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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah kesehatan gigi dan mulut sering kali tidak diprioritaskan oleh 

sebagian orang. Pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa gigi dan mulut 

merupakan ‘pintu gerbang’ masuknya kuman dan bakteri yang dapat 

mengakibatkan masalah kesehatan khususnya pada jaringan periodontal (Depkes, 

2014). Berdasarkan data dari The Global Burden of Disease Study pada tahun 2016 

masalah kesehatan gigi dan mulut khususnya karies gigi merupakan penyakit yang 

dialami hampir dari setengah populasi penduduk dunia atau sekitar 3,58 milyar 

jiwa. Berdasarkan sumber yang sama dikatakan bahwa penyakit pada jaringan 

periodontal menjadi urutan ke 11 penyakit yang paling banyak terjadi di dunia 

(KemKes, 2019). Menurut data dari Survei Kesehatan Rumah Tangga (2016) 

prevalensi penyakit periodantal di Indonesia mencapai angka 96,5%. 

Penyakit periodontal khususnya karies merupakan penyakit yang paling 

umum terjadi pada rongga mulut (Marcenes et al., 2013). Karies gigi merupakan 

suatu penyakit jaringan keras gigi yang terjadi pada email, dentin, dan sementum, 

bersifat penyakit kronis yang paling sering mempengaruhi individu pada segala 

usia. Penyakit ini merupakan masalah mulut yang jika tidak ditangani akan 

menyebabkan kerusakan total pada gigi yang sakit (Jotlely et al, 2017). Saat ini di 

Indonesia, sekitar 53 persen penduduk usia 12 tahun ke atas mengalami karies 

(Saskianti, 2013). Karies merupakan salah satu jenis penyakit yang diakibatkan 

adanya kerusakan pada gigi yang disebabkan adanya infeksi kronis pada struktur 

gingiva yang ditandai dengan pembentukan plak bakteri dan kalkulus. Kalkulus 

merupakan faktor iritasi yang menyebabkan peradangan pada gingiva. Proses ini 

berawal dari pembentukan plak pada sulkus gingiva. Jika diabaikan, karies akan 

semakin parah yang dapat menyebabkan hancurnya ligamen periodontal. 

Peradangan kronis akibat dari karies dapat mengakibatkan penyakit jantung koroner 

dan stroke (Longo, 2012). 
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Pada tahun 2013, prevalensi penyakit gigi dan mulut di Indonesia pada 

adalah 25,9% dengan nilai komponen karies sebesar 1,6 yaitu terdapat 160 gigi 

dengan karies dari 100 orang. Prevalensi kelainan gigi dan mulut di Provinsi 

Lampung adalah 15,3% dengan nilai komponen karies sebesar 2,1 yaitu terdapat 

210 gigi dengan karies dari 100 orang. Prevalensi paling rendah adalah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat dengan 7,4% dan tertinggi Kabupaten Pesawaran 24,9% 

(Kemenkes, 2013). Prevalensi berdasarkan usia di Lampung yaitu usia 5-12 tahun 

adalah 28,9% dengan nilai komponen karies 1,41 yaitu terdapat 141 gigi dengan 

karies dari 100 orang dan 55-64 tahun adalah 28,3% dengan nilai komponen karies 

3,15 yaitu terdapat 315 gigi dengan karies dari 100 orang (Kemenkes ,2013; 

Kemenkes, 2014).  

Terdapat 4 faktor penyebab terjadinya karies, yaitu: host, mikroorganisme, 

substrat dan waktu. Host dalam hal ini adalah gigi itu sendiri dalam hal kerentanan 

terhadap karies, meliputi struktur gigi, anatomi gigi dan posisi gigi. Substrat 

merupakan konsumsi makanan mengandung karbohidrat yang menjadi sumber 

utama bagi metabolisme bakteri didalam rongga mulut. Mikroorganisme 

merupakan bakteri kariogenik yang terdapat pada rongga mulut, terutama plak gigi. 

