembang di area apikal.  
 

Pertimbangan Rencana Perawatan Lesi 

Endo-Perio 
Diagnosis akurat merupakan determinan 

yang sangat penting dalam penatalaksanaan lesi 

endo-perio karena akan menentukan hasil 

perawatan. Faktor pertimbangan utama adalah 
vitalitas pulpa dan tipe perluasan dari 

kerusakan jaringan periodontal.5,9,14,18   

Penggunaan antibiotik sistemik 
diindikasikan bila pasien mengalami 

peningkatan temperatur, selulitis, penyakit 

sistemik dan immunocompromised.2  Prosedur 
manajemen abses apikal akut, abses harus 

diinsisi dan drainase.5,12,19  

Pembersihan jaringan pulpa yang 

terinfeksi miokroorganisme di dalam saluran 
akar dilanjutkan dengan aplikasi kalsium 

hidroksida pada setiap salurannya. Kalsium 
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hidroksida terbukti sebagai medikamen 
intrakanal yang tepat karena stabilitas dan efek 

bakterisid.9,15Sedangkan pada kasus dengan 

kehilangan struktur jaringan periodontal yang 

luas dapat dilakukannya terapi lanjutan yaitu 
terapi bedah periodontal regenerasi jika 

diperlukan seperti penggunaan guide tissue 

regeneration (GTR) dengan kombinasi 
menggunakan bone graft.4,11,19,20 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan klasifikasi lesi endo-perio, 

dapat disimpulkan bahwa sangat penting dokter 

gigi mengetahui bagaimana membedakan 

antara etiologi lesi endo-perio, termasuk semua 
jalur yang menghubungkan antara pulpa dan 

jaringan periodonsium yang bertindak sebagai 

"jembatan" untuk mikroorganisme, sehingga 
memungkinkan penyebaran infeksi dari satu 

area ke area lainnya. Lesi endo-perio memiliki 

patogenesis kompleks dan kebutuhan 
keterampilan yang baik dalam mengidentifikasi 

serta melakukan perawatan melalui 

pemeriksaan klinis dan radiografis. Karenanya, 

kerjasama antara berbagai disiplin ilmu yang 
mencakup periodontis dan endodontis sangat 

direkomendasikan untuk perawatan lesi secara 

kompherensif. Perawatan lengkap dari kedua 
aspek lesi perio-endo sangat penting untuk 

keberhasilan hasil jangka panjang. 
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Abstrak 

Salah satu masalah dalam rongga mulut yang banyak dialami oleh populasi lansia adalah kehilangan gigi 

secara keseluruhan, untuk mengatasi hal tersebut pasien bisa melakukan perawatan prostodontik berupa 

gigi tiruan lengkap. Persepsi lansia dalam penggunaan GTL penting diketahui guna mengevaluasi 
kelebihan dan kekurangan GTL yang digunakan, terutama dari segi estetik dan mastikasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi lansia terhadap fungsi estetik dan mastikasi GTL, dimana 

merupakan observasional deskriptif dengan desain cross-sectional dari 30 orang lansia di Panti Werdha 
Tresna Wisma Mulia, Jelambar, Jakarta Barat. Persepsi lansia terhadap fungsi estetik dan mastikasi GTL 

diukur dengan instrumen OHIP-14 (Oral Health Impact Profile-14). Analisis data dengan program SPSS 

versi 22.0 menunjukkan secara umum keseluruhan sampel memiliki persepsi sedang terhadap fungsi 
estetik dan mastikasi GTL. Berdasarkan pengelompokkan jenis kelamin diperoleh kelompok lansia pria 

dengan kategori sedang memiliki persepsi mengenai fungsi mastikasi terhadap GTL. yaitu sebesar 84, 

6% dan kelompok lansia wanita dengan kategori baik memiliki persepsi mengenai fungsi estetik 

terhadap GTL yaitu sebesar 58, 8%. Pria lebih mementingkan fungsi mastikasi pada penggunaan GTL, 
sedangkan wanita lebih mementingkan fungsi estetik pada penggunaan GTL. 

Kata Kunci: Lansia, Estetik, Mastikasi, Gigi Tiruan Lengkap 

 

 

Abstract 

Complete tooth loss is a common dental and oral health problems suffered by elderly. Prosthodontic 

treatment such as complete denture may overcome those problems. The advantages and disadvantages of 
complete denture can be evaluating through perception of elderly, especially in terms of esthetics and 

mastication. This study aims at identifying perception of elderly in esthetic and mastication functions of 

complete denture, an observational descriptive cross-sectional study conducted on 30 elderlies at Panti 
Werdha Tresna Wisma Mulia, Jelambar, West Jakarta. OHIP-14 measures the perception of elderly in 

esthetic and mastication functions of complete denture. Data analysis using SPSS version 22.0 showed 

that overall sample has moderate perception of esthetic and mastication functions of complete denture. 
Based on gender, the men group with moderate category have perception about the mastication function 

of complete denture that is equal to 84, 6%, while women group with good category have perception 

about esthetics function of complete denture that is equal to 58,8%. Men are more concerned with 

the mastication function, while women are more concerned with esthetic function in the use of complete 
denture. 

Keywords: Elderly, Esthetics, Mastication, Complete Denture 
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PENDAHULUAN 
Lansia adalah tahap terakhir dari suatu 

pertumbuhan dan perkembangan seseorang. 

Saat proses penuaan ini, terjadi beberapa 

masalah yang dapat dialami lansia, salah 
satunya dalam rongga mulut. Dalam 

memelihara dan mencegah terjadinya hal 

tersebut dibutuhkan suatu kegiatan pelayanan 
kesehatan gigi dan mulut.1 Dalam menerima 

suatu pelayanan kesehatan gigi, setiap orang 

memiliki persepsi dan hal ini memiliki peranan 
yang penting. Persepsi merupakan hal yang 

penting dalam memperoleh suatu keberhasilan 

dalam perawatan kesehatan gigi tersebut.2
 

Pada tahun 2019, penduduk lansia di 
Indonesia menurut Badan Pusat Statistik 

mencapai 9,6% atau sekitar 25,6 juta penduduk 

Indonesia. Setiap tahunnya jumlah penduduk 
lansia diproyeksikan akan semakin bertambah, 

dan diperkirakan pada tahun 2035 mencapai 

48,2 juta orang.3 Dengan adanya peningkatan 
jumlah lansia, permasalahan kesehatan yang 

dialami lansia juga akan meningkat.4
 

Kehilangan gigi seluruhnya adalah salah 

satu masalah dalam kesehatan gigi dan mulut 
yang sering dijumpai pada lansia. Angka 

prevalensi kehilangan gigi pada usia kelompok 

55-64 adalah 29% dan akan semakin meningkat 
menjadi 30,6% pada usia di atas 65 tahun.5 Gigi 

tiruan lengkap (GTL) merupakan restorasi yang 

digunakan untuk menggantikan seluruh gigi 

dan jaringan di sekitarnya. Gigi tiruan lengkap 
berfungsi untuk merehabilitasi   seluruh gigi 

yang hilang dan jaringannya sehingga dapat 

memperbaiki atau mengembalikan fungsi 
estetik, mastikasi dan fonetik. Pasien 

melakukan perawatan prostodontik karena dua 

alasan utama, yaitu  untuk memperbaiki 
estetik dan meningkatkan fungsi

 
mastikasi.6,7 

Setiap individu memiliki pemahaman 

dan penilaian yang berbeda, hal ini akan 

mempengaruhi persepsi dari masing-masing 
individu mengenai fungsi estetik dan mastikasi 

penggunaan gigi tiruan lengkap.8 Persepsi 

masyarakat dalam penggunaan gigi tiruan 
lengkap adalah hal yang penting untuk 

dipahami guna mengetahui kelebihan dan 

kekurangan gigi tiruan lengkap yang 
digunakan, sehingga bisa dibuat sebagai bahan 

evaluasi di masa mendatang. Penulis tertarik   

untuk melakukan penelitian mengenai persepsi 

tentang fungsi estetik dan mastikasi gigi tiruan 
lengkap terhadap lanjut usia. 

 

 

BAHAN DAN METODE 
Jenis penelitian adalah observasional 

deskriptif dengan rancangan penelitian cross- 

sectional, yang dilakukan di Panti Werdha 

Tresna Wisma Mulia, Jelambar, Jakarta Barat. 
Penelitian dilakukan pada bulan September 

2019. Subjek yang diteliti adalah lansia yang 

kehilangan gigi seluruhnya pada Panti Werdha 
Wisma Mulia, Jelambar, Jakarta Barat. Subjek 

yang diteliti adalah lansia di atas 60 tahun yang 

kehilangan gigi seluruhnya dan menggunakan 
GTL. Pengambilan subjek dengan desain cross 

sectional menggunakan rumus Lemeshow 

sebesar 30 subjek. 

Kriteria inklusi adalah lansia berusia 60 
tahun ke atas yang menggunakan GTL akrilik, 

lansia yang bersedia menandatangani informed 

consent, keadaan sistemik yang terkontrol dan 
GTL memiliki retensi yang cukup baik. Kriteria 

eksklusi adalah tidak berada di tempat saat 

penelitian, dan keadaan sistemik yang buruk. 
Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan 

persepsi mengenai fungsi estetik dan mastikasi 

GTL terhadap lansia yang diukur menggunakan 

kuesioner OHIP-14 (Oral Health Impact 
Profile-14) dengan 10 pertanyaan melalui 

metode wawancara, yang terdiri dari 5 

pertanyaan mengenai fungsi estetik GTL dan 5 
pertanyaan mengenai fungsi mastikasi GTL. 

Hasil data yang diperoleh dari jawaban 

pertanyaan penelitian ini kemudian dianalisis 

menggunakan SPSS windows versi 22.0 dan 
dengan uji statistik deskriptif. Penelitian yang 

dilakukan telah mendapatkan izin dari Komisi 

Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Trisakti. 

 

HASIL 
Berdasarkan total sampel, 30 subjek 

yang sudah diwawancarai berdasarkan jenis 

kelamin terdiri dari 13 laki-laki dan 17 

perempuan. Nilai terendah dari 5 pertanyaan 
pada masing-masing kelompok adalah 5 dan 

nilai tertinggi adalah 25, maka apabila dibagi 

menjadi 3 kategori yaitu tingkat persepsi lansia 
baik (nilai 19-25), sedang (12-18) dan buruk 

(5-11). Berikut hasil penelitian berdasarkan  

persepsi lanjut usia terhadap fungsi estetik dan 
mastikasi gigi tiruan lengkap di Panti Werdha 

Tresna Wisma Mulia, Jelambar, Jakarta Barat. 
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Tabel 1. Gambaran   populasi lansia pengguna 

GTL menurut jenis kelamin. 

Jenis 

Kelamin 
Jumlah Persentase 

Laki-laki 13 43% 

Perempuan 17 57% 

  

Berdasarkan Tabel 1, menunjukan 
jumlah pasien perempuan pengguna gigi tiruan 

lengkap lebih banyak dibandingkan jumlah 

pasien laki-laki di Panti Werdha Tresna Wisma 
Mulia, Jelambar, Jakarta Barat.  

 
Tabel 2. Gambaran Populasi Lansia Pengguna 

GTL Menurut  Usia (WHO) 

Usia Jumlah Persentase 

45–59 tahun 

(middle age) 

- 0% 

60–74 tahun 
(elderly) 

24 80% 

75–90 tahun 

(old) 

6 20% 

90 tahun ke atas 
(very old) 

- 0% 

 

Berdasarkan pengelompokkan usia pada 

Tabel 2 terlihat bahwa kelompok usia 60–74 
tahun (elderly) lebih banyak dibandingkan 

kelompok usia 75–90 tahun (old) di Panti 

Werdha tersebut. 
 

Tabel  3. Distribusi  frekuensi  persepsi  

tentang  fungsi  estetik  dan  mastikasi  GTL 
terhadap keseluruhan sampel. 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara umum 

keseluruhan sampel memiliki persepsi sedang 

terhadap fungsi estetik dan mastikasi gigi tiruan 
lengkap. 
 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Persepsi Tentang 

Fungsi Estetik dan Mastikasi GTL Terhadap Sampel 

Lansia Pria.  

Variabel 

Jenis Kelamin 

Pria 

n % 

Fungsi Mastikasi  

Baik 1 7,7% 

Sedang 11 84,6% 
Buruk 1 7,7% 

Fungsi Estetik  

Baik 1 7,7% 

Sedang  10 76,9% 
Buruk 2 15,4% 

 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, 
kelompok lansia pria dengan kategori sedang 

memiliki persepsi mengenai fungsi mastikasi 

terhadap gigi tiruan lengkap yaitu sebesar 

84,6%, sedangkan persepsi pria dengan 
kategori sedang mengenai fungsi estetik 

terhadap gigi tiruan lengkap yaitu sebesar 

76,9%. 
 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Persepsi Tentang 

Fungsi Estetik dan Mastikasi GTL Terhadap Sampel 

Lansia Wanita. 

Variabel 

Jenis Kelamin 

Wanita 

n % 

Fungsi Mastikasi  

Baik 5 29,4% 
Sedang 11 64,7% 

Buruk 1 5,9% 

Fungsi Estetik  
Baik 10 58,8% 

Sedang  7 41,2% 

Buruk 0 0% 

 
Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa 

kelompok lansia wanita dengan kategori baik 

memiliki persepsi mengenai fungsi mastikasi 
terhadap gigi tiruan lengkap sebesar 29,4%, 

sedangkan persepsi wanita dengan kategori 

baik mengenai fungsi estetik terhadap gigi 
tiruan lengkap sebesar 58,8%.  

 

PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan di Panti Werdha 
Tresna Wisma Mulia, Jelambar, Jakarta Barat, 

dengan jumlah sampel sebanyak 30 lansia yang 

menggunakan gigi tiruan lengkap (GTL). 
Jumlah sampel terbagi atas dua kelompok, 

Variabel Frekuensi Persentase 

Fungsi Mastikasi 

Baik 6 20% 
Sedang 22 73,3% 

Buruk 2 6,7% 

 

Fungsi Estetik 
Baik 11 36,6% 

Sedang 17 56,7% 

Buruk 2 6,7% 

http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ


Cakradonya Dental Journal p-ISSN: 2085-546X; e-ISSN: 2622-4720. 

Available at http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/CDJ 

Cakradonya Dent J; 12(2): 99-103 

102  

 

dimana kelompok elderly berjumlah 24 orang 
atau sebanyak 80% dan kelompok old 

berjumlah 6 orang atau sebanyak 20% yang 

menggunakan GTL. Seiring bertambahnya 

usia, seseorang akan mengalami penurunan 
secara fisiologis atau daya tahan fisik seperti 

lebih rentan terkena suatu penyakit sehingga 

diperlukan perawatan secara intensif bahkan 
sampai menyebabkan kematian sehingga 

kelompok old, yaitu berusia sekitar 75-90 tahun 

memiliki sampel yang lebih sedikit.  
Terlihat pula sampel lansia dengan jenis 

kelamin perempuan pengguna GTL yaitu 

sebanyak 17 orang terlihat lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah sampel lansia 
laki-laki yang menggunakan GTL yaitu 

sebanyak 13 orang. Hal ini dikarenakan wanita 

lebih mementingkan penampilan gigi, mulut 
dan wajah dibandingkan pria sehingga wanita 

yang kehilangan gigi seluruhnya lebih banyak 

menggunakan GTL.9-11 

Sekarang ini, tidak semua orang 

mengalami kehilangan gigi seluruhnya 

menggunakan GTL. Sebuah keputusan yang 

diambil oleh seseorang dipengaruhi oleh 
persepsi, dimana persepsi terhadap fungsi dari 

penggunaan GTL sangat mempengaruhi 

seseorang dalam mengambil keputusan untuk 
menggunakan GTL atau tidak.  

Penelitian ini membagi persepsi lansia 

menjadi 3 kategori, kategori ini diperoleh dari 

nilai terendah dari 5 pertanyaan pada masing-
masing kelompok yaitu 5 dan nilai tertinggi 

yaitu 25, maka apabila dibagi menjadi 3 

kategori yaitu tingkat persepsi lansia baik (nilai 
19-25), sedang (12-18) dan buruk (5-11).   

Hasil analisis mengenai persepsi tentang 

fungsi estetik dan mastikasi GTL terhadap 
lansia menunjukkan bahwa keseluruhan sampel 

memiliki persepsi sedang terhadap fungsi 

estetik dan mastikasi GTL.  

Hasil analisis dalam Tabel 3 
menunjukkan keseluruhan sampel dengan 

kategori sedang memiliki persepsi tentang 

fungsi mastikasi GTL yaitu sebesar 73,3% dan 
fungsi estetik GTL yaitu sebesar 56,7%. Hal ini 

didukung dengan dua alasan utama pasien 

ketika melakukan suatu perawatan GTL yaitu 
memperbaiki fungsi estetik dan mastikasi.6,12,13 

Berdasarkan pengelompokkan jenis 

kelamin pada Tabel 4 mengenai persepsi 

tentang fungsi estetik dan mastikasi GTL 
terhadap sampel lansia pria, diperoleh nilai 

tertinggi pada aspek mastikasi dengan kategori 

sedang yaitu sebesar 84,6%. Selanjutnya diikuti 

dengan aspek estetik dengan kategori sedang, 
yaitu 76,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pria 

lebih mementingkan fungsi mastikasi dalam 

penggunaan GTL dibandingkan fungsi estetik. 

