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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, sehat 

secara jasmani dan rohani. Tidak terkecuali anak-anak, setiap orang tua 

menginginkan anaknya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, hal ini dapat 

dicapai jika tubuh mereka sehat. Kesehatan yang perlu diperhatikan selain 

kesehatan tubuh secara umum, juga kesehatan gigi dan mulut, karena kesehatan 

gigi dan mulut dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dengan 

kata lain bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari 

kesehatan tubuh secara keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan dari kesehatan 

tubuh secara umum. 

Penyakit gigi dan mulut merupakan jenis penyakit pada urutan pertama 

yang dikeluhkan masyarakat dan anak-anak. Menurut Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2013 menyatakan bahwa prevalensi masyarakat di 

Indonesia yang bermasalah gigi dan mulutnya mencapai 25,9% dengan angka 

keparahan karies 1,4 pada anak-anak umur 12 tahun yang berarti setiap anak 

memiliki 1 gigi yang mengalami kerusakan (Trihono, 2013). Penyakit gigi dan 

mulut, akan sangat berpengaruh pada derajat kesehatan, proses tumbuh kembang 

bahkan masa depan anak. 

Karies gigi merupakan penyakit jaringan gigi yang ditandai dengan 

kerusakan jaringan, mulai dari permukaan gigi hingga meluas kearah pulpa. 

Karies dinyatakan sebagai penyakit multifaktor yaitu adanya beberapa faktor yang 

menjadi penyebab terbentuknya karies. Ada tiga faktor utama yang memegang 
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peranan yaitu faktor host atau tuan rumah, agen atau mikroorganisme, substrat 

atau diet serta ditambah faktor waktu (Zero DT, Fontana M, 2009). Proses 

terjadinya karies dimulai dari enamel ditutupi oleh endapan pelikel saliva, 

kemudian mikroorganisme melekat yang disebut plak, apabila ada 

substrat/makanan berkarbohidrat lengket di plak disebut debris, mikroorganisme 

meragi substrat sehingga menyebabkan pH plak turun menjadi 5 mengakibatkan 

demineralisasi enamel. Bila hal ini berlangsung berulang-ulang dapat terjadi 

karies (Angela A. 2005). Salah satu mikroorganisme yang sering ditemui pada 

kasus karies gigi pada anak adalah Streptococcus mutans dan Lactobacillus 

acidophilus (Radmerikhi S, et al. 2013). Oleh karena itu plak harus rajin 

dibersihkan secara mekanis yaitu dengan menyikat gigi, pembersihan interdental 

dengan benang gigi, serta obat kumur. 

Obat kumur sering digunakan untuk kontrol plak sehari-hari, khususnya 

bagi individu dengan higiena oral yang buruk. Pada umumnya kontrol plak sehari-

hari dilakukan secara mekanis melalui penyikatan gigi dan pembersihan 

interdental dengan benang gigi. Penggunaan obat kumur dalam kontrol plak 

sehari-hari ditujukan sebagai tambahan dalam menurunkan jumlah 

mikroorganisme yang menempel pada permukaan gigi secara mekanis (Rawlinson 

A, 2008). 

Namun demikian, menurut Witt J et al, 2005 kandungan alkohol dalam 

obat kumur ini menyebabkan individu-individu tertentu tidak dapat menggunakan 

obat kumur yang mengandung alkohol, seperti anak-anak, ibu hamil/menyusui, 

pecandu alkohol, pasien-pasien yang menggunakan metronidazole, pasien dengan 

xerostomia, dan penganut keyakinan religius tertentu (Witt J, Ramji N, Gibb R, et 
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al, 2005). Menurut penelitian McCullough MJ, Farah CS, 2008 mengatakan 

bahwa obat kumur yang mengandung alkohol memberi kontribusi dalam 

peningkatan risiko perkembangan kanker rongga mulut (McCullough MJ, Farah 

CS. 2008). Penggunaan bahan aktif pada obat kumur yang lebih besar dapat 

menghasilkan konsentrasi yang lebih rendah sehingga perlu dilakukan berulang-

ulang untuk mendapatkan hasil yang optimal (Paye M, Barrel AO, Maibach HI. 