Waktu merupakan frekuensi dan durasi substrat menempel dipermukaan gigi untuk 

menyebabkan lesi karies (Gani et al., 2009).  

Menurut Cura et al., 2012, jenis bakteri yang paling patogenik dari 200 jenis 

bakteri yang diisolasi dari plak gigi adalah bakteri Streptococcus mutans, 

Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecialis, Bifidobacterium dentium, 

Actinomices viscusus dan Streptococcus sobrinus. Bakteri tersebut adalah bakteri 

kariogenik yang tahan terhadap asam karena dapat bertahan pada media dengan 

tingkat keasaman kuat. Bakteri tersebut menempel di permukaan gigi untuk 

memetabolisme karbohidrat dan memproduksi asam organik yang menyebabkan 

penurunan pH mulut secara drastis sehingga menghasilkan demineralisasi email 

gigi. 

Bakteri kariogenik merupakan bakteri yang memiliki kemampuan dalam 

menyebabkan terjadinya karies. Bakteri Streptococcus mutans merupakan bakteri 

dominan yang berperan dalam proses terbentuknya karies gigi. Namun, 
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Enterococcus faecialis merupakan bakteri yang dapat berkolonisasi di permukaan 

gigi pada tahap awal pembentukan plak sehingga menyebabkan bakteri lain 

termasuk Streptococcus mutans untuk menempel pada plak tersebut (Mounika et 

al., 2015). Bakteri Streptococcus mutans merupakan mikroorganisme dengan 

karakteristik gram positif, tidak memiliki spora dan ditemukan pada mukosa rongga 

mulut manusia. Bakteri Streptococcus mutans termasuk jenis bakteri golongan 

Streptococcus hemoliticus, terdapat pada saliva, berperan dalam pembentukan plak 

sehingga meningkatkan resiko karies. Bakteri tersebut juga dapat menyebabkan 

penyakit lain seperti endokarditis (Janne et al., 2009; Ge et al., 2008; Chen et al., 

2011). Bakteri Streptococcus mutans menghasilkan memproduksi substrat 

antimikroba, asam organik, etanol, hidrogen peroksida, dan bakteriosin (Sandi et 

al, 2015). 

Penderita karies akut memiliki karakteristik yang dapat dilihat secara fisik. 

Hal tersebut ditandai dengan adanya halitosis pada penderita yang dapat 

mengganggu kondisi sosial seseorang. Menurut Gani (2012), Halitosis adalah bau 

tak sedap yang berasal dari rongga mulut yang dapat menimbulkan rasa malu pada 

diri seseorang. Rongga mulut pada dasarnya merupakan tempat hidupnya bakteri, 

jamur, maupun virus. Menurut Indrayadi (2009), pada pasien halitosis oral memiliki 

dekomposisi protein dimana terdapat sepuluh komponen organik volatil yang dapat 

diurutkan sebagai berikut : methylbenzene, 2,2-dimethyldecane, 2,2,3,3-

tetramethylbutane, 2-propanone, 3-methyl-5-propylnonane, methylcyclohexane, 3-

methylhexane, 2-methyl-1-propene, etanol dan methylcyclopentane. 

Mikroorganisme yang berada di dalam rongga mulut menghasilkan bahan odor oral 

antara lain sulfur volatil yang menempati 90% dari total udara dalam rongga mulut 

(metil merkaptan [CH3SH]), hidrogen sulfida [H2S] dan dimetil sulfida 

[CH3SCH3]), asam lemak rantai pendek (asam butirat, asam valerat dan asam 

propionik) dan poliamin (putresin dan kadaverin). 

Dokter gigi melakukan pemeriksaan kondisi jaringan periodontal dengan 

tujuan untuk menentukan derajat keparahan pada penyakit periodontal tersebut. 

Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter gigi seperti pemeriksaan 

bleeding on probing, pengukuran clinical attachment loss, pengukuran probing 

depth, dll (Carranza, 2006). Diagnosis penyakit periodontal terdiri dari analisis 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DETEKSI PERKEMBANGAN BAKTERI REZA AFIFUDIN



4 
 

sejarah dan evaluasi gejala klinis yang terjadi dari beberapa pemeriksaan (misalnya, 

pemeriksaan kegoyahan gigi, radiografi, tesdarah, biopsi) untuk mengidentifikasi 

masalah pasien. Pemeriksaan secara klinis penyakit periodontal kebanyakan 

dilakukan secara invasif dan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat 

mengidentifikasi dari hasil observasi klinis. 

Di era revolusi industri 4.0 ini, perkembangan teknologi sudah semakin 

pesat. Dalam mekanismenya, kebutuhan terhadap metode analisis yang cepat, 

akurat, efektif, efisien dan mudah serta murah terus meningkat. Hal ini tentu saja 

menjadi tantangan baru bagi peneliti, tidak terkecuali di bidang pengembangan 

pemeriksaan klinik. Salah satu teknologi yang akan dikembangkan untuk 

mendiagnosa penyakit Karies ini adalah dengan menggunakan sensor larik gas. 

Menurut Hidayat (2015), Sistem sensor larik gas atau yang lebih dikenal 

dengan electronic nose (E-Nose) merupakan salah satu peranti yang meniru cara 

kerja penciuman manusia. Kemajuan terbaru dalam penggunaan sensor aroma 

menyebabkan perkembangan aplikasi baru. Sensor larik gas merupakan salah satu 

yang telah mendapatkan minat besar dan menjadi perangkat yang berguna di 

berbagai bidang. Instrumen sensor larik gas itu sendiri merupakan perangkat yang 

terdiri dari berbagai sensor aroma dengan kepekaan terhadap berbagai senyawa 

kimia. Sistem sensor yang handal bergantung pada teknik pemrosesan data tingkat 

lanjut. Diantaranya, metode pembelajaran atau pengenalan pola merupakan teknik 

inti dalam mendesain hidung elektronik (Hotel et al., 2017). 

Pada tahun 2003 Zampolli et al., berhasil mengembangkan E-Nose yang 

bertujuan sebagai perangkat yang dapat mengukur kuantisasi karbon monoksida 

dan nitrogen dioksida yang bercampur dengan senyawa organik yang menguap 

sehingga dapat mengendalikan konsentrasi polutan udara.  

Pada tahun 2015, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk, berhasil 

menghasilkan perangkat E-Nose portable yang dapat mendeteksi aroma tempe 

selama fermentasi dengan tujuan verifikasi profil aroma tempe terhadap 

pertumbuhan mikroorganisme. Pada tahun yang sama, penelitian E-Nose dalam 

bidang medis yang dilakukan oleh Wilson dengan judul ‘Advances in Electronic-

Nose Technologies for the Detection of Volatile Biomarker Metabolites in the 
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Human Breath’ telah berhasil menggunakan e-nose sebagai metode non-infasif  

untuk mendiagnosa penyakit pasien klinis seperti Asma, kanker, penyakit paru 

kronis, endokarditis, dll.  

Pada tahun 2015 Peng et al., mengembangkan E-Nose untuk membedakan 

enam kelompok ramuan obat China dengan teknologi modulasi suhu yang 

diintegrasikan dengan E-Nose. Pada tahun 2017 Wasilewski et al., melakukan 

penerapan cairan ionik E-Nose dikombinasikan dengan bioelektronik untuk 

meningkatkan potensi instrumen e-nose dan bioelectronic. 