Umumnya pria lebih membutuhkan protesa 
yang lebih kuat karena kekuatan mastikasinya 

lebih besar. Selain itu, pria lebih 

mengutamakan rasa nyaman dalam penggunaan 
gigi tiruan yang dipakainya.14-17 

Persepsi tentang fungsi estetik dan 

mastikasi GTL terhadap sampel lansia wanita 
dilihat pada Tabel 5 yang menunjukkan bahwa 

diperoleh nilai tertinggi pada aspek estetik 

dengan kategori baik, yaitu sebesar 58,8%. 

Selanjutnya, diikuti dengan aspek mastikasi 
dengan kategori baik yaitu sebesar 29,4%. 

Sejalan dengan teori yang menunjukkan bahwa 

wanita lebih mengutamakan fungsi estetik 
dalam penggunaan gigi tiruan lengkap, 

dikarenakan wanita lebih mengutamakan 

penampilan dibanding pria.9,18-20 

Berdasarkan hasil data di atas yang telah 

didapatkan dari kuesioner, dapat dinyatakan 

bahwa para pasien lansia di Panti Werdha 

Tresna Wisma Mulia, Jelambar, Jakarta Barat 
(pria dan wanita) memperhatikan fungsi estetik 

dan mastikasi dalam penggunaan GTL dimana 

pria lebih mengutamakan faktor mastikasi dan 
wanita lebih mengutamakan faktor estetik 

dalam penggunaan GTL. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Secara keseluruhan sampel memiliki 

persepsi yang cukup baik terhadap GTL 

terutama untuk mengembalikan fungsi estetik 
dan mastikasi.  

Berdasarkan jenis kelamin terdapat 

perbedaan mengenai persepsi antara pria dan 
wanita dalam memperhatikan fungsi estetik dan 

mastikasi GTL. Pria lebih mementingkan 

fungsi mastikasi pada penggunaan GTL, dan 

memahami bahwa penggunaan GTL dapat 
mengembalikan fungsi mastikasi dengan baik. 

Sedangkan wanita lebih mementingkan fungsi 

estetik pada penggunaan GTL dan memahami 
bahwa penggunaan GTL dapat mengembalikan 

fungsi estetik dengan baik.  

Dokter gigi disarankan agar 
mengedukasi pasien yang kehilangan gigi 

seluruhnya agar mengetahui dampak dari 

kehilangan gigi dan menyadari pentingnya 

penggunaan GTL untuk mengembalikan fungsi 
estetik dan mastikasi yang hilang. Saran untuk 

penelitian selanjutnya agar memperhatikan 

fungsi fonetik GTL yang tidak kalah penting 
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dibanding fungsi estetik dan mastikasi dengan 
jumlah sampel lebih besar. 
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Abstrak 

Anemia postpartum merupakan problema kesehatan yang menjadi masalah besar di seluruh dunia dan 
secara umum diakibatkan oleh kekurangan zat besi. Dukungan sosial paling sering didapatkan oleh 
ibu melahirkan dari suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi dukungan suami 
dengan insiden anemia defisiensi zat besi pada ibu postpartum. Studi ini dilakukan menggunakan 
penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional di Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin, Banda 

Aceh. Perekrutan responden dilakukan dengan non-probability sampling method dan diperoleh 102 
responden. Penelitian ini menggunakan uji statistik berupa chi-square test. Studi ini menemukan 
bahwa 49.0% ibu postpartum mengalami anemia ringan, 10.8% mengalami anemia sedang, dan 
40.2% lainnya tidak mengalami anemia. Ditemukan terdapat korelasi antara dukungan suami dengan 
angka anemia defisiensi zat besi yang terjadi pada ibu postpartum (p-value 0.028). Selanjutnya, 
ditemukan pula hubungan antara dukungan instrumental dan dukungan penilaian dengan angka 
anemia defisiensi zat besi yang terjadi pada ibu postpartum (p-value 0.03; 0.00), serta tidak ditemukan 
hubungan antara dukungan emosional dan dukungan informasi suami dengan kejadian anemia 

defisiensi zat besi pada ibu postpartum (p-value 0.28; 0.842). Diharapkan petugas kesehatan dapat 
melakukan screening anemia sejak kehamilan dan melibatkan suami dalam kegiatan pelayanan 
antenatal dan postnatal. Upaya ini diterapkan untuk mencegah anemia pada periode antenatal dan 
postnatal sehingga prevalensi anemia dapat mengalami penurunan. 
Kata Kunci: Anemia, Defisiensi, Periode Postpartum, Zat Besi 
 
 

Abstract 

Postpartum anemia is a health problem that occurs around the world and is caused by iron-deficiency. 
Social support is obtained by postpartum women from their husbands. This study aimed to identify 
the relationship between husband support with iron-deficiency anemia incidence among postpartum 
women. It was a quantitative study with a cross-sectional study conducted at dr. Zainoel Abidin 
Hospital, Banda Aceh. The recruitment process was carried out using a non-probability sampling 
method, and 102 respondents were obtained. This study used a statistical test, which was a chi-square 
test. It was found that 49.0% of postpartum women had mild anemia, 10.8% had moderate anemia, 

and 40.2% did not have anemia. There was a relationship between the support of husband with iron-
deficiency anemia incidence among postpartum women (p-value 0.028). Furthermore, the correlation 
between instrumental and appraisal support with iron deficiency anemia incidence was found (p-value 
0.03; 0.00). There was no correlation between emotional and information support with iron-deficiency 
anemia among postpartum women (p-value 0.28; 0.842). It is hoped that health workers can do early 
screening for anemia and involve the husband's role in antenatal and postnatal care activities. This 
effort is applied to prevent anemia in the antenatal and postnatal periods so that the prevalence can be 

decreased. 
Keywords: Anemia, Deficiency, Iron, Postpartum Period 
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PENDAHULUAN 

Periode postnatal merupakan fase transisi 
yang sangat kritis bagi seorang ibu dan bayi 
baru lahir. Anemia selama periode ini adalah 

masalah kesehatan utama yang terjadi di 
seluruh negara. Prevalensi anemia pada periode 
postpartum adalah 50-80%.1 Ketika seorang ibu 
memiliki kadar hemoglobin kurang dari 12 
gr/dl, ibu tersebut digolongkan anemia.2 
Anemia pada fase ini dapat mengubah emosi 
dan kognisi serta juga berkaitan dengan depresi 
postpartum.3 Keadaan ini juga memainkan 

peran penting dalam perburukan sistem 
imunitas dan produksi air susu ibu, peningkatan 
kerentanan terhadap infeksi, dan perlambatan 
penyembuhan luka.4 Selain dampak terhadap 
ibu, keadaan ini juga dapat menyebabkan 
interaksi antara ibu-anak dapat menjadi lebih 
buruk dan bahkan memperlambat 

perkembangan bayi.5 Mengingat konsekuensi 
potensial yang ditimbulkan, maka menjadi 
penting untuk memberikan perhatian lebih 
kepada anemia selama periode postpartum. 
Seharusnya, kondisi kesehatan ibu hamil yang 
berhubungan dengan gizi sudah dipenuhi 
selama kehamilan. Dalam penelitian 

sebelumnya yang dilaksanakan oleh Nataris & 
Santik (2017), ditemukan adanya korelasi 
antara perilaku kebersihan mulut dan gizi, 
kondisi anemia, dan KEK dengan kejadian 
gingivitis pada ibu hamil.6  

Secara umum, penyebab anemia adalah 
akibat defisiensi zat besi.7 Diperkirakan 
sebanyak 50% anemia diakibatkan oleh 

kurangnya simpanan zat besi di dalam tubuh.8 
Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya 
konsumsi makanan kaya zat besi dan sering 
mengkonsumsi makanan yang menghambat 
absorpsi zat besi selama kehamilan.9,10,11 
Anemia postpartum juga dikaitkan dengan 
kejadian anemia selama kehamilan. Seorang 

ibu hamil dengan anemia memiliki risiko yang 
lebih tinggi untuk mengalami anemia 
postpartum.12 Status nutrisi ibu selama 
kehamilan secara tidak langsung dipengaruhi 
oleh dukungan dari suami.13 Dalam rangka 
mencegah anemia selama kehamilan, ibu 
membutuhkan dukungan orang-orang 

terdekatnya atau yang biasa disebut dukungan 
sosial. Dukungan sosial yang paling sering 
didapatkan ibu hamil adalah dukungan dari 
pasangan. Suami sebagai orang terdekat 
berperan penting dalam mempertahankan dan 
meningkatkan derajat kesehatan istrinya dengan 
memenuhi kebutuhan nutrisi sehingga dapat 

terhindar dari berbagai komplikasi kehamilan 
dan persalinan termasuk anemia.14  

Sejauh ini, banyak penelitian yang 
menghubungkan dukungan suami dengan 

kejadian anemia pada kehamilan termasuk 
bagaimana suami mempengaruhi ibu untuk 
patuh mengkonsumsi tablet tambah darah (zat 
besi).15,16 Sebuah penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Darmawati, Tahlil, Siregar, 
Kamil, & Audina (2019), menemukan hasil 
bahwa konsumsi tablet zat besi dapat menjadi 
langkah untuk mencegah terjadinya anemia 

defisiensi zat besi selama kehamilan.17  

Akan tetapi, masih belum jelas 
bagaimana hubungan dukungan suami terhadap 
anemia pada periode postpartum. Padahal, 
anemia postpartum merupakan masalah pelik 
yang dapat dialami oleh ibu dan juga akan 
berdampak pada bayi yang baru dilahirkan. 

Situasi yang disebutkan di atas jelas 
menunjukkan pentingnya melakukan penelitian 
terkait anemia pada wanita postpartum. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
hubungan dukungan suami dengan peristiwa 
anemia defisiensi zat besi pada ibu postpartum. 

 

METODE 

Studi ini merupakan sebuah studi 
kuantitatif deskriptif korelatif dan 
menggunakan pendekatan studi cross-
sectional.18,19 Responden penelitian ini direkrut 
melalui metode purposive yang dilakukan 
selama 3 bulan penelitian, yaitu Juni-September 
2019. Total responden adalah 102 orang ibu 

postpartum. Penelitian ini dilaksanakan di 
Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh. 

Penelitian ini menggunakan instrumen 
berupa lembar kuesioner yang dikembangkan 
sendiri oleh tim peneliti dan alat Hb meter. Uji 
terhadap kuesioner dilakukan terlebih dahulu 
sebelum kuesioner digunakan untuk penelitian. 

Uji validitas telah dilakukan dengan melibatkan 
para ahli pada bidang yang relevan. Uji 
reliabilitas pada 15 partisipan juga telah 
dilakukan dan didapatkan bahwa kuesioner ini 
reliabel (Cronbach Alpha 0,866) sehingga 
diputuskan kuesioner ini dapat digunakan. 
Kuesioner ini terdiri dari 23 pernyataan, yang 

dibagi menjadi: 1) Dukungan emosional terdiri 
dari 6 pernyataan, 2) dukungan instrumental 
terdiri dari 7 pernyataan, 3) dukungan 
informasi terdiri dari 6 pernyataan, dan 4) 
dukungan penilaian terdiri dari 4 pernyataan. 
Alat Hb meter yang digunakan untuk 
pengukuran kadar hemoglobin pada penelitian 
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ini sudah mengalami kalibrasi sebelum 
digunakan. Sebuah penelitian yang dilakukan 
oleh Ahmad et al. (2015) menemukan bahwa 
validitas dan sensitivitas Hb meter yang serupa 

dengan alat yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah masing-masing 98.8% dan 73.4%.20 

Metode wawancara langsung digunakan 
untuk pengumpulan data primer setelah 
responden menyatakan bersedia untuk ikut 
terlibat dalam penelitian ini. Setelah partisipan 
menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner, 
akan dilakukan pengecekan kadar hemoglobin. 

Pada penelitian ini, uji statistik deskriptif dan 
chi-square test dengan tingkat kepercayaan 
95% dipilih untuk analisis data. Penelitian ini 
dinyatakan layak etik oleh Komite Etik 
Penelitian Kesehatan Rumah Sakit dr. Zainoel 
Abidin Banda Aceh dengan nomor 81/EA/FK-
RSUDZA/2019. 

 
HASIL 

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 
sebanyak 49.0% ibu postpartum yang 
mengalami anemia ringan, 10.8 % mengalami 
anemia sedang, dan 40% lainnya tidak 

mengalami anemia. Sebanyak 66.7% ibu 
memiliki usia yang berada pada kategori tidak 
berisiko, 47.1% memiliki pendidikan terakhir 
pada tingkat perguruan tinggi/akademi dan 
sebanyak 63.7% bekerja sebagai ibu rumah 
tanggal. Sebagian ibu postpartum memiliki 
pendapatan keluarga di atas Upah Minimum 

Regional (UMR) yaitu Rp. 2.700.000 (57.8%). 

Jumlah responden yang terlibat dalam 
penelitian ini adalah 102 orang. 
 

Tabel 1. Karakteristik Sosiodemografi Ibu 

Postpartum 

Data Frekuensi Persentase 

(%) 

Prevalensi Anemia 
Anemia Ringan 

Anemia Sedang 

Anemia Berat 
Tidak anemia 

 

50 

11 

0 
41 

 

49.0 

10.8 

0 
40.2 

Usia 
Tidak Berisiko  

(≥ 20 & ≤ 35 tahun) 

Berisiko  

(<20 & > 35 tahun) 

 

68 

 

34 

 

66.7 

 

33.3 

Tingkat Pendidikan 
SD 
SMP 

SMA 

PT/Akademi 

 

2 
11 

41 

48 

 

2 
10.8 

40.2 

47.0 

Pekerjaan 
Pegawai Negeri Sipil 

Ibu Rumah Tangga 

Wiraswasta 

Tidak Bekerja 

Lainnya 

 

16 

65 

15 

1 

5 

 

15.7 

63.7 

14.7 

1.0 

4.9 

Pendapatan Keluarga 

≥ UMR 

< UMR 

 

59 

43 

 

57.8 

42.2 

Total 102 100 

 
 

 
 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian 

Variabel Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Dukungan Suami 

Baik 

Cukup 
Kurang 

44 

57 
1 

43.1 

55.9 
1.0 

Subvariabel 

Dukungan Emosional 
Baik 
Cukup 
Kurang 

49 
42 
11 

48.0 
41.2 
10.8 

Dukungan Instrumental 
Baik 
Cukup 
Kurang 

72 
29 
1 

70.6 
28.4 
1.0 

Dukungan Informasi 

Baik 

Cukup 
Kurang 

22 

30 
50 

21.6 

29.4 
49.0 

Dukungan Penilaian 
Baik 
Cukup 
Kurang 

54 
44 
4 

52.9 
43.2 
3.9 
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Tabel 3. Hubungan Dukungan Suami dengan Angka Kejadian Anemia Defisiensi Zat Besi pada Ibu 
Postpartum 

Tabel 2 menunjukkan ibu postpartum 

menerima dukungan suami dalam kategori 
cukup yaitu sebanyak 57 orang (55.9%), 
dimana 49 orang (48.0%) mengatakan 
menerima dukungan emosional dalam kategori 
baik, 72 orang (70.6%) menerima dukungan 
instrumental dalam kategori baik, 50 orang 
(49.0%) menerima dukungan informasi dalam 

kategori kurang, dan 54 orang (52.9%) 
menerima dukungan penilaian dalam kategori 
baik dari suami mereka. 

Tabel 3 menyampaikan bahwa dari 44 
responden yang menerima dukungan suami 
dalam kategori baik, terdapat 38 orang yang 
mengalami anemia (86.4%). Dari total 57 

responden yang menerima dukungan suami 
dalam kategori cukup, terdapat 51 orang yang 
mengalami anemia (89.5%). Selanjutnya, 
seluruh responden yang menerima dukungan 
suami dalam kategori kurang mengalami 
anemia (100%). Uji chi square dilakukan 
dengan memberikan hasil p-value yang kurang 
dari sama dengan 0.05 (menolak H0), sehingga 

dapat disampaikan bahwa terdapat korelasi 
antara faktor dukungan suami dengan kejadian 
anemia defisiensi zat besi pada ibu postpartum. 
Uji statistik chi square juga dilakukan pada 
empat subvariabel lainnya untuk dukungan 
suami dan mendapatkan hasil sebagai berikut: 
1) tidak terdapat hubungan antara faktor 

dukungan emosional dengan prevalensi anemia 

defisiensi zat besi postpartum; p-value 0.288, 2) 
terdapat hubungan antara faktor dukungan 
instrumental dengan prevalensi anemia 
defisiensi zat besi postpartum; p-value 0.03), 3) 
tidak terdapat hubungan antara faktor dukungan 
informasi dengan kejadian anemia defisiensi 
zat besi postpartum; p-value 0.842), dan 4) 

terdapat hubungan antara faktor dukungan 
penilaian dengan prevalensi anemia defisiensi 
zat besi postpartum; p-value 0.00. Pada 
penelitian ini juga ditemukan sebanyak 89 
responden (87.3%) mengalami anemia dan 
sebanyak 13 responden (12.7%) tidak 
mengalami anemia. 

