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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Karies merupakan suatu kerusakan gigi yang dimulai dari permukaan 

dan berkembang ke arah dalam. Pertama, permukaan email gigi yang 

seluruhnya non seluler, mengalami demineralisasi akibat dari produk 

fermentasi bakteri yang bersifat asam, kemudian terjadi dekomposisi dentin 

dan semen yang melibatkan digesti matriks protein oleh bakteri. Langkah 

pertama yang penting pada karies adalah pembentukan plak pada permukaan 

email yang keras dan halus. Langkah kedua yang penting dalam pembentukan 

karies adalah pembentukan asam (pH < 5) dari karbohidrat dalam jumlah 

besar oleh streptokokus dan laktobasil dalam plak (Jawetz, 2011). 

Banyak penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya 

hubungan antara kehadiran bakteri Lactobacillus acidophilus dengan 

prevalensi karies gigi (Kleinberg, 2002).  Lactobacillus acidophilus adalah 

suatu bakteri yang terdapat di dalam rongga mulut. Lactobacillus acidophilus 

merupakan bakteri yang berperan pada lesi karies pada tahap yang lebih lanjut 

dan dalam (Bisla, 2000). Bakteri ini sering ditemukan pada lesi karies, 

terutama pada karies profunda (Martin et al, 2002). Berdasarkan penelitian 

Martin et al., (2002) pada sampel karies dentin profunda ditemukan 95% 

bakteri Lactobacillus acidophilus. 

Karies ketika mendekati pulpa menimbulkan perubahan-perubahan 

dalam bentuk dentin sekunder dan pulpitis (mungkin disertai rasa nyeri) dan 
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bisa berakibat terjadinya invasi bakteri dan kematian pulpa. Jaringan pulpa 

mati yang terinfeksi ini selanjutnya akan menyebabkan perubahan di jaringan 

periapikal (Kidd, 2002).   

Pemeliharaan vitalitas pulpa selama prosedur restorasi merupakan 

salah satu fokus dalam operative dentistry salah satunya adalah dengan cara 

melindungi pulpa melalui perawatan  pulp capping (Barbosa et al, 2009). 

Sampai saat ini, kalsium hidroksida merupakan bahan pulp capping yang 

paling populer. Bahan ini mempunyai banyak kekurangan di antaranya pada 

pH 12,5 menyebabkan terjadi nekrosis likuidasi terutama pada lapisan 

superfisial pulpa. Efek toksik dari kalsium hidroksida yang terlihat dinetralisir 

pada lapisan pulpa yang lebih dalam, justru menyebabkan nekrosis koagulasi 

yang berbatasan dengan jaringan vital, kandungan kimia pada kalsium 

hidoksida dapat menyebabkan iritasi ringan pada pulpa (Prijambodo, 2007), 

oleh karena itu diperlukan alternatif lain untuk bahan pulp capping dari bahan 

alami yang tidak mengandung bahan kimia dan biokompatibel terhadap 

jaringan keras dan pulpa gigi, serta memiliki sifat antibakteri, antifungal, 

antiviral, antioksidan, dan anti inflamasi, yang dapat digunakan sebagai bahan 

pulp capping. Salah satu persyaratan bahan pulp capping harus mempunyai 

efek anti bakteri terhadap jaringan pulpa (Bourguignon, 2009). Saat ini 

penggunaan antibakteri dari bahan alami mulai dikembangkan, karena dapat 

mengurangi efek samping yang dihasilkan jika dibandingkan dengan 

antibakteri sintetik (Lestari, 2008). 

Buah Manggis (Garcinia Mangostana L.) merupakan salah satu 

tanaman buah terbanyak di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Riesty, 2007). 
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Menurut Sastroamidjoyo (2001) kulit buah manggis dapat digunakan sebagai 

obat sariawan dengan cara kulit buah ditambah air dan direbus kemudian 

digunakan sebagai obat kumur. Ekstrak etil asetat kulit buah manggis (G. 

mangostana L.) mampu menghambat pertumbuhan S. mutans (Siti, 2012). 

Dalam kulit manggis terdapat kandungan xanthone, mangostin, garsinon, 

flavonoid, dan tannin. Kandungan dalam kulit buah manggis yang bersifat 

antibakteri antara lain adalah flavonoid, xanthone, tannin (Arry, 2011). 

Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai 

antioksidan dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat (Arry, 2011). Pada 

penelitian Nezara (2011), menunjukkan bahwa kandungan flavonoid ekstrak 

propolis dapat bersifat sebagai antibakteri terhadap Lactobacillus acidophilus. 

Sejauh ini belum diketahui manfaat flavonoid kulit buah manggis sebagai 

antibakteri Lactobacillus acidophilus. Flavonoid dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan permeabilitas membran sel, menghambat sintesis asam 

nukleat dan protein sel, menghambat metabolisme energi sehingga dinyatakan 

memiliki kemampuan antibakteri (Cushnie & Lamb, 2005; Koo et al, 2002).  

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut tentang kemampuan flavonoid kulit buah manggis 

(Garcinia Mangostana L.) terhadap pertumbuhan bakteri Lactobacillus 

achidophillus. 
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1.2 Rumusan masalah 

Apakah flavonoid kulit manggis (Garcinia Mangostana L.) dapat 

menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri Lactobacillus 

achidophillus? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui kemampuan antibakteri flavonoid kulit manggis 

(Garcinia Mangostana L.) terhadap bakteri Lactobacillus achidophillus. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) flavonoid kulit manggis 

(Garcinia Mangostana L.) terhadap bakteri Lactobacillus achidophillus. 

2. Mengetahui Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM) kandungan flavonoid 

kulit manggis (Garcinia Mangostana L.) terhadap bakteri Lactobacillus 

achidophillus. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai informasi bagi 

dokter gigi dan mahasiswa kedokteran gigi tentang besar konsentrasi 

flavonoid kulit manggis (Garcinia mangostana L.) yang efektif 

menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri Lactobacillus 

acidophilus. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai informasi bagi 

klinisi kesehatan tentang khasiat dan manfaat flavonoid kulit manggis 

(Garcinia Mangostana L.) sebagai alternatif dalam upaya pengendalian 

bakteri Lactobacillus achidophillus. 
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