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PERBEDAAN EFEKTIFITAS SAPONIN, ANTRAQUINON, DAN 

FLAVONOID DALAM PASTA GIGI TERHADAP PENURUNAN JUMLAH 

STREPTOCOCCUS MUTANS 

EFECTIVITY DIFFERENCED OF SAPONIN, ANTRAQUINON, AND 

FLAVONOID IN TOOTHPASTE FOR DECREASE  OF 

STREPTOCOCCUS MUTANS 

ABSTRACT 

Backgraound. High prevalence of dental caries in children was an important 
issue. The main factor that cause dental caries were host, environtment, substrate, 
microorganisms (mainly is Streptococcus mutans), and time. Caries is started 
with the growth of dental plaque in tooth surface. Brushing teeth is the most 
effective and easy way to control dental plaque and reduce Streptococcus mutans 
colony growth. Flavonoid addition in propolis toothpaste could decrease 
Streptococcus mutans and helps inhibit caries activity. Objective.The aim of this 
study was to determine the most effective way to reduce caries activity by 
computing and comparing the number of Streptococcus mutans colony in children 
aged turning 10 years old after brushing teeth without toothpaste, brushing teeth 
with aloe toothpaste, and brushing teeth with propolis toothpaste. Method. The 
type of this research was experimental research. The samples of this research 
were 10 children turning 10 years old who have been fitted with the criteria of 
sample using random sampling techniques. There were 3 group in this study. 
Each group had 7 days and must applied on the same child. The first group had to 
brushing teeth without toothpaste. The second group had to brushing teeth with 
aloevera toothpaste. The third group had to brushing teeth with propolis 
toothpaste. There was interlude about 3 days between the second and the third 
group. Result. The result of this research shows that saponin, Antraquinon is 
contained in aloe toothpaste and flavonoids in propolis toothpaste caused 
significantly decrease some number of Streptococcus mutans colony. Conclusion. 
Brushing teeth with propolis toothpaste could reduce number of Streptococcus 
mutans colony more effectively than brushing teeth with aloe toothpaste. 

Keywords: Streptococcus mutans, saponin, antroquinon, flavonoid,  toothpaste 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karies gigi adalah salah satu infeksi kronis dalam rongga mulut, 

akumulasi plak gigi pada permukaan gigi yang merupakan etiologi primer dari 

terjadinya karies gigi (Chandrabhan, 2012). Mayoritas gigi berlubang ditemukan 

pada hampir seluruh orang indonesia. Di Indonesia, karies gigi adalah penyakit 

endemik dengan prevalensi dan derajat keparahan yang cukup tinggi. Menurut 

data dari Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2004, karies gigi merupakan   

masalah dalam kesehatan gigi dan mulut di Indonesia dengan prevalensi 90,05% 

(Anderson, 2004). Tingginya prevalensi ini dikarenakan banyak yang belum sadar 

untuk melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi sebelum terjadi peningkatan 

karies yang lebih lanjut. 

Ada beberapa faktor yang diketahui sebagai penyebab dari penyakit karies 

antara lain host (gigi), environtment, substrat, mikroorganisme, dan waktu 

(Butcher et al, 2011). Faktor pertama host, dimana host ini adalah faktor yang 

paling penting karena menyangkut dari kebiasaan anak karena tidak rajinnya 

menggosok gigi setelah makan dan meninggalkan sisa makanan menumpuk di 

sela-sela gigi serta pembersihan gigi pada rongga mulut yang kurang benar, 

menyebabkan gigi mudah mengalami demineralisasi sehingga terjadi karies. 

Faktor kedua environtment yaitu kondisi pH rongga mulut pada anak yang rendah, 

maka memungkinkan proses terjadinya karies. Salah satu komposisi cairan saliva 
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adalah ion Ca2+ dan HPO 4
2- yang berfungsi untuk remineralisasi sehingga dapat 

menggantikan ion-ion yang larut dari gigi akibat proses demineralisasi. Proses 

demineralisasi dapat terjadi karena tingkat pH saliva/rongga mulut rendah (asam) 

(Loesche, 2012).  

Faktor ketiga substrat, dimana substrat termasuk dalam makanan yang 

berkarbohidrat dan bersifat manis yang mudah melekat, menempel pada 

permukaan gigi yang biasa disebut sebagai debris (Megananda et al, 2009). Zat 

gula atau refine carbohydrate yang merupakan pemicu berkembangbiaknya 

mikroorganisme rongga mulut (Schmid et al, 1992). Faktor keempat 

mikroorganisme, dimana pada penelitian Robert Kubina tahun 2013 tentang uji 

saliva menjelaskan bahwa terbentuknya karies didominasi oleh jumlah koloni 

Streptococcus mutans dan  Lactobacillus yang mampu membentuk asam dari 

karbohidrat dan dapat menempel pada permukaan gigi karena kemampuannya 

membuat polisakarida ekstrasel.  

Polisakarida ekstraseluler terdiri dari polimer glukosa yang menyebabkan 

matriks plak mempunyai konsistensi seperti gelatin, akibatnya bakteri terbantu 

untuk melekat pada gigi serta saling melekat satu sama lain (Fani, 2007). Faktor 

kelima waktu, dimana berkembang biaknya bakteri kariogenik dalam rongga 

mulut yang menempel pada permukaan gigi dalam waktu lama mampu mengubah 

kondisi pH rongga mulut menjadi asam dan menyebabkan demineralisasi enamel 

yang berlanjut menjadi karies. 

Banyak cara untuk menghambat pertumbuhan koloni Streptococcus 

mutans diantaranya dengan cara pemanfaatan tanaman herbal salah satunya adalah 
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lidah buaya. Lidah buaya diketahui sangat efektif membunuh bakteri penyebab 

infeksi. Gel pada daging lidah buaya (Aloe barbadensis Miller) mengandung 

acemannan yang mengatasi inflamasi (Ndhlala, 2009). Selain itu, getah atau lateks 

dari kulit lidah buaya mengandung komplek antraquinon antara lain aloe emodin, 

aloin, barbaloin yang berfungsi sebagai senyawa antibakteri.  

Pada penelitian laboratoris sebelumnya oleh Sato (2004) membuktikan 

bahwa pasta gigi lidah buaya efektif dapat mengurangi kontaminasi bakteri 

Streptococcus mutans. Lidah buaya mengandung senyawa komplek antraquinon 

antara lain aloe emodin, aloin, barbaloin yang berfungsi sebagai senyawa 

antibakteri. Selain itu terkandung juga zat saponin sebanyak 3% yang bersifat 

antiseptik (Reynolds, 1999). Senyawa antraquinon dapat menyebabkan protein 

bakteri menjadi inaktif dan kehilangan fungsinya. Sedangkan saponin dapat 

melarutkan lipid pada membran sel bakteri (lipoprotein), akibatnya dapat 

menurunkan tegangan permukaan lipid, permeabilitas sel berubah, fungsi sel 

bakteri menjadi tidak normal, dan sel bakteri lisis dan mati (Taiwo, 2005). 

Selain lidah buaya, jenis lain yaitu propolis juga merupakan produk lebah 

resin yang telah terbukti dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme rongga 

mulut dan aktivitas bakteri oleh enzim Glucosyltransferase (GTFs). Flavonoid 

berperan sebagai inhibitor yang poten dalam aktivitas enzim GTF dalam larutan, 

5,7 trihydroxyflavone adalah inhibitor yang paling efektif pada enzim GTFs. 

Glucosyltransferase enzyme yang dihasilkan oleh Streptococcus mutans telah 

diakui sebagai faktor virulensi dalam patogenesis karies gigi (Tanzer et al, 1995; 

Yamashita et al, 1995). Pada enzim GTF berperan dalam katalisis pembentukan α-

linked glukan baik secara larut maupun tidak larut dari sukrosa yang nantinya akan 
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memberikan kontribusi secara signifikan terhadap komposisi matriks plak gigi 

polisakarida (Park et al, 1998). 

Beberapa kandungan propolis yang telah diidentifikasi adalah flavonoid, 

Asam Fenolat, Caffeic acid Phenylesthylester. Flavonoid merupakan kandungan 

utama propolis diketahui dari penelitian Duarte et al, 2003 memiliki aktivitas 

melawan mikroorganisme oral. Propolis merupakan bahan antimikroba alami yang 

ditambahkan dalam pasta gigi untuk menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan plak. Propolis tidak hanya menekan pertumbuhan bakteri plak, 

tetapi juga berpotensi dalam menunjang keberhasilan perawatan penyakit 

periodontal karena propolis juga diketahui dapat meningkatkan sistem imun tubuh 

sehingga dapat mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak atau luka, seperti 

pada perdarahan gusi, luka pasca operasi, atau penyembuhan pasca perawatan 

periodontal (Mirzoeva et al, 1997). 

