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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2018 data Riset Kesehatan Dasar mencatat proporsi 

permasalahan gigi dan mulut sejumlah 57,6% (Balitbangkes, 2018). Data 

Departemen Kesehatan mencatat kasus penyakit pulpa dan periapeks pada 

rumah sakit umum DKI Jakarta sebanyak 11.290 pada tahun 2011 (Larasati 

dkk., 2014). Profil Data Kesehatan Indonesia mencatat penyakit pulpa dan 

periapeks ada dalam urutan ke-7 penyakit rawat jalan di Indonesia tahun 

2010 (Kemenkes, 2011). Pulpa merupakan jaringan ikat vaskular yang 

menyediakan nutrisi pada gigi. Gigi terdiri dari struktur lain selian pulpa, 

yakni email, dentin serta sementum. Email ialah bagian yang menutupi 

mahkota anatomis gigi. Dentin merupakan bagian dari struktur gigi yang 

terletak di antara pulpa dan email. Sementum merupakan bagian gigi yang 

memiliki peran membantu perlekatan antara gigi ke tulang alveolar melalui 

serat kolagen (Talal dkk., 2019). Gigi harus selalui dijaga kebersihan 

maupun kesehatannya supaya tidak terjadi kerusakan yang dapat 

menyebabkan terganggunya kesehatan anggota tubuh lain serta aktivitas 

sehari-hari. Kebersihan gigi sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya 

penyakit pulpa, yaitu inflamasi pulpa atau pulpitis (Nurlila dkk., 2016).  

 Pulpitis merupakan penyakit pulpa yang terdiagnosis melalui keluhan 

gigi berlubang akibat karies gigi yang diakibatkan oleh bakteri ataupun dapat 

pula disebabkan oleh trauma, panas, dan kimia (Dewiyani & Palupi, 2019). 

Pulpitis dapat mengakibatkan rasa nyeri yang menyebabkan 

ketidaknyamanan jika tidak dilakukan penanganan dengan segera. Pulpitis 

terjadi ketika reaksi inflamasi akibat iritasi pulpa menyebabkan berbagai 

mediator seperti mediator prostaglandin (PGE2) mengalami kenaikan, 

sehingga menyebabkan munculnya rasa nyeri pada gigi. Inflamasi sendiri 

memiliki definisi yaitu sebuah respon protektif yang ditimbulkan oleh 



Universitas YARSI 2 

kerusakan di jaringan (Kazeko dkk., 2014). Inflamasi dapat menimbulkan 

terjadinya proses penyembuhan (Fatimatuzzahro dkk., 2013).  

Tubuh memiliki fungsi fisiologis penyembuhan luka dalam merespon 

luka atau iritasi yang terjadi (Suryadi dkk., 2013). Proses penyembuhan 

dilakukan pembagian pada lima tahapan, mencakup atas tahapan 

homeostasis, inflamasi, migrasi, proliferasi serta maturase. Dalam tahapan 

proliferasi berlangsung proliferasi dari sel fibroblas serta sintesis kolagen 

terjadi selama dua minggu (Purnama dkk., 2017). Peranan fibroblas 

sangatlah besar dalam proses perbaikan yakni bertanggung jawab dalam 

persiapan menghasilkan produk struktur protein yang akan dipakai 

sepanjang proses rekonstruksi jaringan. Proliferasi dari fibroblas dapat 

menentuakn hasil akhir dari penyembuhan luka (Sumbayak, 2015). 

Viabilitas sel merupakan jumlah sel yang hidup dalam suatu sampel 

(Stoddart, 2011). 

Proses penyembuhan dapat ditingkatkan dengan penggunaan suplemen 

antioksidan. Suplemen antioksidan dapat membantu dalam pencegahan 

kerusakan sehingga meningkatkan proses penyembuhan (Arief & Widodo, 

2018). Penggunaan suplemen salah satunya suplemen antioksidan akhir-

akhir ini sedang popular dikalangan masyarakat (Hidayah & Sugiarto, 2013). 

