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ABSTRAK 

Pencabutan gigi merupakan suatu proses pengeluaran gigi dari soket. Umumnya luka setelah pencabutan gigi dapat 

dengan mudah disembuhkan. Salah satu yang berperan penting dalam penyembuhan luka adalah angiogenesis. 

Dalam beberapa dekade ini, masyarakat global memiliki kecenderungan untuk kembali ke alam karena tingginya 

harga obat. Menurut penelitian yang pernah dilakukan kandungan beta-karoten, antosianin dan asam klorogenat 

dalam ubi jalar ungu (Ipomea batatas L ) dapat mempercepat angiogenesis dalam membantu proses penyembuhan 

luka pasca pencabutan. 

Kata Kunci : Ubi Jalar Ungu, Angiogenesis, Pencabutan Gigi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENDAHULUAN 

Tindakan pencabutan gigi atau 

ekstraksi gigi merupakan tindakan yang 

umum dilakukan oleh dokter gigi. 

Pencabutan gigi adalah proses pengeluaran 

satu gigi utuh atau akar gigi dari tulang 

alveolar yang tidak dapat dilakukan 

perawatan dengan menggunakan alat-alat 

pencabutan gigi (forceps). Pasca pencabutan 

gigi akan terjadi perlukaan di sekitar 

jaringan lunak di sekitar daerah pencabutan. 

Penyembuhan luka pasca pencabutan gigi 

pada dasarnya tidak berbeda dengan 

penyembuhan luka pada bagian tubuh 

lainnya. Penyembuhan luka merupakan 

proses yang komplek dan berfokus untuk 

mengembalikan keutuhan struktur dan 

fungsi jaringan yang rusak1,2.  

Penyembuhan luka merupakan 

proses dinamis yang meliputi fase 

hemostasis, fase inflamasi, fase proliferasi 

sel, dan fase maturasi. Proses penyembuhan 

pada soket bekas ekstraksi gigi melibatkan 

proses penyembuhan jaringan lunak, yaitu 

jaringan ikat dan epitel gingiva serta pada 

jaringan keras yaitu tulang alveolar. Fase 

inflamasi terjadi segera setelah timbulnya 

luka meliputi terjadinya vasokontriksi dan 

pelepasan mediator peradangan. Pada fase 

proliferasi ditandai dengan terbentuknya 

jaringan granulasi yang tersusun dari 

fibroblas dan angiogenesis3,4.  

Pada proses penyembuhan luka, 

angiogenesis mempunyai peranan yang 

sangat penting. Angiogenesis merupakan 

proses alami yang diperlukan untuk menjaga 

aliran darah ke jaringan setelah terjadi luka. 

Segera setelah terjadi luka, angiogenesis 

diinisiasi oleh multiple molecular signals 

yang meliputi faktor hemostatis, inflamasi, 

cytokine growth factors, cell-matrix 

interactions. Proliferasi kapiler baru ini 

melalui peristiwa biologi yang berurutan 

membentuk jaringan granulasi pada dasar 

luka. Proses ini didukung hingga tahap akhir 

pada proses penyembuhan, ketika 

angiogenesis dihentikan oleh level growth 

factors yang berkurang, inflamasi, stabilisasi 

matriks jaringan dan endogenous inhibitor 

of angiogenesis. Kerusakan pada jalur 

angiogenesis akan merusak granulasi dan 

menunda proses penyembuhan, sehingga 

akan menjadi luka kronis3. 

Apabila terjadi gangguan pada salah 

satu fase ini, maka proses penyembuhan 

luka jaringan tidak dapat berjalan secara 

optimal atau bahkan berpotensi 

menimbulkan suatu masalah baru, seperti 

perdarahan, pembengkakan, atau infeksi 

akibat banyaknya mikroorganisme yang 

terdapat di dalam rongga mulut. Beberapa 

peneliti berpendapat bahwa penggunaan 

obat pasca pencabutan gigi dapat 

mengurangi kemungkinan terjadinya 

komplikasi dan diharapkan dapat 

mempercepat proses pembekuan darah 

sehingga dapat mempercepat proses 

penyembuhan luka56.  