Beberapa penelitian sebelumnya diantaranya oleh Trusheva et al, 2007 

menjelaskan tentang uji keefektifitas pasta lidah buaya, pasta propolis hanya 

dilakukan melalui penelitian in vitro dengan memberi perlakuan pada bakteri 

kariogenik dengan cara kultur bakteri pada saliva kemudian dilakukan uji 

konsentrasi daya hambat bakteri rongga mulut pada suatu media laboratoris. Akan 

tetapi, efektifitas kedua pasta tersebut belum pernah diujikan secara in vivo. Hal 

ini menginspirasi peneliti untuk meneliti tentang perbedaan daya tumbuh jumlah 

koloni Streptococcus mutans setelah pemakaian menyikat gigi dengan pasta lidah 

buaya dan pasta propolis. Diharapkan pada penelitian ini, dapat membuktikan  

keefektifitas pasta gigi mana yang lebih berperan dalam daya tumbuh koloni 

Streptococcus mutans.  
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1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang tersebut adalah 

“apakah saponin, antraquinon dan flavonoid efektif dalam menurunkan jumlah 

koloni Streptococcus mutans pada individu sebelum dan setelah menggunakan 

pasta gigi aloe vera maupun pasta gigi propolis?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa 

kandungan saponin, antraquinon dan flavonoid pada pasta gigi propolis dapat 

menurunkan jumlah koloni Streptococcus mutans pada sampel perlakuan 

dibandingkan dengan pasta gigi aloe vera. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritik 

1. Mengetahui tingkat efektifitas kandungan saponin, antraquinon dan 

flavonoid dalam menurunkan jumlah koloni Streptococcus mutans dalam 

rongga mulut. 

2. Mengetahui perbedaan yang signifikan baik pada saponin, antraquinon dan 

flavonoid dalam menurunkan jumlah koloni Streptococcus mutans dalam 

rongga mulut 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai pengembangan inovasi baru dalam mengembangkan produk pasta 

gigi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Koloni Streptococcus mutans  

2.1.1 Pengertian Koloni Streptococcus mutans 

 Koloni Streptococcus mutans merupakan kumpulan bakteri  gram positif, 

bersifat non motil (tidak bergerak), bakteri anaerob fakultatif. Memiliki bentuk 

kokus yang berbentuk bulat atau bulat telur, tidak berspora, tidak berkapsul dan 

tersusun berderet. Bakteri ini tumbuh secara optimal pada suhu sekitar 180-400 

Celsius. Streptococcus mutans biasanya ditemukan pada rongga gigi manusia 

yang luka dan menjadi bakteri yang paling kondusif menyebabkan karies pada 

enamel gigi. Streptococcus mutans ini bersifat asidogenik yaitu menghasilkan 

asam, asidodurik, mampu tinggal pada lingkungan asam, dan menghasilkan suatu 

polisakarida yang lengket disebut dextran. Oleh karena kemampuan ini,  

Streptococcus mutans bisa menyebabkan perlekatan dengan bakteri lain dan 

mendukung bakteri lain menuju ke enamel gigi, terjadinya pertumbuhan  bakteri 

asidodurik yang lainnya, dan asam yang mampu melarutkan enamel gigi (Butcher 

et al, 2011). Dibawah ini adalah taksonomi dari Streptococcus mutans 

berdasarkan klasifikasinya yaitu : 

Kingdom : Eubacteria 

Filum    : Firmicutes  

Class      :  Coccus 
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Ordo      :  Lactobacillus  

Family   :  Streptococcaceae  

Genus    :  Streptococcus  

Species   : Streptococcus mutans  

Nama binominal : Streptococcus mutans 

(Cappucino et al, 2001) 

 

Gambar 2.1 Streptococcus mutans (Clarke, 1994) 

Ada empat hal utama yang berpengaruh pada karies yaitu permukaan 

gigi, bakteri kariogenik (penyebab karies), karbohidrat yang difermentasikan, dan 

waktu. Bakteri plak memproduksi enzim yang turut berperan pada penyakit 

periodontal. Enzim tersebut antara lain kolagenase, hialuronidase, gelatinase, 

aminopeptidase, pospolifase, dan fosfatase basa dan asam. Bakteri gram negatif 

subgingiva menggunakan protein sebagai nutrisi mereka dan memiliki enzim 

proteolitik untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino agar dapat 

diabsorbsi. Sejumlah patogen periodontal ditunjukkan mampu memproduksi 
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protease yang mampu mendegradasi struktur protein dan jaringan periodontal 

yang terlibat dalam reaksi imun dan inflamasi pada periodontitis kronis (Hadidjah, 

1995). 

Streptococcus mutans mempunyai kemampuan untuk melekat dan 

berkolonisasi pada jaringan mulut, karena Streptococcus mutans mempunyai 

berbagai polimer permukaan sel sebagai bahan antigen yang dikenal sebagai 

antigen B, 1/I1, IF, Pac, SR, P1. Antigen tersebut berperan sebagai adhesin yang 

memiliki reseptor pada salah satu komponen saliva yang dikenal sebagai reseptor 

adhesin sehingga terjadi interaksi antara bakteri dengan saliva yang dapat 

membentuk lapisan biofilm di permukaan gigi atau bahan restorasi sehingga 

menghantar terjadinya proses kolonisasi. Bakteri Streptococcus mutans dapat 

berikatan dan beragregasi dengan berbagai molekul saliva seperti sIgA, B2, 

mikroglobulin, histidin yang kaya akan polipeptida, glikoprotein 60 kD dan 

glikoprotein dengan berat molekul tinggi (Kilian, 1994). 

Penyakit yang disebabkan adalah karies gigi, beberapa hal yang 

menyebabkan karies gigi bertambah parah adalah seperti gula, saliva, dan juga 

bakteri pendukungnya. Setelah memakan sesuatu yang mengandung gula 

(terutama sukrosa) dan setelah beberapa menit penyikatan gigi dilakukan, 

glikoprotein yang lengket (kombinasi molekul protein dan karbohidrat) akan 

bertahan pada gigi untuk mulai terjadinya pembentukan plak pada gigi. Pada 

waktu yang bersamaan berjuta-juta bakteri yang dikenal sebagai Streptococcus 

mutans juga bertahan pada glycoprotein itu. Walaupun, banyak bakteri lain yang 
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juga melekat, hanya  Streptococcus mutans  yang dapat menyebabkan rongga atau 

lubang pada gigi (Samaranayake, 2002). 

Pada langkah selanjutnya, bakteri menggunakan fruktosa dalam suatu 

metabolisme glikolisis untuk memperoleh energi. Hasil akhir dari glikolisis di 

bawah kondisi-kondisi anaerob adalah asam laktat. Asam laktat ini menciptakan 

kadar keasaman yang ekstra untuk menurunkan pH yang sejumlah tertentu 

menghancurkan zat kapur fosfat di dalam enamel gigi mendorong ke arah 

pembentukan suatu rongga atau lubang.  

Streptococcus mutans ini yang mempunyai suatu enzim yang disebut 

glucosyltransferase di atas permukaannya yang  dapat  menyebabkan polimerisasi 

glukosa pada sukrosa dengan pelepasan dari  fruktosa, sehingga dapat mensintesa 

molekul glukosa yang memiliki berat molekul yang tinggi yang terdiri dari ikatan 

glukosa alfa (1-6) dan alfa (1-3). Pembentukan alfa (1-3)  ini sangat lengket, 

sehingga tidak larut dalam air (Koo et al, 2000). Hal ini dimanfaatkan oleh bakteri 

Streptococcus mutans untuk berkembang dan membentuk plak pada gigi. Enzim 

yang sama melanjutkan untuk menambahkan banyak molekul glukosa ke satu 

sama lain untuk membentuk dekstran yang mana memiliki struktur sangat mirip 

dengan amylose. Dekstran bersama dengan bakteri melekat dengan erat pada gigi 

enamel dan menuju ke pembentukan  plak pada gigi. 

Streptococcus mutans pada plak memetabolisme sukrosa menjadi asam 

lebih cepat daripada bakteri lain di dalam agregasi. Koloni Streptococcus mutans 

ditutupi oleh glukan atau dekstran yang dapat mengurangi perlindungan dan 

aktifitas antibakteri pada saliva terhadap plak gigi. Plak dapat menghambat difusi 
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asam ke saliva dan sebagai hasil konsentrasi asam menjadi tinggi di permukaan 

enamel. Hal ini akan membuat produksi asam meningkat dan kondisi rongga 

mulut menjadi asam sehingga memicu demineralisasi gigi terus berlanjut yang 

merupakan proses dari awal terjadinya karies (Loesche, 2012).  