 
PEMBAHASAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk 
mengidentifikasi hubungan antara dukungan 
suami dengan insiden anemia defisiensi zat besi 
postpartum di Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin, 
Banda Aceh. Penelitian ini didukung oleh hasil 
penelitian yang ditemukan oleh Rahmawati 

(2016) yang menyatakan adanya hubungan 
bermakna antara dukungan suami dengan 
insiden anemia pada ibu hamil (p value < 0.05; 
OR = 4,583).21 Ibu hamil dan ibu yang sedang 
menjalani proses persalinan merupakan 
kelompok wanita yang berisiko tinggi 
mengalami anemia. Seorang ibu dapat 

Variabel 

                 Anemia Defisiensi Zat Besi 

Tidak Anemia Anemia Total  
α p-value 

f % f % f % 

Dukungan Suami         

Baik 6 13.6 38 86.4 44  100 

 0.05 0.028 Cukup 6 10.5 51 89.5 57  100 

Kurang 1 100 0 0 1  100 

Dukungan Emosional          
Baik 6 12.2 43 87.8 49  100 

 0.05 0.288 Cukup 4 9.5 38 90.5 42  100 

Kurang 3 27.3 8 72.7 11  100 

Dukungan Instrumental        
Baik  9 12.5   63  87.5  72 100 

0.05 0.03 Cukup  3 10.3   26  89.7  29 100 

Kurang  1 100   0  100  1 100 

Dukungan Informasi        

Baik 2 9.1 20 90.9 22  100 

 0.05 0.842 Cukup 4 13.3 26 86.7 30  100 

Kurang 7 14.0 43 86.0 50  100 

Dukungan Penilaian        

Baik  7 12.9   47  87.1  54 100 

0.05 0.00 Cukup  3 6.8   41   93.2  44 100 

Kurang  3 75.0   1  25.0   4 100 
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mengalami anemia pada periode postpartum 
dikarenakan terlalu banyak kehilangan darah 
selama periode peripartum.2  

Selain akibat faktor persalinan itu 

sendiri, anemia postpartum juga dikaitkan 
dengan anemia selama kehamilan, dimana 
anemia postpartum lebih berisiko tinggi dialami 
oleh ibu yang memiliki riyawat kehamilan 
dengan anemia dengan anemia.12 Anemia 
selama kehamilan dapat diakibatkan oleh 
ketidakadekuatan asupan nutrisi selama 
kehamilan. Nutrisi yang tidak terpenuhi dengan 

baik tidak hanya menyebabkan anemia, namum 
juga keadaan ini menjadi keadaan hematologi 
yang meningkatkan risiko terjadinya masalah 
kesehatan pada gigi, yaitu gingivitis.21 Dalam 
mencegah keadaan ini, dibutuhkan dukungan 
suami untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil 
dan menjalani proses kehamilan dan persalinan 

sehingga terhindar dari berbagai masalah pada 
masa tersebut. 

Dukungan suami terkait dengan 
komsumsi tablet zat besi selama kehamilan 
merupakan hal yang penting diberikan kepada 
sang istri. Dukungan suami merupakan hal 
yang penting karena suami memegang peranan 

penting dalam pengambilan keputusan dan 
tindakan dalam mempengaruhi kehidupan 
istrinya.14,22 Penelitian yang diadakan oleh 
Rakesh et al. (2014) mendapatkan bahwa 
asupan tablet zat besi yang tidak adekuat 
selama kehamilan menjadi faktor yang dapat 
mencetuskan anemia postpartum.4  

Selama proses persalinan berlangsung, 

seorang wanita akan menghabiskan seluruh 
simpanan zat besi yang ada di tubuhnya. Ketika 
asupan tablet zat besi tidak adekuat selama 
kehamilan, maka simpanan zat besi ini akan 
sangat sedikit dan dapat menyebabkan anemia. 
World Health Organization juga 
merekomendasikan ibu tetap mengkonsumsi 

tablet zat besi secara berkelanjutan selama 3 
bulan pada periode postpartum.23 Selain itu, 
akan muncul efek samping akibat 
mengkonsumsi tablet tersebut, seperti muntah, 
mual, diare, dan/atau konstipasi yang 
menyebabkan ibu hamil tidak ingin 
mengkonsumsi tablet tersebut. Maka menjadi 

penting bagi suami untuk memberikan 
perhatian, kasih sayang, dan motivasi kepada 
ibu untuk terus mengkonsumsi tablet zat besi.17  

Sebuah studi kualitatif yang dilakukan 
oleh Davis, Vyankandondera, Luchters, Simon, 
& Holmes (2016) menunjukkan bahwa 
keterlibatan suami dalam kehamilan istrinya 

menimbulkan banyak manfaat dan 
meningkatkan kesejahteraan istri dalam 
menjalani kehamilan.24 Suami yang 
memberikan dukungan seperti menjadi 

pengambil keputusan yang baik mengenai 
kesehatan ibu akan menjadikan ibu merasa 
dihargai sehinga termotivasi untuk memenuhi 
kebutuhan zat besi untuk tubuhnya dan janin 
yang dikandung dan terhindar dari kejadian 
anemia. Sebuah penelitian lainnya yang 
dilakukan oleh Sokoya, Farotimi, & Ojewole 
(2014) menemukan bahwa 86.5% ibu hamil 

mengatakan dengan adanya dukungan suami 
akan mengurangi stress selama kehamilan dan 
akan menimbulkan kenyamanan bagi diri 
mereka.25 Pemikiran positif ini akan 
meningkatkan motivasi untuk menjaga 
kehamilannya dan mendengarkan nasihat dari 
petugas kesehatan. Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Dadi, Miller, & Mwanri (2020) 
menemukan bahwa tingkat stres yang tinggi 
selama kehamilan dapat menyebabkan 
pengaruh yang buruk terhadap persalinan. 26 
Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga 
kondisi psikologis ibu selama hamil agar dapat 
menjalani kehamilan dan persalinan dengan 

baik. 
Dalam rangka menjaga kondisi psikis ibu 

selama periode tersebut, suami harus 
memberikan dukungan yang baik kepada 
istrinya, salah satunya adalah dukungan 
penilaian yang meliputi peran sebagai pemberi 
umpan balik, pembimbing serta penengah 
dalam pemecahan masalah. Suami juga harus 

memberikan support, perhatian, dan 
penghargaan. Salah satu jenis dukungan yang 
dapat dilakukan oleh suami adalah berupa 
pemberian penilaian positif dan penghargaan 
dengan memberikan pujian terhadap perilaku 
baik yang telah dilakukan, menunjukkan 
perasaan bahagia terkait kehamilannya, 

mendengarkan dengan sabar keluhan yang 
dirasakan dan membuat ibu hamil lebih bahagia 
sehingga secara tidak langsung kebahagiaan ini 
akan meningkatkan kesehatan fisik ibu dalam 
menjalani kehamilan.27,28  

Penelitian ini juga menemukan bahwa 
faktor dukungan instrumental dari suami 

berhubungan terhadap kejadian anemia 
defisiensi zat besi yang dialami oleh ibu 
postpartum. Dukungan ini merupakan 
dukungan langsung yang diberikan oleh suami 
kepada istrinya, meliputi materi, keuangan, 
fasilitas, dan tenaga. Dukungan instrumental 
yang secara langsung berpengaruh terhadap 
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kejadian anemia adalah dukungan suami dalam 
memenuhi kebutuhan zat besi harian selama 
kehamilan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan 
zat besi, diperlukan dana untuk membeli 

makanan seperti daging, ayam, hati ayam, telur, 
buah-buahan, dan sayur-sayuran.28  

Selain itu, penelitian ini mendapatkan 
dukungan informasi dari suami tidak memiliki 
korelasi dengan insiden anemia defisiensi zat 
besi pada ibu postpartum. Fenomena yang ada 
sekarang ini adalah media internet sudah 
banyak digunakan sebagai alat yang efektif 

untuk memenuhi kebutuhan informasi 
kesehatan di seluruh dunia, termasuk informasi 
terkait kehamilan. Beberapa penelitian 
terdahulu juga menemukan adanya tren yang 
berkembang pada ibu hamil di seluruh dunia 
dalam menggunakan internet sebagai sumber 
informasi tentang kehamilan.29,30,31 Hal tersebut 

membuktikan sebagai seorang individu, 
seorang ibu hamil dapat memenuhi informasi  
yang dibutuhkan secara mandiri sehingga 
ketika suami tidak memenuhi peran sebagai 
pemberi informasi secara adekuat, hal ini tidak 
secara signifikan mempengaruhi ibu hamil 
dalam menjalani kehamilannya. 

Kekuatan dari penelitian ini adalah 
jumlah responden yang besar sehingga hasil 
penelitian ini dapat mewakili dan dijadikan 
acuan referensi untuk menggambarkan kondisi 
ibu postpartum secara keseluruhan. Penelitian 
ini juga memiliki keterbatasan dimana 
pengambilan data dilakukan dengan metode 
wawancara langsung. Metode ini cenderung 

menghabiskan waktu yang banyak sehingga 
mengurangi konsentrasi dan fokus responden 
dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. 
 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menemukan bahwa 
terdapat hubungan antara dukungan suami 

dengan insiden anemia defisiensi zat besi yang 
dialami oleh ibu postpartum. Diharapkan 
pemberi pelayanan kesehatan dapat melakukan 
screening anemia sejak kehamilan, melakukan 
pencegahan dan pengendalian anemia dengan 
efektif dan terus melibatkan suami dalam 
segala kegiatan pelayanan antenatal dan 

postnatal. Upaya ini dapat menjadi langkah 
nyata untuk pencegahan anemia selama periode 
kehamilan dan pada periode postpartum. 
Keterlibatan suami dalam kegiatan terkait 
kehamilan dan persalinan istri akan 
meningkatkan pengetahuan suami tentang 
tindakan yang harus diambil untuk menghadapi 

situasi terkait kehamilan dan persalinan sang 
istri. 
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Abstrak 

Saliva dapat digunakan sebagai alternatif dalam penegakan diagnosis, prognosis, dan rencana 

perawatan. Variasi konsentrasi saliva dapat digunakan sebagai biomarker stres oksidatif. Radikal 
bebas adalah suatu senyawa atau molekul dengan elektron tunggal atau tidak berpasangan. 

Ketidakseimbangan kadar radikal bebas dan antioksidan sel akan menyebabkan stres oksidatif, untuk 

meredam radikal bebas dibutuhkan antioksidan. Stres oksidatif dapat dilihat dengan mengukur 
perubahan kadar MDA (Malondialdehyde). Gel madu rambutan merupakan bahan alami yang sudah 

banyak digunakan, karena memiliki banyak manfaat dan kandungan. Flavonoid merupakan salah satu 

kandungan madu rambutan, fungsi flavonoid sebagai antioksidan peredam radikal bebas MDAs. 
Penelitian ini bertujuan melihat efek aplikasi gel madu rambutan terhadap kadar malondialdehyde 

(MDA) saliva. Metode penelitian ini merupakan quasi eksperimental pre-post design dengan jumlah 

responden 30 orang. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan consecutive sampling. 

Responden diminta mengumpulkan saliva sebelum dan setelah pengaplikasian gel madu rambutan 
pada mukosa mulut bagian labial inferior. MDA saliva diukur dengan menggunakan TBARs metode 

spektrofotometri. Data dianalisis menggunakan uji Wilcoxon (p <0,05). Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat efek pengaplikasian gel madu rambutan terhadap kadar malondialdehyde (MDA) saliva. 
Kesimpulan penelitian ini bahwa gel madu rambutan mengandung antioksidan yang dapat 

menurunkan kadar MDA. 

Kata Kunci: Madu, Antioksidan, MDA Saliva 

 

 

Abstract 

Saliva can be used as an alternative in establishing the diagnosis, prognosis, and treatment plan. 
Variations in salivary concentrations can be used as biomarkers of oxidative stress. Free radicals are 

molecules or compounds which have unpaired electrons. Furthermore, unbalanced levels of free 

radicals and antioxidants can cause oxidative stress. In order to reduce free radicals, antioxidants are 
needed. Rambutan honey gel is a natural ingredient that has been widely used since it has many 

benefits and ingredients. Flavonoid is one of rambutan honey contents. Flavonoids have function as 

donors of hydrogen groups. The aim of this study is to see the effect of application of rambutan honey 

gel against malondialdehyde (MDA) saliva levels. The method used was a quasi-experimental pre-
post design with 30 respondents. In addition, the sampling technique used consecutive sampling. 

Respondents would be asked to collect saliva before and after the application of rambutan honey gel 

in the inferior labial oral mucosa. Salivary MDA would be calculated using TBARs 
spectrophotometric method. Data were analyzed using the Wilcoxon test (p <0.05). The results show 

that there is effect of application of rambutan honey gel against malondialdehyde (MDA) saliva 

levels. The conclusion is that rambutan honey gel contains antioxidants which can reduce MDA 
contents. 

Keywords: Honey, Antioxidants, Saliva MDA 
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PENDAHULUAN 
Saliva merupakan salah satu dari kelenjar 

eksokrin yang berasal dari glandula salivarius. 

Kandungan dalam saliva yaitu imunoglobulin 

A (secretory IgA), mineral, elektrolit, buffer, 
enzim, dan zat-zat pembuangan metabolik. 

Saliva dapat mencerminkan kondisi fisiologi 

tubuh saat ini, oleh karena itu saliva disebut 
sebagai ‘cermin kesehatan organisme’.1,2 Saliva 

memiliki keunggulan salah satunya dapat 

digunakan dalam alternatif untuk menegakkan 
diagnosis, prognosis dan terapeutik. Variasi 

konsentrasi saliva dapat digunakan sebagai 

biomarker stres oksidatif. MDA saliva berasal 

dari sumber sistemik dan produksi di rongga 
mulut.3 Radikal bebas sangat reaktif dan 

memiliki waktu paruh pendek, sehingga produk 

yang terbentuk dari reaksi ROS/RNS dengan 
makromolekul seluler digunakan sebagai 

penanda biologis dari stres oksidatif.4 

Radikal bebas yang sangat reaktif akan 
menyerang molekul stabil terdekat. Molekul 

radikal bebas akan mengambil elektron 

senyawa lain karena molekul atau senyawa 

radikal bebas tidak stabil dengan kandungan 
satu atau lebih elektron tidak berpasangan. 

Molekul radikal bebas dengan elektron tidak 

berpasangan menimbulkan tertariknya secara 
kuat pada medan magnet. Kondisi molekul 

radikal bebas tersebut menyebabkan molekul 

sangat reaktif. 5,6 Stres oksidatif akan terjadi 

ketika kadar radikal bebas dan kadar 
antioksidan tidak seimbang. Peristiwa stres 

oksidatif dapat menimbulkan gangguan fungsi 

biologis seperti kerusakan fungsi, bahkan 
kematian sel. Perubahan kadar 

Malondialdehyde (MDA) dapat memberikan 

gambaran kondisi stres oksidatif.5,6 Antioksidan 
merupakan peredam untuk radikal bebas. 

Peredam radikal bebas terdiri atas dua jenis 

berdasarkan sumbernya yaitu antioksidan 

enzimatik (dalam tubuh) dan nonenzimatik. 
Antioksidan enzimatik dapat diperoleh dari 

bahan alam sekitar dan dari reaksi kimia yang 

disintesis manusia. Antioksidan dari bahan 
alam contohnya adalah madu. 6 

Madu telah digunakan sejak peradaban 

Mesir kuno, Yunani, Cina, peradaban Yahudi, 
Nasrani, Islam, hingga masa perang Dunia I. 

Madu digunakan dalam berbagai terapi seperti 

pada pembalutan kasus-kasus bedah dalam 

membantu penyembuhan luka.7-9.  Madu dapat 
dihasilkan oleh lebah madu. Lebah madu 

menghisap sari bunga tanaman berupa flora 

nektar atau bagian lain dari tanaman ekstra 

flora nektar. Madu merupakan hasil ekskresi 
dari serangga. Madu merupakan cairan alami 

dengan rasa manis yang menyegarkan. Setiap 

produk madu memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Sumber nektar yang berbeda 
akan mempengaruhi sifat fisik madu. Madu 

memiliki berbagai macam senyawa yang dapat 

bermanfaat bagi tubuh. Madu mengandung 
antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. 

Madu mengandung mineral diantaranya 

kalium, kalsium, natrium, magnesium, 
aluminium, besi, dan fosfor. Madu 

mengandung vitamin diantaranya  vitamin B1, 

riboplavin (B2), vitamin C, Niasin, vitamin K, 

dan asam folat. Madu mengandung enzim 
penting yaitu glukosa oksidase, peroksidase, 

lipase dan diastase invertase. Kandungan yang 

terdapat dalam madu tersebut di atas dapat 
berfungsi sebagai antibakteri, antiinflamasi, 

antioksidan, dan imunostimulan.7-9 Madu 

rambutan merupakan madu yang diproduksi 
dari nektar bunga rambutan yang termasuk ke 

dalam jenis madu monoflora serta digunakan 

untuk obat topikal pada luka di rongga mulut 

karena memiliki aroma dan rasa yang baik. 
Madu rambutan memiliki kandungan 

antioksidan yaitu flavonoid. Flavonoid 

memiliki aktivitas biologis seperti antialergi, 
antiviral, antiinflamasi, dan aksi vasodilatasi. 

Flavonoid adalah salah satu senyawa dari 

antioksidan yang mampu dalam mengurangi 

kadar radikal bebas. Flavonoid dikenal sebagai 
aktivitas ekstender vitamin C melalui 

peningkatan penyerapan dan perlindungan dari 

stres oksidatif. Aktivitas antiinflamasi memiliki 
hubungan dengan kandungan antioksidan yang 

berada di dalam madu rambutan yang dapat 

melepaskan ROS (Reactive Oxygen Species) 
yang dapat mengurangi proses inflmasi. 10-12 

Madu rambutan telah melalui uji preklinik pada 

hewan coba dan sudah terbukti keamanannya. 