Proses penyembuhan luka dapat 

dibantu  baik dengan pengobatan secara 

kimiawi dan alami. Saat ini perkembangan 

teknologi farmasi kesehatan di seluruh dunia 

memang telah memusatkan perhatiannya 

pada bahan yang berasal dari alam karena 

lebih aman digunakan bila dibandingkan 

dengan obat yang mengandung bahan kimia. 

Penelitian tentang obat alami yang dapat 

digunakan untuk mempercepat 

penyembuhan luka pasca pencabutan gigi 

telah banyak dilakukan, karena bahan alami 

memiliki zat aktif yang sangat bermanfaat 

dalam penyembuhan luka. Zat aktif yang 

sering ditemukan pada tumbuhan yaitu 

senyawa fenol (flavonoid, asam fenolat, 

polifenol/tanin). Flavonoid dipercaya 

sebagai salah satu komponen penting dalam 

proses penyembuhan luka dan merupakan 

antioksidan yang poten. Jenis flavonoid 

antara lain flavonol, flavon, flavan, 



flavanon, asoflavon, dan antosianin. 

Senyawa flavanoid ini terdapat dalam 

tanaman buah ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu 

memiliki kandungan antosianin dan senyawa 

fenol yang tinggi, yang berasosiasi dengan 

aktivitas antioksidannya7,8,9. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 

Fakultas Pertanian Unud ditemukan 

tumbuhan ubi jalar ungu (Ipomea batatas L) 

yang umbinya mengandung antosianin 

cukup tinggi yaitu berkisar antara 110 mg-

210 mg/100 gram3. Intensitas warna ungu 

pada umbi ubi jalar ungu (Ipomea batatas L) 

berasal dari akumulasi dari antosianin. 

Antosianin yang terdapat pada ubi jalar ungu 

antara lain cyanidin, pelargonidin, peonidin, 

dan malvidin10,11.  

Penggunaan umbi ubi jalar ungu 

(Ipomea batatas L) untuk menyembuhkan 

luka pasca pencabutan dapat dipermudah 

dengan membuat dalam bentuk sediaan 

seperti pasta, dan gel. Pada penelitian ini 

menggunakan sediaan pasta karena memiliki 

beberapa kelebihan seperti bekerja dengan 

efek lokal, sebagai pelindung untuk  pasta 

mengikat cairan sekret, pasta lebih baik dari 

unguentum untuk luka akut dengan tendensi 

mengeluarkan cairan, bahan obat dalam 

pasta lebih melekat sehingga meningkatkan 

daya kerja lokal, stabil dalam penggunaan 

dan penyimpanan, mudah dipakai, mudah 

terdistribusi merata, sebagai efek 

antiinflamasi dalam inflamasi akut, dan 

sebagai efek proteksi terhadap kontak 

makanan dan iritasi mekanik, panas, dan 

kimia, lebih melekat pada jaringan sehingga 

kontaknya dengan jaringan lebih lama12.  

Pasta merupakan sediaan semi padat 

yang mengandung satu atau lebih bahan obat 

yang ditujukan untuk pemakaian 

luar/topikal. Biasanya dibuat dengan 

mencampurkan bahan obat yang berbentuk 

serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin 

atau paraffin cair atau dengan bahan dasar 

tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol, 

mucilago, atau sabun. Pasta mengandung 

lebih dari 50% zat padat (serbuk) karena itu 

pasta merupakan salep padat, kaku, keras, 

dan tidak meleleh pada suhu badan maka 

digunakan sebagai penutup atau pelindung13. 

Literatur tentang pengaruh pasta ubi 

jalar ungu dalam mempercepat angiogenesis 

soket mandibula pada penyembuhan luka 

pasca pencabutan gigi pada marmut belum 

pernah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut 

maka dari itu timbul keingintahuan penulis 

untuk mengetahui apakah ekstrak 

berpengaruh pasta ubi jalar ungu (Ipomea 

batatas L) mempercepat angiogenesis soket 

mandibula pada penyembuhan luka pasca 

pencabutan gigi. 

