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PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Penyakit periodontal merupakan penyakit infeksi pada rongga mulut yang 

dapat di derita oleh remaja dan orang dewasa (Carranza., 2006). Berdasarkan 

Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2007 masalah gigi dan mulut, 

termasuk penyakit periodontal mencapai 23,5%. Penyakit jaringan periodontal 

yang paling sering dijumpai adalah gingivitis dan periodontitis (Chauhan et al., 

2012). 

Periodontitis merupakan suatu penyakit infeksi yang mengakibatkan 

peradangan pada jaringan pendukung gigi, kehilangan perlekatan gingiva secara 

progresif dan kehilangan tulang (Caranzza, 2006). Penyakit ini disebabkan oleh 

adanya induksi dari 90% bakteri anaerob fakultatif dan 75% bakteri Gram negatif 

(Newman et al., 2012). Salah satu bakteri anaerob Gram negatif yang berperan 

dalam pembentukan plak subgingiva penyebab periodontitis adalah 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans) (Carranza, 

2006). 

A. actinomycetemcomitans adalah bakteri Gram negatif, memiliki bentuk 

yang kecil, non motile, capnophilic, fermentatif coccobacillus. A. 

Actinomycetemcomitans dapat ditemukan pada plak gigi, poket periodontal, dan 

mukosa bukal pada 36% pasien dari populasi normal. (Carranza, 2006). A. 

actinomycetemcomitans melepaskan faktor virulensi, menghantarkan adesi pada 

permukaan oral, menginaktifkan respon imun host, menginduksi keradangan dan 
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kerusakan jaringan. (Umeda et al., 2013). A. actinomycetemcomitans sering 

terdeteksi pada jaringan periodontal orang sehat dan dapat dikelompokkan 

menjadi bagian dari flora normal rongga mulut. Studi klinis menunjukkan bahwa 

adanya korelasi antara reduksi margin subgingiva pada peningkatan A. 

actinomycetemcomitans selama perawatan (Carranza,2006). 

Saat ini telah dikembangkan beberapa bahan herbal atau alami sebagai 

bahan alternatif obat salah satunya diantaranya adalah biji kakao. Indonesia 

memproduksi sekitar 15% biji kakao dunia dan menduduki peringkat ketiga dalam 

hal statika produksi internasional. Indonesia telah memperluas produksi kakao dan 

kini memproduksi hampir sebanyak Ghana. Produksi kakao Indonesia memiliki 

potensi terjadinya peningkatan namun hal tersebut tergantung pada faktor-faktor 

politik dan ekonomi lokal (Fenglin Gu et al., 2013). Luas areal penanaman kakao 

di Indonesia pada tahun 2002 telah mencapai 776.900 hektar yang tersebar di 

seluruh propinsi kecuali DKI Jakarta (Misnawi, 2005). 

Kakao terdiri dari batang, buah dan biji, bunga, akar, kulit biji dan daun. 

Kakao (Theobroma cacao L.) memiliki senyawa polifenol flavonoid seperti 

katekin, epikatekin, antosianin, proantosianidin, asam fenolik, tanin kental, 

flavonoid lain dan beberapa senyawa kecil (Arlorio et al., 2005). Kandungan 

polifenol kakao bermanfaat sebagai antioksidan, antikarsinogenik, antiinflamasi, 

dan antimikroba (Hii et al., 2009). Pada umumnya mayoritas masyarakat 

mengkonsumsi kakao hanya pada bagian bijinya saja. Beberapa penilitian telah 

membuktikan bahwa kulit biji kakao dan biji kakao dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan antibakteri (Misnawi, 2005). 
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Biji kakao mengandung polifenol flavonoid golongan flavanol yaitu 

flavonoid monomer katekin dan epikatekin serta flavonoid terpolimerisasi 

proantosianidin (Sulistyowati, 2008). Flavonol merupakan kelompok flavonoid 

yang tersusun dari beberapa molekul fenol (polifenol) (Lee et al., 2003). Flavonol 

kakao merangsang sel mononuklear darah perifer untuk mengeluarkan IL-5 dan 

pula merangsang produksi IgA sehingga melindungi rongga mulut terhadap 

Streptococcus mutans (Arlorio et al., 2005). 