2.2 Lidah Buaya (Aloe vera) 

Lidah buaya atau yang biasa disebut Aloe barbadensis Milleer merupakan 

sejenis tanaman berduri yang berasal dari daerah kering di benua Afrika. Tanaman 

Lidah Buaya ini telah dikenal dan digunakan sejak ribuan tahun yang lalu karena 

khasiat dan manfaatnya yang luar biasa. Pada beberapa negara, lidah buaya 

dikenal dengan nama: lidah buaya (Indonesia), Crocodiles tongues (Inggris); 

Jadam (Malaysia), Salvila (Spanyol), Lu hui (Cina). Lidah buaya dikenal sebagai 

obat herbal yang banyak digunakan untuk kesehatan dan gigi. Lidah buaya (Aloe 

barbadensis Miller) terdiri dari dua lapisan bagian yang berbeda, yang masing-

masing menghasilkan bahan dengan komposisi yang berbeda dan memiliki sifat 

terapeutik. Jaringan parenkim terbentuk pada bagian dalam dari daun lidah buaya, 

menghasilkan gel atau lendir, suatu bahan yang jelas, lapisan yang tipis, bentukan 

seperti jelly (Pandey, 2010).  

2.2.1 Taksonomi 

Spesies  : Aloe vera L. 

Genus    : Aloe (Backer, Bakhuizen, 1968) 

Divisio     : Magnoliophyta 

Class       : Liliopsida 
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Sub Class : Liliidae 

Ordo     : Liliales 

Family     : Aloeaceae (Arthur C., 1981)  

2.2.2 Uraian Tanaman Lidah Buaya 

Lidah buaya merupakan tanaman dengan daun yang agak runcing 

berbentuk taji, tebal, getas, tepinya bergerigi atau berduri kecil, permukaan 

berbintik-bintik, panjang 15-36 cm, lebar 2-6 cm, bunga bertangkai yang 

panjangnya 60-90 cm. Berbatang pendek, tidak kelihatan karena tertutup oleh 

daun-daun yang rapat dan sebagian terbenam dalam tanah. Melalui batang ini, 

akan muncul tunas-tunas yang selanjutnya menjadikan anakan lidah buaya. Lidah 

buaya yang bertangkai panjang juga muncul dari batang melalui celah-celah atau 

ketiak daun. Daun tanaman lidah buaya berbentuk pita dengan helaian yang 

memanjang, berdaging tebal, berwarna hijau, bersifat sukulen (banyak 

mengandung air) dan banyak mengandung getah atau lendir (gel) sebagai bahan 

baku obat. Tanaman lidah buaya tahan terhadap kekeringan karena di dalam 

daunnya banyak tersimpan cadangan air yang dapat dimanfaatkan pada waktu 

kekeringan. Bentuk daunnya menyerupai pedang dengan ujung meruncing, 

permukaan daun dilapisi lilin, dengan duri lunak pada tepinya. Panjang daun dapat 

mencapai 50-75 cm, dengan berat 0,5 kg-1 kg, daun melingkar rapat di sekeliling 

batang bersaf-saf. Akar  tanaman lidah buaya berupa akar serabut yang pendek 

dan berada di permukaan tanah dengan panjang akar berkisar antara 50 – 100 cm 

(Yamaguchi, 1998). 
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Gambar 2.2 Aloe vera 

 

2.2.3  Komposisi Kimiawi dan Manfaat Pasta Aloe vera 

 Lidah buaya (Aloe barbadensis Milleer) mengandung banyak gizi yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Komponennya dengan bentuk gel yang sebagian besar 

adalah air mencapai 99.5% jumlah total, serta dengan total padatan terlarut hanya 

0,49 %, lemak 0,067 %, karbohidrat 0,043 %, protein 0,038 %, vitamin (B1, B2, 

B6, B12, asam folat) 0,49 %, vitamin C 3,476 mg. Gel pada daging lidah buaya 

(Aloe barbadensis Miller) mengandung acemannan yang mengatasi inflamasi 

(Ndhlala, 2009). Selain itu, getah atau lateks dari kulit lidah buaya (Aloe 

barbadensis Miller) mengandung komplek antraquinon antara lain aloe emodin, 

aloin, barbaloin yang berfungsi sebagai senyawa antibakteri, menstimulasi efek 

laksatif. Selain itu terkandung juga zat saponin yang bersifat antiseptik (Fine et al, 

2000). Senyawa antraquinon dapat menyebabkan protein bakteri menjadi inaktif 

dan kehilangan fungsinya. Sedangkan saponin dapat melarutkan lipid pada 

membran sel bakteri (lipoprotein), akibatnya dapat menurunkan tegangan 

permukaan lipid, permeabilitas sel berubah, fungsi sel bakteri menjadi tidak 

normal, dan sel bakteri lisis dan mati (Franklin, Snow, 2005). 
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Pasta lidah buaya memilki fungsi yang sama dengan pasta gigi pada 

umumnya yaitu menghilangkan bakteri penyebab bau mulut atau penyakit dalam 

mulut. Pasta lidah buaya mempunyai kemampuan sebagai antibakteri dan tidak 

bersifat abrasif pada gigi, gingiva dan merupakan alternatif bagi orang-orang 

dengan gigi sensitif atau peradangan pada gusi (George, 2009). Lidah  buaya  

dalam  pasta  gigi  herbal  bermanfaat  sebagai  anti  inflamasi,  anti jamur, anti 

bakteri, dan membantu proses regenerasi sel. Lidah buaya juga mengandung 

aloectin  B,  yaitu  suatu  zat  yang  terdapat  juga  dalam  daun  Eucalyptus  yang  

dapat memberikan aroma menthol dan sensasi segar dalam pasta gigi herbal 

(Wahyono, 2006). 

Aloe vera mengandung berbagai macam zat seperti lemak, karbohidrat, 

protein, vitamin (B1,B2,B6,B12, asam folat), vitamin C, antraquinon, acemannan, 

saponin. Dimana bahan-bahan dari isi kandungan aloevera tersebut tidak bereaksi 

dengan bahan pasta gigi (lupeol, salicylic acid, urea nitrogen, cinnamonic acid, 

fenol dan sulfur, kalsium karbonat, carboxyl methyl cellulosa, natrium lauril 

sulfat, gliserin, oleum mentha piperta) (Vinay, 2012). Dipasaran banyak terdapat 

produk pasta gigi  dimana zat aktifnya mengandung ekstrak lidah buaya. Ini 

membuktikan bahwa zat aktif tersebut aman dan tidak bereaksi terhadap bahan 

dasar pembuat pasta gigi aloe vera. 

Kegunaan lidah buaya di bidang kedokteran gigi adalah (Vinay, 2012): 

1. Mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi rasa sakit akibat 

tindakan bedah periodontal ataupun trauma karena sikat gigi, pasta gigi 
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abrasif, makanan yang keras, dental floss, ataupun karena tusuk gigi dan 

juga pada luka bakar. 

2. Pada lokasi ekstraksi gigi memberikan respon yang lebih nyaman dan dry 

socket tidak berkembang lebih lanjut. 

3. Kandungan acemannan pada gel lidah lidah buaya dapat mempercepat 

penyembuhan lesi akut misalnya pada lesi virus herpes, aphtous ulcer, 

sariawan, abses gingiva, dan bibir pecah-pecah pada sudut mulut. 

4. Mengurangi lesi-lesi penyakit mulut kronis seperti oral lichen planus dan  

benign pemphigus bahkan masalah gusi yang berhubungan dengan AIDS 

dan leukemia  

6. Dapat mengurangi kontaminasi bakteri dan mengurangi inflamasi pada 

pasien denture stomatitis. 

2.2.4 Mekanisme Pasta Lidah Buaya Menghambat Streptococcus mutans 

Senyawa antraquinon pada lidah buaya menghambat enzim 

Glucosyltransferase yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus mutans, akibatnya 

protein bakteri menjadi inaktif dan kehilangan fungsinya. Kandungan saponin 

didalamnya dapat melarutkan lipid pada membran sel bakteri sampai terjadi 

penurunan tegangan lipid. Akibatnya permeabilitas sel membran bakteri menurun, 

menyebabkan kemampuan sel bakteri menjadi abnormal dan bakteri lisis. Dengan 

demikian, pasta lidah buaya dapat menghambat pertumbuhan Streptococcus 

mutans. 
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2.3 Propolis  

Propolis berasal dari bahasa Yunani yaitu pro yang berarti di depan atau 

sebelum dan polis yang berarti kota. Istilah ini menggambarkan propolis sebagai 

pelindung sarang lebah dari hal-hal di luar sarang agar supaya sarang dan isinya 

yang mengandung koloni larva lebah madu terlindungi dari bahaya dan senantiasa 

bersih steril dengan tujuan agar telur dapat menetas dan berkembang dengan 

sempurna (Steinberg et al, 1996). 