Jenis antioksidan seperti vitamin E mempunyai fungsi menurunkan produksi 

mediator inflamasi seperti prostaglandin E2 serta memberikan peningkatan 

produksi IL-2 selaku anti inflamasi serta aktivitas imunostimulator yang 

mempunyai efek menstabilkan biosintesis kolagen (Andarina & Djauhari, 

2017). Vitamin E mudah ditemukan selain dari suplemen, vitamin E dapat 

ditemukan dalam alpukat, minyak kanola, minyak zaitun, minyak kacang, 

dan kacang (Istyanto & Maghfiroh, 2021). Manfaat antioksidan dari vitamin 

tidak cukup diperoleh hanya dari makanan yang dikonsumsi. Seseorang 

harus mengonsumsi vitamin E jauh lebih tinggi daripada jumlah yang 

direkomendasikan (lebih dari 600%) agar dapat memperoleh efek 

antioksidan vitamin E (Ramatina dkk., 2014). Masyarakat pun memiliki 



Universitas YARSI 3 

kesadaran yang tinggi akan perlunya penggunaan suplemen untuk 

peningkatakan kesehatan, maka dari itu situasi ini memunculkan berbagai 

macam merk suplemen (Hidayah & Widodo, 2013). Pharmanex LifePak 

merupakan salah satu suplemen yang memberi komposisi menyeluruh dari 

antioksidan, vitamin serta mineral yang umumnya tidak tercukupi dalam 

makanan orang dewasa (Smidt dkk., 2000). Blackmores Natural E 250 IU 

mengandung vitamin E (d-alpha-Tokoferol) yang bekerja sebagai 

antioksidan. Vitamin E yang terkandung berperan sebagai radical 

scavenging (Bolisetty dkk., 2002).  

Agama Islam memandang Kesehatan merupakan suatu nikmat besar 

yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya. Kesehatan merupakan 

amanah Allah SWT yang akan dimintai pertanggung jawabannya. Kesehatan 

dalam Islam adalah salah satu unsur penting yang saling terkait dengan 

aktivitas sehari-hari (Hadi, 2020). Islam menegaskan bahwa manusia harus 

menjaga serta memelihara kesehatan dengan menjaga kebersihan yang 

tertuang dalam firman Allah SWT. Menjaga kebersihan diri yang termasuk 

kebersihan gigi merupakan bagian dari budaya hidup bersih serta suci atau 

“at-thaharah wa at-tanzih” yang diajarkan Islam (Melati, 2019). Menjaga 

kebersihan gigi ialah perihal yang benar-benar penting dilakukan agar 

mencegah gigi terkena suatu penyakit (Nurlila dkk., 2016). Pulpitis 

merupakan salah satu penyakit gigi yang perlu dihindari dan dilakukan 

penanganan segera, karena jika tidak ada perhatian khusus maka akan 

menimbulkan rasa nyeri (Antika dkk., 2014). Melakukan pengobatan dengan 

segera dalam Islam merupakan hal yang sangat dianjurkan agar 

kelangsungan hidup terpelihara. Anjuran berobat kepada manusia tertuang 

dalam penggalan sebuah hadis (Badrudin, 2021). 
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Rasulullah Saw bersabda: 

ِيِبَّنلاَ دْنِع ُتْنُك ِهللا َلْوُسَر َای :َلَاَقف ،ُباَرَْعْألا ِتَءاَجَو ،َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ هللا ىَّلَص ّ  

َّالِإ ًءَاد ْعََضی َْمل َّلَجَو َّزَعَ هللا َِّنَإف ،اْوَوَاَدت ،ِهللاَ دَابِع َای َْمَعن :َلَاَقف ؟ىَوَاَدَتَنأ  

ُمَرَھْلا :َلَاق ؟َوُھ اَم :اُولَاق .ٍدِحاَو ٍءَاد َرْیَغ ًءَافِشُ َھل َعَضَو   

Artinya: “Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah 
serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah 
kami berobat?' Beliau menjawab, 'Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. 
Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan 
pula obatnya, kecuali satu penyakit’. Mereka bertanya, ‘penyakit ap aitu?’ 
Beliau menjawab, ‘penyakit tua’.” (HR. At-Tarmizi) 
 

Hadis tersebut menerangkan bahwa Rasulullah menganjurkan berobat 

terhadap manusia untuk mengusahakan kesembuhan untuk tiap penyakit. 

Hadis itu juga menjelaskan bahwa Rasulullah mengemukakan bahwa “setiap 

penyakit pasti diiringi dengan kesembuhan yang dijanjikan oleh Allah SWT” 

(Yenti, 2018).  

Selama proses penyembuhan terdapat sel yang memiliki peranan besar 

yaitu sel fibroblas. Sel fibroblas memiliki struktur atau ukuran yang kecil, 

namun walaupun mempunyai ukuran yang kecil, sel fibroblas mempunyai 

peran atau manfaat yang besar pada proses penyembuhan (Sumbayak, 2015).  

Allah SWT berfirman: 

ََقلَخَو 	 ِكْلُمْلا 	 ىِف 	 ٌكْیِرَش 	 ٗھَّل 	 ْنَُكی 	 َْملَّو 	 ًاَدلَو 	 ْذِخََّتی ْم	 َلَو 	 ِضَْرْالاَو 	 ِتٰوٰمَّسلا 	 ُكْلُم 	 َٗھل 	 ْيِذَّلا 	
اًرْیِدَْقت 	 ٗهَرََّدَقف 	 ٍءْيَش 	 َّلُك  

Artinya: “Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, 
tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(-Nya), dan Dia menciptakan 
segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat..” (QS. Al-
Furqan (25):2 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala ciptaan Allah SWT selalu 

proporsional, terstuktur, serta dalam kapasitas yang tepat sesuai dengan 

fungsi atau peranannya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah sel (Ahmad 

dkk., 2020).  
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Proses penyembuhan luka akibat pulpitis dapat dibantu dengan 

pemberian suplemen antioksidan (Rusiani dkk., 2019). Mengonsumsi 

suplemen antioksidan bagi umat Islam dianjurkan asalkan kandungan dari 

suplemen tersebut halal. Islam mengajarkan bahwa mengonsumsi sesuatu 

yang halal ialah perintah agama serta hukumnya wajib (Rahmadani, 2020). 

