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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karies di Indonesia masih tinggi. Data Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) 2013 Departemen Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan 

prevalensi nasional masalah gigi dan mulut adalah 25,9 persen. Berdasarkan data, 

72,3 persen penduduk Indonesia memiliki riwayat karies dan 53,2 persen 

merupakan karies aktif yang belum dirawat.  

Karies gigi adalah proses yang dimulai dengan larutnya mineral enamel 

sebagai akibat terganggunya keseimbangan antara enamel dan sekelilingnya yang 

disebabkan oleh pembentukan asam mikrobial dan substrat sehingga muncul 

destruksi komponen-komponen organik. Bakteri dapat memproduksi asam dan 

menyebabkan pH rongga mulut di bawah 5 dalam waktu 1-3 menit. Proses ini 

dinamakan proses demineralisasi. Namun suasana asam tersebut dapat dinetralkan 

oleh saliva sehingga pH kembali naik. Proses ini dinamakan remineralisasi. Hasil 

dari ketidakseimbangan proses demineralisasi dan remineralisasi ini menyebabkan 

berkurangnya mineral gigi dan lesi karies dapat terlihat (Kidd,2005). 

Karies berdasarkan kedalaman dapat dibedakan menjadi karies superfisial, 

karies media dan karies profunda. Karies pada bagian superfisial apabila tidak 

dirawat dapat berlanjut menjadi karies media. Karies media adalah apabila karies 

sudah mengenai dentin namun belum melebihi setengah dentin. Dentin memiliki 

struktur anorganik berupa kristal hidroksi apatit dan tersusun atas tubulus-tubulus 

yang dibangun oleh struktur organik berupa serat kolagen. Proses karies pada 
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dentin berbeda dibandingkan pada enamel karena perbedaan struktur dari dentin. 

Dentin memiliki lebih sedikit mineral dan memiliki tubulus-tubulus kecil yang 

digunakan sebagai jalur keluar masuk dari asam dan mineral. Dentinoenamel 

junction memiliki daya resisten terkecil terhadap karies dan memungkinkan 

penyebaran karies dengan cepat secara lateral. Karena karakteristik ini, bentuk 

karies dentin adalah menyerupai V (V-shaped) dengan permukaan luas pada DEJ 

dan bagian ujung berhubungan langsung dengan pulpa. Karies lebih cepat 

merusak dentin daripada enamel karena pada dentin ditemukan lebih sedikit bahan 

mineral (Roberson, Theodore dan Heymann, 2012).  

Mikroorganisme yang terlibat dalam proses terjadinya karies sangat 

kompleks. Transisi bakteri dalam perkembangan lesi karies berupa bakteri 

fakultatif aerob pada lesi karies awal menjadi bakteri anaerob pada lesi karies 

yang lebih dalam. Bakteri Lactobacillus spp merupakan bakteri yang paling 

banyak ditemukan pada karies lesi dalam terutama dentin (Karpinski dan Anna, 

2013). Sifat dari Lactobacillus spp yaitu asidogenik dan asidurik yang 

menunjukkan bahwa bakteri ini mendominasi pada lesi karies dentin yang sesuai 

dengan pH pada dentin (Love, 2004).  

Byun (2004) dalam penelitian yang dilakukan didapatkan pada hasil kultur 

sampel karies dentin menyebutkan bahwa anggota Lactobacillus casei yaitu 

L.casei, L.paracasei dan L.rhamnosus merupakan bakteri yang banyak ditemukan 

pada karies dentin yaitu sebesar 68 persen. L.casei memiliki sifat kariogenik yaitu 

memiliki kemampuan memproduksi asam dan mampu hidup dalam lingkungan 

asam seperti dentin. Bakteri ini mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan 

seperti pH dan kekuatan ion.  
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Karies pada dentin apabila tidak segera dirawat dapat mengenai pulpa 

sehingga dapat mengakibatkan gigi mengalami nekrosa dan membutuhkan 

perawatan lebih lama dibandingkan pada karies yang masih ringan (Hahn dan 

Liewhr, 2007). Akan tetapi, karies pada dentin dapat mengalami remineralisasi 

apabila penyebabnya dihilangkan. Antimikroba dapat digunakan sebagai 

desinfektan sehingga dapat mengurangi kemungkinan infeksi jaringan. 

