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ABSTRACT
Background. Patient commonly comes to dental clinic complained and diagnosed as caries dentin which is not
perforated. In this case bacteria that plays important role to induced pain is Fusobacterium nucleatum. Therefore it
is necessary to discover another antimicrobi al agent deriving from nature which doesn’t have any or less harmful
effect to the body. Propolis considered as best nature materials due to Its active components, flavonoid and
trepenoids,that is known as antimicrobial agent with their various mechanism o f action. Purpose. The aim of this
study is to find out the antimicrobial effect of propolis against Fusobacterium nucleatum, by determining the
minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). Method. This research is
an observational study . Propolis extract produced by propolis farm on lawang. The antibacterial activity test was
performed by direct contact and continued by colony count to determine the value of MIC and MBC of extract
propolis against Fusobacterium nucl eatum. Result. Based on the colony counting showed that the propolis extract’s
MIC is 1,48% and MBC is 1,54% beside that the number of colony decreasing ast the concentration of propolis
extract increased. Conclusion. MIC value of propolis extract against Fusobacterium nucleatum is 1,48% and MBC
value of propolis extract is 1,54%.
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PENDAHULUAN

Berdasarkan data Riskesdas 2007,  75%
penduduk Indonesia memiliki riwayat karies gigi
dengan tingkat keparahan gigi (indeks DMF-T)
sebesar 5 gigi setiap orang .5 Umumnya pasien
mengatakan adanya rasa nyeri dan
hipersensitifitas pulpa ketika kedalaman karies
sudah mencapai karies profunda. Penyebab
timbulnya hipersensitifitas gigi terhadap suhu

pada karies profunda adalah Fusobacterium
nucleatum.9 Pada karies profunda ditemukan
persentase Fusobacterium nucleatum sebesar
5,74%,  dan ada di peringkat kedua terbanyak
setelah Prevotella spp.16

Saat ini sedang dikembangkan
pemanfaatan bahan alam yang digunak an
sebagai obat karena jarang menimbulkan efek
samping. Salah satu produk alami telah
digunakan selama beberapa tahun sebagai
bahan obat rakyat adalah apitherapy, atau terapi
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dengan produk lebah (misalnya madu, serbuk
sari, propolis, madu yang diperkaya, ramuan
madu), adalah sebuah tradisi lama yang telah
direvitalisasi pada penelitian terbaru .3 Hasil
penelitian Kosalec (2005) membuktikan bahwa
propolis memiliki efek  antioksidan, antibakteri,
antijamur, antivirus, antiinflamasi, anti -tumor
dan imunomodulasi.12 Berdasarkan analisis
menggunakan Gas Chromatography-Mass
Spectrometry (GC-MS), propolis yang dihimpun
oleh lebah berasal dari tumbuhan poplar
menunjukkan bahwa propolis mengandung
berbagai macam senyawa. Kandungan senyawa
tersebut adalah : asam amino , asam alifatik dan
esternya, asam aromatik dan esternya, alkohol,
aldehida, khalkon, dihidrokhalkon, flavanon,
flavon, hidrokarbon, keton, dan terpenoid, yang
merupakan konstituen bioaktif propolis merah
dari Brazil. Senyawa tersebut berperan dalam
aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus
aureus dan Escherichia coli.2 Bedasarkan
penilitian terdahulu  propolis terbukti efektif
terhadap bakteri gram positif maupun bakteri
gram negatif.8 Komposisi propolis sangat
dipengaruhi oleh jenis dan umur tumbuhan,
iklim, dan waktu.20 Koru (2007), telah meneliti
daya hambat minimum dan daya bunuh
minimum bakteri Fusobacterium nucleatum dari
berbagai macam daerah penghasil ekstrak
propolis. Propolis dari Iran memiliki KHM
0,0128%  dan KBM 0,0256 % , sedangkan
propolis yang berasal dari Brazil memil ik KHM
0,0512 % dan KBM 0,0512% .11 Indonesia juga
merupakan penghasil propolis, namun propolis
yang ada di Indonesia sebagian besar di hasilkan
oleh lebah Apis mellifera.18 Tujuan dari
penelitian ini adalah Untuk mengetahui
konsentrasi hambat minimal dan konsentrasi
bunuh minimal ekstrak propolis Lawang
terhadap Fusobacterium nucleatum.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian adalah eksperimental
laboratories dengan rancangan penelitian The
Post Test Only Control Group Design.
Penelitian dilakukan di Laboratorium
Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Gigi Unair
Surabaya. Ekstraksi proplis dilakukan dengan
metode maserasi dengan ethanol 70%.

Kandungan propolis dalam ekstrak sebesar
11,45%. Kenudian diencerkan menjadi beb erapa
konsentrasi yaitu 1,78%, 1,72%, 1,65%, 1,6%,
1,54%, 1,48%, 1,43%.