Propolis adalah substansi berbentuk kental dan lengket seperti lem yang 

dihasilkan oleh lebah dari olahan zat resin tanaman dengan zat lilin (wax) lebah. 

Propolis terpilih sebagai bahan baku pasta gigi karena kemampuannya 

menghambat enzim Glucosyltransferase yang dihasilkan Streptococcus mutans.   

2.3.1 Komposisi Kimiawi dan Manfaat Propolis 

Propolis diketahui kaya akan vitamin, terutama vitamin B kompleks. Juga 

mengandung vitamin C, E, dan biotin, mineral (kalsium, zat besi, zink, copper, 

chrome silizium, vanadium dan mangan), karbohidrat, serta asam amino essensial 

dan enzim bioflavonoid (vitamin P). Bioflavonoid merupakan zat yang paling 

penting, terdapat dalam jumlah banyak pada propolis dibandingkan dengan 

produk lain seperti madu. Zat inilah yang bermanfaat sebagai antibiotik natural 

terkuat, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, meredakan peradangan, 

mengikat zat racun yang masuk ke dalam tubuh dan memperkuat sistem imunitas 

tubuh (Trusheva et al, 2007). 
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Gambar 2.3 Propolis  

 

Komponen utama dari propolis adalah flavonoid dan asam fenolat, 

termasuk Caffeic Acid Phenylesthylester (CAPE) yang  kandungannya mencapai 

50% dari seluruh komposisi. Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol 

alam yang terbesar dan hampir terdapat pada jenis tumbuhan, mempunyai banyak 

pigmen yang paling umum dan terdapat pada semua tumbuhan (Takarada et al,  

2004). 

Propolis mengandung berbagai macam zat seperti flavonoid, asam fenolat, 

vitamin C, E, dan biotin, mineral (kalsium, zat besi, zink, copper, chrome silizium, 

vanadium dan mangan), serta asam amino essensial dan enzim bioflavonoid 

(vitamin P). Dimana bahan-bahan dari isi kandungan propolis tersebut tidak 

bereaksi dengan bahan pasta gigi (kalsium karbonat, carboxyl methyl cellulosa, 

natrium lauril sulfat, gliserin, oleum mentha piperta). Dipasaran banyak terdapat 

produk pasta gigi  dimana zat aktifnya mengandung ekstrak propolis. Ini 

membuktikan bahwa zat aktif tersebut aman dan tidak bereaksi terhadap bahan 

dasar pembuat pasta gigi propolis. 
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Jenis flavonoid yang terpenting dalam propolis adalah pinocembrin dan 

galangin. Kandungan kimia flavonoid dalam propolis sedikit berbeda dengan 

flavonoid dari bunga karena adanya suatu proses yang dilakukan oleh lebah. 

Kandungan flavonoid dalam propolis bervariasi sekitar 10%-20%. Kandungan 

tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan kandungan flavonoid dalam 

produk lebah lain (Lee et al, 2004). 

Penggunaan propolis sebagai bahan alami untuk kesehatan, masih terus 

menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Inovasi tersebut diantaranya adalah 

penggunaan propolis dalam pasta gigi. Dengan adanya propolis, pasta gigi ini 

aktif dalam melindungi gigi dari bakteri, virus, dan jamur. Kecepatan kerja dan 

aktivitas dari propolis dalam bereaksi menahan serangan kuman, ini merupakan 

keunggulan dari propolis dibandingkan dengan bahan alami serupa lainnya 

(Mirzoeva et al, 1997).  

Kegunaan propolis yang telah diketahui dari penelitian para ilmuwan 

biologi antara lain (Sforcin, 2007): 

1. Antivirus dan antibakteri 

2. Antiparasit aktif dalam melawan Giardia sp. dan Trichomonas sp. 

3. Antiradang untuk membantu menyembuhkan dan regenerasi sel-sel gigi 

4. Antioksidan aktif mencegah efek radikal bebas dari makanan 

5. Antitumor dan perlindungan terhadap zat karsinogenik dalam makanan 
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6. Meningkatkan imunitas gigi dan mengaktifkan produksi antibodi untuk 

luka dan radang pada Aggregatibacter Actinomycetemcomitans 

2.3.2 Mekanisme Pasta Propolis Menghambat Streptococcus mutans 

Komponen senyawa kimia propolis mempunyai kemampuan daya hambat 

aktivitas enzim Glucosyltransferase yang dihasilkan dari bakteri Streptococcus 

mutans. Daya hambat paling aktif pada aktivitas Glucosyltransferase adalah 

flavanols dan flavones yang merupakan komponen aktif di dalam flavonoid. 

Flavonoid menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans dengan cara bereaksi 

dengan sel protein Streptococcus mutans sehingga terjadi denaturasi protein. 

Adanya koagulasi protein pada dinding sel Streptococcus mutans menyebabkan 

tidak berfungsinya membran sel bakteri dan terjadi peningkatan tekanan osmotik 

di dalam sel. Dengan demikian, terjadi kerusakan pada dinding sel dan 

menyebabkan sel bakteri Streptococcus mutans lisis dan mati (Muarray, 2002). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual  
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3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual 

Koloni Streptococcus mutans memiliki enzim Glucosyltransferase yang 

dapat membentuk polisakarida ekstra sel dan terjadi perlekatan bersama dengan 

dextran yang membantu  perlekatan bakteri pada permukaan gigi dan terjadi 

pembentukan plak. Pembentukan plak ini dapat dicegah dengan pemberian pasta 

lidah buaya dan pasta propolis. Kedua pasta ini memiliki kemampuan antibakteri 

dan antivirus. Senyawa antraquinon pada lidah buaya menghambat enzim 

Glucosyltransferase, akibatnya protein bakteri menjadi inaktif dan kehilangan 

fungsinya. Kandungan saponin didalamnya dapat melarutkan lipid pada membran 

sel bakteri sampai terjadi penurunan tegangan lipid. Akibatnya permeabilitas sel 

membran bakteri menurun, menyebabkan kemampuan sel bakteri menjadi 

abnormal dan bakteri lisis dan terhambat sehingga terjadi penurunan bakteri. 

Sedangkan pada pasta gigi propolis, kandungan yang sangat penting adalah 

flavonoid yang berperan sebagai antibiotik natural terkuat. Flavonoid merupakan 

inhibitor yang poten dalam aktifitas enzim GTFs, efektif menghambat 

pertumbuhan dari koloni Streptococcus mutans dengan cara bereaksi dengan sel 

protein Streptococcus mutans sehingga terjadi peningkatan osmotik di dalam sel. 

Adanya koagulasi protein pada dinding sel Streptococcus mutans tersebut 

menyebabkan menurunnya fungsi membran sel bakteri dan denaturasi protein 

membran sel. Sehingga, terjadi kerusakan sel dan mengakibatkan bakteri lisis 

yang mengakibatkan jumlah koloni Streptococcus mutans menurun. 
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3.3 Hipotesis Penelitian 

Kandungan flavonoid pada pasta gigi propolis lebih banyak menurunkan 

jumlah koloni Streptococcus mutans pada sampel perlakuan dibandingkan 

kandungan saponin, antraquinon pada pasta gigi aloe vera. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN  

4.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimental laboratoris. 

4.2 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian Pre and Post Test Only 

Control Group Design. 

4.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dan subyek penelitian adalah anak-anak dengan rentang usia 8-11 

tahun di SDN Kapasan 3 No.145 di Surabaya. Sampel pada penelitian ini adalah 

pada anak-anak masuk usia 10 tahun yang memenuhi kriteria sebagai sampel. 

4.4 Besar Sampel 

 Sampel penelitian ditentukan dari populasi yang memenuhi kriteria 

populasi yang diambil secara random sampling (randomisasi). Pada penelitian ini, 

besar sampel minimal yang harus diteliti adalah 8 sampel. Besar sampel 

ditentukan berdasarkan rumus Federer yaitu: 

  (t-1)(r-1) ≥ 15 

Keterangan :   

t  : perlakuan 

r : replikasi  

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN EFEKTIFITAS SAPONIN, 
...