Klorheksidin telah banyak digunakan sebagai desinfektan kavitas sebelum 

penumpatan. Hal ini terkait dengan cara kerja klorheksidin yang berikatan dengan 

membran sel bakteri kemudian memicu terjadinya ketidakseimbangan osmotik 

dan presipitasi sitoplasma yang berujung kematian pada sel bakteri. Penelitian 

Borges dan De Melo M (2012) menunjukkan hasil bahwa klorheksidin efektif 

terhadap S.mutans dan Lactobacilli pada dentin terdemineralisasi. Namun, 

klorheksidin dapat menyebabkan staining pada permukaan koronal gigi, 

meningkatkan formasi kalkulus dan tidak dapat melarutkan sisa-sisa jaringan 

nekrotik gigi (Kaplowitz dan Cortell, 2007).  

Penelitian-penelitian di Indonesia saat ini banyak dilakukan untuk mencari 

bahan-bahan pengganti bahan kimia dengan memakai bahan dasar dari tanaman 

tradisional ataupun bahan-bahan yang dapat diperoleh dari lingkungan alam yang 

ada di Indonesia (Abidin, 2007). Cukup banyak jenis tanaman yang dapat 

dimanfaatkan sebagai tanaman obat, salah satu tanaman yang berkhasiat adalah 

buah manggis (Garcinia mangostana L.). Manggis merupakan salah satu tanaman 

yang berasal dari hutan tropis yang teduh di kawasan Asia Tenggara. Masyarakat 

Indonesia banyak memanfaatkan tanaman manggis untuk dikonsumsi. Seluruh 

bagian tanaman manggis menyimpan potensi yang sangat bermanfaat bagi 
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kehidupan manusia termasuk kulit buah manggis. Pada penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa ekstrak kulit manggis efektif sebagai antibakteri pada 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus albus. Kulit buah manggis mengandung 

berbagai macam zat aktif yaitu tanin, flavonoid, xanthon dan saponin. Tanin pada 

kulit manggis dapat bekerja sebagai antibakteri dengan cara mengkoagulasi atau 

menggumpalkan protoplasma bakteri, sehingga terbentuk ikatan yang stabil 

dengan protein bakteri (Pradipta, 2004).   

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi aktivitas antibakteri zat tanin dari ekstrak kulit manggis 

(Garcinia mangostana L.) terhadap pertumbuhan salah satu bakteri yang paling 

banyak ditemukan pada karies dentin yaitu Lactobacillus casei. Hasil penelitian 

diharapkan bisa memberikan informasi ilmiah mengenai aktivitas antibakteri zat 

tanin dari ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap pertumbuhan 

bakteri Lactobacillus casei. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah zat tanin dari ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana L.) 

dapat membunuh dan menghambat bakteri Lactobacillus casei? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui daya antibakteri yang dihasilkan zat tanin dari ekstrak kulit 

manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap pertumbuhan bakteri 

Lactobacillus casei  
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menentukan konsentrasi hambat minimal (KHM) zat tanin dari ekstrak 

kulit manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap pertumbuhan bakteri 

Lactobacillus casei  

2. Menentukan konsentrasi bunuh minimal (KBM) zat tanin dari ekstrak 

kulit manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap pertumbuhan bakteri 

Lactobacillus casei 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan hasil ilmiah 

mengenai daya antibakteri zat tanin dari ekstrak kulit manggis (Garcinia 

mangostana L.) untuk menghambat dan membunuh bakteri Lactobacillus casei. 
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