Pada tahun 2007, Mulia melakukan penelitian dengan judul “Perancangan 

dan Pembuatan Aplikasi Sistem Pakar dengan Metode Backward Chaining dan 

Association Rule Analysis untuk Penyakit Gigi dan Mulut”. Sedangkan pada tahun 

2018, Raharjo melakukan penelitian yang berjudul ‘Aplikasi Sistem Pakar Berbasis 

Android Untuk Diagnosa Awal Penyakit Gigi dan Mulut Menggunakan Metode 

Forward Chaining’. Kedua penelitian tersebut berbasis software Unified Modeling 

Language yang mampu menghasilkan aplikasi yang dapat mendiagnosa masalah 

gigi dan mulut secara dini yang efektif.  Akan tetapi, aplikasi tersebut tidak mampu 

melakukan upaya preventif terhadap permasalahan gigi dan mulut, sehingga 

diperlukan metode yang lebih akurat dan memiliki sensitivitas tinggi dalam 

identifikasi serta deteksi dini penyakit gigi dan mulut. 

Perangkat sensor larik gas (E-nose) yang telah dikembangkan oleh Triyana 

(2012) serta dikembangkan oleh Lelono (2016) dalam implementasinya mampu 

mengenali berbagai pola dari gas tertentu. Hal ini tentu menjadi landasan utama 

dalam identifikasi penyakit gigi dan mulut, mengingat dalam berbagai penelitian 

yang telah ada menayatkan bahwa bau yang dihasilkan dari rongga mulut memiliki 

karakteristik tertentu dan berkaitan dengan suatu penyakit oral. 

Pada perangkat E-Nose yang telah dikembangkan oleh Hidayat (2015) 

berhasil mendeteksi berbagai macam aroma makanan yang dapat diresponkan 

dalam bentuk sinyal digital. Berdasarkan tinjauan dari penelitian sebelumnya, 

Peneliti akan melakukan penelitian dengan merancang dan mengembangkan 

perangkat Sensor larik gas (E-Nose) untuk dapat mendiagnosa Karies dari respon 
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sinyal yang didapatkan dari E-Nose dengan menggunakan metode Principal 

Component Analysis (PCA). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan sensor larik gas terhadap gas yang dihasilkan 

oleh bakteri Staphylococcus mutans dan Enterococcus faecialis? 

2. Bagaimanakah implementasi metode analisis pada E-nose dalam 

identifikasinya terhadap aroma dari bakteri Streptococcus mutans dan 

Enterococcus faecialis? 

3. Berapa nilai akurasi data yang diperoleh dalam implementasi perangkat 

E-nose pada bakteri?  

4. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan dalam E-nose dalam 

aplikasinya sebagai deteksi dini penyakit karies? 

1.3 Batasan Masalah 

Perkembangan perangkat Electronic Nose memiliki permasalahan yang 

sangat luas, sehingga diperlukan batasan masalah dari penelitian tersebut yaitu : 

1. Dilakukan dengan metode literature review 

2. Alat ini digunakan untuk mendiagnosa Karies dari aroma bakteri 

3. Bakteri yang dideteksi yaitu: 

 - Streptococcus mutans 

 - Enterococcus faecialis 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui implementasi perangkat Sensor larik gas (E-Nose) yang 

mampu mendiagnosa Karies. 

2. Mengetahui model analisis yang sesuai dengan perangkat Sensor larik gas 

(E-Nose) dalam aplikasinya pada diagnose karies gigi. 

3. Mengetahui tingkat akurasi data dalam implementasi perangkat sensor 

larik gas yang berfokus pada karies gigi  
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Membantu peneliti dalam pengembangan telaah studi perangkat sensor larik 

gas (E-Nose) yang dapat mendiagnosa penyakit Karies dari aroma bakteri dengan 

menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Memudahkan praktisi kesehatan dalam mendiagnosa penyakit Karies serta 

membantu proses diagnosis pasien secara non-infasif menggunakan perangkat 

sensor larik gas (E-Nose) yang telah disinkronkan dengan sistem pengolah data 

(aplikasi) analisis data sehingga hasil diagnosis dapat di tampilakan dalam aplikasi 

secara real-time. 
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