DEZY PUTRI WIJAYANI



4.5 Kriteria Sampel  

Kriteria sampel yang dilakukan pada penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Masuk usia 10 tahun (10 tahun ke atas, dibawah usia 11 tahun). 

2. Skor karies rendah menurut WHO: DMF/def-T 1,2 - 2,6 

3. Sehat jasmani dan rohani. 

4. Tidak dibedakan jenis kelamin. 

5. Tidak sedang melakukan terapi obat-obatan. 

6. Tidak sedang menggunakan peranti ortodonti cekat maupun lepasan. 

4.6 Identifikasi Variabel 

4.6.1 Variabel bebas  

Koloni S. mutans dalam plak  

4.6.2 Variabel terikat   

Kandungan saponin, antraquinon, dan flavonoid dalam pasta gigi 

4.6.3 Variabel terkendali 

Banyaknya pasta gigi lidah buaya maupun pasta gigi propolis yang 

digunakan untuk menyikat gigi. 

4.7 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

1. Saponin bersifat sebagai antiseptik yang juga berperan dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans 
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2. Antraquinon bersifat sebagai antibakteri yang berperan dalam penurunan 

tegangan permukaan lipid membran sel bakteri sehingga sel bakteri lisis, 

akibatnya mampu menghambat pertumbuhan dari bakteri S.mutans dalam 

rongga mulut 

3. Flavonoid bersifat sebagai antibakteri yang berperan dalam proses 

denaturasi protein membran sel bakteri, peningkatan tekanan osmotik dari 

sel bakteri yang menyebabkan lisisnya bakteri sehingga pertumbuhan dari 

bakteri S.mutans terhambat dan berkurang 

4. Banyaknya jumlah koloni Streptococcus mutans dalam plak. 

Streptococcus mutans merupakan bakteri yang merupakan penyebab awal 

karies gigi. Streptococcus mutans dalam penelitian ini diisolasi dari plak, 

karena penghitungan bakteri melalui plak akan mendapat hasil yang lebih 

signifikan dibandingkan dengan saliva. Kemudian ditanam dalam media 

TYC, dan dihitung jumlah koloninya  

5. Plak gigi terbentuk dari kombinasi bakteri yang ada pada matriks protein 

saliva dan produk bakteri yang tumpang tindih di dalam lapisan pelikel. 

6. Usia anak dalam penelitian ini adalah masuk usia 10 tahun. Pada usia 10 

tahun ini tingkat rasa tanggung jawab anak meningkat, anak sudah 

kooperatif, memiliki reflek menelan yang baik, sudah diperkenalkan 

dengan sikat dan pasta gigi untuk anak dengan karies atau dengan resiko 

karies. 

4.8  Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Laboratorium Ilmu Bahan Alam dan Fitokimia Fakultas Farmasi 

Universitas Airlangga bulan April-Juni 2013 
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2. Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Airlangga bulan Juni-September 2013 

3. UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi Pasuruan-

Malang bulan April 2013 

4. SDN Kapasan 3 No.145 di Surabaya bulan Juli-September 2013 

4.9 Alat dan Bahan 

4.9.1 Alat Penelitian 

1. Sikat gigi   5. Glass spreader 

2. Kaca mulut   6. Gas pack 

3. Eskavator   7. Oase 

4. Rak tabung   8. Brander spiritus  9. Inkubator  

10. Tabung reaksi 5 cc Brain Heart Infusion Broth (BHIB) 

11. Media TYC (Trypticase Yeast-Extract Cystine) untuk menumbuhkan 

kuman S.mutans 

12. Mortal dan pastel 

13. sudep (untuk meracik) 

14. timbangan 

Alat yang digunakan untuk pembuatan ekstrak yaitu: 

1. Etanol meter   8. Rotavaporator 

2. Timbangan ukur   9. labu hisap  

3. Labu Erlenmeyer   10. Water bath 

4. Corong Buchner  11. Vacum pump 

5. Kertas saring   12. Beacker glass 
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6. Labu evaporator   13. Blender 

7. Labu penampung   

4.9.2 Bahan Penelitian  

 a. Sediaan ekstrak lidah buaya  25 mg/g = 0,025 g x 50 = 1,25 g 

b. Sediaan ekstrak propolis   25 mg/g = 0,025 g x 50 = 1,25 g 

 c. Plak subyek sebagai sampel penelitian 

 d. Etanol 70 % 

 e. CaCo3         70% x 25 g = 17,5 g x 2  = 35 g 

 f. Gliserin        10% x 25 g = 2,5 g x 2 = 5 g 

 g. CMC Na (Carboxyl methyl cellulosa)   0,5 % x 25 g = 0,125 x 2 = 0,25 g 

 h. Na laurylsulphate       5 % x 25 = 1,25 g x 2 = 2,5 g 

 i. Oleum mentha piperta   4 tetes 

 j. Aquadest     2 cc 

ad 25 g x 2 = 50 g (pasta gigi yang dibutuhkan) 

4.10   Cara kerja 

4.10.1 Pembuatan Ekstrak Lidah Buaya 

a. Proses Ekstraksi 

Lidah buaya dikupas kemudian diambil daging dan lendirnya lalu 

dimasukkan dalam wadah. Haluskan dengan blender sampai halus. 
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Timbang lidah buaya yang sudah dihaluskan (sampel kental). Kemudian 

masukkan sampel kental ke dalam labu Erlenmeyer. Rendam dengan 

etanol 96% lalu diukur dengan etanol meter. Setelah didapatkan etanol 

70%,  diamkan sehari semalam sampai mengendap. Perendaman dengan 

70% etanol dilakukan  selama 1x24 jam (sehari 1x penyaringan). 

Penyaringan dilakukan dengan menggunakan corong buchner dan labu 

hisap sampai hasil akhir didapatkan ekstrak cair. 

b. Proses evaporasi 

Setelah mendapatkan ekstrak cair, kemudian dimasukkan kedalam labu 

hisap kemudian di rotavapor  sampai mendapatkan ekstrak pekat. Isi water 

bath dengan air sampai penuh (atur sampai 50o C). Tunggu sampai aliran 

etanol berhenti menetes pada labu penampung (±1,5 sampai 2 jam). 

Masukkan hasil ekstraksi dalam botol kaca gelap. Simpan dalam freezer.  

 

Gambar 4.2 Ekstrak Aloe vera 

 

4.10.2 Pembuatan Pasta Gigi Aloe  

1.  Timbang CaCo3 35 g, gerus hingga halus 
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2. Timbang Gliserin 5 g ditambah dengan CaCo3 yang sudah dihaluskan, 

kemudian campur dan aduk sampai homogen 

3. Timbang CMC Na 0,25 g ditambah dengan gliserin dan CaCo3 tadi, 

kemudian campur dan aduk sampai homogen 

4. Timbang Na laurylsulphate 2,5 g ditambah dengan CMC Na 0,25 g 

ditambah dengan gliserin dan CaCo3, kemudian campur dan aduk 

hingga homogen 

5. Timbang ekstrak lidah buaya 1,25 g ditambah dengan Na laurylsulphate 

2,5 g dan CMC Na 0,25 g ditambah dengan gliserin dan CaCo3, 

kemudian campur dan aduk hingga homogen 

6. Kemudian dihitung dari keseluruhan berat gram (ad 25 gram x 2 = 50 g 

dikurangi 48) didapatkan aquadest yang dibutuhkan 2 cc 

7. Tambahkan olium  mentha piperta 4 tetes (sedikit demi sedikit) 

8. Tuang adonan pasta ke dalam kemasan pasta gigi sesuai kebutuhan  

4.10.3 Pembuatan Ekstrak Propolis 

a. Proses ekstraksi 

Propolis ditimbang sesuai yang dibutuhkan (sampel pekat menggumpal). 

Masukkan propolis ke dalam beacker glass ukuran 1000 ml. Untuk 

mendapatkan etanol 70%, maka etanol 96% ditambah air sampai menjadi 

etanol 70%. Setelah itu, diamkan sehari semalam sampai mengendap. 

Kemudian perendaman dengan 70% etanol dilakukan  selama 3x24 jam 
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(sehari dilakukan 1x penyaringan, sehingga butuh penyaringan sebanyak 3 

kali). Penyaringan dilakukan dengan menggunakan corong buchner dan 

labu hisap sampai hasil akhir didapatkan ekstrak cair. 

b. Proses evaporasi 

Ekstrak cair dimasukkan kedalam labu hisap kemudian di rotavapor 

sampai mendapatkan ekstrak pekat. Isi water bath dengan air sampai 

penuh (atur sampai 50o C). Tunggu sampai aliran etanol berhenti menetes 

pada labu penampung (±1,5 sampai 2 jam). Masukkan hasil ekstraksi 

dalam botol kaca gelap. Simpan dalam freezer.  

