
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ortodonti adalah cabang dari ilmu kedokteran gigi yang mempelajari 

tentang cara mencegah, melindungi dan merawat maloklusi yang melibatkan 

gigi geligi, skeletal dan jaringan lunak regio dentofasial (Bishara, 2001). Alat 

ortodonti cekat merupakan salah satu carayang digunakan untuk mencapai 

tujuan perawatan ortodonti. Braket ortodonti merupakan suatu komponen 

dalam perawatan ortodonti cekat yang mempunyai fungsi sebagai penghantar 

yang diperlukan oleh gigi (Oh et al, 2005). 

Bahan metal yang banyak digunakan dalam bidang ortodonti adalah 

jenis stainless steel, yang didalamnya memiliki kandungan 8% (Ni) 71% 

ferrum atau besi (Fe), 18% kromium (Cr) dan 0,2% karbon (C). Nikel dan 

kromium dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas pada kebanyakan orang 

bukan hanya pada rongga mulut tetapi juga bagian organ yang lain. Reaksi 

hipersensitivitas disebabkan oleh nikel dan kromium pada perempuan 

sebanyak 20% sedangkan laki-laki sebanyak 2% (Bishara, 2001). 

Kendala dari perawatan ortodonti adalah waktu pemakaian selama 

perawatan yang lama, sehingga braket yang diproduksi harus akurat baik dari 

segi bentuk, tingkat kekuatan maupun ketahanan terhadap korosi serta 

biokompabilitas terhadap rongga mulut (House, 2008). Penggunaan alat 

ortodonti cekat dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas yang disebabkan 



oleh senyawa kimia yang terlepas dari ion metal yang terkandung dalam 

komponen alat ortodonti cekat (Pricillia dkk, 2011). 

Proses kimia atau elektrokimia melalui logam yang terpapar oleh 

bahan alam seperti air dan udara dapat menyebabkan terlarutnya ion-ion yang 

ada didalamnya baik sebagian maupun seluruhnya. Hal ini dapat 

menyebabkan kerusakan atau melemahnya substansi yang padat. Pelepasan 

ion pada braket ortodonti yang terjadi didalam rongga mulut dapat memberi 

dampak merugikan bagi kesehatan seperti menimbulkan reaksi alergi, efek 

toksik dan karsinogenik didalam tubuh manusia (Anusavice, 2003). 

Reaksi hipersensitivitas adalah peningkatan reaktivitas atau 

sensitivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Proses 

pelepasan ion yang terpapar terus menerus pada jangka pemakaian alat 

ortodonti yang lama mengakibatkan terjadinya reaksi hipersensitivitas tipe 

IV, oleh karena pelepasan ion yang terkena pada jaringan mukosa karena 

dimediasi oleh sel T, monosit dan makrofag yang akan mengeluarkan sitokin 

dan merusak jaringan. Reaksi tipe IV terjadi dalam rentan waktu 24 hingga 

72 jam setelah berkontak langsung dengan tubuh (Karnen dan Iris, 2010). 

Reaksi hipersensitivitas ini dapat ditemukan dalam pemeriksaan intra 

oral dalam bentuk peradangan pada mukosa yang diakibatkan adanya 

pelepasan ion Ni, Cr maupun Fe yang berhubungan dengan adanya pelepasan 

ion dari material ortodonti (Lucianeet al, 2010). Gejala klinis yang ditemukan 

pada rongga mulut  penggunaan ortodonti cekat seperti hiperplasia gingiva, 

angular chelitis, eritema multiform, stomatitis sampai penyakit periodontal 



(Elih,2010). Penelitian yang dilakukan oleh Baricevic et al (2010), 

menyatakan bahwa pada pemakaian jangka lama aplikasi bahan kedokteran 

gigi yang berkontak langsung dengan rongga mulut  khususnya bahan metal 

pada pasien burning mouth syndrom dipengaruhi oleh konsentrasi pH 

didalam saliva, yang berkontak langsung dengan kandungan ion Ni yang 

tinggi pada pemakaian alat kedokteran gigi dengan jangka waktu yang lama, 

ion metal yang ada didalamnya akan terlepas dan dapat menimbulkan reaksi 

toksik berat. Gejala yang sering ditemukan pada mukosa dan reaksi 

hipersensitivitas karena terlepasnya ion Ni, Cr maupun Fe dapat 

menimbulkan efek yang tidak diinginkan. 