Madu rambutan sudah distandardisasi dan 
dipatenkan dengan nomor hak paten 

P00201608676. Namun belum ada penelitian 

tentang efek aplikasi gel madu rambutan 
terhadap kadar malondialdehyde (MDA) saliva, 

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian efek aplikasi gel madu rambutan 
terhadap kadar malondialdehyde (MDA) saliva. 

Pembaruan  dalam penelitian ini, belum ada uji 

keamanan bahan alam menggunakan madu 

rambutan dalam bentuk sediaan gel pada 
manusia pada mukosa labial inferior dan dilihat 

efeknya pada kadar radikal bebas 

malondialdehid saliva. 
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Gel atau jeli adalah pembawa yang 
digunakan dengan tujuan pemberian obat pada 

bagian mukosa, salah satunya adalah mukosa 

mulut. Gel mengandung basis air, baik yang 

bersifat hidrofilik maupun hidrofobik. Basis gel 
hidrofilik menimbulkan efek pendinginan pada 

kulit saat digunakan, mempunyai daya lekat 

yang tinggi, mudah dicuci dengan air dan 
pelepasan obatnya baik.13 Mukosa bukal dan 

labial dengan epitel nonkeratin mengalami turn 

over cell atau pergantian sel selama 14 hari.14 

 

BAHAN DAN METODE 

Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Maret 
2020 di RSGM Universitas Jenderal Achmad 

Yani (Unjani) dan Laboratorium Biokimia 

Unjani. Usia responden sekitar 20-23 tahun 
dengan jumlah wanita 27 orang dan laki-laki 3 

orang. Kriteria inklusi dalam penelitian yaitu 

responden dengan mukosa mulut bagian labial 
inferior sehat tanpa tanda-tanda inflamasi, 

responden sehat tidak ada penyakit sistemik 

diantaranya diabetes melitus dan hipertensi 

yang diketahui dari rekam medik pasien, 
responden dengan umur 18-55 tahun dan 

kompeten menurut WHO, dan bersedia 

menandatangani lembar persetujuan setelah 
penjelasan (informed consent). Kriteria eksklusi 

adalah responden yang memiliki oral hygiene 

yang buruk,  responden yang tidak kooperatif 

(tidak mengikuti intruksi yang diberikan oleh 
peneliti), dan mengundurkan diri selama 

penelitian. Penelitian ini sudah mengikuti 

protokol etik dari World Medical Association 
Deklarasi Helsinki tahun 2002 dan CIOMS 

tahun 2016.  Penelitian ini telah mendapatkan 

persetujuan dari Komite Etik Penelitian 
Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran 

Universitas Jenderal Achmad Yani (FK Unjani) 

Cimahi Indonesia dengan nomor persetujuan 

etik 017/UMI.03/2020.15,16 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian 
quasi eksperimental pre-post design sehingga 

tidak perlu menggunakan kontrol karena 

kelompok responden yang sama diukur 
sebelum dan sesudah perlakuan. Fokus 

penelitian melihat efek gel madu rambutan 

standar farmasitikal terhadap kadar MDA 

saliva pada mukosa labial inferior responden. 

 

 

 

Prosedur Pembuatan Gel Madu Rambutan 
Alat yang digunakan terdiri dari batang 

pengaduk, beaker glass 100 ml, kaca, arloji, 

gelas ukur 100 ml, kaca, stemper dan mortar, 

sendok stainless stell, viskometer, timbangan, 
kaca, wadah, sediaan, dan pH meter. Bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah gel 

madu rambutan dengan madu yang berasal dari 
Pusat Perlebahan Nasional (Pusbahnas) Perum 

Pehutani yang sudah distandardisasi di 

Laboratorium Teknologi Farmasi Fakultas 
Farmasi Universitas Jenderal Achmad yani, 

Carbopol 940, Na CMC, propil paraben 

(C10H12O3), trietanolamin (TEA), dan akuades 

(H2O). 
Pembuatan formulasi sediaan obat gel 

madu rambutan dengan menimbang bahan-

bahan yang akan digunakan. Sediaan madu 
dibuat dalam bentuk gel agar didapatkan suatu 

sediaan obat yang stabil dan praktis 

diaplikasikan ke mukosa mulut. Carbopol 
dilarutkan dalam aquades panas sampai larut 

ditambah dengan Na CMC yang sudah 

dilarutkan dengan akuades panas dan larutkan 

madu rambutan setelah itu campurkan larutan 
propil paraben. Trietanolamin ditambahkan 

sedikit demi sedikit dengan kecepatan 

pengadukan yang lebih tinggi sampai terbentuk 
gel yang homogen. Gel madu rambutan diuji 

stabilitas sediaannya dan disimpan dalam tube 

steril 10ml sebanyak 30 buah tube gel madu. 

 

Pemeriksaan Intra Oral 

Pemeriksaan intra oral harus dilakukan 

secara berurutan atau sistematik dalam proses 
screening pasien. Melakukan pemeriksaan 

kebersihan mulut menggunakan Oral Hygiene 

Index Simplified (OHI-S) dari Green dan 
Vermillion yang diperoleh dari hasil 

penjumlahan antara debris indeks dan kalkulus 

indeks. Pemeriksaan bagian mukosa bukal, 

mukosa labial, palatum durum, dasar mulut 
dapat dilihat secara langsung dan tidak 

langsung. Pemeriksaan palatum mole berupa 

pemeriksaan inpeksi tanpa palpasi. Uvula 
dilihat dengan cara dicatat panjang atau pendek 

atau uvula yang terlihat asimetris pada saat 

istirahat. Lidah dapat dilihat secara langsung 
maupun tidak langsung. Pegang ujung lidah 

dengan menggunakan kasa dan gerakkan jari 

dan ibu jari tangan yang sama di satu sisi untuk 

mengamati batas lateral kemudian ulangi untuk 
sisi lain. Gunakan kaca mulut untuk memeriksa 

bagian batas lateral posterior lidah.17 
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Metode Pengumpulan Saliva 
Metode pengumpulan saliva, terdiri 

saliva sebelum aplikasi gel madu rambutan 

yaitu saliva dikumpulkan pada pagi hari dan 

saliva setelah aplikasi gel madu pada mukosa 
labial inferior.  Prosedur pengumpulan saliva 

sebelum diawali responden diminta berpuasa 

selama 8 jam untuk tidak mengonsumsi 
apapun, kecuali air mineral. Responden 

diberikan air minum untuk berkumur, 

kemudian setelah 5 menit berkumur, responden 
diminta untuk mengeluarkan saliva. Subjek 

mulai dengan membilas mulut mereka beberapa 

kali dengan air mineral dan kemudian 

beristirahat dengan tenang selama 3 menit. 
Saliva utuh yang tidak distimulasi (4 ml) 

dikumpulkan. Uji coba pengumpulan dimulai 

dengan instruksi untuk membersihkan mulut 
dari saliva dengan menelan. Subjek kemudian 

meludahkan saliva yang terakumulasi ke dalam 

tabung reaksi yang disterilkan setiap satu 
menit. Air liur dikumpulkan selama 5 menit. 

Simpan tabung di suhu -10°C. Kemudian 

dilakukan prosedur aplikasi gel madu rambutan 

pada mukosa labial inferior.18 Melakukan 
isolasi saliva dibagian labial inferior 

menggunakan kassa, aplikasikan gel madu 

sekitar sebesar biji beras (1,285 gram) ke 
mukosa labial inferior menggunakan tangan 

yang telah memakai handscoon selama 5 menit 

sesuai yang prosedur akan dilakukan ketika tata 

laksana pengobatan nantinya. Aplikasi gel 
madu rambutan hanya dilakukan satu kali pada 

responden.  Saliva didiamkan mengumpul di 

dasar mulut selama 3 menit sebanyak 4 ml. 
Responden diminta untuk meludah tabung yang 

telah disiapkan.  

 

Prosedur Pemeriksaan Kadar MDA 

Pemeriksaan kadar MDA saliva 

menggunakan sebelum dan setelah aplikasi gel  

madu rambutan adalah metode TBARs dengan 
spektrofotometri. Metode TBARs 

menggunakan bahan larutan asam asetat (20 ml 

asam asetat 96% dalam 76 ml H2O, tentukan 
pH 3,6), Larutan asam tiobarbiturat (larutkan 

0,8 asam 2-tiobarbiturat dengan 7 ml NaOH 1N 

tambahkan H2O sampai 100 ml, tentukan pH 
3,6), Larutan butylated hydroxytoluene (BHT) 

(44 mg butylated hidroxytoluene dalam 5 ml 

etanol absolut), larutan EDTA (1,488 g EDTA 

dalam 50 ml H2O selalu dibuat baru), dan 
larutan standar. Prosedur dimulai dengan 

memasukkan 400 μl saliva sebelum 

diaplikasikan gel madu rambutan ke dalam 

tabung reaksi 1 dan diberi label (Snormal), 
saliva setelah diaplikasikan gel madu rambutan 

ke dalam tabung reaksi 2 dan diberi label 

(Smadu) kemudian kedua tabung ditambah 

akuades 300μl, larutan SDS 200 μl, larutan 
BHT 50 μl, larutan EDTA 50 μl, larutan asam 

asetat 1,5 ml, dan larutan TBA 1,5 ml. Peneliti 

kemudian menginkubasi semua tabung dalam 
waterbath suhu 100 °C selama 30 menit dan 

menutup setiap tabung dengan kelereng. 

Selanjutnya setiap tabung direndam dalam bak 
air es. Melakukan sentrifugasi dengan 

kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. 

Mengambil supernatan dari setiap tabung dan 

membaca absorbansinya dengan 
spektrofotometer pada λ 532 nm.19 

 

Analisis Data 
Analisis data uji statistika menggunakan 

Shapiro Wilk Test karena data ≤ 50 untuk uji 

normalitas data penelitian. Analisis statistik 

untuk data kategorik berpasangan diuji dengan 
Mc Nemar. Uji Wilcoxon untuk 

membandingkan variabel data numerik antara 

sebelum dan sesudah perlakuan karena data 
penelitian tidak berdistribusi normal. 

Kemaknaan hasil uji statistik ditentukan 

berdasarkan nilai p <0,05. Data hasil penelitian 
kemudian diolah dan dianalisis dengan program 

SPSS versi 24.0 forWindows. 

 

HASIL 
Hasil penelitian yang dilakukan di 

RSGMP Unjani Cimahi didapatkan bahwa 

responden berusia 20-23 tahun dengan jumlah 
30 responden. Jumlah perempuan 27 orang dan 

jumlah laki-laki 3 orang (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Jenis Kelamin n (%) 

Perempuan 27 (90) 

Laki-laki 3 (10) 

 
Berdasarkan kategori usia, diketahui usia 

responden terdiri dari 20 tahun sebanyak 5 

orang, 21 tahun sebanyak 14 orang, 22 tahun 
sebanyak10 orang, dan 23 tahun sebanyak 1 

orang. 

 

Perbandingan Kadar MDA Saliva Sebelum 

dan Sesudah Pengaplikasian Gel Madu 

Rambutan 

Kadar MDA saliva sebelum 
diaplikasikan gel madu rambutan yang tertinggi 
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adalah 1,82 μM dan terendah adalah 0,3 μM. 
Kadar MDA saliva setelah diaplikasikan gel 

madu rambutan yang tertinggi adalah 1,06 μM 

dan terendah adalah 0,04 μM. Hasil kadar 

rerata MDA (Tabel 3) pada saliva sebelum 
adalah 0,565 μM dan sesudah adalah 0,362 μM. 

 
Tabel 2. Kadar MDA Sebelum dan Sesudah 

Aplikasi Gel Madu Rambutan 

Kadar 

MDA 

(μM) 

Rerata Standar 

Deviasi 

Nilai p N 

Sebelum 0,565 0,413 0,001* 30 

Sesudah 0,362 0,234 0,002* 30 

Keterangan: Uji Wilcoxon, *p < 0,05 bermakna 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui 

bahwa hasil uji statistika dengan uji Wilcoxon 
didapatkan nilai sebelum perlakuan p=0,001 

dan nilai setelah perlakuan p=0,002. Menurut 

ahli statistik hasil ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan bermakna nilai kadar MDA 
saliva sebelum dan setelah diaplikasikan gel 

madu rambutan secara topikal karena nilai p 

lebih kecil dari 0,05 (nilai p<0,5). Dengan 
demikian dapat dijelaskan bahwa terdapat 

perbedaan rerata yang signifikan secara statistik 

antara kadar MDA pada saliva sebelum dan 
sesudah pengaplikasian gel madu rambutan 

pada bagian mukosa labial inferior sehat 

responden. 

 

PEMBAHASAN 

Saliva berfungsi sebagai self cleansing, 

penerima ion, lubrikasi, dan buffer saliva. 
Saliva memiliki sistem antioksidan dengan 

berbagai macam variasi. Saliva mempunyai 

kandungan enzim dan asam urik yang 

merupakan molekul antioksidan paling penting. 
Kadar enzim dan asam urik terdiri dari 70% 

total antioksidan pada saliva.20,21 Penelitian ini 

merupakan penelitian awal uji keamanan 
sediaan gel madu rambutan yang sudah 

distandardisasi farmasitikal pada mukosa 

mulut. Mukosa mulut labial inferior dipilih 
karena pertimbangan kemudahan pengamatan 

reaksi yang muncul setelah aplikasi gel madu 

rambutan. Gel madu rambutan merupakan 

suatu sediaan gel dengan isi madu rambutan 
yang tinggi antioksidan untuk menangkap 

radikal bebas. 

Madu rambutan dalam sediaan gel 
kemungkinan memiliki aktivitas antioksidan 

karena mengandung flavonoid yang dapat 

menyintesis superoksida dismutase yang 
perannya sama seperti enzim katalase dan 

vitamin C. Enzim katalase yang terdapat pada 

madu rambutan berfungsi menetralkan dan 

mempercepat degradasi senyawa radikal bebas 
untuk mencegah kerusakan komponen 

makromolekul sel termasuk dalam saliva. 

Saliva pada kondisi fisiologis menghasilkan 
radikal bebas MDA karena reaksi reduksi-

oksidasi dalam saliva terus berlangsung. 

Aplikasi gel madu rambutan diduga dapat 
bersifat antioksidan pada saliva karena ketika 

aplikasi gel madu rambutan selain secara 

topikal terabsorpsi juga dapat larut ke saliva.3 

Enzim-enzim antioksidan saliva dapat 
mengalami penurunan aktivitas akibat kondisi 

stres oksidatif. Katalase adalah enzim yang 

mengandung heme yang mengkatalis dismutasi 
hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. 

Enzim ini ditemukan pada semua jenis eukariot 

aerob, yang penting untuk memusnahkan H2O2 
yang terbentuk dalam peroksisom melalui 

reaksi oksidasi, seperti oksidasi asam lemak, 

siklus glikosilat (dalam fotorespirasi), dan 

katabolisme purin.4 Hal ini dapat terlihat 
adanya perbedaan kadar MDA saliva sebelum 

aplikasi dibandingkan dengan kadar MDA 

saliva setelah aplikasi gel madu. 
Antioksidan apabila tidak mencukupi 

dalam tubuh atau saliva dapat diperoleh dari 

asupan antioksidan luar. Antioksidan tersebut 

diperlukan untuk meredam radikal bebas 
dengan sifat reaktivitas sangat tinggi. Reaksi 

akibat reaktivitas radikal bebas pada fase 

awal/fase inisiasi akan menghasilkan reaksi 
berantai dengan berlangsungnya fase propagasi 

dan berakhir di fase terminasi. Salah satu jenis 

radikal bebas yang menimbulkan stres oksidatif 
adalah hydroxyl radical (HO*). Radikal bebas 

ini penyebab putusnya membran lipid sel dan 

menghasilkan suatu zat toksik malodialdehid 

(MDA). Radikal bebas MDA dapat diredam 
dengan antioksidan enzimatis dan 

nonenzimatis.6,21,23  

Kondisi ketidakseimbangan antara kadar 
radikal bebas dalam tubuh dan antioksidan akan 

menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif 

terjadi apabila radikal bebas yang dihasilkan 
lebih besar dari yang diredam oleh mekanisme 

pertahanan sel tubuh. Peristiwa stres oksidatif 

dapat menimbulkan gangguan fungsi biologis 

seperti aktivitas enzim, integrasi membran, 
hemostasis, fungsi sel bahkan kematian sel. 

Stres oksidatif yang menghasilkan radikal 

bebas MDA dapat menyebabkan kerusakan 
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membran sel, menginaktivasi fungsi protein 
dalam sel, dan merusak DNA secara tidak 

langsung. Kerusakan DNA sel akibat stres 

oksidatif disebut oksidasi DNA. Stres oksidatif 

yang berkepanjangan dapat menyebabkan 
radikal bebas merusak membran lipid dari 

komponen fosfolipid bilayer dari dinding sel, 

sehingga menyebabkan kerusakan sel dan akan 
menyebar ke kerusakan jaringan. Hal ini 

merupakan awal mulai dari proses 

etiopatogenesis penyakit kronik, penyakit 
degeneratif, dan keganasan6,21,23 

Pemantauan kadar Malondialdehyde 

(MDA) dapat digunakan sebagai indikator 

penting proses peroksidasi lipid secara in vitro 
dan in vivo dalam berbagai gangguan 

kesehatan. Pembentukan MDA secara endogen 

selama proses stres oksidatif intraseluler dan 
reaksinya dengan DNA membentuk adisi 

MDA-DNA yang menjadikan biomarker 

penting dari kerusakan DNA endogen.22 
Molekul MDA dapat diturunkan oleh 

peroksidasi lipid, tetapi juga bisa dihasilkan 

dari metabolisme fisiologis dan merupakan 

produk yang sangat mutagen. MDA lebih dari 
penanda sederhana, tetapi sebagai alarm yang 

berisiko tinggi adanya mutasi.26 Antioksidan 

dalam sel memiliki konsentrasi rendah dan 
secara signifikan mengurangi atau mencegah 

oksidasi substrat teroksidasi. Antioksidan 

dalam sel mempunyai konsentrasi rendah dan 

secara signifikan menurunkan atau 
menghambat oksidasi substrat teroksidasi. 

