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ABSTRAK 

 

Penyakit periodontal merupakan penyakit kesehatan gigi dan mulut yang memiliki 

prevalensi cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan 

Rumah Tangga RI tahun 2018 prevalensi penyakit periodantal di Indonesia 

mencapai angka 96,5%. Penyakit periodontal khususnya karies merupakan 

penyakit yang paling umum terjadi pada rongga mulut. Berdasarkan Riset 

Kesehatan Dasar RI tahun 2018 permasalahan karies gigi menyumbang 53,2% dari 

total persentase permasalah gigi dan mulut. Temuan lain yang mendukung adalah 

angka kesadaran perawatan yang sangat rendah, terjadinya keterlambatan 

perawatan, dan kerusakan gigi yang berakhir dengan pencabutan gigi. Hal ini 

menjadi sebuah problem, mengingat pencegahan dini sangat dibutuhkan dan dilain 

sisi untuk mengetahui penyakit tersebut harus melakukan tes laboratorium. 

Electronic nose (E-nose) merupakan salah satu metode yang mampu diaplikasikan 

dalam deteksi dini peyakit karies. 

Penelitian ini membahas pembaruan dan pengembangan dari perangkat E-Nose 

untuk deteksi dini penyakit karies pada gigi melalui perkembangan bakteri 

Staphylococcus mutans dan Enterococcus faecialis. Untuk mencapai tujuan 

penelitian tersebut, artikel ini mencakup sumber-sumber terkait yang bereputasi 

internasional. 

Hasilnya menunjukkan bahwa electronic nose mampu diaplikasikan dalam bidang 

medis khusunya dalam mengidentifikasi gas (odor) yang dihasilkan oleh bakteri. E-

nose dengan metode analisa yang digunakan adalah PCA (Principle Component 

Analysis) terbukti mampu mengidentifikasi gas yang dikeluarkan oleh berbagai 

sampel bakteri dengan nilai akurasi cukup tinggi. Nilai akurasi data yang diperoleh 

dengan analisis PCA berada pada rentang 80-90%. 

Adapun hasil dari telaah ini dapat dikembangkan dan diterapkan lebih lanjut. 

Dengan demikian, sustainable development goals dalam bidang kesehatan dapat 

dicapai melalui riset di bidang fisika instrumentasi dan medis. 
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ABSTRACK 

 

Periodontal disease is a dental and oral health disease which has a high prevalence 

in Indonesia. Based on data from the 2018 RI Household Health Survey, the 

prevalence of periodantal diseases in Indonesia reached 96.5%. Periodontal disease, 

especially caries, is the most common disease in the oral cavity. Based on the 

Indonesian Basic Health Research in 2018, dental caries problems contributed 

53.2% of the total percentage of dental and oral problems. Other supporting 

findings are very low awareness of care, the occurrence of delays in treatment, and 

tooth decay that results in tooth extraction. This becomes a problem, considering 

that early prevention is needed and on the other hand, to find out the disease, 

laboratory tests must be carried out. Electronic nose (E-nose) is a method that can 

be applied in early detection of caries disease. 

This study discusses the renewal and development of the E-Nose device for early 

detection of caries in teeth through the development of Staphylococcus mutans and 

Enterococcus faecialis bacteria. In order to achieve these research objectives, this 

article includes relevant sources with international repute. 

The results show that the electronic nose can be applied in the medical field, 

especially in identifying the gas (odor) produced by bacteria. E-nose with the 

analysis method used is PCA (Principle Component Analysis) which is proven to 

be able to identify gases emitted by various bacterial samples with a fairly high 

accuracy value. The accuracy of the data obtained by PCA analysis is in the range 

of 80-90%. 

The results of this study can be further developed and applied. Thus, sustainable 

development goals in the health sector can be achieved through research in the field 

of medical and instrumentation physics. 
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