 

Gambar 4.2 Ekstrak propolis 

 

4.10.4 Pembuatan Pasta Gigi Propolis 

1. Timbang CaCo3 35 g, gerus hingga halus 

2. Timbang Gliserin 5 g ditambah dengan CaCo3 yang sudah dihaluskan, 

kemudian campur dan aduk sampai homogen 

3. Timbang CMC Na 0,25 g ditambah dengan gliserin dan CaCo3 tadi, 

kemudian campur dan aduk sampai homogen 
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4. Timbang Na laurylsulphate 2,5 g ditambah dengan CMC Na 0,25 g 

ditambah dengan gliserin dan CaCo3, kemudian campur dan aduk 

hingga homogen 

5. Timbang ekstrak propolis 1,25 g ditambah dengan Na laurylsulphate 2,5g 

dan CMC Na 0,25 g ditambah dengan gliserin dan CaCo3, kemudian 

campur dan aduk hingga homogen 

6. Kemudian dihitung dari keseluruhan berat gram (ad 25 gram x 2 = 50 g 

dikurangi 48) didapatkan aquadest yang dibutuhkan 2 cc 

7. Tambahkan olium  mentha piperta 4 tetes (sedikit demi sedikit) 

8. Tuang adonan pasta ke dalam kemasan pasta gigi sesuai kebutuhan  

4.10.5 Tahap Perlakuan Sampel 

1. Tahap persiapan  

a. Sebelum dilakukan penelitian, subyek atau orang tua subyek diminta 

untuk mengisi inform consent terlebih dahulu. 

b. Untuk memperkecil angka kesalahan pada penelitian, maka pada 

kunjungan pertama dilakukan tiga kali pertemuan untuk menyamakan 

persepsi antar sampel. Semua sampel diajari teknik menyikat gigi 

dengan teknik roll dengan waktu, jenis sikat gigi, dan banyaknya pasta 

gigi yang relatif sama. 

i. Pertemuan tahap pertama : Mengajarkan teknik menyikat gigi 

dengan teknik roll kepada sampel. 

ii. Pertemuan tahap kedua : Mengajarkan teknik menyikat gigi 

dengan teknik roll kepada sampel. 
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iii. Pertemuan tahap ketiga : Evaluasi hasil pembelajaran (kontrol 

Dental Health Education / DHE). 

c. Pada hari H menjelang pengambilan plak, sampel diinstruksikan untuk 

tidak makan apapun atau minum minuman yang bersifat manis setelah 

menyikat gigi pada malam hari. 

2. Tahap pelaksanaan  

Kunjungan kedua 

a. Sampel telah menyikat gigi tanpa menggunakan pasta gigi apapun 

selama sehari sebelumnya. 

b. Pagi hari sebelum sampel menyikat gigi, plak pada permukaan gigi 

posterior bagian bukal (molar pertama kanan kiri) dan anterior bagian 

labial (insisiv pertama kanan kiri) rahang atas dan rahang bawah, 

diambil menggunakan eskavator.  

c. Dengan bantuan eskavator, plak dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

berisi larutan Brain Heart Infusion Broth (BHIB) steril sebanyak 5 ml, 

lalu diinkubasi selama 24 jam untuk nantinya dilakukan pengenceran 

1/10 sebanyak tiga kali. 

d. Kemudian dari pengenceran tersebut diambil sebanyak 5 ml dengan 

mikropipet, dilakukan penanaman pada media agar Trypticase Yeast- 

Extract Cystine (TYC) dan disimpan dalam suasana anaerob pada 

inkubator dengan suhu 37 ̊ C selama 2 x 24 jam. 

e. Hitung jumlah koloni S. mutans. 
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Kunjungan ketiga 

a. Setelah kunjungan pertama selesai dilakukan, sampel diminta untuk 

menggunakan pasta gigi lidah buaya selama 7 hari (dua kali sehari, pagi 

dan malam). 

b. Setelah 7 hari menggunakan pasta gigi lidah buaya, plak pada 

permukaan gigi posterior bagian bukal (molar pertama kanan kiri) dan 

anterior bagian labial (insisiv pertama kanan kiri) rahang atas dan 

rahang bawah, diambil menggunakan eskavator.  

c. Dengan bantuan eskavator, plak dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

berisi larutan Brain Heart Infusion Broth (BHIB) steril sebanyak 5 ml, 

lalu diinkubasi selama 24 jam untuk nantinya dilakukan pengenceran 

1/10 sebanyak tiga kali. 

d. Kemudian dari pengenceran tersebut diambil sebanyak 5 ml dengan 

mikropipet, dilakukan penanaman pada media agar Trypticase Yeast- 

Extract Cystine (TYC) dan disimpan dalam suasana anaerob pada 

inkubator dengan suhu 37 ̊ C selama 2 x 24 jam. 

e. Hitung jumlah koloni S. mutans. 

Kunjungan keempat 

a. Antara kunjungan ketiga dengan kunjungan keempat memiliki jarak 3 

hari. Selama 3 hari sampel menggunakan pasta gigi yang sama 

(pepsodent)  untuk menyikat gigi. 

b. Setelah 3 hari menyikat gigi menggunakan pasta gigi pepsodent, sampel 

diminta untuk menggunakan pasta gigi propolis selama 7 hari (dua kali 

sehari, pagi dan malam). 
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c. Setelah 7 hari menggunakan pasta gigi propolis, plak pada permukaan 

gigi posterior bagian bukal (molar pertama kanan kiri) dan anterior 

bagian labial (insisiv pertama kanan kiri) rahang atas dan rahang 

bawah, diambil menggunakan eskavator.  

d. Dengan bantuan eskavator, plak dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

berisi larutan Brain Heart Infusion Broth (BHIB) steril sebanyak 5 ml, 

lalu diinkubasi selama 24 jam untuk nantinya dilakukan pengenceran 

1/10 sebanyak tiga kali. 

e. Kemudian dari pengenceran tersebut diambil sebanyak 5 ml dengan 

mikropipet, dilakukan penanaman pada media agar Trypticase Yeast- 

Extract Cystine (TYC) dan disimpan dalam suasana anaerob pada 

inkubator dengan suhu 37 ̊ C selama 2 x 24 jam. 

f. Hitung jumlah koloni S. mutans. 

4.11 Pengolahan dan Analisa Data 

Setalah semua data terkumpul, pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 20. 

Analisis data dimulai dengan menggunakan Oneway Anova untuk melihat 

rata-rata hasil dari 3 variabel (tanpa menggunakan pasta gigi (kontrol), setelah 

menggunakan pasta gigi lidah buaya, dan setelah menggunakan pasta gigi 

propolis) dan untuk mengetahui variabel mana yang lebih efektif dalam 

menurunkan jumlah koloni S. mutans. 
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4.12  Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunjungan IV 
Pengambilan plak setelah menyikat gigi dengan pasta 

gigi  propolis selama 7 hari. 

Anak masuk usia 10 tahun dipilih secara acak 
(sesuai dengan kriteria sampel). 

 

Subyek penelitian diminta untuk mengisi inform 
consent. 

Kunjungan I 
Screening dan menyamakan teknik menyikat gigi dengan 

teknik roll. 

Kunjungan II 
Pengambilan plak setelah menyikat gigi tanpa 

menggunakan pasta gigi. 

Kunjungan III 
Pengambilan plak setelah menyikat gigi dengan pasta gigi 

lidah buaya selama 7 hari. 
Selang waktu 3 hari 
menggunakan pasta 
gigi lain (pepsodent) 

Sampel berupa plak dimasukkan ke dalam media 
BHIB, inkubasi 24 jam. 

 

Pengenceran 1/10 dengan media BHIB 
sebanyak tiga kali, 

dilanjutkan penanaman dengan media TYC. 
. 

Inkubasi anaerob dengan suhu 370 C selama 48 jam. 

Hitung jumlah koloni S. mutans. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

5.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pasta gigi yang lebih 

efektif menurut kandungannya. Keefektifan kandungan pasta gigi dilihat 

berdasarkan tingginya angka penurunan jumlah koloni Streptococcus mutans pada 

media TYC yang dikembangkan dari plak gigi. Penelitian dilakukan pada 10 anak 

pada anak masuk usia 10 tahun yang sesuai dengan kriteria. Tiap anak diberi tiga 

perlakuan yang sama dengan jangka waktu masing-masing perlakuan adalah 

selama 7 hari. Perlakuan yang diberikan antara lain menyikat gigi tanpa pasta gigi, 

menyikat gigi dengan pasta gigi aloe vera selama 7 hari, selang waktu 3 hari 

kemudian menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi propolis. 