Sumber antioksidan dapat dibagi menjadi dua 

macam yaitu antioksidan enzimatik dan non 
enzimatik yang bekerja sinergis untuk 

mencegah sel dan organ sistem tubuh terhadap 

kehancuran yang ditimbulkan oleh radikal 
bebas.27 

Madu merupakan produk alam yang 

memiliki nutrisi serta sifat terapeutik karena 

adanya bahan bioaktif fitokimia. Madu 
mempunyai sifat antibakteri dan antioksidan. 

Antioksidan pada madu terdiri dari komponen 

polipenol (asam fenolik dan flavonoid), vitamin 
C, vitamin E, dan enzim.28 Madu dapat 

berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi, 

antibakteri, antivirus, dan antijamur. 
Kandungan antioksidan dalam madu dapat 

berperan sebagai penyumbang atom hidrogen, 

meningkatkan beta karoten, vitamin C, 

reduktasi glutation dan asam urik, mengurangi 
radikal bebas dan metalik ion kelasi yang 

berperan sebagai substrat untuk radikal.  

Keempat hal yang terkandung dalam 
madu rambutan tersebut bertujuan untuk 

menstimulasi sel melalui struktur molekul 

karbohidrat, protein, dan asam nukleat untuk 

mengurangi stres oksidatif.29 Madu rambutan 
memiliki kandungan flavonoid terutama 

flavonoid rutin tinggi yang berfungsi sebagai 

antioksidan sekunder nonenzimatik. Struktur 
senyawa fenolik flavonoid dalam madu 

rambutan memiliki dampak penting pada 

aktivitas pembersihan radikal bebas. Madu 
rambutan juga mengandung kadar vitamin C 

cukup tinggi. Vitamin C merupakan 

antioksidan sekunder yang berfungsi meredam 

radikal bebas dengan cara mendonorkan 
elektron bebasnya. Senyawa fenolik dan 

vitamin C membantu menjaga membran sel 

dalam keadaan normal dengan mengurangi 
kadar MDA hasil dari reaksi peroksidasi lipid. 

Apabila reaksi peroksidasi lipid berkurang oleh 

antioksidan dalam madu rambutan maka kadar 
MDA sel akan menurun. Hal ini terbukti dari 

hasil penelitian diatas yaitu setelah aplikasi gel 

madu rambutan maka kadar MDA saliva 

responden menurun.30 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, penurunan 
kadar MDA berhubungan terhadap pemberian 

aplikasi gel madu rambutan, yang ditandai oleh 

adanya penurunan rerata sebelum dan sesudah 

pemberian madu. Hal ini menandakan adanya 
penurunan kadar radikal bebas yang diredam 

oleh antioksidan madu rambutan. Perlu 

dilakukan penelitian tentang uji invivo dan uji 
klinik untuk gel madu rambutan sebagai 

antioksidan obat luka. 
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Abstrak 

Luka merupakan terjadinya gangguan pada struktur normal tubuh. Tubuh akan merespon melalui 

proses penyembuhan luka. Kerusakan dan regenerasi jaringan memerlukan peran kolagen. Ketika 

proses penyembuhan jaringan kolagen disintesis dan didepositkan oleh fibroblas. Daun ceremai 
bermanfaat untuk penyembuhan luka karena mengandung senyawa aktif Terpenoid, Saponin dan 

flavonoid. Tujuan penelitian untuk menetapkan potensi ekstrak daun ceremai (Phyllanthus acidus (L.) 

Skeels) sebagai obat herbal terhadap penyembuhan luka tikus Wistar (Rattus norvegicus). Sepuluh  
ekor tikus jantan dengan berat 200-300 gram dan usia 8-12 minggu dibagi ke dalam 2 kelompok, 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Luka pada gingiva bagian labial tikus dibuat sepanjang 5 

mm dan kedalaman mencapai tulang alveolar. Ekstrak daun ceremai 100% diberikan pada kelompok 
perlakuan topikal 2 kali sehari selama 7 hari. Akuades diberikan pada kelompok kontrol. Pengamatan 

histologis (pewarnaan hematoksilin eosin) menunjukkan hasil rerata jumlah fibroblas pada kelompok 

kontrol 20,4±1,3 dan kelompok perlakuan 31,0±3,3. Uji T tidak berpasangan menunjukkan nilai 

signifikansi yakni 0,001 (p<0,05) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna jumlah fibroblas 
pada penyembuhan luka antara ekstrak daun ceremai dibanding kontrol. Ekstrak daun ceremai 

konsentrasi 100% mempunyai efek terhadap jumlah fibroblas pada luka gingiva tikus Wistar. 

Kata Kunci:  Penyembuhan Luka, Ekstrak Daun Ceremai, Fibroblas 

 

 

Abstract 

Injury is a disturbance in the normal structure of the body. The body will respond through the process 
of wound healing. Tissue damage and regeneration require the role of collagen. When the healing 

process of collagen tissue is synthesized and deposited by fibroblasts. Ceremai leaves are useful for 

wound healing because they contain the active compounds Terpenoid, Saponin and flavonoids known. 
The purpose of this study was to determine the effect of ceremai leaf extract (Phyllanthus acidus (L.) 

Skeels) on wound healing of Wistar (Rattus norvegicus) wounds. 10 male rats weighing 200-300 

grams and aged 8-12 weeks were divided into 2 groups, the treatment group and the control group. 
The gingival wound in the labial part of the rat was made 5 mm long and the depth reached the 

alveolar bone. Ceremai leaf extract was given to the topical treatment group 2 times a day for 7 days. 

Aquades are given in the control group. Histological observations showed the average number of 

fibroblasts in the control group was 20.4 ± 1.3 and the treatment group was 31.0 ± 3.3. The unpaired 
T test showed a significance value of 0.001 (p <0.05), indicating that there was a significant 

difference in the number of fibroblasts in wound healing between ceremai leaf extract compared to 

controls. The 100% concentration of ceremai leaf extract had an effect on the number of fibroblasts in 
the gingival wound of Wistar rats. 

Keywords: Wound Healing, Ceremai Leaf Extract, Fibroblast 
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PENDAHULUAN 
Luka diartikan sebagai terganggu dan 

rusaknya struktur serta fungsi normal dari suatu 

struktur tubuh.1, 2 Luka dapat diklasifikasikan 

berdasarkan banyak aspek. Berdasarkan 
struktur yang terlibat luka beragam dimulai dari 

yang sederhana seperti hilangnya integritas 

epitel kulit sampai terjadinya kerusakan 
struktur lain seperti tulang.2 Terdapat banyak 

penyebab terjadinya luka, salah satunya adalah 

prosedur perawatan gigi dan mulut seperti 
ekstraksi, insisi, dan lainnya. Saat mengalami 

luka, usaha untuk penyembuhan luka tubuh 

akan memberikan respon.3 Proses 

penyembuhan luka yang komplek dan dinamis 
melibatkan beberapa proses koordinasi sel yang 

terdiri dari pertama hemostasis, kedua proses 

koagulasi, ketiga inisiasi respon mediator 
inflamasi akut, regenerasi, migrasi dan 

proliferasi, serta keempat remodeling untuk 

pembentukan kolagen sehingga mendapatkan 
kembali kontinuitas anatomi dan fungsi struktur 

tersebut.1, 2, 4  

Pembentukan kolagen dan sel epitel 

merupakan proses penyembuhan luka. Kolagen 
dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan dan 

mengembalikan (meregenerasi jaringan) 

struktur dan fungsi struktur anatomi tubuh. 
Fibroblas merupakan sel jaringan ikat berperan 

mensintesis dan mendepositkan kolagen untuk 

penyembuhan jaringan. Fibroblas berperan 

penting dalam penyembuhan luka karena 
fibroblas berperan membentuk jaringan ikat 

yang baru.5-7 Herbal atau ekstrak bahan alami 

telah banyak dipercaya dan diteliti dapat 
digunakan sebagai bahan herbal topikal 

penyembuh luka pada hewan coba.5 

Salah satu tanaman yang berpotensi 
adalah daun ceremai (Phyllanthus acidus (L.) 

Skeels). Sebuah tanaman asli India yang secara 

tradisional digunakan untuk menyembuhkan 

beberapa penyakit inflamasi8 Menurut 
penelitian Jagessar (2008) daun ceremai 

(Phyllanthus acidus (L.) Skeels) mempunyai 

daya antimikroba seperti antibakteri dan 
antijamur.9 Agen antibakteri mengurangi 

kolonisasi dan infeksi bakteri luka, untuk 

meningkatkan proses penyembuhan. Agen 
antibakteri memperpendek periode peradangan, 

untuk mempersingkat waktu penyembuhan. 

Inflamasi merupakan respon pertama selama 

masa penyembuhan sebagai mekanisme 
pertahanan jaringan, durasi yang singkat pada 

fase inflamasi dapat mempersingkat proses 

penyembuhan luka. 10 

Pratiwi dkk. (2013) melaporkan bahwa 
setelah uji fitokimia, kandungan ekstrak daun 

ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) yaitu 

senyawa flavonoid, tanin, dan saponin.11 

Menurut Afifah dkk. (2013) kandungan 
simplisia daun ceremai adalah flavonoid, 

kuinon, polifenol, saponin, dan terpenoid.12 

Triterpenoid dapat memodulasi ekspresi gen 
pada kultur sel fibroblas.13 Senyawa saponin 

dipercaya membantu proses penyembuhan luka 

melalui pembentukan kolagen.14 Flavonoid 
dapat meningkatkan pembentukan kekuatan 

dari serat kolagen yang diperlukan dalam 

penyembuhan luka.5 Senyawa saponin, 

flavonoid, tanin dapat dijadikan obat topikal 
penyembuh luka karena mempunyai sifat 

antibakteri dan antijamur sehingga dapat 

mempercepat penyembuhan luka.14  Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui potensi ekstrak 

daun ceremai sebagai obat topikal 

penyembuhan luka mukosa oral. 
 

BAHAN DAN METODE 

Semua prosedur telah disetujui oleh 

Badan Etik Penelitian Fakultas Kedokteran 
Gigi, Universitas Syiah Kuala untuk Perawatan 

dan Penggunaan Hewan sebelum penelitian 

dimulai. Nomor izin etis 011 / KE / FKG / 
2020. 

 

Ekstraksi Ekstrak Daun Ceremai 

(Phyllanthus acidus (L.) Skeels)  
Daun ceremai (Phyllanthus acidus (L.) 

Skeels) yang dipilih dan dipisahkan dari daun 

rusak sehingga didapatkan daun ceremai 
(Phyllanthus acidus (L.) Skeels) yang baik 

sebanyak 1 kg.15 Daun ceremai (Phyllanthus 

acidus (L.) Skeels) yang telah dikumpulkan 
dicuci dengan air mengalir dan dikeringkan 

selama 7 hari dengan tidak terkena cahaya 

matahari langsung.10 Setelah itu, daun yang 

mengering dihaluskan menjadi serbuk daun 
dengan bantuan blender atau grinder dan 

disimpan di dalam air-tight container.16, 15 

Selanjutnya serbuk daun diletakkan dalam flat 
bottomed glass container dan direndam dengan 

1 L metanol. Lalu ditutup dan dibiarkan selama 

3 hari disertai sesekali dilakukan pengadukan 
dan pengocokan. Hasil campurannya kemudian 

difiltrasi menggunakan white cotton material 

diikuti dengan filtrasi. Filtrat didapat dari 

penguapan menggunakan Whatmann filter 
paper dan ekstrak daun ceremai (Phyllanthus 

acidus (L.) Skeels) didapat dari penguapan  

dengan rotary vacuum evaporator.10, 17  
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Tahapan Persiapan Tikus Wistar (Rattus 

norvegicus)  

Tikus putih galur Wistar (Rattus 

norvegicus) jantan usia 8-12 minggu dan berat 

200-300 gr diadaptasikan dengan lingkungan 
laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Syiah Kuala dengan cara 

dikandangkan secara individual pada suhu 
ruangan sekitar 250C, ventilasi yang baik. Tikus 

diberi makan dengan standart laboratory pellet 

diet dan air secara ad libitum selama minimal 5 
hari.8,16 Tikus putih galur Wistar (Rattus 

norvegicus) dipelihara dalam kandang yang 

terbuat dari bahan plastik dengan alas sekam 

serta kawat sebagai penutupnya. Kandang 
tersebut dibersihkan minimal 2 kali dalam 

seminggu.18   

 

Pembuatan Luka Insisi pada Gingiva Bagian 

Labial Tikus Wistar (Rattus norvegicus)   
Tikus coba dibagi menjadi dua 

kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 

dari 5 ekor tikus Wistar (Rattus norvegicus) 

jantan. Daerah yang dibuat perlukaan adalah 

gingiva bagian labial di bawah kedua gigi 
anterior mandibula. Pertama, semua tikus 

dianestesi dengan menggunakan injeksi single 

intramuskular 1-2 mg/kg xylazine 
hydrochloride dan 10 mg/kg ketamine 

hydrochloride.5,19 Perlukaan dibuat pada 

gingiva bagian labial di bawah kedua gigi 

anterior mandibula menggunakan blade dan 
scalpel sepanjang 5 mm dan kedalaman 

mencapai tulang alveolar.17, 20  

 

Aplikasi Ekstrak Daun Ceremai 

(Phyllanthus acidus (L.) Skeels) pada Luka 

Insisi  
Pada kelompok perlakuan diaplikasikan 

ekstrak daun ceremai (Phyllanthus acidus (L.) 

Skeels) secara topikal dengan kapas steril 

sebanyak 100μl setiap harinya sampai hari ke-
7. Diaplikasikan 2 kali sehari selama 1 menit, 

yaitu pada pagi hari dan sore hari yakni pukul 

08.00 dan 16.00 selama 7 hari. Akuades 
diaplikasikan pada kelompok kontrol.19, 20 

Setelah selesai diberikan perlakuan, maka 

semua tikus putih Wistar (Rattus norvegicus) 
jantan kemudian dieutanasia dengan ether, 

yakni kapas yang dibasahi dengan ether 

diletakkan dalam satu wadah yang sesuai 

dengan besar hewan cobanya.21 Kemudian tikus 
Wistar dimasukkan satu per satu ke dalam 

wadah tersebut ditunggu hingga mati. Setelah 

dilakukan pemotongan jaringan maka tikus 
Wistar dikuburkan.22  

 

Pembuatan dan Pengamatan Preparat 

Histologi  
Bagian yang diberi perlakuan dilakukan 

pemotongan jaringan dan difiksasi dengan cara 

memasukkan potongan jaringan ke dalam 
larutan Neutral Buffer Formalin (10%) selama 

18-24 jam.57 selanjutnya jaringan dipotong 

dengan ketebalan sekitar 2-3 mm.  Perendaman 
bertingkat, pertama dalam alkohol 70% 

dilakukan selama 15 menit, selanjtnya alkohol 

80% selama 1 jam, dan alkohol 95% selama 2 

jam, 96% selama 1 jam dan alkohol 100% 
selama 3 jam. Perendaman dalam larutan xylol 

(clearing) dialkukan sebanyak 3 kali pada 

wadah yang berbeda dengan rentang waktu 1 
jam, 2 jam dan 2 jam pada perendaman 

terakhir. Setelah itu jaringan diinfiltrasi dengan 

menggunakan paraffin selama 1,5 jam.17, 23 

Selanjutnya dilakukan penanaman jaringan 

pada paraffin block dan pemotongan jaringan 

dengan menggunakan mikrotom dengan 

ketebalan 5mikron.24 Kemudian jaringan 
diletakkan pada water bath. Selanjutnya, 

potongan jaringan dipindahkan ke object glass 

yang sebelumnya telah dioleskan 
albumingliserin sebagai perekat didiamkan 

selama 12 jam.23, 24 Lalu dimasukkan ke dalam 

2 tabung larutan xylol selama 2-3 menit, 

kemudian 4 tabung alkohol masing-masing 
selama 3 menit, dan air mengalir sampai bersih. 