2006).  

Gel adalah media padat atau semi padat terdiri dari 2 suspensi atau lebih 

yang terpenetrasi oleh cairan, dapat digunakan sebagai obat yang diberikan secara 

topikal dan bersifat kompatibel dengan berbagai bahan antimikroba. Gel sebagai 

media dianggap mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan bentuk media 

lainnya, jumlah penggunaan bahan aktif yang lebih sedikit sehingga dapat 

menghasilkan konsentrasi yang lebih tinggi, gel memiliki perlekatan yang lebih 

stabil sehingga memberikan waktu kerja yang lebih lama dan semakin lama bahan 

aktif tersebut berada pada targetnya di dalam rongga mulut maka akan semakin 

efektif hasilnya (Paye M, Barrel AO, Maibach HI. 2006). 

Salah satu jenis tanaman obat yang dimiliki Indonesia adalah buah delima 

(Punica granatum). Dewasa ini, penelitian telah menunjukkan delima memiliki 

banyak efek yang potensial termasuk: bacteriocidal, antijamur, antivirus, 

kekebalan tubuh, obat pencahar, obat cacing. Selain itu juga berfungsi untuk 

mengurangi efek samping dari kanker rongga mulut, penyakit jantung, diabetes, 

diare, disentri, asma, bronkitis, batuk, kelainan pendarahan, demam, inflamasi, 

sindrom yang berhubungan dengan defisiensi imun, ulser, lesi pada mulut dan 

kulit, hipertensi, aterosklerosis, penyakit periodontal, denture stomatitis, 
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alzheimer (Braga LC, Shupp JW, et al, 2005; Reddy MK, Gupta SK, et al, 2007; 

Lansky EP, Newman RA, 2007; Jurenka JS, 2008). 

Penelitian Subramaniam P. Dkk, 2012 menunjukkan bahwa ekstrak buah 

delima (Punica granatum Linn) dapat menghambat Streptococcus mutans secara 

signifikan apabila dibandingkan dengan ekstrak Aloe vera dan sorbitol pada 

semua konsentrasi, termasuk pada konsentrasi yang paling rendah yaitu 5%. Hal 

tersebut juga ditunjukkan pada penelitian Janani L, dan Esther Lydia, 2013 yang 

membuktikan adanya daya hambat pada Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa dan Candida 

albicans dengan menggunakan ekstrak kulit buah delima putih. 

Gel dengan menggunakan ekstrak tanaman herbal seperti Punica 

granatum Linn dapat dijadikan alternatif lain sebagai pengganti obat kumur untuk 

membantu mengontrol plak dengan menghambat pertumbuhan bakteri yang ada 

pada plak anak. Penulis akan menjelaskan lebih lanjut tentang daya hambat gel 

ekstrak kulit buah delima putih (Punica granatum Linn) terhadap bakteri 

Streptococcus mutans dan Lactobacillus acidophilus dan untuk mengetahui 

konsentrasi yang dapat menghambat aktivitas spesies bakteri tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada daya hambat dan pada konsentrasi berapa gel ekstrak kulit 

buah delima putih dapat menghambat bakteri Streptococcus mutans dan 

Lactobacillus acidophilus? 
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1.3 Tujuan 

a. Untuk mengetahui adanya daya hambat gel ekstrak kulit buah delima putih 

(Punica granatum Linn) terhadap bakteri Streptococcus mutans dan 

Lactobacillus acidophilus.  

b. Mengetahui konsentrasi hambat minimum pada gel ekstrak kulit buah delima 

putih terhadap bakteri Streptococcus mutans dan Lactobacillus acidophilus. 

 

1.4 Manfaat 

Untuk mengenalkan tentang gel ekstrak kulit buah delima putih sebagai 

alternatif pengontrol plak. 

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI DAYA HAMBAT GEL ... CLARISHA CELIA TAMARA