Biji kakao dapat menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans dengan 

konsentrasi efektif sebesar 12,5% (Purnamasari, 2010). Ekstrak air dan ekstrak 

etanol 70% biji kakao memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dan 

Bacillus subtilis. Pada penelitian lainnya membuktikan bahwa biji kakao yang di 

ekstraksi dengan pelarut etanol 70% lebih tinggi aktivitas antimikrobanya 

dibanding biji kakao yang diekstrak dengan air terhadap bakteri Streptococcus 

mutans dan Candida albicans (Pratiwi, 2013). 

Kakao akan memberikan hasil daya antibakteri yang berbeda apabila 

diekstraksi dengan berbagai polaritas dari pelarutnya (Prayoga, 2010). Metode 

ekstraksi bervariasi tergantung pada sampel yang akan diujikan. Beberapa pelarut 

yang berbeda digunakan termasuk air, etanol 70%, metanol 70%, asetonitril, dietil 

eter dan aseton, adapun etanol 70% (ethyl alcohol) merupakan salah satu pelarut 

yang memiliki titik didih rendah dan banyak digunakan oleh industri. Etanol 70% 

mempunyai titik didih 70
o
C sehingga suhu ekstraksi yang digunakan dapat 

menarik seluruh komponen dalam bahan baku (Voet, 1994). Etanol 70% banyak 

digunakan sebagai pelarut berbagai bahan kimia maupun alami yang ditujukan 

untuk konsumsi dan obat-obatan. Pada penelitian in vitro, etanol 70% dapat 
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mengganggu transport ion Na
+
, K

+
 dan ATP (Darmono, 2009). Penggunaan etanol 

70% pada bahan antibakteri memiliki resiko pada kesehatan karena konsentrasi 

residu dan paparan dari etanol 70% terhadap jaringan tubuh manusia terutama 

pada hepar (Canadian food inspection, 2014). 

Kadar polifenol akan lebih tinggi diperoleh apabila diekstraksi dengan 

polaritas pelarut yang lebih rendah. Pelarut air akan cenderung melarutkan 

senyawa anorganik dan garam dari asam ataupun basa (Prayoga, 2010). 

Penggunaan air daripada etanol 70% sebagai cosolvent menghasilkan sisa 

polifenol yang lebih tinggi. Sehingga pelarut air lebih baik karena dapat 

mempertahankan kuantitas yang tinggi dari senyawa yang bermanfaat (Sandra et 

al., 2012). 

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor kakao terbesar setelah 

Ghana. Penyakit periodontal merupakan suatu penyakit yang menjadi fokus 

perhatian bagi dokter gigi karena terjadi pada mayoritas masyarakat dan bakteri 

patogen utama dari penyakit periodontal adalah A. Actinomycetemcomitans. 

Berdasarkan uraian diatas akan dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah 

adanya perbedaan daya antibakteri antara ekstrak etanol 70% dan air biji kakao 

terhadap bakteri A. Actinomycetemcomitans. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Apakah terdapat perbedaan daya antibakteri ekstrak etanol 70% dan 

ekstrak air dari biji kakao (Theobroma cacao L.) terhadap pertumbuhan bakteri A. 

actinomycetemcomitans? 
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1.3. Tujuan 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya perbedaan daya antibakteri 

ekstrak etanol 70% dan ekstrak air biji kakao (Theobroma cacao L.) terhadap 

pertumbuhan bakteri A. actinomycetemcomitans. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk: 

 

1. Mengetahui perbedaan daya antibakteri ekstrak etanol 70% dan ekstrak air 

biji kakao (Theobroma cacao L.) terhadap pertumbuhan bakteri A. 

actinomycetemcomitans. 

2. Mengetahui besar konsentrasi hambat minimal (KHM) dan konsentrasi 

bunuh minimal (KBM) ekstrak etanol 70% dan ekstrak air biji kakao 

(Theobroma cacao L.) terhadap pertumbuhan bakteri A. 

actinomycetemcomitans. 

1.4 Manfaat 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi ilmiah tentang daya 

antibakteri ekstrak etanol 70% dan ekstrak air biji kakao (Theobroma cacao L.) 

dalam menghambat pertumbuhan A. actinomycetemcomitans. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan bahwa biji kakao dapat menjadi alternatif 

bahan dasar obat tradisional sebagai bahan antibakteri. 