Ekstrak propolis berbagai
konsentrasi.ditaruh sebanyak 0,5 ml ditaruh di
media BHI cair yang Masing masing
ditambahkan 0,1 ml Fusobacterium nucleatum,
Setiap tabung diinkubasi pada suhu 37 ˚C
selama 24 jam. Dilakukan subkultur pada
media Muller-Hinton agar. Inkubasi dalam
anaerobic jar pada 37 ˚C selama 24 jam,
Penrhitungan koloni Fusobacterium nucleatum
dengan menggunakan Quebec Colony Counter.

Analisa statistik menggunakan tes
Kolmogorov-Smirnov untuk uji  normalitas data
dan uji perbedaan pada tiap kelompok data
penelitian dengan tes Independent T Test.

HASIL

Dari penelitian pendahuluan diperoleh
hasil diantara konsentrasi 1,43% dan 2,86%
adalah KHM dan KBM karena perkiraan bakteri
yang hidup 0,1% dan 10% berada diantara kedua
presentasi tersebut. Untuk mengetahui
konsentrasi hambat minimal dan konsentrasi
bunuh minimal maka dilakukan pengamatan dan
penghitungan bakteri pada 1,78%, 1,72%,
1,65%, 1,6%, 1,54%, 1,48%, 1,43%. Dari data
ini kemudian didapatkan hasil :

Tabel 1 Rerata dan simpang baku KHM dsan KBM
ekstrak propolis Lawang terhadap Fusobacterium
nucleatum (CFU/ml)

Perlakuan n Rerata SB

KHM Ekstrak
propolis 1,48%

7 11.429 2.070

KBM Ekstrak
propolis 1,54%

7

Kontrol Positif 7 57.143 4.879

Keterangan: n    = jumlah sampel
SB = Simpang Baku



Gambar 1. Persentase rerata KHM dan KBM ekstrak
propolis Lawang terhadap Fusobacterium nucleatum

Bedasarkan hasil penelitian pada
gambar 1 dapat dilihat bahwa pada konsentrasi
1,48%  didapatkan jumlah koloni yang hidup
sekitar 9,8%, sehingga konsentrasi ini menjadi
Konsentrasi Hambat minimal karena pada
konsentrasi ini  90% pertumbuhan bakteri
dihambat selama 24 jam.22 Pada konsentrasi
1,54% sudah tidak ditemukan lagi pertumbuhan
bakteri, sehingga konsentrasi ini disebut
Konsentrasi Bunuh minimal. KBM adalah
konsentrasi terendah dari ekstrak propolis yang
mampu membunuh bakteri sebanyak 99,9% .22

Sebelum data dilakukan analisis statistik
Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov
Smirnov, hasilnya salah satu kelompok
penelitian tidak dapat diperhitungkan
distribusinya, namun kelompok data penelitian
yang lain hasilnya menunjukkan p>0,05 yang
artinya data dapat berdistribusi normal ,karena
kelompok data penelitan yang tidak dapat
diperhitungkan  adalah kelompok penelitian
konsentrasi bunuh minimal yang dimana sudah
tidak ada pertumbuhan koloni bakteri. Untuk
melihat signifikansi perbedaan antar kelompok
maka menggunaka independent t-Test, hasil t-
Test p<0,05 yang berarti memiliki perbedaan
signifikan.

Tabel 2. Hasil perhitungan Independent t-Test
Kelompok
perlakuan

I II III

I .000 .000
II .000 .000
III .000 .000

Keterangan :
I :  Dengan penambahan ekstrak propolis

Lawang 1,43 %
II : Dengan penambahan ekstrak propolis

Lawang 1,48%

III : Dengan penambahan ekstrak propolis
Lawang 1,54 %

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui aktivitas antimikroba yang dimiliki
oleh eksrak propolis Lawang terhadap bakteri
Fusobacterium nucleatum. Aktivitas
antimikroba obat biasanya dinilai dengan
penentuan konsentrasi hambat minimal (KHM)
atau bakteriostatik dan Konsentrasi bunuh
minimal (KBM)atau bakterisid dari obat secara
in vitro setelah inkubasi anaerob.14 Untuk
penentuan KHM dan KBM digunakan metode
hitung koloni,karena bedasrkan penelitian
terdahulu warna ekstrak yang pekat dan gelap
susah untuk menentukan melalui metode dilusi.

Pembuatan ekstrak propolis ini
dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol
70%. Krell (2006) menyatakan bahwa ekstrak
alkohol 70% memberikan hasil yang terbaik
dalam beberapa penelitian karena memiliki
efek untuk meningkatkan kinerja antimikroba
dari  bahan aktif propolis .20 Ekstrak propolis
yang terkandung dalam larutan ekstrak propolis
adalah 11,45%.

