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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kandidiasis oral merupakan salah satu infeksi mukosa mulut yang paling 

sering dijumpai dan dapat menjadi sumber dari ketidaknyamanan pada rongga 

mulut, rasa sakit dan berkurangnya sensitivitas pada pengecapan (Dangi, 2010). 

Kandidiasis oral merupakan infeksi oportunistik pada rongga mulut yang 

disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan dari jamur Candida albicans (C. 

albicans) sekitar 85%-95% (Carranza. 2002).  

C. albicans merupakan jamur dimorfik gram positif yang hidup sebagai 

organisme komensal pada rongga mulut orang sehat. C. albicans dapat menjadi 

virulen karena kondisi host yang menurun (Salerno et al, 2011). Infeksi C. 

albicans  pada rongga mulut tampak sebagai bercak putih pada gingiva, lidah, dan 

membran mukosa rongga mulut yang jika dikerok meninggalkan permukaan yang 

merah dan berdarah. Infeksi C. albicans sering ditemukan pada orang-orang yang 

menggunakan gigi tiruan khususnya di bawah basis gigi tiruan (Carranza, 2012). 

Elteen et al. (2006) melaporkan bahwa insiden C. albicans yang diisolasi dari 

rongga mulut pada pemakai gigi tiruan lengkap sebesar  50%-65%. Monroy et al 

(2005) telah melakukan penelitian terhadap 105 orang pasien pemakai gigi tiruan 

lengkap dan menemukan adanya kolonisasi C. albicans pada membran mukosa 

dari 55 orang pasien. Dari penelitian tersebut diperoleh prevalensi C. albicans 

pada membran mukosa pemakai gigi tiruan lengkap sebesar 51,4%. 
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Pembuatan basis gigi tiruan dengan resin akrilik sudah banyak digunakan  

pada awal tahun 1350-an dan tahun 1940-an. Resin akrilik  masih menjadi pilihan 

utama dokter gigi sebagai pembuatan basis gigi tiruan karena tidak larut dengan 

cairan dalam rongga mulut, mudah untuk dimanipulasi karena tidak memerlukan 

peralatan yang rumit, dan ekonomis. Basis akrilik dapat diterima rongga mulut 

karena tidak memiliki rasa, tidak berbau, tidak toksik, tidak iritan, tidak bersifat 

karsinogenik, dan tidak menimbulkan alergi (Annusavice, 2003; Craig and 

Powers, 2004). Pemakai gigi tiruan yang memiliki kebersihan mulut yang buruk 

dapat menyebabkan penutupan mukosa oleh basis gigi tiruan mengakibatkan efek 

pembersihan oleh saliva berkurang sehingga dapat menjadi tempat penumpukkan 

sisa makanan, stain, tar, plak, dan mikroorganisme termasuk C. albicans. Selain 

itu C. albicans dalam rongga mulut akan meningkat pada penderita dengan 

denture stomatitis yang diakibatkan trauma kronis karena gigi tiruan yang tidak 

sesuai. (Hananda dkk, 2010; Susilaningtyas dkk, 2012).  

Perawatan kebersihan gigi tiruan berbasis resin akrilik sama pentingnya 

dengan perawatan gigi asli. Berbagai cara untuk menjaga kebersihan gigi tiruan 

telah berkembang, antara lain secara mekanik dengan menggosok basis gigi tiruan 

maupun secara kimiawi dengan merendam gigi tiruan dalam suatu bahan 

pembersih gigi tiruan pada malam hari. Bahan-bahan pembersih gigi tiruan yang 

dipakai untuk membersihkan gigi tiruan selama ini banyak jenisnya dan 

kebanyakan bahan pembersih gigi tiruan yang beredar dipasaran berbahan dasar 

kimia antara lain alkalin peroksida, sodium hipoklorit, dan khlorhexidin glukonat, 

namun bahan ini kurang baik digunakan sebagai bahan pembersih gigi tiruan 

karena bau dan rasa kurang nyaman pada plat gigi tiruan, oleh sebab itu saat ini 
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telah banyak dikembangkan bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan 

pembersih gigi tiruan (Awing, 2013; Dama dkk, 2013). 