Perawatan ortodonti cekat dapat berpotensi meningkatkan terjadinya 

resiko karies karena adanya kendala dalam membersihkan plak dan sisa-sisa 

makanan, cara untuk mengurangi resiko terjadinya karies dengan 

menggunakan obat kumur. Penggunaan obat kumur dalam jangka panjang 

tidak baik karena dapat menimbulkan gangguan pengecapan, sensasi rasa 

terbakar, perubahan warna pada gigi, restorasi dan membran mukosa (Brown 

dan James, 2007). Kandungan obat kumur salah satunya yaitu sodium 

flouride dapat menyebabkan degradasi permukaan stainless steel yang dapat 

menimbulkan pelepasan ion metal (Lee et al, 2010). 

Pencegahan dan perawatan alternatif yang dapat dipertimbangkan 

dalam memberikan efek ekonomis serta aman yaitu produk yang berasal dari 

tumbuhan sebagai obat tradisional salah satunya adalah propolis. Propolis 

merupakan substansi resin yang dikumpulkan oleh lebah dari tunas daun dan 



kulit pohon (Dodwad dan Kukreja,2012). Propolis mempunyai kandungan 

flavonoid, pinocembrin, galangin dan pinobaksin. Propolis mempunyai dua 

belas flavonoid salah satunya adalah chrysin. Chrysin merupakan komponen 

alami dan aktif dari flavonoid yang memiliki sifat anti inflamasi, anti kanker, 

anti alergi dan komponen anti oksidan (Palombo, 2011). Propolis juga 

mempunyai sifat sebagai inhibitor anti korosif yang dapat melindungi lapisan 

permukaan metal melalui mekanisme absorpsi dari struktur atom yang 

terkandung dalam ekstrak propolis sebagai larutan. 

Penelitian yang dilakukan Fouda dan Bard,(2013) menyatakan bahwa 

proses inhibisi anodik yang disebabkan oleh adsorpsi yang merupakan bagian 

dasar phytochemical yang terkandung dalam ekstrak propolis melalui atom 

oksigen. Atom oksigen yang terdapat dalam flavonoid, asam fenol atau atom 

oksigen kelompok -OH pada kaemferol yang dapat melindungi permukaan 

metal dari proses pelepasan ion dan membentuk suatu lapisan yang dapat 

melindungi metal dari pelepasan ion. Penelitian sebelumnya meneliti tentang 

pengaruh propolis sebagai obat kumur terhadap gingivitis pada pemakaian 

alat ortodonti dengan konsentrasi 8,2% merupakan konsetrasi yang paling 

efektif dalam menurunkan potensi gingivitis pada pemakai alat ortodonti 

(Kurniadewi dkk, 2016).  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lanjutan mengenai pengaruh ekstrak propolis sebagai larutan terhadap 

terjadinya  pelepasan ion metal (Ni, Cr dan Fe) pada braket metal. 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : “Apakah terdapat 

pengaruh ekstrak propolis 8,2% sebagai larutan terhadap pelepasan ion metal 

(Ni, Cr dan Fe) pada braket metal?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh ekstrak propolis 8,2% sebagai larutan 

terhadap pelepasan ion metal (Ni, Cr dan Fe) pada braket metal. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui besarnya ion metal (Ni, Cr dan Fe) yang terlepas pada 

braket metal setelah dilakukan perendaman pada saliva buatan. 

b. Mengetahui besarnya ion metal (Ni, Cr dan Fe) yang terlepas pada 

braket metal setelah dilakukan perendaman pada sodium flouride. 

c. Mengetahui besarnya ion metal (Ni, Cr dan Fe) yang terlepas pada 

braket metal setelah dilakukan perendaman pada aquades steril. 

d. Mengetahui besarnya ion metal (Ni, Cr dan Fe) yang terlepas pada 

braket metal setelah dilakukan perendaman pada larutan propolis 

8,2%. 

e. Mengetahui apakah larutan propolis 8,2% dapat dijadikan alternatif 

dalam penghambatan laju korosi pada ion metal (Ni, Cr dan Fe) 

pada braket stainless steel. 



D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang 

kesehatan gigi dan mulut mengenai pengaruh ekstrak propolis 8,2% 

sebagai larutan terhadap pelepasan ion metal (Ni, Cr dan Fe) pada braket 

metal. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan alternatif untuk mengetahui bahan 

sediaan larutan propolis yang berfungsi sebagai penghambat pelepasan 

ion metal pada pemakaian alat ortodonti. 

 


