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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.Latar Belakang 

Definisi sehat menurut World Health Organizatio (WHO) adalah keadaan sehat, 

baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial dan tidak hanya bebas dari 

penyakit dan cacat. Sedangkan menurut Notoadmodjo (2012), kesehatan adalah 

keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.  

Masalah terbesar di bidang kesehatan gigi dan mulut yang dihadapi 

penduduk Indonesia seperti juga di negara-negara berkembang lainnya adalah 

penyakit jaringan keras gigi (caries dentis) (Agung & Dewi, 2019). Menurut 

data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 diperoleh hasil prevalensi karies 

penduduk di Indonesia sebesar 88.8% (Syah dkk., 2019). Karies gigi adalah 

penyakit jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan jaringan, dimulai dari 

permukaan gigi meluas ke arah pulpa (Putri & Sary, 2012). Pulpa adalah bagian 

gigi  paling dalam yang mengandung pembuluh darah dan saraf (Antika dkk., 

2014).  

Penyakit gigi pulpitis merupakan suatu penyakit peradangan pada pulpa 

gigi yang menimbulkan rasa nyeri.  Pulpitis sebagai salah satu masalah gigi dan 

mulut  yang prevalensinya cukup tinggi sehingga perlu mendapat  perhatian. 

Menurut data poliklinik gigi di RSUD Kotamobagu tahun 2018 prevalensi 

penyakit pulpa sebesar 44.8% (Bidjuni dkk., 2019). Jika pulpitis 

tidak  mendapat penanganan pulpitis akan menjadi penyakit yang  lebih parah 

seperti nekrosis pulpa dan abses (Yoga dkk., 2018). Pada fase awal reaksi 

inflamasi, neutrofil dan makrofag akan masuk ke dalam jaringan yang 

mengalami cedera atau luka. Sel fibroblas memiliki peran penting dalam proses 

reaksi inflamasi yang terjadi pada pulpa. Proses penyembuhan luka sangat 

dipengaruhi oleh peranan  migrasi dan proliferasi sel fibroblas pada area 
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perlukaan. Proliferasi dari fibroblas menentukan hasil akhir  dari penyembuhan 

luka (Arief & Widodo, 2018). Sel fibroblas berkembang dan bermigrasi ke 

daerah yang terluka, mensintesis matriks ekstraselular baru, dan berperan dalam 

penyembuhan luka (Aprilia dkk., 2018). 

Proses inflamasi juga tidak terlepas dari peran Reactive oxygen species 

(ROS). Radikal bebas atau ROS hal yang normal dan terbentuk secara terus 

menerus dalam tubuh manusia. Oksigen reaktif bisa terbentuk secara endogen 

ataupun eksogen sebagai bagian dari sistem metabolik regular, aktivitas fisik, 

gaya hidup, dan pola makan. Stres oksidatif dapat diminimalisir atau dihambat 

dengan memberikan antioksidan yang memiliki sifat scavenger terhadap radikal 

bebas yang ada (Arief & Widodo, 2018). Bila sistem antioksidan endogen tidak 

mencukupi, maka sangat dibutuhkan antioksidan dari luar seperti vitamin E, 

vitamin A, vitamin C dan senyawa-senyawa flavonoid (Ramatina dkk., 2014).  

Vitamin E telah diakui sebagai antioksidan lipofilik yang penting pada 

manusia untuk melindungi lipoprotein, PUFA, membran seluler dan intra 

seluler dari kerusakan. Fungsi primer dari vitamin E yaitu sebagai antioksidan 

di dalam badan manusia serta vitamin E dapat bertindak seperti “scavenger” 

radikal bebas yang akan masuk ke dalam badan manusia ataupun yang terwujud 

di dalam badan manusia dari proses metabolisme yang normal (Rusiani dkk., 

2019). 

Dari data poliklinik gigi di RSUD Kotamobagu tahun 2018, 

menunjukkan bahwa kejadian penyakit pulpa di masyarakat masih sangat tinggi 

dan masih memerlukan alternatif pengobatan untuk mengurangi penyakit pulpa 

gigi salah satunya yaitu dengan bahan yang memiliki antioksidan tinggi. 