Hasil penghitungan jumlah koloni Streptococcus mutans plak gigi 

memberikan hasil yang bervariasi. Data hasil penelitian dapat dilihat pada 

lampiran 4. Pada data hasil penelitian, terlihat adanya perbedaan jumlah koloni 

Streptococcus mutans antar ketiga perlakuan tersebut. Pada data hasil penelitian, 

setelah menyikat gigi tanpa menggunakan pasta gigi, setelah menyikat gigi 

dengan pasta gigi aloe vera, dan setelah menyikat gigi dengan pasta gigi propolis, 

salah satu sampel memiliki jumlah koloni Streptococcus mutans masing-masing 

adalah 68, 36, 14. Berikut adalah salah satu gambar makroskopis dari tiap 

perlakuan, yang diambil dari media TYC milik salah satu sampel penelitian 

(Gambar 5.1-5.3). 
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Gambar 5.1  Media TYC berisi koloni Streptococcus mutans  yang dikembang 
biakkan dari plak gigi, yang sebelumnya diberi perlakuan menyikat 
gigi tanpa menggunakan pasta gigi. 

 

Gambar 5.2  Media TYC berisi koloni Streptococcus mutans  yang dikembang 
biakkan dari plak gigi, yang sebelumnya diberi perlakuan menyikat 
gigi menggunakan pasta gigi aloe vera. 
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Gambar 5.3  Media TYC berisi koloni Streptococcus mutans  yang dikembang 
biakkan dari plak gigi, yang sebelumnya diberi perlakuan menyikat 
gigi menggunakan pasta gigi propolis. 

5.2 Analisa Data 

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini diawali dengan uji 

normalitas, uji homogenitas, uji Oneway Anova. Analisis data yang dilakukan 

pada penelitian ini diawali dengan uji normalitas, uji homogenitas. Uji normalitas 

data bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan pada penelitian 

tersebut mengikuti distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan 

dengan uji  kolmogorov-smirnov. Dari hasil  uji yang terdapat pada lampiran 5  

tersebut  didapatkan nilai seluruh variabel lebih dari  α  (0,05) sehingga dapat  

disimpulkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

data hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 5.1. 
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Tabel 5.1  Hasil uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov). 
Jenis Perlakuan yang 

Diberikan 
Mean Standart 

Deviasi (SD) 
Asymp.Sig. 

(2 tailed) 
Tanpa pasta gigi 69.80 8.053 0.962 

Pasta gigi aloe vera 34.30 4.547 0.854 
Pasta gigi propolis 10.60 5.700 0.951 

Pada tabel 5.1 dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas pada masing-

masing data kelompok perlakuan memiliki nilai signifikan p > 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil data penelitian berdistribusi normal. 

Setelah hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data hasil penelitian 

berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas 

digunakan untuk mengetahui homogenitas antar varians data hasil penelitian. 

Untuk melakukan uji homogenitas, dapat digunakan uji statistik parametrik 

Levene. Data dikatakan memiliki varians yang homogen apabila nilai signifikan p 

> 0.05. Pada lampiran 6 dari hasil dari parametrik Levene diketahui bahwa p = 

0.214 lebih besar dari  0.05 maka variansnya homogen. Sehingga, untuk uji 

statistik data dapat dilanjutkan dengan menggunakan uji statistik parametrik yaitu 

Oneway ANOVA. 

Pada lampiran 7, dari data hasil dari uji statistik Oneway ANOVA 

didapatkan hasil yang signifikan p < 0.05, menunjukkan nilai p = 0.000,  yang 

dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok 

perlakuan yang tanpa menggunakan pasta gigi, kelompok perlakuan yang 

menggunakan pasta gigi aloe vera, dan kelompok perlakuan yang menggunakan 

pasta gigi propolis.  

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN EFEKTIFITAS SAPONIN, 
...

DEZY PUTRI WIJAYANI



Selanjutnya dilakukan uji statistik menggunakan Tukey HSD untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar 3 kelompok perlakuan. Hasil uji 

statistik Tukey HSD dapat dilihat pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2  Hasil uji statistik non-parametrik (Tukey HSD). 

Kelompok Perlakuan Mean 

Tanpa pasta gigi α = 69.80 

Pasta gigi aloe vera α = 34.30 

Pasta gigi Propolis α = 10.60 
 

Pada tabel 5.2 dapat diketahui bahwa hasil uji Tukey HSD pada ketiga 

data tersebut memiliki nilai signifikan α > 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang bermakna antar 3 kelompok perlakuan. Pada kolom 

pertama, hasil data antar kelompok perlakuan yang telah diuji dengan uji statistik 

Tukey HSD menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara 

kelompok perlakuan tanpa pasta gigi dibandingkan dengan pasta gigi aloe vera 

dan pasta gigi propolis. 

Tabel 5.3 Hasil uji statistik non-parametrik (Tukey HSD) berdasarkan 
hubungan dari tiga kelompok perlakuan. 

(I) Perlakuan (J) Perlakuan Mean Difference (I-J) 

Kontrol (tanpa pasta gigi) Pasta gigi aloe vera 35.5 

 Pasta gigi propolis 59.2 

Pasta gigi aloe vera Kontrol -35.5 

 Pasta gigi propolis 23.7 

Pasta gigi propolis kontrol -59.2 

 Pasta gigi aloe vera -23.7 

 

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN EFEKTIFITAS SAPONIN, 
...

DEZY PUTRI WIJAYANI



Pada tabel 5.3 dapat diketahui bahwa hasil uji Tukey HSD berdasarkan 

hubungan dari tiga kelompok perlakuan tersebut memiliki nilai signifikan α > 

0.05 yang dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata dari hubungan 

antar 3 kelompok perlakuan dari masing-masing perlakuan. 

Analisis statistik dilanjutkan dengan menentukan median dari tiap kelompok 

perlakuan. Median merupakan nilai yang mewakili tiap kelompok perlakuan 

untuk memudahkan dalam menentukan kelompok perlakuan yang paling efektif 

dalam menurunkan jumlah koloni Streptococcus mutans plak gigi. Dalam 

penelitian ini, kelompok yang memiliki nilai median terendah merupakan 

kelompok yang paling efektif. Median jumlah koloni Streptococcus mutans data 

hasil penelitian tiap kelompok perlakuan yaitu tanpa pasta gigi, pasta gigi aloe 

vera, dan pasta gigi propolis, masing-masing adalah 71.50, 35.00, dan 10.00. 

Selisih nilai median dari kelompok pasta gigi aloe vera dan pasta gigi propolis 

sebesar 25. Maka, dapat disimpulkan bahwa kelompok perlakuan yang paling 

efektif dalam menurunkan jumlah koloni Streptococcus mutans adalah pasta gigi 

propolis yang memiliki median terendah yaitu 10.00 dengan selisih nilai median 

sebesar 25. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian yang saya lakukan pada 10 penderita dengan 

perlakuan yang sama pada anak-anak masuk usia 10 tahun yang dilakukan selama 

7 hari per perlakuan dengan menyikat gigi tanpa pasta gigi, menyikat gigi 

menggunakan pasta gigi aloe vera, dan menyikat gigi menggunakan pasta gigi 

propolis yang masing-masing (ekstrak aloe vera, propolis) dengan konsentrasi 

70%, didapatkan hasil data penelitian berupa penurunan dari tiap perlakuan 

jumlah koloni Streptococcus mutans pada media TYC dengan nilai median 

masing-masing perlakuan adalah 71.50, 35.00, dan 10.00. Sedangkan pada uji 

analisa menggunakan uji statistik Tukey HSD, didapatkan hasil yang signifikan 

dengan α = 10.60 (nilai signifikan α > 0.05) antara kelompok perlakuan yang telah 

diuji dengan uji statistik Tukey HSD menunjukkan adanya perbedaan yang 

bermakna antara kelompok perlakuan pasta gigi popolis dibandingkan dengan 

pasta gigi aloe vera dan tanpa pasta gigi. 

Pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa penggunaan 2 pasta gigi aloe 

vera maupun propolis, sama-sama mampu menurunkan jumlah koloni 

Streptococcus mutans. Pada aloe vera, diketahui adanya kandungan zat aktif yaitu 

saponin yang bersifat sebagai antiseptik dan berperan dalam protein bakteri yang 

mampu melisiskan membran sel bakteri (lipoprotein), yang secara tidak langsung 

saponin mampu menurunkan tegangan permukaan lipid yang berpengaruh 

terhadap fungsi sel dari pertumbuhan dari Streptococcus mutans. Sedangkan 
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kandungan lainnya yaitu antraquinon yang dapat pula menyebabkan protein 

bakteri menjadi inaktif dan kehilangan fungsi (Franklin, Snow, 2005). Sehingga, 

dalam hal ini terjadi penurunan jumlah koloni Streptococcus mutans. 