PEMBAHASAN 

Luka adalah hilang atau rusaknya 

sebagian jaringan tubuh yang dapat 

disebabkan oleh trauma benda tajam atau 

tumpul, perubahan suhu, zat kimia, sengatan 

listrik dan gigitan hewan, dimana secara 

spesifik terdapat substansi jaringan yang 

rusak atau hilang. Luka harus ditangani 

dengan baik untuk mencegah atau 

menghentikan perdarahan serta mencegah 

infeksi selama proses penyembuhan luka. 

Penyembuhan luka merupakan pross 

pergantian jaringan yang rusak atau mati 

oleh jaringan yang baru melalui proses 

degenerasi. Penyembuhan luka merupakan 

proses yang kompleks karena terjadi 

interaksi bermacam-macam sel yang 

berbeda dengan mediator sitokin dan matrik 

ekstraseluler. Proses penyembuhan luka 

dibagi ke dalam fase, yaitu inflamasi, 

proliferasi, dan remodelling jaringan.  

Proses penyembuhan luka juga dipengaruhi 

oleh faktor umur, nutrisi, lingkungan, obat-

obatan dan lain lain14. 

Pasca pencabutan gigi, penyembuhan 

luka cabut dapat berisiko menimbulkan 

infeksi apabila tidak diberikan perawatan 

yang baik karena bisa terkontaminasi oleh 



berbagai macam bakteri yang ada dalam 

rongga mulut, dan terkontaminasi melalui 

makanan yang dikonsumsi oleh pasien. 

Penyembuhan luka pasca pencabutan gigi 

perlu dipercepat terutama bagi pasien yang 

ingin dibuatkan gigi tiruan atau pada pasien 

orthodontik yang memerlukan pencabutan 

gigi. Penyembuhan luka yang baik akan 

memberikan kenyamanan bagi pasien dalam 

beraktivitas sehari-hari3,15. 

Penyembuhan luka secara histologis 

memperlihatkan gambaran berupa 

peningkatan sel radang, pembentukan 

serabut kolagen, pembentukan jaringan 

granulasi serta terjadi peningkatan jumlah 

pembuluh darah (angiogenesis). Secara 

histologis, penyembuhan luka dapat diamati 

melalui pengamatan peningkatan jumlah 

pembuluh darah (angiogenesis) dan jumlah 

sel fibroblas. Pada fase proliferasi, fibroblas 

memegang peranan penting. Fibroblas 

berasal dari sel mesenkim yang belum 

berdiferensiasi. Proliferasi dari fibroblas 

akan menentukan hasil akhir dari 

penyembuhan luka. Fibroblas akan 

menghasilkan kolagen yang akan menautkan 

tepi luka, dan fibroblas juga akan 

mempengaruhi proses reepitelisasi yang 

akan menutup luka. Meningkatnya jumlah 

sel fibroblas akan mempercepat proses 

penyembuhan luka2,16,17. 

Angiogenesis merupakan 

pertumbuhan atau pembentukan pembuluh 

darah baru yang terjadi secara alami di 

dalam tubuh, baik dalam kondisi sehat 

maupun patologi (sakit). Proses 

angiogenesis berperan dalam 

mempertahankan kelangsungan fungsi 

berbagai jaringan dan organ yang terkena 

saat terjadi kerusakan jaringan. Terjadinya 

hal ini melalui terbentuknya pembuluh darah 

baru yang menggantikan pembuluh darah 

yang rusak5,18. 

Penyembuhan luka pasca pencabutan 

gigi dapat dipercepat dengan pemberian 

obat-obatan baik secara oral maupun topikal. 

