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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit periodontal merupakan penyakit yang banyak diderita oleh 

masyarakat di Indonesia karena penyakit tersebut memiliki prevalensi tertinggi 

kedua setelah karies gigi. Penyakit periodontal dimulai dari gingivitis yang bila 

tidak dirawat dapat berkembang ireversibel menjadi penyakit periodontitis 

(Barnes et al., 2009). Berdasarkan survei epidemiologi nasional di Indonesia, 

penyakit periodontal menduduki urutan ke dua utama yang masih menjadi 

masalah di masyarakat. Bahkan di Indonesia, 10 dari 11 orang menderita penyakit 

periodontitis (Rubianto, 2008). Meskipun  sudah banyak perkembangan 

pengetahuan mengenai penyakit periodontal, plak tetap menjadi penyebab utama 

terjadinya penyakit periodontal (Singhs et al., 2011).  

Periodontitis adalah penyakit keradangan pada jaringan penyangga gigi 

yang disebabkan oleh mikroorganisme tertentu atau kelompok mikroorganisme 

tertentu yang menyebabkan kerusakan ligamen periodontal dan tulang alveolar 

dengan tanda meningkatnya kedalaman sulcus gingival, resesi gingiva, atau 

keduanya. Tanda klinis yang membedakan antara gingivitis dan periodontitis 

adalah adanya kehilangan perlekatan gigi pada periodontitis (Newman et al., 

2011). Jumlah bakteri yang terdapat pada gigi dan gingiva dapat merangsang 

polymorphonuclear sel (PMN) melepaskan radikal bebas oksigen atau Reactive 

Oxygen Species (ROS) yang bertujuan untuk fagositosis bakteri (Obiechina, 

1 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EFEK ANTIOKSIDAN EKSTRAK ... HAFIZAH ANIS MEIDINA



2 
 

 

 

2011). ROS dan antioksidan harus seimbang. Jika keseimbangan ini terganggu, 

akan terjadi stres oksidatif (Dalai et al, 2012).  

Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada penderita periodontitis terdapat 

penurunan konsentrasi dan aktivitas antioksidan secara signifikan apabila 

dibandingkan dengan orang sehat. Terhadap saliva penderita periodontitis 

ditemukan sejumlah ROS. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

peningkatan ROS dalam saliva, sebagai penanda dari keadaan stres oksidatif 

(Reeves, 2013).  

Selama inflamasi gingiva,  aliran GCF meningkat, dan komponen respon 

inflamasi terdeteksi dalam air liur, termasuk peroksidasi lipid (Battino, 2002). 

Berdasarkan penelitian Pradeep et al. mengenai 8-isoprostan, bertambahnya kadar 

kandungan tersebut dalam GCF selama proses perkembangan dari kondisi sehat 

menjadi periodontitis, menunjukkan adanya peran stres oksidatif yang meningkat 

(Pradeep et al., 2013). Kontribusi GCF membuat whole saliva layak digunakan 

sebagai biomarker untuk memantau penyakit (Thomadaki et al., 2011).  

Pemberian obat antimikroba penting sebagai upaya pencegahan dan 

pengobatan bagi plak penyebab penyakit periodontal, misalnya chlorhexidine 

(Knight et al., 2008). Namun, Chlorhexidine mempunyai kelemahan yaitu 

menjadi agen staining pada gigi dan menyebabkan ketidakseimbangan flora 

normal dalam rongga mulut (Hertiani, 2011). Pemanfaatan bahan alami sebagai 

obat alami saat ini terus meningkat. Hal ini didasarkan pada penggunaannnya 

yang mudah, tidak mahal, dan memiliki efek bakterisida dan bakteriostatik yang 

memadai. Selain itu, kebanyakan bahan alami memiliki efek samping yang lebih 
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kecil daripada bahan sintetik. Salah satu dari bahan yang dapat digunakan adalah 

kopi  (Russo et al., 2002). 

Kopi tersebar luas di tanah Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Kopi Robusta 

menyumbang 87,1% produksi kopi dalam negeri (Aak, 2002). Komponen kimia 

pada kopi Robusta adalah alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol. Kopi 

merupakan sumber penting dari polifenol.  Chlorogenic acid  (CGA), caffeic acid, 

dan ferulic acid merupakan senyawa golongan polifenol yang terdapat pada kopi. 