Antioksidan bisa kita dapatkan salah satunya dari suplemen-suplemen makanan 

seperti  pada  suplemen  Pharmanex  LifePak yang memberikan komposisi yang 

menyeluruh dari antioksidan, vitamin dan mineral, sebagai tambahan untuk 

melengkapi kekurangan nutrisi. Manfaat dari LifePak adalah antioksidan yang 

kuat untuk mendukung dan melindungi sel, mendukung sistem kekebalan, 

mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah, mendukung metabolisme 

gula darah, nutrisi tulang lengkap dan manfaat anti penuan lainnya. Selain 
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pharmanex lifepak, suplemen Blackmores Natural E 250  IU merupakan sumber 

alami antioksidan vitamin E yang bertahan lebih lama dalam tubuh.  

Ajaran Islam menganjurkan agar umatnya senantiasa mengamalkan 

kebersihan agar memiliki kesehatan yang baik (Melati, 2019). Banyak ayat 

yang menyerukan cara  untuk menjaga kebersihan, antara lain seperti disebut 

dalam firman-Nya yang mengingatkan manusia agar selalu menjaga kebersihan 

dan kesucian (Budiarti, 2013).  

Allah Ta’ala berfirman: 

ابِْيَن َويُِحبُّ  َ يُِحبُّ التَّوَّ
اْلُمتََطهِِّرْينَ اِنَّ ّللٰاه  

Artinya: Sesungguhnya, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang 

yang menyucikan diri (QS. Al-Baqarah (2): 222).  

Ayat di atas mengandung makna bahwa apabila manusia mematuhi 

perintah Allah SWT pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, serta 

mengandung makna agar umat Islam selalu dalam keadaan bersih dan suci 

yang akan membawa pada kesehatan tubuh baik jasmani maupun rohani 

(Budiarti, 2013; Kemenag, 2021).  

Gigi merupakan alat yang penting untuk manusia untuk mengunyah 

makanan sebelum makanan masuk ke dalam tubuh manusia. Islam menyadari 

mulut merupakan pintu masuk berbagai penyakit yang bersumber dari 

makanan yang dimakan setiap hari. Gigi dan mulut merupakan awal mula 

segala yang ada di pencernaan sehingga perlu untuk selalu menjaga keadaan 

rongga mulut (Nurlila dkk., 2016). Tidak banyak orang menyadari bahwa sakit 

gigi dapat memicu timbulnya berbagai penyakit yang berbahaya dan hal ini 

sangat berpengaruh pada Ibadah manusia kepada Allah SWT. Umat Islam tidak 

dapat beribadah secara maksimal jika terkendala pada masalah kesehatan, 

sehingga kesehatan merupakan suatu hal yang begitu penting untuk mendapat 

perhatian. Menjaga kebersihan gigi dan mulut penting dilakukan agar sehat dan 

terhindar dari gigi karies yang dapat menyebabkan terjadinya pulpitis 

(Abdullah, 2021; Sagita dkk., 2014).  

Karies gigi berhubungan dengan sel fibroblas yang memiliki peran penting 

dalam proses penyembuhan luka. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh 
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peranan migrasi dan proliferasi sel fibroblas pada area perlukaan (Rindiani 

dkk., 2021). Allah SWT memperlihatkan bahwa sekecil apapun makluk hidup 

tetap memiliki kemampuan dan manfaat (Sumbayak, 2015).  

Allah Ta’ala berfirman: 

ِطًل  َربَّنَا َذا بََٰ َما َخلَْقَت هََٰ  

Artinya: “Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia.” 

(QS. Ali-Imran (3):191) 

Menjaga kesehatan gigi dan mulut dari pola makan yang sehat dengan 

cara memperbaiki kualitas asam pH dalam rongga mulut, salah satunya dengan 

memakan makanan yang mengandung antioksidan. Antioksidan dapat 

ditemukan dalam buah-buahan, sayuran serta suplemen. Hal tersebut 

diharapkan mampu menghambat proses oksidasi secara terus menerus dan 

antioksidan dibutuhkan tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan radikal 

bebas. (Sayuti, 2015; Hamid dkk., 2010). 

