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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia semakin meningkat khususnya 

karies gigi. Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (RIKESDAS) 2013 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi nasional masalah 

kesehatan gigi dan mulut adalah 25,9%. Berdasarkan data, 72,1% penduduk 

Indonesia memiliki riwayat karies dan sekitar 46,5% merupakan karies aktif yang 

belum dirawat. 

Karies gigi dideskripsikan sebagai suatu hasil dari demineralisasi bahan kimia 

lokal dari permukaan gigi yang diakibatkan oleh aktivitas metabolik yang terjadi 

pada biofilm (plak gigi) yang menutupi daerah yang terkena. Kerusakan yang 

terjadi dapat mempengaruhi enamel, dentin, dan sementum. Lesi karies dapat 

diklasifikasikan menurut lokasi anatominya. Lesi sering ditemukan berada di pit 

dan fissure serta smooth surfaces. Lesi smooth surface ditemukan di enamel 

(enamel caries) atau pada sementum akar yang terbuka dan dentin (root caries) 

(Fejerskov & Kidd, 2008). 

Dalam proses terjadinya karies, mikroorganisme yang terlibat sangat komplek. 

Transisi bakteri dalam perkembangan lesi karies berupa bakteri fakultatif aerob 

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

lesi karies yang lebih dalam. Bakteri yang dapat menyebabkan karies dentin 

antara lain Streptococcus spp., Lactobacillus spp., Actinomyces spp., dan bakteri 

gram positif lainnya (Love, 2004). Dalam hasil penelitian Byun et al.,(2004) 
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didapatkan hasil kultur sampel karies dentin dan disebutkan bahwa anggota 

Lactobacillus casei yaitu Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, dan 

Lactobacillus rhamnosus merupakan bakteri yang banyak ditemukan pada karies 

dentin dengan persentasi 68% dari sampel. Lactobacillus rhamnosus ditemukan 

sekitar 54% dari sampel, dan Lactobacillus casei atau Lactobacillus paracasei 

ditemukan 40% dari sampel. Spesies lainnya yang ditemukan di dentin antara lain 

Lactobacillus salivarius 60% dari sampel, Lactobacillus gasseri 54% dari sampel, 

Lactobacillus ultunensis 52% dari sampel, dan Lactobacillus crispatus 45% dari 

sampel. 

Timbulnya karies membutuhkan terapi restoratif. Tujuan terapi restoratif 

adalah untuk mengembalikan keadaan gigi baik dalam fungsi maupun estetika 

(Murray et al., 2002). Pembersihan karies email atau dentin yang tidak sempurna 

saat preparasi akan menyisakan bakteri yang dapat berkembang biak dalam 

kavitas. Bakteri tersebut mampu menghasilkan toksin yang dapat berdifusi 

menuju pulpa sehingga menyebabkan iritasi dan inflamasi. Penggunaan bahan 

cavity cleanser yang mempunyai sifat antibakteri dapat digunakan untuk 

menghilangkan bakteri yang tersisa pada kavitas (Hiraishi et al., 2009). Beberapa 

cavity cleanser yang biasa dipakai adalah hidrogen peroksidase (H2O2) 3%, 

NaOCl 3%, EDTA 15% dan chlorhexidine digluconate 2% (Estrela et al., 2003). 

Namun, berdasarkan survey yang dilakukan pada beberapa mahasiswa klinik 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga yang telah menjalani klinik 

Konservasi, ditemukan bahwa mahasiswa hanya menggunakan air atau bahkan 

tidak menggunakan bahan cavity cleanser untuk membersihkan sisa-sisa preparasi 
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dan debris pada kavitas. Sedangkan, air tidak memiliki sifat antibakteri yang dapat 

menghambat maupun membunuh bakteri yang tersisa pada hasil preparasi kavitas.  

Penelitian-penelitian di Indonesia saat ini banyak dilakukan untuk mencari 

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

tradisional atau bahan yang dapat diperoleh dari lingkungan alam Indonesia 

(Abidin, 2007). Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan tumbuhan yang 

berasal dari Asia Tenggara meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand dan Myanmar. 

Manggis merupakan tumbuhan fungsional karena sebagian besar dari tumbuhan 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obat (Pasaribu dkk., 2012). 

Alternatif antibakteri yang dapat digunakan adalah ekstrak kulit manggis. 

Berbagai penelitian menunjukkan, senyawa xanthone yang terdapat didalam kulit 

buah manggis memiliki sifat sebagai antidiabetes, antikanker, antiperadangan, 

meningkatkan kekebalan tubuh, antibakteri, antifungi, dan pewarna alami 

(Mardiana,2011). α-Mangostin, merupakan derivatif utama xanthone yang 

menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap bakteri gram positif termasuk S. 

aureus dan Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

(Sakagami,2005). Target α-mangostin adalah membran bakteri sehingga dapat 

menyebabkan gangguan membran bakteri secara cepat. α-mangostin dapat 

menyebabkan gangguan pada membran sitoplasmik bakteri. Paparan yang tinggi 

dari α-mangostin menyebabkan terganggunya membran dan terjadi kebocoran dari 

muatan interselular bakteri (Koh et al.,2012). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi aktivitas antibakteri dari 

kandungan xanthone ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap 

pertumbuhan bakteri yang terdapat dalam karies dentin dengan menentukan 
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konsentrasi hambat minimal (KHM) serta konsentrasi bunuh minimal (KBM).  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

aktivitas antibakteri dari kandungan xanthone ekstrak kulit manggis (Garcinia 

mangostana L.)  terhadap pertumbuhan bakteri karies dentin. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berapakah konsentrasi minimal kandungan xanthone ekstrak kulit manggis 

(Garcinia mangostana L.) yang dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh 

bakteri yang terdapat dalam karies dentin? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui daya antibakteri yang dihasilkan kandungan xanthone ekstrak 

kulit manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap pertumbuhan bakteri yang 

terdapat pada karies dentin. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menentukan konsentrasi hambat minimal (KHM) xanthone ekstrak kulit 

manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap pertumbuhan bakteri yang 

terdapat dalam karies dentin. 

2. Menentukan konsentrasi bunuh minimal (KBM) xanthone ekstrak kulit 

manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap pertumbuhan bakteri yang 

terdapat dalam karies dentin. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang besar 

konsentrasi kandungan xanthone ekstrak kulit manggis (Garcinia 

mangostana L.) yang efektif dalam menghambat pertumbuhan dan 

membunuh bakteri karies dentin. 
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2. Meningkatkan upaya pengembangan material kedokteran gigi yang berasal 

dari alam yaitu ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana L.) 
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