Polifenol dalam kopi berperan sebagai antioksidan dan antikbakteri. Sebagai 

antioksidan, polifenol terbukti memperbaiki keadaan stres oksidatif (Gunalan, 

2012).  

Chlorogenic acid  (CGA) merupakan metabolit sekunder terbesar pada biji 

kopi dan merupakan komponen polifenol. Jumlah chlorogenic acid mencapai 90% 

dari total polifenol dalam kopi (Yusmarini, 2011; Parashar et al., 2011). Kopi 

Robusta memilik kandungan CGA paling tinggi dibanding kopi lain (Yuwono, 

2010). Chlorogenic acid merupakan  antioksidan kuat. CGA sebagai antioksidan 

alami secara efektif mencegah peningkatan  radikal akibat zat besi (Almeida, 

2006). Senyawa ini bekerja dengan menghambat peroksidasi lipid, melawan 

radikal hidroksil, dan melawan anion superoksida (Wen et al., 2005;  Araki, 

2012). Selain itu, CGA menginduksi antioksidan endogen sehingga aktifitasnya 

meningkat (Herawati & Sukohar, 2013). Ekstrak kopi Robusta Jawa terbukti 

paling efektif melawan anion superoksida dibanding kopi lain, baik dalam 

maupun luar negeri (Araki, 2012). Ferulic acid mampu menghambat peroksidasi 

lipid pada membran biologis dan menghambat anion superoksida. Caffeic acid 

ikut bekerja dalam menghambat anion superoksida (Alexander et al., 2013; 
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Leslie, 2007). Chlorogenic acid dalam kopi mempunyai aktivitas antioksidan 

yang poten secara in vitro dan mampu melindungi DNA, lipid serta protein, juga 

mempengaruhi  signal transduction, aktivasi faktor transkripsi, ekspresi gen, 

hepatoprotektif, hipoglikemik, dan aktivitas antivirus (Yusmarini, 2011).  

CGA dan caffeic acid  dalam kopi memiliki sifat antioksidan yang secara 

signifikan bahkan lebih kuat dari vitamin C dan E  (Kweon, 2001). Antioksidan 

yang terdapat di dalam kopi merupakan kandungan antioksidan terbanyak yaitu 

kurang lebih 200-550 mg/ cangkir dengan aktivitas 26% dibandingkan dengan 

beta karoten (0,1%), alfa tokoferol (0,3%), vitamin C (8,5%),  dan antioksidan 

lainnya (Johnston, 2003). Selain itu, kopi telah dibuktikan memiliki efek sebagai 

antibakterial melawan Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan infeksi 

oportunistik pada daerah luka (Yuwono, 2010). 

Selain polifenol, golongan fenol seperti flavonoid dan tanin juga berperan 

sebagai antioksidan. Flavonoid berperan mencegah kerusakan lipid dan 

menghambat keparahan penyakit. Namun, kadarnya kecil pada tanaman kopi 

(Astawan, 2008). Kandungan Fenol dalam kopi juga terbukti menurunkan efek 

dari histamin, bradikinin, leukotrien serta mengurangi aktifitas sistem komplemen 

(Yuwono, 2010). 

Meskipun kopi telah dilaporkan mengandung kadar antioksidan yang cukup 

tinggi, namun belum ada penelitian yang melaporkan apakah ekstrak kopi 

Robusta aktif dalam mengatasi atau mencegah terjadinya stres oksidatif akibat 

penyakit periodontal, untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak kopi Robusta (Coffea canephora) memiliki aktifitas 

antioksidan terhadap saliva penderita periodontitis kronis? 

 

1.3 Tujuan 

Untuk membuktikan ekstrak kopi Robusta (Coffea canephora) memiliki 

aktifitas antioksidan terhadap saliva penderita periodontitis kronis. 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai sumber acuan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Meningkatkan nilai ekonomis kopi Robusta (Coffea canephora)   karena 

dapat dimanfaatkan secara maksimal menjadi bahan yang lebih bermanfaat di 

bidang kesehatan. 
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