Allah Ta’ala berfirman: 

 

Artinya: rtinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu 

sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya ” (Q.S. Al-Maidah (5): 88). 

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa makanan yang terdapat di bumi 

diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia agar dapat dikonsumsi makanan 

yang halal thoyyib serta makanan yang didapatkan dengan cara yang sesuai 

dengan ketentuan Allah SWT (Rahmadani, 2020; Kemenag, 2021).  

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh pemberian suplemen Pharamnex Lifepak dan 

Blackmores Natural E 250 IU sebagai sumber antioksidan sintetik terhadap 

aktivitas migrasi dan morfologi sel fibroblas dalam penyembuhan serta 

pandangannya dari sisi Islam.  
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1.2.Rumusan Masalah  

1. Apakah terdapat pengaruh pemberian suplemen pharmanex lifepak dengan 

konsentrasi 0.5%, 0.25%, dan 0.15% terhadap aktivitas migrasi sel 

fibroblas? 

2. Apakah terdapat pengaruh pemberian suplemen pharmanex lifepak dengan 

konsentrasi 0.5%, 0.25%, dan 0.15% terhadap aktivitas morfologi sel 

fibroblas? 

3. Apakah terdapat pengaruh pemberian suplemen blackmores natural E 250 

IU dengan konsentrasi 0.5%, 0.25%, dan 0.15% terhadap aktivitas migrasi 

sel fibroblas?  

4. Apakah terdapat pengaruh pemberian suplemen blackmores natural E 250 

IU dengan konsentrasi 0.5%, 0.25%, dan 0.15% terhadap aktivitas 

morfologi sel fibroblas? 

5. Bagaimana perbandingan suplemen pharmanex lifepak dengan konsentrasi 

0.5%, 0.25%, dan 0.15% dan suplemen blackmores natural E 250 IU dengan 

konsentrasi 0.5%, 0.25%, dan 0.15% terhadap aktivitas morfologi dan 

migrasi sel fibroblas?   

6. Bagaimana pandangan Islam mengenai pengaruh pemberian suplemen 

pharmanex lifepak dan suplemen blackmores natural E 250 IU terhadap 

aktivitas migrasi dan morfologi sel fibroblas?  

 

1.3.Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui perbandingan pemberian antioksidan dari suplemen 

Pharmanex lifePak dan suplemen Blackmores natural E 250 IU terhadap 

aktivitas sel fibroblas dan pandangannya dari sisi Islam. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian suplemen pharmanex lifePak 

terhadap aktivitas migrasi sel fibroblas 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian suplemen Pharmanex LifePak 

terhadap aktivitas morfologi sel fibroblas  

3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian suplemen blackmores Natural E 

250 IU terhadap aktivitas migrasi sel fibroblas  

4. Untuk mengetahui pengaruh pemberian suplemen blackmores Natural E 

250 IU terhadap aktivitas morfologi sel fibroblas  

5. Untuk mengetahui perbandingan suplemen pharmanex LifePak dan 

suplemen blackmores natural E 250 IU terhadap aktivitas morfologi dan 

migrasi sel fibroblas 

6. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pengaruh pemberian 

suplemen Pharmanex lifePak dan suplemen Blackmores Natural E 250 

IU terhadap aktivitas migrasi dan morfologi sel fibroblas 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Bagi Institusi  

1. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk topik bagi peneliti 

selanjutnya dam tinjauan sisi Islam. 

2. Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang 

kesehatan baik kesehatan gigi maupun kesehatan umum dan tinjauan 

sisi Islam. 

1.4.2. Manfaat Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

kepada masyarakat terkait sumber antioksidan yang tinggi dan yang 

sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta hasil penelitian ini dapat 

membantu  dalam treatment perawatan pulpa gigi dan tinjuan sisi Islam. 

1.4.3. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

penulis terkait sumber antioksida yang efektif dan tinjauan sisi Islam. 

 