Setelah itu dilakukan pewarnaan preparat 

dengan menggunakan pewarnaan hematoxylin 
eosin (HE) dengan 3 tahap yaitu pewarnaan, 

dehidrasi dan penjernihan. Pewarnaan 

dilakukan dengan pewarna utama hematoxylin 
selama 10-15 menit, cuci dengan air mengalir 

selama 20 menit, celupkan ke dalam acid 

alcohol, celupkan ke dalam air dan lakukan 

dengan pewarna pembanding dengan eosin 10-
15 menit. Dehidrasi dilakukan dengan 

menggunakan alkohol 70%, 80%, 96%, dan 

100% masing-masing selama 2-3 menit. 
Penjernihan dilakukan dengan larutan xylol 

selama 60 menit dan diulangi agar hasil 

pewarnaan dapat terlihat dengan jelas. Sediaan 
preparat dikeringkan dan ditetesi dengan 

perekat permount dan kemudian ditutup dengan 

cover glass dan ditunggu beberapa menit 

hingga perekatnya mengering.17, 23 Preparat 
dapat diamati dengan menggunakan mikroskop 

dengan pembesaran 400x dan pengamatan 

dengan 5 lapangan pandang untuk melihat 
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jumlah fibroblas yang ada.20, 21 Pengamatan dan 
perhitungan dengan 5 lapangan pandang adalah 

melakukan perhitungan sebanyak 5 kali 

pergantian lapangan pandang berbeda yang 

tampak dalam lensa objektif dengan cara 
menggeser lensa ke bagian atas, tengah dan 

bawah preparat. Kemudian hasilnya 

dijumlahkan dan diambil nilai rata-ratanya 
untuk mendapatkan jumlah fibroblas setiap 

preparat.25-27 

 

HASIL 

Pengamatan dan perhitungan jumlah 

fibroblas pada preparat dilakukan dengan 

menggunakan mikroskop Olympus BX 41 
dengan 400x pembesaran dan 5 lapangan 

pandang setiap preparat. Pengamatan ini 

dilengkapi dengan kamera digital DP-12. Data 

hasil perhitungan jumlah fibroblas 
menunjukkan nilai rata-rata luka tikus 

kelompok perlakuan sebanyak 31,0±3,3. 

Sementara luka tikus kelompok kontrol 

mempunyai rata-rata jumlah fibroblas sebanyak 
20,4±1,3. Berdasarkan pengamatan histologi 

yang dilakukan, menunjukkan bahwa jumlah 

fibroblas pada kelompok perlakuan lebih 
banyak dibandingkan dengan pada kelompok 

kontrol. 
 

Tabel 1. Hasil Nilai Rata-Rata Jumlah Fibroblas 

 

 
Gambar 1.  Gambaran Histologi Fibroblas (menggunakan pewarnaan HE) pada Kelompok Kontrol (A) dan 

Kelompok Perlakuan (B) Diamati menggunakan mikroskop cahaya (pembesaran 400x) 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini didapatkan dengan 
menghitung rerata jumlah fibroblas. Pada 

kelompok kontrol rerata jumlah fibroblas 

adalah 20,4±1,3. Rerata jumlah fibroblas pada 

kelompok perlakuan, yaitu 31,0±3,3. (Tabel 1.) 
Analisis uji t tidak berpasangan didapat nilai 

p=0,001 (p<0,05) menunjukkan terdapat 

perbedaan bermakna antara jumlah fibroblas 

kelompok kontrol dibandingkan dengan 
kelompok perlakuan. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Pradita (2013) mengenai periodontal 
dressing dengan kandungan epigallocathechin 

gallate teh hijau meningkatkan sel fibroblas 

setelah perlukaan gingiva yang menyimpulkan 

bahwa rerata jumlah fibroblas pada kelompok 
perlakuan lebih banyak dibandingkan 

kelompok kontrol dikarenakan terdapat 

senyawa aktif yang diperlukan dalam 

penyembuhan luka.28 Sementara pada 
kelompok kontrol hanya diaplikasikan akuades.          

Proses penyembuhan luka terjadi secara 

teratur bertujuan untuk mengembalikan 

keutuhan jaringan yang telah rusak.29 Proses 
penyembuhan luka dipengaruhi juga oleh 

jaringan dan jenis luka.30 Penyembuhan primer 

terjadi pada luka yang tidak terinfeksi, bersih, 
dan luka segera melekat dengan bantuan 

jahitan. Luka mengalami penyembuhan 

sekunder jika penyembuhannya berjalan secara 
alami, jaringan granulasi dan epitel akan 

mengisi bagian jaringan yang terluka.29, 30    

Pada kelompok kontrol tetap terjadi 

penyembuhan luka karena proses penyembuhan 
yang berlangsung adalah proses penyembuhan 

yang normal, yakni mengalami fase hemostasis, 

inflamasi, proliferasi dan remodeling. Setelah 

Variabel  Kelompok Mean±SD  

Jumlah Fibroblas  Perlakuan  

Kontrol  

31,0±3,3 

20,4±1,3 
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terjadi dilatasi pembuluh darah daerah luka, 
maka sel darah putih (neutrofil, eosinofil), 

monosit, makrofag sebagai sel inflamasi akut 

bermigrasi ke jaringan luka.31,32 Fase ini 

merupakan fase inflamasi dimana neutrofil dan 
makrofag merupakan sel dominan yang 

berperan untuk memfagosit mikroorganisme 

dan sel-sel mati.31 Kemudian makrofag, 
limfosit, dan trombosit merangsang 

pembentukan fibroblas dengan mensekresikan 

sitokin (IL-1 dan TNF) dan faktor pertumbuhan 
seperti TGF-β, bFGF, PDGF. PDGF (platelet-

derived growth factor) menginduksi migrasi 

dan proliferasi fibroblas, sel otot polos dan 

monosit. bFGF (basic fibroblast growth factor) 
memediasi makrofag dan fibroblas di bagian 

terjadinya luka dan menginduksi tahapan untuk 

angiogenesis. TGF- β (transforming growth 
factor- β) menginduksi sintesis dan sekresi 

PDGF, merangsang kemotaksis fibroblas dan 

produksi kolagen.29  
Fibroblas adalah sel yang dominan dalam 

fase proliferasi.28 Fibroblas bermigrasi dan 

berproliferasi untuk membentuk jaringan ikat 

baru dan mensintesis kolagen yang 
mempengaruhi tensile  strength  dan  kekuatan 

pada tempat penyembuhan luka.33  Peningkatan 

fibroblas pada kelompok perlakuan terjadi 
disebabkan kelompok perlakuan diaplikasikan 

ekstrak daun ceremai yang kandungannya 

adalah senyawa aktif seperti flavonoid, 

saponin, alkaloid, polifenol dan steroid. 
Senyawa aktif ini dapat berpengaruh dalam 

proses penyembuhan luka. Efek utama dari zat 

aktif pada ekstrak tanaman yang mempunyai 
potensi terhadap penyembuhan luka adalah zat 

yang mempunyai aktivitas antimikroba, zat 

yang bermanfaat sebagai antioksidan, serta 
komponen aktif yang meningkatkan proliferasi 

sel, angiogenesis, produksi kolagen.34  

Senyawa yang dikenal mempunyai 

kemampuan sebagai antioksidan adalah 
polifenol dan flavonoid.35,36 Senyawa yang 

berperan sebagai antioksidan dapat mencegah 

terjadinya kerusakan atau nekrosis jaringan 
dengan cara meningkatkan vaskularisasi dan 

menghambat lipid peroksidasi. Terhambatnya 

lipid peroksidasi diketahui dapat meningkatkan 
kekuatan serabut kolagen dengan meningkatkan 

sintesis DNA pembentuk kolagen tersebut, 

yakni IGF-1 (insulin-like growth factor) yang 

berperan sebagai mediator proliferasi fibroblas 
dan sintesis kolagen. 32,35,37 Flavonoid diketahui 

dapat menghambat TNF-α yang berperan dalam 

apoptosis sel fibroblas.32 Selain itu, flavonoid 

mempunyai daya antibakteri yang berfungsi 
sebagai kontrol infeksi dari mikroorganisme.38 

Alkaloid diketahui dapat menstimulasi 

fibroblas sehingga meningkatkan produksi 

kolagen.39  
Steroid merupakan senyawa 

antiinflamasi. Aktivitas antiinflamasi dapat 

mencegah terjadinya inflamasi yang 
berkepanjangan, sehingga mempercepat 

penyembuhan luka.37 Saponin adalah senyawa 

aktif yang juga mempunyai aktivitas sebagai 
antioksidan dan antimikroba. Selain itu, 

saponin dapat meningkatkan proliferasi 

fibroblas dan sintesis matriks ekstraseluler yang 

baru yang berkaitan dengan pembentukan 
kolagen tipe I dan III.40 Menurut Kanzaki 

(1998), saponin mempengaruhi dan 

meningkatkan sintesis dari TGF- β. TGF- β 
dilepaskan oleh platelet, makrofag, dan limfosit 

T dan berfungsi sebagai sinyal utama yang 

meregulasi fungsi fibroblas sehingga jumlah 
fibroblas meningkat.41 

 

KESIMPULAN  

Berdasar penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa ekstrak daun ceremai 

(Phyllanthus acidus (L.) Skeels) berpotensi 

sebagai bahan herbal topikal penyembuh luka 
mukosa oral, seperti tampak dari studi ini 

berdasarkan perbedaan signifikan jumlah 

fibroblas pada luka gingiva tikus Wistar (Rattus 

norvegicus) yang diaplikasikan ekstrak daun 
ceremai. 
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Abstrak 

Lansia mengalami perubahan normal berupa penurunan fungsi status mental. Perubahan ini dapat 

berpengaruh terhadap kemampuan lansia melakukan aktifitas sehari-hari terutama kemampuan untuk 

makan, sehingga berpengaruh pada asupan nutrisi lansia. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan status mental dengan asupan nutrisi pada lansia. Adapun populasi penelitian ini 

adalah seluruh lanjut usia yang berada di wilayah kerja Puskesmas Darussalam Aceh Besar, sebesar 

102 responden yang teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik non probability sampling 
yaitu  purposive sampling sebesar 102 responden. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner 

short portable mental status questionnaire (SPMSQ) dan kuesioner perilaku asupan nutrisi dalam 

bentuk skala likert. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan uji chi-square. Hasil Penelitian 
menemukan adanya hubungan antara status mental dengan asupan nutrisi lansia (p = 0.011), yaitu 

lansia yang memiliki fungsi mental yang baik akan memiliki asupan nutrisi yang baik pula. Oleh 

karena itu, diharapkan kepada pemberi asuhan, terutama keluarga, untuk membantu memenuhi asupan 

nutrisi lansia dengan penurunan fungsi mental ini sehingga dapat menjaga dan meningkatkan 
kesehatannya. 

Kata Kunci: Status Mental, Asupan Nutrisi, Lansia 

 

 

Abstract 

Elderly had a normal change such as decreased of mental status function. This change could affected 

the elderly ability to perform daily activities, especially the ability to eat, so that it was affected the 
nutritional intake of the elderly. The purpose of this study was to determine the relationship between 

mental status and nutritional intake in the elderly. The study population was all elderly who are in the 

working area of Public Health Center at Darussalam, where the sampling technique used the Non 
Probability Sampling technique such as Purposive Sampling of 102 respondents. Data collection tools 

were used the Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) and Nutrition Intake behavior 

questionnaire in the form of a Likert scale. Next, the data were analyzed using the Chi-Square test. 
The results of the study found that there was a relationship between mental status and nutritional 

intake of the elderly (p = 0.011), where the elderly who had a good mental function will also had a 

good nutrition. Therefore, it was expected that caregivers, especially families, help the elderly who 

had decreased a mental function to fulfill the nutrition so that they could maintained and improved the 
health of the elderly. 

Keywords: Mental Status, Nutrition Intake, Elderly 
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PENDAHULUAN 
Meningkatnya usia harapan hidup pada 

lansia, memiliki dampak positif dan negatif 

bagi kesehatan. Berdampak positif apabila 

lansia tersebut berada dalam keadaan sehat, 
aktif dan produktif. Sedangkan berdampak 

negatif, apabila terjadi peningkatan biaya 

pelayanan kesehatan akibat bertambahnya 
lansia yang menderita penyakit, penurunan 

pendapatan dan peningkatan disabilitas, karena 

secara biologis lansia memiliki masalah 
penurunan kesehatan akibat penuaan.1 

Perubahan normal akibat proses penuaan 

salah satunya adalah penurunan fungsi kognitif. 

Namun, perubahan ini bervariasi sesuai dengan 
individu masing-masing. Menurut Fratiglioni, 

Launer, & Andersen (2000) demensia 

merupakan penyebab utama disabilitas dan 
kematian pada lansia di dunia. Di Asia, yang 

sebelumnya prevalensi demensia rendah 

dibandingkan dengan daerah barat, namun 
mengalami perubahan yang menunjukkan 

peningkatan prevalensi demensia sama secara 

global.2 Hal ini disebabkan karena adanya 

peningkatan jumlah lansia, urbanisasi, reaksi 
lingkungan, etnisitas dan kemajuan dalam 

mendeteksi kejadian demensia.3 Selain itu, 

perubahan fungsi kognitif ini memiliki 
pengaruh terhadap kemampuan lansia 

melakukan kegiatan sehari-hari termasuk 

dengan asupan nutrisi lansia. 

Malnutrisi merupakan salah satu masalah 
kesehatan yang sering dialami oleh lanjut usia. 

Masalah dalam pemenuhan asupan nutrisi dapat 

dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, malnutrisi 
umum, defisiensi nutrien tertentu dan obesitas.4 

Prevalensi lanjut usia yang mengalami 

malnutrisi di Indonesia sudah mencapai angka 
yang cukup besar yaitu 17-65% (Morley & 

Silver, dikutip dari Rohmawati, Asdie & 

Susetyowati, 2015) Berdasarkan hasil 

penelitian Rohmawati, Asdie dan Susetyowati 
(2015), didapatkan bahwa sekitar 25,9% lanjut 

usia di kota Padang mengalami kekurangan 

asupan gizi. Sama halnya dengan Denpasar, 
setengah sampel mengalami permasalahan 

dalam status gizi, yaitu gizi lebih (14,64%), 

status gizi normal (43,9%), dan status 
gizikurang (41,46%).5 Selanjutnya, penelitian 

yang dilakukan oleh Nazari, Yusuf, & Tahlil 

(2016) mengungkapkan bahwa sekitar 86 lansia 

atau 8,6% dari jumlah lansia di Ulee Kareng 
Banda Aceh mengalami obesitas.6 Berdasarkan 

penelitian sebelumnya tersebut dapat dilihat 

bahwa lansia beresiko mengalami malnutrisi. 

Malnutrisi pada lansia dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor salah satunya kondisi gigi 

dan mulut lansia. Terjadinya perubahan 

morfologi akan menyebabkan perubahan 

fungsional sampai perubahan patologi, 
diantaranya gangguan mengunyah dan 

menelan, perubahan nafsu makan, sampai pada 

berbagai penyakit.7  
Kehilangan gigi merupakan suatu 

keadaan ketidakadaan gigi seseorang dari 

soketnya yang disebabkan oleh pencabutan 
karena karies, penyakit periodontal, trauma, 

dan penyakit sistemik. Kehilangan gigi 

biasanya terjadi pada lansia, hal ini dapat 

mengganggu fungsi pengunyahan, fungsi 
temporomandibular joint (TMJ), dan psikologis 

yaitu estetika dan fungsi bicara. Selain itu, 

kehilangan gigi pada lansia ini dapat 
mempengaruhi asupan nutrisi di mana lansia 

cenderung memilih makanan yang lunak atau 

mudah untuk dikunyah sehingga asupan nurtrisi 
berkurang dan dapat terjadi masalah gizi pada 

lansia.8,9 

Malnutrisi sangat penting ditangani 

dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas 
hidup lansia. Hal ini berkaitan dengan 

morbiditas dan mortalitas lansia10, serta 

gangguan kemampuan fungsional pada tahap 
kehidupan lansia.11 Studi sebelumnya 

mengungkapkan bahwa malnutrisi sering 

terjadi pada lansia dengan demensia.12 Selain 

itu, studi oleh Khater dan Abouelezz (2011), 
menemukan bahwa malnutrisi dan resiko 

malnutrisi signifikan tinggi pada lansia dengan 

gangguan fungsi kognitif sedang (mild 
cognitive impairment) dibandingkan dengan 

lansia yang memiliki fungsi kognitif normal 

(p=0.002).13 Oleh karena itu, penulis ingin 
meneliti dan mengetahui bagaimana hubungan 

status mental dengan asupan nutrisi lansia, 

karena masih belum jelas bagaimana 

pemenuhan asupan nutrisi lansia yang 
menyebabkan mereka berisiko menderita 

malnutrisi. 

 

METODE 

Desain penelitian deskriptif korelatif 

dengan pendekatan cross-sectional study pada 
lansia yang tinggal di komunitas, terutama yang 

tinggal di wilayah kerja Puskesmas Darussalam 

Aceh Besar, yang berasal dari 29 desa 

berjumlah 1.419 orang.  
Teknik pengambilan sampel penelitian 

ini menggunakan teknik purposive sampling 

dengan kriteria sebagai berikut: bersedia 
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menjadi responden, berumur ≥60 tahun, dapat 
berkomunikasi dengan baik, dan dapat 

mendengar dengan jelas. Selanjutnya, jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan dengan menggunakan rumus 
slovin14, sebesar 93 sampel dan untuk 

mencegah drop out sampel ditambah 10% 

menjadi 102 sampel.  
Penelitian ini menggunakan short 

portabel mental status questionnaire (SPMSQ) 

untuk menentukan status mental lansia, 
kuesioner ini sudah baku. Sementara, asupan 

nutrisi dinilai dengan kuesioner yang 

dikembangkan sendiri oleh peneliti berdasarkan 

literatur yang telah direview. Kuesioner ini 
terdiri dari 14 item pertanyaan dalam bentuk 

skala Likert. Kuesioner ini sudah dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas pada 20 orang lansia 
dengan hasil Cronbach’s alpha kuesioner 

asupan nutrisi sebesar 0,930. Kemudian, data 

dianalisis dengan Chi-Square test untuk melihat 
hubungan status mental dengan pemenuhan 

asupan nutrisi pada lansia. 