Obat-obatan ini bisa didapat dari berbagai 

macam tanaman obat yang berkhasiat, salah 

satunya adalah buah ubi jalar ungu. Buah 

ubi jalar ungu (Ipomea batatas L.) 

mengandung zat bioaktif antara lain 

flavonoid, antosianin, tanin dan vitamin B 

dan C. Dalam senyawa flavonoid merupakan 

substansi kimia alami yang tergolong 

senyawa polyphenolic. Kandungan 

flavonoid, antosianin, dan tanin dapat 

membantu proses penyembuhan luka karena 

dapat berfungsi sebagai zat anti inflamasi, 

anti perdarahan, antioksidan dan 

antimikroba yang mempengaruhi 

penyambungan luka juga mempercepat 

epitelisasi8,19. 

Berbagai penelitian telah 

membuktikan bahwa beberapa flavonoid 

yang terdapat dalam ubi jalar ungu (Ipomea 

batatas L) memiliki khasiat antioksidan dan 

antiinflamasi. Flavonoid  bekerja dengan 

mengurangi lipid peroksidase, meningkatkan 

kecepatan epitelisasi dan berfungsi sebagai 

antimikroba. Penurunan lipid peroksidase 

akan mencegah terjadinya nekrosis, 

memperbaiki vaskularisasi, dan 

meningkatkan viabilitas serabut kolagen. 

Kandungan flavonoid mampu mengatur 

fungsi sel dengan cara merangsang produksi 

TGF-β (Transforming Growth Factor-β) 

yang dapat meningkatkan migrasi dan 

proliferasi fibroblas di daerah jejas luka dan 

menginduksi VEGF (Vascular Endothelial 

Growth Factor) yang berperan dalam 

pembentukan pembuluh darah baru. 

Semakin banyak pembuluh darah baru maka 

proses penyembuhan luka dapat berlangsung 

lebih cepat. Senyawa polifenol/tanin 

memiliki kemampuan sebagai antimikroba, 

dapat meningkatkan epitelisasi, serta 

meningkatkan pembentukan pembuluh 

darah kapiler juga fibroblas. Flavonoid dan 

tanin juga bertanggung jawab dalam proses 

wound contraction20,21,22,23,24,25. 

Selain kandungan flavanoid dan 

tanin, umbi ubi jalar ungu (Ipomea batatas 



L) memiliki banyak kandungan nutrisi yang 

sangat bermanfaat bagi tubuh, seperti 

sumber vitamin A (β-karoten), vitamin C, 

vitamin E, thiamin, riboflavin dan K serta 

mineral dan banyak trace element serta 

phytochemical alami lainnya yang telah 

menunjukkan efek penyembuhan luka26. 

Dasar pemikiran diindikasikannya 

pemberian ekstrak ubi jalar ungu secara 

topikal sebagai penunjang meningkatnya 

angiogenesis dan jumlah fibroblas adalah 

karena adanya flavonoid yang mampu 

meningkatkan pembentukan kolagen, 

menurunkan makrofag, dan edema jaringan 

serta meningkatkan julah fibroblas. Onset 

nekrosis sel dikurangi oleh flavonoid dengan 

mengurangi lipid peroksidasi. 

Penghambatan lipid peroksidasi dapat 

meningkatkan viabilitas serat kolagen, 

sirkulasi darah, mencegah kerusakan sel dan 

meningkatkan sintesis DNA. Kandungan 

tanin mempercepat penyembuhan luka 

dengan beberapa mekanisme seluler yaitu 

membersihkan radikal bebas dan oksigen 

reaktif, meningkatkan penutupan luka serta 

meningkatkan pembentukan pembuluh 

darah kapiler (angiogenesis) juga fibroblas. 

Menurut penelitian yang pernah dilakukan 

kandungan beta-karoten, antosianin dan 

asam klorogenat dalam ubi jalar ungu 

(Ipomea batatas L) dapat mempercepat 

angiogenesis dalam membantu proses 

penyembuhan luka pasca pencabutan15,4,27. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan 

sebelumnya dapat disimpulkan, ekstrak 

pasta ubi jalar ungu (Ipomea batatas L ) 

dapat mempercepat angiogenesis dalam 

membantu proses   penyembuhan luka pasca 

pencabutan dan perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai konsentrasi ubi jalar 

ungu yang efektif untuk di gunakan.  
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