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ABSTRAK 

 

Daya Hambat Ekstrak Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) 

terhadap Pertumbuhan Bakteri Porphyromonas Gingivalis 

 

ABSTRAK 

Latar belakang: Periodontitis merupakan penyakit yang ditandai dengan 
perubahan patologis pada jaringan periodontal yang disebabkan oleh bakteri 
periodontopatogen dan didominasi oleh Porphyromonas gingivalis. Bakteri 
Porphyromonas gingivalis menyebabkan inflamasi pada jaringan periodontal dan 
membutuhkan terapi yang adekuat untuk mencegah terjadinya resorbsi tulang dan 
kerusakan ligamen periodontal. Prinsip utama terapi periodontitis adalah dengan 
mengontrol progresifitas penyakit melalui scaling, root planning dan pemberian 
bahan antibakteri. Kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) mengandung 
berbagai macam zat antibakteri seperti flavonoid, tanin, terpenoid, betalain, 
polifenol dan terpenoid, yang dapat membantu mengontrol progresifitas 
periodontitis dengan menghambat pertumbuhan bakteri Porphyromonas 
gingivalis.  Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melihat daya hambat ekstrak 
kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) terhadap pertumbuhan bakteri 
Porphyromonas gingivalis. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian 
experimental laboratoris dengan desain penelitian post test only control group 
design. Bakteri Porphyromonas gingivalis dikultur dalam dua petri dish berbeda. 
Paper disc yang mengandung ekstrak kulit buah naga merah dengan berbagai 
konsentrasi (100%, 50%, 25%, 12.5% and 6.25%), akuades (kontrol negatif), dan 
doxycyclin (kontrol positif) diletakkan pada petri dish dan diinkubasi selama 24 
jam. Daerah bening yang terbentuk di sekitar paper disc disebut sebagai zona 
hambat dari ekstrak kuit buah naga merah dan diukur menggunakan kaliper dalam 
satuan millimeter. Data dianalisis dengan one way ANOVA dengan SPSS versi 17. 
Hasil: Hasil penelitiann menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah naga merah dapat 
menghambat pertumbuhan bakteri Porphyromonas gingivalis pada konsentrasi 
6.25%, 12,5%, 25%, 50% dan 100%. Daya hambat terendah dihasilkan oleh 
kelompok sampel yang mengandung ekstrak 6,25%, sedangkan daya hambat 
tertinggi dihasilkan oleh kelompok sampel yang mengandung ekstrak 100%. Hasil 
uji statistik dengan one way ANOVA menunjukkan perbedaan daya hambat yang 
bermakna antar kelompok sampel. Simpulan: Ekstrak kulit buah naga merah 
dapat menghambat pertumbuhan bakteri Porphyromonas gingivalis pada 
konsentrasi 6,25%, 12,5%, 25%, 50% dan 100%. Semakin tinggi konsetrasi 
ekstrak, maka semakin besar daya hambat ekstrak kulit buah naga merah terhadap 
pertumbuhan bakteri Porphyromonas gingivalis. 
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