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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bleaching merupakan suatu prosedur pemutihan kembali gigi yang 

merubah warna sampai mendekati warna asli gigi dengan proses perbaikan secara 

kimiawi yang bertujuan untuk mengembalikan estetika gigi seseorang. Prosedur 

bleaching dapat dilakukan secara in office bleaching (dikerjakan di klinik oleh 

dokter gigi secara langsung) atau home bleaching (dilakukan di rumah dengan 

pantauan dokter gigi), dan dapat dilakukan secara internal untuk gigi nonvital 

maupun eksternal untuk gigi vital. Efek karbamida peroksida 10 % terhadap email 

terbukti dapat menurunkan jumlah kalsium, fosfat, dan fluoride pada email, dan 

akibatnya terjadi perubahan microhardness email (Riani et al., 2015). 

Perubahan warna gigi atau diskolorisasi gigi dapat ditanggulangi dengan 

dua cara yaitu menggunakan bahan kimia dan menggunakan bahan alami. Bahan 

kimia digunakan oleh dokter gigi ketika melakukan perawatan dental bleaching. 

Dental bleaching merupakan suatu cara memutihkan kembali gigi yang berubah 

warna menjadi lebih putih dengan proses perbaikan secara kimiawi. Penggunaan 

bahan kimia pada dental bleaching tentunya akan menimbulkan dampak negatif, 

antara lain dapat menyebabkan penurunan nilai kekerasan permukaan email, 

iritasi gingiva, gigi sensitif, dan biaya yang tidak murah (Lumuhu et al., 2016). 

Buah tomat sangat mudah dijumpai dan memiliki manfaat bagi kehidupan 

sehari - hari yang tidak dapat diragukan lagi, sebagian besar masyarakat Indonesia 

menggunakan tomat sebagai penambah bumbu masakan, minuman, bahan 

industri, bahkan biasa digunakan untuk kecantikan wajah (Lumuhu et al., 2016). 

Tomat (Solanum lycopersicum L.) merupakan salah satu produk hortikultura yang 

berpotensi, dan menyehatkan. Buah tomat, baik dalam bentuk segar maupun 

olahan, memiliki komposisi zat gizi yang cukup lengkap dan baik. Buah tomat 

terdiri dari 5-10% berat kering tanpa air dan 1 % kulit dan biji. Jika buah tomat 

dikeringkan, sekitar 50% dari berat keringnya terdiri dari gula-gula pereduksi 

(terutama glukosa dan fruktosa), sisanya asam-asam organik, mineral, pigmen, 
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vitamin, dan lipid. Buah tomat (Solanum lycopersicum L.) memiliki kandungan 

glukosa oksidase, katalase, peroksidase dan hidrogen peroksida (Saputro, 2009). 

Hasil penelitian sebelumnya (Lamuhu et al., 2016) melaporkan bahwa kandungan 

hidrogen peroksida dan peroksidase pada tomat dapat digunakan sebagai bahan 

alternatif untuk memutihkan gigi.   

Banyaknya penderita yang sensitif terhadap bahan bleaching, besarnya 

biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perawatan tersebut dan dampak 

negatif dari penggunaan bahan kimia untuk dental bleaching mendorong penulis 

untuk meneliti penggunaan bahan alami sebagai pemutih gigi yang lebih aman 

dan lebih murah untuk digunakan sebagai bahan pemutih gigi (Asmawati, 2016). 

Berdasarkan dampak negatif dari penggunaan bahan kimia pada pemutih gigi serta 

mengetahui potensi hidrogen peroksida yang terkandung di dalam buah tomat 

dapat memutihkan gigi, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang formulasi sediaan gel pemutih gigi dari ekstrak etanol buah tomat.  

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak etanol buah tomat dapat dibuat sediaan gel? 

2. Apakah ekstrak etanol buah tomat memiliki aktivitas untuk memutihkan 

warna gigi? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bahwa ekstrak etanol buah tomat dapat dibuat sediaan gel. 

2. Untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol buah tomat terhadap perubahan 

warna gigi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Menambah ilmu pengetahuan mengenai peran buah tomat sebagai pemutih 

gigi.  

2. Sebagai alternatif bahan alami dalam perawatan pemutih gigi yang efisien.  
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