 

HASIL 
Tabel 1. Data Demografi dan Kondisi Klinis 
Responden (n=102) 

No  Demografi Frekuensi Persentase 

1. Jenis Kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

37 

65 

 

36,3 

63,7 

2. Usia (WHO, 2018) 

a. Elderly  

(>60-79) 

b. Oldest old 

(>79) 

 

95 

 

7 

 

93,1 

 

6,9 

3. Status Perkawinan 

a. Menikah 

b. Janda/ Duda 

 

61 

41 

 

59,8 

40,2 
4. Pendidikan 

a. Rendah 

b. Sedang 

c. Tinggi 

 

76 

13 

13 

 

74,5 

12,7 

12,7 

5. Pekerjaan 

a. Tidak bekerja 

b. Petani 

c. Pedagang 

d. Pensiunan 

 

51 

23 

14 

14 

 

50,0 

22,5 

13,7 

13,7 

6. Penghasilan 

a. < 2.900.000 
b. > 2.900.000 

 

70 
32 

 

68,6 
31,4 

7. Penyakit 

a. Tidak Ada 

b. Single 

morbidity 
c. Multiple 

morbidity 

 

23 

39 

 
40 

 

22,5 

38,2 

 
39,2 

No  Demografi Frekuensi Persentase 

8. Lama Menderita 

Penyakit 

a. < 5 tahun 

b. ≥ 5 tahun 

 

 

75 

27 

 

 

73,5 

26,5 

9. Konsumsi Obat 

a. Ada  
b. Tidak Ada 

 

58 
44 

 

56,9 
43,1 

10. Sumber Informasi 

a. Tidak Ada 

b. Keluarga 

c. Media Cetak 

d. Petugas 

Kesehatan 

 

29 

33 

3 

37 

 

28,4 

32,4 

2,9 

36,3 

11. Family Caregiver 

a. Anak 

b. Pasangan 

c. Saudara 

Kandung 
d. Cucu 

 

57 

34 

3 

 
8 

 

55,9 

33,3 

2,9 

 
7,8 

 
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Status Mental 

Reponden (n=102) 

No Status Mental Frekuensi Persentase 

1 

2 

3 

Utuh  

Kerusakan Ringan 

Kerusakan Sedang 

78 

20 

4 

76,5 

19,6 

3,9 

  
Tabel 3. Distribusi Asupan Nutrisi Responden 

(n=102) 

Tingkat Perilaku Frekuensi Persentase 

Kurang 58 56,9 

Baik 44 43,1 

  
Tabel 4. Hubungan Status Mental Dengan Asupan  

Nutrisi (n=102) 

Status 

Mental 

Asupan Nutrisi Total  p-value 

Baik Kurang   

F % F % F %  

 Utuh 38 37,3 40 39,2 78 76,5 0.011 

 Ringan 3 2,9 17 16,7 20 19,6  

 Sedang 3 2,9 1 0,98 4 3,9  

 Total 44 43,1 58 56,9 102 100  

 

Tabel 4 menunjukkan adanya hubungan 

antara status mental dengan asupan nutrisi pada 
lansia (p<0.05). 

 

PEMBAHASAN 
Pada tabel 2 menunjukkan hasil bahwa 

status mental lansia sebagian besar memiliki 

status mental yang utuh yakni 78 lansia 

(76,5%), namun ada 20 lansia (19,6%) dan 4 
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lansia (3,9%) yang mengalami kerusakan 
ringan. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Maryati, Bhakti dan Dwiningtyas (2013) yang 

mengatakan bahwa kemampuan manusia untuk 

memperlihatkan fungsi kognitif tergantung 
pada fungsi otak. Apabila otak mengalami 

kerusakan atau penuaan seperti pada lansia,   

maka penurunan fungsi kognitif akan terjadi. 
Hal ini dapat diketahui dari fungsi intelektual, 

sosial dan pekerjaan yang mulai menurun 

hingga menyebabkan ketergantungan dalam 
pemenuhan kebutuhan.15 

Pada tabel 3 mengenai asupan nutrisi, 

didapatkan hasil bahwa sebagian besar 

responden memiliki asupan nutrisi yang kurang 
baik yaitu sebanyak 58 responden (56,9%). 

Sedangkan 44 responden (43,1%) memiliki 

asupan nutrisi baik. Umumnya, penuaan selalu 
diiringi dengan munculnya berbagai masalah 

kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, lansia 

harus mengatur pola makannya. Pemenuhan 
nutrisi yang baik sangat dibutuhkan lansia 

untuk membantu menyesuaikan diri terhadap 

proses penuaan yang terjadi sehingga dapat 

memperpanjang usia.16 
Sama halnya dengan penelitian 

Qurniawati (2018), yang menunjukkan bahwa 

mayoritas lansia memiliki perilaku makan yang 
kurang baik. Hal ini disebabkan karena asupan 

gizi yang dikonsumsi lansia belum seimbang 

dan belum sesuai yang dianjurkan. Kurangnya 

asupan energi ini disebabkan karena adanya 
penurunan nafsu makan. Kurangnya nafsu 

makan ini juga disebabkan karena penyakit 

yang diderita oleh lansia sehingga nafsu 
makannya berkurang dan juga karena 

kekurangan gigi geliginya.17 

Hubungan antara keadaan gigi geligi, 
fungsi pengunyahan dan asupan gizi sangatlah 

penting. Tidak adanya gigi ini memberikan 

efek terhadap status gizi dan kesehatan 

seseorang. Kemampuan mengunyah yang 
menurun dapat mempengaruhi pemilihan 

makanan pada lansia dan berisiko terganggunya 

status gizi.18 
Menurut Putra (2013), pemenuhan nutrisi 

pada lansia dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu pola konsumsi dan asupan 
makanan, status kesehatan, status ekonomi, 

pengetahuan, pemeliharaan kesehatan, 

lingkungan dan budaya. Dalam penelitian ini, 

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 
lansia dalam pemenuhan nutrisi adalah status 

kesehatan. Pada penelitian ini, didapatkan 

sebagian besar lansia mengalami multiple 
morbidity yaitu sebanyak 39,2% responden.19 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Amran, Kusumawardani, 

& Supriyatiningsih (2010) yang menunjukkan 
bahwa mayoritas responden yang menderita 

penyakit mempunyai asupan nutrisi yang 

rendah. Penyakit yang diderita lansia tersebut 
menyebabkan anoreksia sehingga berpengaruh 

terhadap asupan nutrisi.20 

Menurut hasil penelitian dari Kus dan 
Kusno (2007), lanjut usia pada hakekatnya 

memerlukan makanan yang seimbang 

sepanjang hidupnya untuk kelangsungan serta 

pemeliharaan kesehatannya. Lansia 
memerlukan beraneka ragam asupan bahan 

makanan dan dengan jumlah dan kualitas yang 

benar dan tepat.21 Menurut Proverawati dan 
Wati (2010) lanjut usia lebih dianjurkan untuk 

memilih makanan yang mudah dikunyah 

seperti makanan lunak mengingat banyak gigi 
yang sudah tanggal sehingga kemampuan 

mencerna makanan serta penyerapannya 

menjadi lambat dan kurang efektif.22 

Penelitian terkait dilakukan oleh Li 
(2017), yang menyebutkan bahwa status 

perkawinan merupakan faktor yang 

mempengaruhi perilaku pemenuhan nutrisi. 
Pria lajang dan pria yang berstatus duda sangat 

berisiko tinggi memiliki asupan nutrisi yang 

rendah karena sering kurang terampil dalam 

proses memilih dan menyiapkan makanan. 
Sedangkan wanita yang berstatus janda, mereka 

memiliki sikap dan perilaku yang lebih baik 

dalam pemenuhan nutrisi karena pengalaman 
atau kebiasaan dalam menyiapkan makanan 

saat masih mempunyai pasangan.23 Penelitian 

yang berhubungan dengan perilaku dalam 
pemenuhan asupan nutrisi juga dilakukan oleh 

Lin & Lee (2005), yang menyatakan bahwa 

lingkungan dapat mempengaruhi perilaku 

dalam pemenuhan nutrisi; pada lansia yang 
tinggal di daerah pegunungan lebih jarang (M = 

2.8) membatasi makanan tinggi lemak/ 

kolesterol dibandingkan lansia yang tinggal di 
perkotaan (M = 4,2). Pengaruh pada perilaku 

makan sangat tinggi, dan disebabkan oleh 

perbedaan etnis, budaya, dan latar belakang 
pendidikan.24 

Pada tabel 4, terungkap bahwa status 

mental berhubungan dengan asupan nutrisi 

lansia (p = 0.011), lansia yang mengalami 
kerusakan mental ringan (19,62%) sebagian 

besar memiliki asupan nutrisi yang kurang (16, 

67%). Hal ini sejalan dengan penelitian 
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sebelumnya yang menemukan bahwa 
malnutrisi sering terjadi pada lansia dengan 

demensia.9 Sama halnya dengan studi oleh 

Khater dan Abouelezz (2011), menemukan 

bahwa malnutrisi dan risiko malnutrisi 
signifikan tinggi pada lansia dengan gangguan 

fungsi kognitif sedang (mild cognitive 

impairment) dibandingkan dengan lansia yang 
memiliki fungsi kognitif normal (p=0.002).10 

Selanjutnya Munawirah, Masrul, dan Martini 

(2017), juga menemukan bahwa  lansia yang 
mengalami penurunan fungsi kognitif lebih 

tinggi mengalami malnutrisi (p<0.05, 

p=0.018).25 Penurunan fungsi kognitif adalah 

gangguan kemampuan kognitif yang tidak 
disertai oleh penurunan kesadaran, namun 

sering diikuti dengan perubahan perilaku secara 

mendadak maupun sedikit demi sedikit.26 
Secara fisiologis lansia sudah mengalami 

gangguan dalam memperoleh dan mengingat 

informasi yang baru. Lansia dapat sulit 
mengingat sebuah nama, maupun hal yang 

telah mereka lakukan.27 Gangguan fungsi 

kognitif ini dapat mempengaruhi aktivitas 

sehari-hari salah satunya prilaku makan. 
Gangguan makan yang terjadi meliputi 

kemampuan mengunyah makanan yang lambat 

dan respon mengingat rasa terhadap makanan 
yang lambat juga. Sebuah penelitian 

menunjukkan bahwa 40% penderita alzheimer 

terjadi penurunan berat badan setelah 8 tahun 

didiagnosis. Lansia dengan penurunan fungsi 
kognitif terjadi penurunan indra penciuman, 

sehingga menurunkan selera makan.28 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa status mental berhubungan 
dengan asupan nutrisi lansia (p = 0.011); lansia 

yang memiliki fungsi mental yang baik akan 

memiliki asupan nutrisi yang baik pula. Oleh 

karena itu, disarankan agar pemberi asuhan, 
terutama keluarga, membantu lansia yang 

mengalami penurunan fungsi mental ini dalam 

memenuhi asupan nutrisinya sehingga 
merekadapat menjaga dan meningkatkan 

kesehatannya. 
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Abstrak 

Maloklusi open bite adalah suatu gigitan terbuka merupakan komplikasi paling signifikan suatu 

fraktur maksila yang tidak memperoleh perawatan dengan segera dirawat, atau terlantar terlalu lama, 

dalam waktu beberapa hari hingga beberapa minggu dan disebut dengan neglected fracture. Salah 
satu cara untuk memperbaiki keadaan ini adalah melakukan osteotomi pada maksila. Tujuan laporan 

kasus ini untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang kelainan yang muncul akibat ditundanya 

perawatan pada fraktur maksila Le Fort I beserta cara pengelolaannya. Dilaporkan seorang pasien 
laki-laki, 32 tahun datang ke Poliklinik Bedah Mulut dan Maksilofasial dengan keluhan tidak dapat 

mengatupkan kedua rahang dan mengunyah makanan dengan baik. Satu bulan sebelum datang ke RS. 

Dr. Hasan Sadikin pasien memiliki riwayat jatuh dari atap rumah dengan posisi menelungkup dan 
wajah terlebih dahulu membentur lantai rumah, selanjutnya pasien dibawa ke Unit Gawat Darurat 

salah satu rumah sakit swasta terdekat, dinyatakan tidak ada kelainan dan diperbolehkan pulang ke 

rumah setelah dilakukan pemeriksaaan dan perawatan luka di dalam mulut. Terapi Le Fort I 

osteotomy dilakukan, reposisi rahang atas untuk mencapai oklusi yang baik, dan maksila difiksasi 
dengan empat osteosynthesis miniplate.  

Kata Kunci: Neglected Fracture, Maloklusi Open Bite, Fraktur Le Fort I, Osteotomi Le Fort I, 

Fiksasi Transosseus 
  

 

Abstract 

Open bite malocclusion after suffering from trauma is one type of open bite due to malposition of 
fragment position. This type of fracture is usually caused by a situation that the patient was unable to 

treat immediately because of the worst medical situation or neglected or untreated fracture and healed 

in malpositioned fragmen. Le Fort I osteotomy is one of surgical technique can be used to treat this 
type fracture and this type of fracture showed clearly that this open bite caused by Le Fort I fracture. 

A case of patient, male 32 year old visited the Department of Oral and Maxillofacial Surgery Dr. 

Hasan Sadikin Hospital with a chieft of complaint of anterior open bite, can not close his  jaw and 
difficulty to chew properly. History of trauma one month before he appeared to Dr. Hasan Sadikin 

Hospital, the patient was fell down from roof of the house with down position against the floor and 

was immediately brought to the nearest  hospital. Several examinations and treatments were perfomed 

and in the same day he was allowed to discharged from the hospital. Le Fort I osteotomy was 
performed, repositioned the upper jaw to achieve a good  occlusion,  and maxillae was fixed with four 

miniplate osteosynthesis 

Keywords: Neglected Fracture, Open Bite Malocclusion, Le Fort I Fracture, Le Fort I Osteotomy, 
Transosseous Fixation 
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PENDAHULUAN 
Maksila merupakan penghubung antara 

basis kranii superior dan oklusal gigi di rahang 

bawah. Berhubungan erat dengan rongga 

mulut, rongga hidung, rongga orbita dan 
berbagai struktur disekitar. Perbaikan secara 

sistematik dengan waktu yang tepat akan 

memberikan hasil yang optimal serta mencegah 
terjadinya sequelae.1 Fraktur adalah hilangnya 

kontinuitas dari tulang atau pun tulang rawan. 

Jadi yang dimaksud dengan fraktur maksila 
adalah hilangnya kontinuitas dari tulang 

maksila. Fraktur maksila lebih jarang terjadi, 

bila dibandingkan dengan fraktur mandibula. 

Biasanya disebabkan oleh kecelakaan maupun 
perkelahian dengan frekuensi berkisar 6-25%. 

Fraktur wajah Le Fort I menurut Rene Le Fort 

(1901) merupakan fraktur horisontal prosesus 
alveolaris beserta geligi pada fragmen yang 

terlepas. Memiliki karakter maloklusi geligi.2 

Fraktur maksilofasial lebih sering terjadi 
sebagai akibat dari faktor yang datangnya dari 

luar, seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan 

kerja, kecelakaan akibat olah raga dan juga 

sebagai akibat dari tindakan kekerasan. Tujuan 
utama perawatan fraktur maksilofasial adalah 

rehabilitasi penderita secara maksimal yaitu 

penyembuhan tulang yang cepat, pengembalian 
fungsi okuler, fungsi pengunyahan, fungsi 

hidung, perbaikan fungsi bicara, mencapai 

susunan wajah dan gigi-geligi yang memenuhi 

estetis serta memperbaiki oklusi dan 
mengurangi rasa sakit akibat adanya mobilitas 

segmen tulang.3,4,5 Tujuan penanganan fraktur 

pada daerah fasial adalah dapat dicapainya 
rehabilitasi pasien secara maksimal. Tujuan lain 

adalah termasuk penyembuhan tulang yang 

cepat, kembalinya fungsi okular yang normal 
pada injuri yang terjadi sendiri-sendiri ataupun 

kombinasi, fungsi mastikasi dan nasal, 

pengembalian fungsi bicara, dan diperoleh hasil 

estetik dental dan fasial yang dapat diterima.5 
Salah satu komplikasi fraktur maksila 

adalah terjadinya malunion yang akhirnya juga 

akan menyebabkan terjadinya maloklusi.6 
Malunion pada daerah wajah (midface) 

seringkali menyebabkan deformitas estetik dan 

fungsional.6 

 

LAPORAN KASUS 

Seorang laki-laki usia 32 tahun datang ke 

Poliklinik Bedah Mulut dan Maksilofasial 
Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan keluhan 

utama tidak bisa mengatupkan kedua rahang 

dan mengunyah makanan dengan baik. 

Sebelumnya satu bulan yang lalu ketika sedang 
memperbaiki atap rumah, pasien terjatuh dari 

atap rumahnya setinggi 2 meter dengan posisi 

menelungkup dengan wajah membentur lantai 

rumah terlebih dahulu, kemudian pasien dibawa 
ke rumah sakit Al-Islam Bandung, dilakukan 

perawatan luka pada gusi gigi depan rahang 

atas yang sobek disertai pemeriksaan CT-Scan 
kepala. Setelah dilakukan observasi, pasien 

dinyatakan tidak ada kelainan dan 

diperbolehkan untuk pulang ke rumah. 
Beberapa minggu kemudian pasien merasa 

tidak bisa mengatupkan kedua rahangnya dan 

tidak mengunyah makanan dengan baik. 

Pada pemeriksaan fisik didapatkan tanda 
vital dalam batas normal dan ekspresi muka 

tenang. Pada pemeriksaan ekstra oral tidak 

terdapat kelainan. Pemeriksaan intra oral 
terdapat open bite anterior dan prematur kontak 

pada regio posterior kanan dan kiri serta 

terdapat kehilangan gigi anterior rahang atas 
(Gambar 1). 