Sedangkan pada propolis, mengandung senyawa aktif yaitu flavonoid yang 

efektif menghambat pertumbuhan koloni Streptococcus mutans dengan cara 

bereaksi dengan sel protein bakteri, sehingga terjadi denaturasi protein membran 

sel. Kandungan senyawa yang terkandung dalam flavonoid yang dihasilkan dari 

air liur lebah inilah yang kemungkinan menyebabkan peningkatan osmotik dari 

sel bakteri yang mampu memicu kerusakan pada dinding sel dan menyebabkan sel 

bakteri lisis dan mati (Muarray, 2002). Dalam hal inilah mengakibatkan 

penurunan jumlah koloni Streptococcus mutans. 

Dari hasil penelitian ini, kedua pasta ini diketahui bahwa aloe vera lebih 

sedikit menurunkan jumlah koloni Streptococcus mutans dibandingkan pasta gigi 

propolis pada konsentrasi yang sama. Hal ini kemungkinan aloe vera berasal dari 

tanaman murni dibandingkan dengan propolis yang berasal dari air liur lebah yang 

kemungkinan memiliki kandungan yang spesifik sehingga mampu menurunkan 

jumlah koloni bakteri lebih banyak dibandingkan dengan aloe vera. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Kandungan flavonoid pada pasta gigi propolis lebih besar mengalami 

penurunan jumlah koloni Streptococcus mutans pada sampel perlakuan 

dibandingkan dengan kandungan saponin, antraquinon dalam pasta gigi aloe vera. 

7.2 Saran 

Pada penelitian lanjut, diharapkan didapatkan kandungan antibakteri yang 

lebih baik dalam hal penurunan koloni bakteri (Streptococcus mutans) pada 

konsentrasi yang lebih tepat. 
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LAMPIRAN 1 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama     :…………………………. 

Umur      :…………………………. 

Alamat     :…………………………. 

Adalah orang tua / wali dari siswa : 

Nama     :…………………………. 

Umur      :…………………………. 

Jenis Kelamin  :.........………………...... 

Alamat    :…………………………. 

Setelah mendengar penjelasan dari peneliti dan atau membaca serta mengetahui 

bahwa : 

1.  Tujuan dan manfaat peneliti 

2.  Prosedur yang akan dilakukan pada subyek penelitian 

Dengan ini saya menyatakan secara sukarela mengizinkan anak kami untuk ikut 

sebagai subyek dalam penelitian ini. Dan saya tahu bahwa anak kami berhak 

untuk mengundurkan diri dari penelitian setiap waktu tanpa mempengaruhi 

jalannya penelitian selanjutnya. 

Surabaya, ………………... 2013 

Peneliti     Orang tua / wali murid 

 

( Dezy Putri )     ( ……………………) 

Mengetahui, 

Saksi/ Pembimbing 

( ………………………… ) 
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LAMPIRAN 2 

Jadwal Rutinitas Kegiatan Siswa Gosok Gigi 

 

Stiker setelah gosok gigi  
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LAMPIRAN 3 

Hasil dari Rutinitas Gosok Gigi Anak dalam Pemakaian Pasta 
Gigi Aloevera Dan Propolis 
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LAMPIRAN 4 

Hasil jumlah koloni Streptococcus mutans SDN Kapasan III/ 145 Surabaya 

No. Kelas Usia 

(Tahun) 

Nama Tanpa 
menggunakan 
pasta gigi 

Setelah 
pemakaian 
Aloe paste 

Setelah 
pemakaian 
Propolis paste 

1. 4 10 Patricia Anggi Pramita 64 30 0 

2. 4 10 Siti Handayani 71 38 8 

3. 4 10 Sabilatur Rohmah 56 34 9 

4. 4 10 Nurul Febrianti 74 39 16 

5. 4 10 Nurul Hasanah 68 36 14 

6. 4 10 Faiqotul Himma 76 40 21 

7. 4 10 Aulia Agustin 72 38 8 

8. 4 10 Sisca Amanda 81 27 7 

9. 4 10 Alvin Shaputra 77 31 12 

10. 4 10 Nur Hakiki 59 30 11 
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LAMPIRAN 5 

UJI NORMALITAS DATA 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

tanpa perlakuan 10 69,80 8,053 56 81 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 tanpa perlakuan 

N 10 

Mean 69,80 
Normal Parametersa,b 

Std. Deviation 8,053 

Absolute ,159 

Positive ,110 Most Extreme Differences 

Negative -,159 

Kolmogorov-Smirnov Z ,504 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,962 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

aloe paste 10 34,30 4,547 27 40 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 aloe paste 

N 10 

Mean 34,30 
Normal Parametersa,b 

Std. Deviation 4,547 

Absolute ,192 

Positive ,166 Most Extreme Differences 

Negative -,192 

Kolmogorov-Smirnov Z ,607 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,854 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 propolis paste 

N 10 

Mean 10,60 
Normal Parametersa,b 

Std. Deviation 5,700 

Absolute ,164 

Positive ,111 Most Extreme Differences 

Negative -,164 

Kolmogorov-Smirnov Z ,518 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,951 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

propolis paste 10 10,60 5,700 0 21 
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LAMPIRAN 6 

UJI HOMOGENITAS VARIANS DATA 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,631 2 27 ,214 

 
ANOVA 

Hasil 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 17755,267 2 8877,633 225,681 ,000 

Within Groups 1062,100 27 39,337 
  

Total 18817,367 29 
   

 

 

 

 

Descriptives 

Hasil 

95% Confidence Interval for 

Mean 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Lower Bound Upper Bound 

Minimum Maximum 

Kontrol 10 69,80 8,053 2,546 64,04 75,56 56 81 

aloe paste 10 34,30 4,547 1,438 31,05 37,55 27 40 

propolis 

paste 
10 10,60 5,700 1,802 6,52 14,68 0 21 

Total 30 38,23 25,473 4,651 28,72 47,75 0 81 
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LAMPIRAN 7 
 

UJI HOMOGENITAS (TUKEY HSD) 

 
Post Hoc Tests 
 

Multiple Comparisons 

Hasil 

Tukey HSD 

95% Confidence Interval 

(I) perlakuan (J) perlakuan 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

aloe paste 35.500* 2.805 .000 28.55 42.45 Kontrol 

propolis paste 59.200* 2.805 .000 52.25 66.15 

kontrol -35.500* 2.805 .000 -42.45 -28.55 aloe paste 

propolis paste 23.700* 2.805 .000 16.75 30.65 

kontrol -59.200* 2.805 .000 -66.15 -52.25 propolis paste 

aloe paste -23.700* 2.805 .000 -30.65 -16.75 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 
Homogeneous Subsets 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hasil 

Tukey HSDa 

Subset for alpha = 0.05 

perlakuan N 1 2 3 

propolis paste 10 10.60   
aloe paste 10  34.30  
Kontrol 10   69.80 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000. 
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LAMPIRAN 8 

UJI EFEKTIFITAS DATA 
 
Frequencies 

Statistics 

 tanpa pasta gigi aloe paste propolis paste 

Valid 10 10 10 
N 

Missing 0 0 0 

Median 71,50 35,00 10,00 

Std. Deviation 8,053 4,547 5,700 
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LAMPIRAN 9 
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LAMPIRAN 10 
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LAMPIRAN 11 

 

 

 

: “Efektifitas Lidah buaya dan propolis dalam pasta gigi terhadap penurunan jumlah 
Streptococcus mutans” 
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LAMPIRAN 12 

 

 

 

“ Efektifitas Lidah buaya dan propolis dalam pasta gigi terhadap penurunan jumlah 
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Dokumentasi Penelitian 

 

Foto 1. Saat penyuluhan 

 

Foto 2. Setelah Penyuluhan 
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Foto 3. Saat screening 

 

Foto 4. Pengambilan plak sebelum perlakuan  

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBEDAAN EFEKTIFITAS SAPONIN, 
...

DEZY PUTRI WIJAYANI



 

Foto 5. Saat kegiatan gosok gigi bersama dengan pasta gigi aloe vera 

 

Foto 6. Saat kegiatan gosok gigi bersama dengan pasta gigi propolis 
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Foto 7. Pengambilan plak setelah perlakuan 

 

Foto 8. Kelompok siswa sebagai data penelitian 
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Foto 9. Tim yang ikut membantu proses penelitian 
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