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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Estrogen adalah hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Estrogen 

merupakan salah satu hormon yang paling utama pada wanita selain 

progesteron (Suparni dan Yuli, 2016). Hormon seks yang diproduksi 

dalam ovarium dan kelenjar adrenal berfungsi mempengaruhi sifat 

biologis tubuh, membawa sifat kewanitaan serta berperan penting dalam 

masa pubertas sampai menopause (Wirakusumah, 2004). Berkurangnya 

sekresi estrogen dalam ovarium berlangsung lambat dan berkelanjutan 

sampai beberapa tahun setelah haid berhenti. Umumnya hal ini terjadi 

pada menopause primer (menopause pada lanjut usia), tapi estrogen bisa 

juga turun secara tiba-tiba pada kondisi menopause sekunder (akibat 

oovorektomi) (Manurung dkk., 2017). 

Menopause terjadi ketika ovarium sudah tidak dapat memproduksi 

hormon estrogen dan progesteron secara cukup untuk siklus menstruasi. 

Berhentinya menstruasi merupakan salah satu ciri terjadinya menopause. 

Sekitar tiga perempat dari wanita menopause mengalami gejala 

menopause, seperti gejala fisik, psikologi, dan seksual. Gejala tersebut 

antara lain hot flushes, inkontinensia, cemas, depresi, dan menurunnya 

libido (Fox-Spencer & Brown, 2007). Keluhan di rongga mulut pada 
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wanita menopause antara lain gingivitis dan burning mouth syndrome 

(Suparni dan Yuli, 2016). 

Ulkus traumatik merupakan bentuk trauma yang paling banyak 

ditemukan pada lidah, bibir dan mukosa (Olga dan Joan, 2014). Ulkus 

traumatik adalah lesi yang disebabkan karena trauma lokal pada jaringan 

epitelium (Paleri dkk., 2010). Ulkus traumatikus termasuk lesi sekunder 

yang berbentuk ulkus, yaitu hilangnya lapisan epitelium hingga melebihi 

membrana basalis dan sampai mengenai lamina propria yang diakibatkan 

oleh trauma (Regezi dkk., 2008). Inflamasi merupakan suatu respon dari 

adanya infeksi dan cedera jaringan. Proses inflamasi adalah mekanisme 

perlindungan tubuh yang berusaha menetralisir dan melawan agen 

berbahaya yang muncul di daerah cedera serta mempersiapkan keadaan 

untuk perbaikan jaringan (Kee dan Hayes, 1996). Karakteristik dari ulkus 

antara lain tahap premonitori, preulserasi, ulseratif, dan penyembuhan 

(Stanley, 1997).  

Telah dituturkan dalam suatu hadist bahwa “Tidaklah Allah 

menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya” (HR 

Bukhari). Hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap penyakit pasti ada 

obatnya, namun obat dan dokter hanya sebagai sarana dan jalan 

penyembuhan, yang benar-benar menyembuhkan hanya Allah SWT. 

Pemakaian fitoestrogen memiliki efek keamanan yang lebih baik 

dibandingkan dengan estrogen sintesis atau obat-obatan hormonal 

pengganti (Hormonal Replacement Therapy/HRT) (Agoes dkk., 2013). 

Tiga kandungan utama dalam fitoestrogen yaitu coumestan, lagnin dan 
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isoflavon (Hesti dan Apriliana, 2016). Isoflavon termasuk dalam golongan 

flavonoid yang merupakan senyawa polifenolik (Saija dkk,1995). 

Beberapa makanan yang mengandung fitoestrogen tinggi antara lain biji 

gandum, kacang kedelai dan tofu (Hesti dan Apriliana, 2016).Tempe 

merupakan fermentasi dari kedelai. Selain mengandung fitoestrogen, 

tempe juga memiliki kandungan antibakteri yang didapat dari hasil 

fermentasi (Wirakusumah, 2004) 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh ekstrak tepung tempe kedelai terhadap 

ketebalan epitel pada ulkus traumatik tikus Sprague-Dawley betina dengan 

defisiensi estrogen? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh 

ekstrak tepung tempe kedelai pada ulkus traumatik tikus Sprague-

Dawley betina dengan defisiensi estrogen. 

2. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ekstrak tepung tempe kedelai terhadap ketebalan epitel pada ulkus 

traumatik tikus Sprague-Dawley betina dengan defisiensi estrogen. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

peneliti terkait alternatif  pengobatan herbal ulkus traumatik didunia 

kesehatan terutama dalam bidang Kedokteran Gigi. 
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2. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah alternatif 

pengobatan herbal didunia kesehatan terutama dalam bidang 

Kedokteran Gigi. 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu membuat masyarakat 

mengerti tentang manfaat dari ekstrak tepung tempe kedelai dalam hal 

pengobatan herbal untuk menyembuhkan penyakit ulkus traumatik 

terutama pada lansia. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk. (2015) yang berjudul 

“The Effect of Soy Tempeh Flour Extract to Uterine Histology of  

Ovariectomized Mice”. Tikus dibagi menjadi dua perlakuan, perlakuan 

dengan pellet standar dan ekstrak tepung tempe kedelai. Hasil yang 

didapatkan yaitu terdapat pengaruh ekstrak tepung tempe kedelai yang 

diberikan selama 20 hari dengan dosis 0,63g/ml/hari terhadap peningkatan 

berat uterus, ketebalan endometrium dan tebal miometrium. Persamaan 

dengan penelitian yang saya lakukan adalah penggunaan ekstrak tepung 

tempe kedelai dan hewan uji dilakukan ovariektomi. Perbedaan dengan 

penelitian yang saya lakukan yaitu variabel yang saya teliti adalah 

penyembuhan ulkus traumatik pada gingiva yang dilihat dari ketebalan 

epitel. 


