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BAB 1 

LATAR BELAKANG 

 

1.1  Latar Belakang 

Karies adalah penyakit kronis yang multifaktorial serta ditandai oleh proses 

demineralisasi pada jaringan keras gigi akibat asam yang dihasilkan oleh bakteri, 

yang dimulai dari terbentuknya plak dan berkembang dalam periode waktu tertentu 

(Karpinski & Skaradkiewicz, 2013; Kidd, 2005). Karies atau penyakit gigi 

berlubang merupakan penyakit infeksi yang diderita oleh hampir 95% populasi 

dunia. Di Indonesia sendiri karies gigi masih menempati urutan pertama dan diikuti 

oleh penyakit periodontal pada tempat kedua. Berdasarkan SKRT (Survei 

Kesehatan Rumah Tangga) 2004, prevalensi penderita karies di Indonesia mencapai 

90,05%.  

Demineralisasi pada gigi disebabkan oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri 

Streptococcus mutans dan Lactobacillus. Berdasarkan percobaan Corby (2005) 

bakteri Streptococcus mutans (S. mutans) ditemukan sekitar 90% pada awal lesi 

karies aktif. S. mutans merupakan bakteri penginisiasi dalam pembentukan karies. 

Telah banyak penelitian yang membuktikan adanya korelasi positif antara jumlah 

bakteri S. mutans dengan prevalensi karies gigi. Hal ini disebabkan beberapa 

karakteristik S. mutans yang memiliki kemampuan dalam perlekatan enamel, 

menghasilkan asam, serta mensintesis polisakarida ekstraselular glukan yang tidak 

larut dalam air (Forsten et al., 2010). 

Penggunaan antimikroba untuk membersihkan kavitas setelah preparasi 

telah dianjurkan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan infeksi jaringan setelah 
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preparasi gigi dan menghilangkan bakteri yang terdapat pada dinding kavitas, 

smear layer, enamel-dentin junction, serta pada tubuli dentin. Berdasarkan 

penelitian secara histologi dan bakteriologi menunjukkan hanya sedikit gigi yang 

benar-benar steril setelah preparasi kavitas, dan bakteri yang tersisa dalam kavitas 

tersebut mampu bertahan lebih dari setahun. Chlorhexidin adalah antimikroba yang 

menjanjikan karena kemampuannya mengurangi mikroorganisme rongga mulut 

secara signifikan serta dapat mengurang jumlah bakteri kariogenik dalam saliva 

(Borges, 2012; Sharma et al., 2009).  

Dewasa ini, banyak dilakukan penelitian dengan memanfaatkan bahan 

alami pada bidang kedokteran gigi. Hal ini 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. Salah satunya adalah penggunaan tanaman manggis yang telah terbukti 

memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan (Poeloengan & Praptiwi 2010). 

Buah manggis memiliki banyak manfaat, terutama pada bagian kulit 

buahnya. Kulit manggis telah diteliti dan mengandung beberapa senyawa dengan 

aktivitas farmakologis seperti anti-aging, menurunkan tekanan darah tinggi, 

antivirus, dan antibakteri (Poeloengan dan Praptiwi 2010). Skrining fitokimia yang 

telah dilakukan oleh Poeloengan dan Praptiwi (2010) terhadap kulit buah G. 

mangostana Linn. menunjukkan adanya senyawa  golongan alkaloid, tanin, fenolik, 

flavonoid, dan triterpenoid. Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa aktivitas 

antibakteri dari kulit manggis efektif dalam mengahambat bakteri gram positif 

seperti Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus. dan Streptococcus faecalis. 
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Flavonoid merupakan sebuah senyawa polar yang pada umumnya mudah 

larut dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol dan aseton. Flavonoid 

merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol yang mempunyai sifat efektif 

menghambat pertumbuhan virus, bakteri dan jamur (Cushnie & Lamb, 2005). Jenis 

flavonoid yang terdapat dalam kulit buah manggis adalah quercetin-3-glucoside, 

quercetin pentoside, epigallocatechin, dan methyl epicatechin gallate. Mekanisme 

kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah membentuk senyawa kompleks dengan 

protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membrane sel bakteri dan 

diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler (Nuria et al., 2009). 

 Walaupun telah diketahui kandungan flavonoid dalam kulit manggis, 

namun sampai saat ini belum ditentukan konsentrasi hambat dan bunuh minimal 

flavonoid kulit manggis terhadap pertumbuhan S. Mutans. Sesuai dengan latar 

belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai daya antibakteri 

flavonoid kulit manggis terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. 

Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan bahan ini bisa diaplikasikan 

sebagai bahan cavity cleanser. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berapakah konsentrasi hambat dan bunuh minimal flavonoid kulit manggis 

(Garcinia mangostana L) terhadap bakteri Streptococcus mutans ? 

1.3  Tujuan 

Menentukan konsentrasi hambat dan bunuh minimal flavonoid kulit 

manggis (Garcinia mangostana L) terhadap bakteri Streptococcus mutans. 
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1.4  Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

daya antibakteri flavonoid kulit manggis (Garcinia mangostana L) untuk 

menghambat dan membunuh bakteri Streptococcus mutans, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan cavity cleanser. 
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