 

 
Gambar 1: Oklusi pre-operasi memperlihatkan       

adanya gigitan terbuka pada regio anterior. 

 

PENATALAKSANAAN KASUS 

Untuk menegakkan diagnosis telah 

dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang 
radiologi yaitu foto panoramik dan waters serta 

pembuatan model studi cetakan rahang pasien. 

Foto panoramik terlihat gambaran adanya garis 

fraktur pada segmen maksila di anterior dan 
proses kalsifikasi post fraktur (Gambar 2). 

 

 
Gambar 2: Foto panoramik menunjukkan adanya 

garis fraktur pada segmen maksila anterior dan 

kalsifikasi bagian posterior maksila 
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Gambar 3: Foto Waters view dan foto polos kepala 

 

Pada foto waters terlihat adanya hasil 

proses kalsifikasi di segmen maksila sepanjang 
posterior kiri dan kanan, pada foto polos kepala 

ditemukan gambaran radiolusen pada daerah 
anterior maksila yang menunjukkan adanya 

tanda fraktur (Gambar 3) 

Berdasarkan pemeriksaan model studi 

cetakan gigi geligi rahang atas dan bawah 
terlihat adanya prematur kontak atau prematur 

oklusi pada gigi-geligi bagian posterior kiri dan 

kanan serta tidak adanya kontak antara gigi-
geligi bagian anterior rahang atas dan rahang 

bawah. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya 

maloklusi yaitu Open Bite Anterior (Gambar 
4). 

 

 
Gambar 4 : Model Cetakan Rahang Atas dan Rahang bawah beserta gigitan lilin 

 

Berdasarkan anamnesa, pemeriksaan 

klinis dan penunjang yang telah dilakukan 
maka pasien ini didiagnosis dengan Neglected 

Open Bite Anterior et causa Fraktur Le Fort I, 

direncanakan dilakukan open reduksi dan 
osteotomi Le Fort I. Kemudian dilakukan 

persiapan operasi serta pemasangan Erich arch 

bar pada rahang atas dan bawah. 

Pada tanggal 11 Juni 2012 dilakukan 
operasi Open Reduction Le Fort I osteotomy 

dan dilakukan Internal Fixation (ORIF) di 

bawah anestesi umum. Operasi dimulai dengan 
melakukan insisi pada mukobukal fold regio 

premolar kedua kiri mengikuti lengkung 

maksila sampai regio premolar kedua kanan. 

Kemudian dilakukan pembukaan jaringan 
mukosa oral sampai periosteum ke arah 

superior (Gambar 5A). Terlihat bahwa tulang 

maksila yang mengalami fraktur telah 
mengalami konsolidasi sehingga harus 

dipisahkan agar dapat diposisikan kembali pada 

oklusinya. Selanjutnya dilakukan osteotomi 
dengan pola Le Fort I untuk memisahkan 

tulang maksila dari dasarnya, mulai dari lateral 

maksila sinistra kira-kira 5 mm di atas apeks 

gigi meluas dari piriform rim ke posterior pada 

pterygomaxillary fissure dengan menggunakan 

gergaji khusus dan tulang maksila ditahan 
dengan alat bone hook (Gambar 5B). Setelah 

tulang maksila terpisah dari dasarnya kemudian 

dilakukan reposisi maksila dimana rahang atas 
dan rahang bawah dapat mencapai oklusi yang 

baik. 

Setelah oklusi diperoleh dilakukan 

fiksasi intermaksila sementara untuk 
mempertahankan oklusi yang sudah diperoleh 

(Gambar 6). Kemudian dilakukan insisi tajam 

di regio vestibulum anterior mandibula, 
pemisahan jaringan mukoperiosteum, 

pengeboran tulang mandibula dengan bor 

fissure, lalu pemasangan kawat 0,5 mm pada 

tulang mandibula yang telah di bor, dilanjutkan 
pemasangan kawat yang sama pada maksila kiri 

dan kanan lalu kawat tersebut difiksasi 

(Gambar 7A, 7B). Dilanjutkan dengan fiksasi 
maksila pada posisinya yang baru dengan 

pemasangan miniplate 5 hole masing-masing 

pada maksila kiri dan kanan (8A). Luka bekas 
insisi dijahit kembali, diakhiri dengan 

pembukaan fiksasi intermaksila yang mengunci 

oklusi maksila dan mandibula (Gambar 8B). 

Pada pasien ini diberikan ceftriaxon injeksi  2 x 
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1 gr, analgetik anti inflamasi ketorolac injeksi 2 
x 1 ampul, Kalmetason injeksi 3 x 8 mg pada 

hari pertama dan kedua, dan dilanjutkan dengan 

pemberian antibiotik serta analgetik per-oral. 

Pasien dikontrol setiap hari. 

 
Gambar 5A.  Insisi pada mukobukal fold regio 

premolar kedua kiri maksila sampai dengan maksila 
kanan. Gambar 5B. Pemisahan maksila dari 

dasarnya. 

 

 
Gambar 6.  Fiksasi intermaksila sementara setelah 

oklusi normal didapatkan 

 

 
Gambar 7A. Pemasangan kawat suspensi pada 

mandibular, Gambar 7B. Pemasangan kawat 

suspensi pada maksila 

 

 
Gambar 8A. Pemasangan miniplate pada maksila 

Gambar 8B. Hasil akhir setelah operasi selesai. 

 

Pada hari ke-1 paska operasi dilakukan 

pemasangan Intermaxillary Fixation (IMF) 

dengan rubber elastis untuk mempertahankan 
oklusi, pada hari ke-3 paska operasi dilakukan 

pemasangan Intermaxillary Fixation (IMF) 

dengan kawat, lalu pasien dibolehkan untuk 
rawat jalan. Pada saat kontrol hari ke-7 paska 

operasi dilakukan pembersihan luka operasi 

dengan larutan NaCl 0,9% terlihat 
penyembuhan luka operasi yang baik. 

Fiksasi intermaksila dengan kawat 

dipertahankan sampai minggu ke-2 paska 

operasi (Gambar 9). Pada kontrol hari ke-14 
paska operasi dilakukan pembukaan IMF kawat 

dan jahitan intra oral (Gambar 10). Pada 

kontrol hari ke-21 paska operasi dilakukan 
pembukaan wire suspension (Gambar 11). 

Evaluasi  minggu ke-4  paska operasi  dari  

pemeriksaan  intra oral menunjukkan segmen 

fraktur tampak stabil dan penderita tidak 
mengeluh adanya rasa sakit dan maloklusi 

sudah terkoreksi (Gambar 12). Pada evaluasi 

minggu ke-4 ini pasien datang sekaligus 
membawa hasil foto panoramik yang 

menunjukkan telah terjadi penyembuhan 

tulang, ditandai dengan pengkabutan pada garis 
fraktur (Gambar 13). 

 
Gambar 9. Fiksasi Intermaxilla menggunakan kawat / wire 0,4 mm 
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Gambar 10. Kontrol hari ke-14 paska operasi, pembukaan IMF kawat dan jahitan intra oral 

 
 

 

 

 
Gambar 11. Kontrol hari ke-21 paska operasi, pembukaan wire suspension 

 

 

 

 

 
Gambar 12. Kontrol terakhir hari ke-30 paska operasi, pembukaan Arch Bar 
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Gambar 13. Foto Panoramik menunjukkan penyembuhan tulang yang ditandai dengan 

pengkabutan pada garis fraktur 

 

PEMBAHASAN 
Menurut Le Fort: fraktur maksila dibagi 

menjadi 3 jenis Le Fort Fracture.7 

a. Le Fort I (guerin fracture, transverse 

maxillaris fracture atau horizontal 
maxillaris fracture,  floating maxillaris) 

garis fraktur melintang melalui bagian atas 

dari prosesus alveolaris, sebagian dari 
dinding sinus maxillaris, palatum dan 

bagian bawah dari prosesus pterygoideus 

dari tulang spenoid (gambar 1 I & 2 I) 

b. Le Fort II (fraktur piramidal) garis fraktur 
melalui tulang lacrimal, bagian bawah atau 

berjalan terus ke bagian bawah sesuai 
dengan dinding lateral dari maksila melalui 

pterygoid plate terus ke fossa-pterygo 

maksila dan berbentuk kerucut (gambar 1 II 

& 2 II) 
c. Le Fort III (transverse facial fracture, 

craniofacial dysjunction) garis fraktur 

melalui sutura-sutura ; zygomatico-frontal, 
maxille-frontal dan naso-frontal. garis 

fraktura terus ke tulang etmoid dan spenoid 

pada fraktur ini maksila hanya terikat oleh 

jaringan lunak terhadap tulang-tulang dasar 
tengkorak (Gambar 1 III & 2 III) 

 

 
Gambar 1: Fraktur Le Fort dari arah frontal (Richardson, 2001) 

I.Fraktur Le Fort I, II. Fraktur Le Fort II, III. Fraktur Le Fort III 

 

 
Gambar 2 : Fraktur Le Fort I, II, dan III dari arah lateral (Richardson, 2001) 

I.Fraktur Le Fort I, II. Fraktur Le Fort II, III. Fraktur Le Fort III 
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Tujuan utama perawatan fraktur rahang 
adalah untuk mengembalikan anatomi, bentuk 

dan fungsi normal komplek kraniofasial. Salah 

satu komplikasi pada fraktur rahang adalah 

terjadinya deformitas dentofasial yang 
merupakan akibat dari malposisi tulang, 

hilangnya jaringan tulang dan jaringan lunak, 

hilangnya gigi, atau kombinasi dari hal-hal 
tersebut.8 Kegagalan untuk mencapai fungsi 

yang tepat dan merestorasi segi kosmetika dari 

komplek dentofasial dapat disebabkan antara 
lain yaitu terjadinya penyembuhan fraktur  

sebelum dapat dilakukannya tindakan reduksi, 

keadaan ini terjadi terutama pada maksila dan 

pasien berusia muda. Fraktur rahang yang tidak 
dirawat akan menyatu setelah 3 minggu 

terjadinya trauma.6 Prinsip penatalaksanaan 

dentofasial deformitas paska trauma adalah 
pemeriksaan klinis dan riwayat pasien secara 

akurat, pemeriksaan khusus (radiografi, dental 

study models), membuat rencana perawatan dan 
pembedahan dengan osteotomi  atau disertai 

dengan  bone graft.9 

Dental study model dibuat untuk 

memeriksa adanya maloklusi gigi geligi dan 
digunakan juga untuk memperhitungkan arah 

dan jarak pergeseran segmen fraktur yang 

diperlukan untuk mencapai oklusi yang baik 
pada saat  operasi.5 Koreksi pada deformitas 

tulang dapat dilakukan dengan cara osteotomi, 

bone graft atau kombinasi dari keduanya. Jika 

komponen tulang wajah memiliki morfologi 
normal, tetapi posisinya tidak normal 

(displasemen), maka teknik yang dipilih adalah 

osteotomi. Jika bagian terbesar tulang posisinya 
normal tetapi morfologi tidak normal 

(defisiensi), maka pilihan perawatannya adalah 

dengan bone graft.9 

Teknik pembedahan osteotomi Le Fort I 

menurut Tuinzing dilakukan mengikuti suatu 

aturan yang pasti dengan perhitungan yang 

logis untuk mencegah terjadinya  hal-hal yang 
tidak diinginkan dan diharapkan setelah 

operasi. Di Bagian Bedah Mulut dan 

Maxillofacial Free University Hospital 
Amsterdam tindakan osteotomi Le Fort I telah 

dilakukan sejak tahun 1974 dengan hasil yang 

cukup baik.10 

Dilakukan insisi berbentuk lengkung 

pada mukoperiosteum bibir atas di atas 

mukogingival junction yang meluas dari 

premolar kedua sisi yang satu ke sisi 
sebelahnya. Insisi dilakukan pada kebanyakan 

kasus di bagian terdalam dari vestibulum bukal, 

yaitu kira-kira setinggi apeks gigi. Kemudian 

dilakukan diseksi sampai subperiosteal ke 
dataran pterygoid, ke anterior apertura 

piriformis dan ke nasal cavity tetapi tetap 

menjaga keutuhan mukoperiosteum nasal. 

Mukoperiosteum dilakukan diseksi ke arah 
superior sampai daerah infra orbita. Sedang ke 

arah inferior, jaringan mukoperiosteal dibuka 

seminimal mungkin, sehingga suplai vaskular 
ke daerah tulang maksila dan gigi tetap 

optimal.10 

Pemotongan tulang dilakukan pada 
maksila lateral kira-kira 5 mm di atas apeks 

gigi yang meluas dari tepi piriformis ke 

posterior sampai ke fisura pterigomaksilary. 

Pemotongan tulang maksila dimulai pada 
bagian anterior maksila melalui dinding medial 

sinus maksila, tetapi tetap diperhatikan agar 

tidak mengenai kanalis pada tulang palatinus 
dengan arteri dan nervus palatinus mayor. 

Kemudian dinding lateral sinus maksila dan 

bagian posterior maksila dipotong dengan 
menggunakan gergaji (oscilating saw), jaringan 

lunak dilindungi dengan potongan yang  

berbentuk kurva. Akhirnya plate pterygoid 

dipisahkan dari maksila mengikuti potongan 
kurva langsung pada arah medial dan 

anteroinferior untuk menjaga agar tidak 

mengenai arteri maksilaris.10 

Setelah pematahan tulang maksila, 

dilakukan mobilisasi dengan cara manual atau 

dengan mengunakan disimpaction forceps. 

Setelah diperoleh posisi maksila yang 
diinginkan, difiksasi dengan menggunakan 

kawat stainless pada zygomatico-maxillary 

buttresess dan dengan plate titanium pada 
piriform rim. Sebelum memfiksasi maksila 

septum nasal direduksi untuk untuk menjaga 

agar tidak terjadi deviasi septum nasal 
sekunder.10 

Osteotomi Le Fort I dilakukan di bawah 

anestesi umum dengan nasoendotracheal. 

Penggunaan steroid (Dexamethasone) untuk 
mengurangi edema pada muka dan pemberian 

antibiotik selama dan setelah operasi. 

Beberapa cara fiksasi telah 
dikembangkan pada osteotomi Le Fort I ini. 

Sebelumnya maksila secara langsung difiksasi  

pada kedua piriform rim dan zygomatic buttress  
dengan kawat transosseous  dan kawat suspensi 

ditempatkan pada zygomatic buttress, dengan 

mengelilingkan pada zigoma, atau pada 

infraorbital rim. Kadang-kadang diperlukan 
fiksasi intermaksila atau skeletal untuk 

memperoleh imobilisasi yang adekuat dari 

maksila yang telah direposisi.10 
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Fiksasi rigid yang digunakan oleh para 
ahli bedah maksilofasial yaitu miniplate atau 

microplate. Bentuk fiksasi rigid ini untuk 

menjaga atau mengkontrol pergerakan maksila 

setelah  operasi. 
Tidak diperlukannya fiksasi 

maksilomandibular adalah salah satu 

keuntungan dari teknik ini. Pasca operasi 
pasien dapat membuka mulut sehingga pasien 

dapat makan, menjaga kebersihan mulut, dan 

berbicara secara lebih baik. Disamping itu, jika 
pasien dapat membuka mulut segera setelah 

dilakukan operasi maka dapat menimbulkan 

kenyamanan secara psikologis pada pasien.10 

Kerugian penggunaan fiksasi rigid 
maksila dengan plate adalah ketidakmampuan 

menyesuaikan posisi maksila jika sudah 

dilakukan pemasangan plate. Jika hanya 
menggunakan kawat transosseous  pada kedua 

piriform rim dan zygomatic buttress, fiksasi ini 

memberikan kesempatan kepada operator untuk 
menggerakkan maksila sedikit saat paska 

operasi dengan menggunakan elastic traction 

oleh karena fiksasi ini adalah non-rigid. Ini 

hanya dapat dilakukan dalam periode 4 bulan 
pemasangan fiksasi.10 

Fiksasi maksila pada kasus ini 

menggunakan fiksasi rigid yaitu miniplate 
kawat suspensi transosseous modifikasi yang 

dipasang pada kedua piriform rim dan 

mandibula, tidak dilakukan pemasangan 

intramaksilar fiksasi sehingga pasien dapat 
segera membuka mulut setelah operasi selesai. 

 

KESIMPULAN 
Malunion adalah salah satu komplikasi 

fraktur maksila yang akhirnya juga akan 

menyebabkan terjadinya maloklusi, serta 
seringkali menyebabkan deformitas estetik dan 

fungsional. Maloklusi open bite adalah suatu 

gigitan terbuka karena malunion, merupakan 

komplikasi paling signifikan dari fraktur 
maksila, disebabkan oleh lambatnya 

penanganan fraktur, tidak terdiagnosis adanya 

fraktur, atau fiksasi imobilisasi yang tidak 
adekuat. 

Penatalaksanaan malunion open bite 

dapat dilakukan dengan refrakturing dan 
reposisi, osteotomi ataupun dengan bone graft 

tergantung pada keadaan morfologi dan  posisi 

fragmen fraktur. Diperlukan suatu pemeriksaan 

yang cermat  dalam menegakkan diagnosis agar 
dapat dilakukan perawatan yang tepat pada 

suatu fraktur maksila. 

Teknik fiksasi maksila menjadi sangat 
penting diperhatikan untuk menjaga atau 

mengkontrol pergerakan maksila setelah 

dilakukan operasi sehingga didapatkan proses 

penyembuhan yang cepat dan optimal. 
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