Allah SWT berfirman: 

ِۗنٰطْیَّشلا ِتٰوُطُخ اُْوعِبََّتت َالَّوۖ ًاّبِیَط ًالٰلَح ِضَْرْالا ىِف اَّمِم اُْولُك ُساَّنلا اَھَُّیآٰی  

ٌنْیِبُّم ٌُّودَع ْمَُكل ٗھَّنِا  

Terjemahannya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu.” (QS. Al-Baqarah (2):168). 
 
Ayat di atas menerangkan bahwa mengonsumsi seuatu yang halal hukumnya 

wajib. Hal itu pula ialah perwujudan dari rasa syukur, ketakwaan, serta 

keimanan terhadap Allah SWT (Rahmadani, 2020).  

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka dari itu peneliti ingin 

mengetahui pengaruh pemberian suplemen antioksidan Pharmanex LifePak 

dan suplemen antioksidan Blackmores Natural E 250 IU terhadap aktivitas 

proliferasi dan viabilitas sel fibroblas dalam proses penyembuhan jaringan 

yang mengalami inflamasi serta tinjauan dari sisi Islam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian suplemen antioksidan Pharmanex Lifepak 

terhadap aktivitas proliferasi dan viabilitas sel fibroblas? 

2. Bagaimana pengaruh pemberian suplemen antioksidan Blackmores Natural 

E 250 IU terhadap aktivitas proliferasi dan viabilitas sel fibroblas? 

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai pemberian suplemen antioksidan 

Pharmanex Lifepak dan Blackmores Natural E 250 IU terhadap sel 

fibroblas? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pemberian suplemen antioksidan Pharmanex Lifepak 

terhadap aktivitas proliferasi dan viabilitas sel fibroblas. 

2. Mengetahui pengaruh pemberian suplemen antioksidan Blackmores Natural 

E 250 IU terhadap aktivitas proliferasi dan viabilitas sel fibroblas. 

3. Mengetahui pandangan Islam mengenai pemberian suplemen antioksidan 

Pharmanex Lifepak dan Blackmores Natural E 250 IU terhadap sel fibroblas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Institusi 

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai untuk menunjang penelitian lain 

mengenai pengaruh pemberian suplemen antioksidan Pharmanex Lifepak 

terhadap aktivitas proliferasi dan viabilitas sel fibroblas. 

2. Hasil penelitian ini bisa dipakai guna menunjang penelitian lainnya 

mengenai pengaruh pemberian suplemen antioksidan Blackmores Natural E 

250 IU terhadap aktivitas proliferasi dan viabilitas sel fibroblas. 

3. Hasil penelitian ini bisa dipakai guna menunjang penelitian lainnya 

mengenai pandangan Islam terhadap pemberian suplemen antioksidan 

Pharmanex Lifepak dan Blackmores Natural E 250 IU untuk melihat 

pengaruhnya terhadap sel fibroblas. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

1. Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber untuk 

masyarakat dalam penggunaan suplemen antioksidan Pharmanex Lifepak 

untuk membantu perawatan kerusakan jaringan. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa dipakai selaku sumber untuk masyarakat 

dalam penggunaan suplemen antioksidan Blackmores Natural E 250 IU 

untuk membantu perawatan kerusakan jaringan. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini bisa dipakai selaku sumber untuk masyarakat 

yang beragama muslim mengenai pilihan suplemen antioksidan yang dapat 

digunakan dalam untuk membantu perawatan kerusakan jaringan namun 
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tidak melanggar aturan Islam. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

1. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambahkan pengetahuan peneliti 

mengenai pengaruh pemberian suplemen antioksidan Pharmanex Lifepak 

terhadap aktivitas proliferasi dan viabilitas sel fibroblas. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambahkan pengetahuan peneliti 

terkait pengaruh pemberian suplemen antioksidan Blackmores Natural E 

250 IU terhadap aktivitas proliferasi dan viabilitas sel fibroblas. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambahkan pengetahuan peneliti 

terkait pandangan Islam terhadap pemberian suplemen antioksidan 

Pharmanex Lifepak dan Blackmores Natural E 250 IU untuk melihat 

pengaruhnya terhadap sel fibroblas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