Salah satu tumbuhan berkhasiat yang telah digunakan untuk pengobatan 

tradisional adalah kayu manis (Cinnamomum burmannii). Bagian kulit batang dan 

dahannya dapat digunakan sebagai rempah, sedangkan hasil olahan seperti 

minyak atsiri banyak dimanfaatkan untuk farmasi, kosmetik, serta sebagai bahan 

makanan dan minuman (Susilaningtyas dkk, 2012).  Penelitian farmakologi 

menunjukkan bahwa kayu manis memiliki efek antibakteri, antifungi, antioksidan, 

antitrombotik, antiinflamasi, dan antitumor (Al-Dhubiab, 2012). Selain kulit 

batang dan dahannya, akhir-akhir ini bagian tanaman kayu manis yang banyak 

dimanfaatkan adalah daun kayu manis. Daun kayu manis ternyata bermanfaat 

sebagai aromaterapi dan antimikroba salah satunya Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella typhi, dan Shigella dysenteriae (Murwani dkk, 2011; Apriliany, 2013; 

Santoso dkk, 2013; Rorong, 2013).  

Salah satu kandungan dari daun kayu manis adalah minyak atsiri. 

Kandungan minyak atsiri pada daun kayu manis mengandung senyawa 

sinamaldehida 1-5% dan eugenol mencapai 70-95%. Kandungan eugenol dan 

sinamaldehida diyakini memiliki sifat antifungi dengan menghambat sintesis 

enzim dan melakukan kerusakan pada membran jamur, diantaranya C.albicans 

(Al-Dhubiab, 2012; Vangalapati et al, 2012; Viany dkk, 2014). Ketersediaan yang 

melimpah dan kandungan kimia dari daun kayu manis menyebabkan dilakukan 

penelitian untuk mengetahui apakah daun kayu manis efektif dalam menghambat 

pertumbuhan C.albicans pada plat akrilik heat-cured (Aprilany dkk, 2013).  
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Sukandar dkk (1999) telah melakukan penelitian dengan memanfaatkan 

minyak astiri kulit dan daun kayu manis untuk diuji aktivitas antibakteri dan 

antifungi terhadap 14 spesies bakteri dan 18 spesies fungi. Dari penelitian tersebut 

minyak atsiri yang terkandung dalam daun kayu manis memiliki aktivitas 

antifungi terhadap C. albicans dengan minimum inhibitory concentration (MIC) 

2%. Pada penelitian Viany dkk (2014) menggunakan ekstrak daun kayu manis 

dengan konsentrasi 1%-6%. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pada 

penelitian ini penulis ingin mengetahui efektivitas ekstrak daun kayu manis dalam 

menghambat pertumbuhan C. albicans pada plat akrilik heat cured dengan 

menggunakan konsentrasi 2%, 3%, 4%, 5%, dan 6%. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana efek perendaman plat akrilik heat cured dalam ekstrak daun 

kayu manis pada pertumbuhan C. albicans? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efek perendaman plat akrilik heat cured dalam ekstrak 

daun kayu manis pada pertumbuhan C. albicans. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui efek perendaman plat akrilik heat cured dalam ekstrak 

daun kayu manis dengan konsentrasi 2%, 3%, 4%, 5%, dan 6% pada pertumbuhan 

C. albicans. 
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1.4. Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Untuk memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh konsentrasi dan 

efektifitas daya antifungi ekstrak daun kayu manis.  

1.4.2 Manfaat Klinis 

Untuk menambah Ilmu Pengetahuan dalam bidang kesehatan gigi dan 

mulut, khususnya tentang manfaat daun kayu manis sebagai bahan alami untuk 

menghambat pertumbuhan koloni C. albicans pada gigi tiruan berbahan resin 

akrilik heat-cured. 
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