Fusobacterium nucleatum adalah salah
satu bakteri yang ditemukan dalam karies jenis
profunda dan memiliki peran penting dalam
menimbulkan rasa nyeri .9dalam aplikasinya
propolis dapat menjadi salah satu bahan herbal
sebagai bahan pulp capping yang efektif
meneruskan penelitian sebelumnya yang telah
dilakukan oleh Sabir(2005), hasil penelitian
secara in vivo membuktikan bahwa ekstrak
propolis memiliki efek memperlambat
inflamasi pulpa dan menstimulasi pembentukan
dentin reparatif dan kolagen. 7

Sifat antibakteri yang dimiliki oleh
propolis disebabkan oleh adanya komponen aktif
utamanya yaitu flavonoid. aktivitas antibakteri
propolis adalah bakteriostatik dan dapat
bakterisida dalam konsentrasi tinggi .6 sebagai
antibakteri, antijamur, dan antivirus, p ropolis
menyajikan banyak aktivitas biologis lainnya
bermanfaat seperti antioksidan, antiperadangan,
antitumor, hepatoprotektif, anestesi lokal,
imunostimulan dan antimutagenik .10 Bedasarkan
hasil penelitian cushnie et al beberapa senyawa
aktif yang terkandung didalam flavonoid..yaitu
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galangin,querectin dan epigallocatechin dapat
menyebabkan terjadinya perubahan
permeabilitas membrane sel,menghambat
metabolisme energy dan menghambat sintesis
asam  nukleat. Senyawa aktif lainnya yaitu
robinetin dan myricetin bersama dengan
epigallocatechin menghambat sintesis DNA dan
RNA).4 Takaisi et al.., (1994) menyatakan
bahwa propolis dapat mempunyai efek
antimikroba dengan cara mencegah pembelahan
sel sehingga menghasilkan bahan yang disebut
sebagai  Pseudo Multicellu lar Strepthococus.
Propolis dapat merusak membran Sitoplasma
dan dinding sel yang menyebabkan bacteriolisis
parsial dan menghambat sintesa protein. Sudah
terbukti bahwa mekanisme kerja propolis
terhadap sel bakteri sangatlah kompleks. 21

Propolis dan beberapa komponen sinamat
dan flavonoid yang ditemukan memisahkan
energi transducing membran sitoplasma dan
menghambat motilitas bakteri, yang dapat
berkontribusi untuk taktivitas  antimikroba. 17

Percobaan ini dilakukan dengan
penentuan konsentrasi metode pe nipisan
percobaan pendahulu (trial), kemudian
diteruskan dengan metode pengenceran pada
konsentrasi 1,78%, 1,72%, 1,65%, 1,6%, 1,54%,
1,48%, 1,43%. Pada konsentrasi 1,48%
didapatkan jumlah koloni yang hidup adalah 5
yaitu sekitar 10%, sehingga konsentrasi ini
menjadi Konsentrasi Hambat minimal karena
pada konsentrasi ini  90% pertumbuhan bakteri
dihambat selama 24 jam.22 Pada konsentrasi
1,54% sudah tidak ditemukan lagi pertumbuhan
bakteri, sehingga konsentrasi ini disebut
Konsentrasi Bunuh minimal. KBM ad alah
konsentrasi terendah dari ekstrak propolis yang
mampu membunuh bakteri sebanyak 99,9% .22

Berdasarkan penelitian sebelumnya
telah di peroleh hasil konsentrasi hambat
minimal propolis Iran terhadap Fusobacterium
nucleatum yang memiliki KHM 0,0128% dan
KBM 0,0256%, sedangkan propolis yang
berasal dari Brazil memilik KHM 0,0512% dan
KBM 0,0512%.11 Penelitian Marghitas et al.,
(2010) KHM pada bakteri Staphylococcus
aureus adalah 0.019% Escherichia coli adalah
0,625%.17 Berikut adalah tabel hasil penelitian
sebelumnya dan variable perbedaan yang
kemungkinan besar mempengaruhi rentang
angka KHM dan KBM.

Perbedaan rentang angka dengan
penelitian yang sebelumnya disebabkan oleh
adanya perbedaan komposisi atau senyawa
aktif yang tekandung dalam propolis. Beberapa
faktor yang mempengaruhi komposisi propolis
yaitu spesies lebah, jenis dan umur tumbuhan,
iklim, dan waktu di mana propolis tersebut
diperoleh.20Sifat antimikroba yang dimiliki
ekstrak juga dipengaruhi oleh lama
penyimpanan dari ekstrak. Penyimpanan lebih
dari 12 bulan akan menghilangkan kemampuan
antibakteri sehingga propolis tidak dapat
digunakan lagi.13 Bahan uji yang digunakan
pada penelitian ini berupa ekstrak hasil
ekstraksi yang mengandung seluruh jenis
senyawa flavonoid yang terdapat pada propolis
apis melifera. Propolis apis melifera
dikumpulkan dari sarang lebah yang terdapat di
Kabupaten lawang propinsi Jawa timur.
Terletak di daerah dataran tinggi dengan
tanaman yang didominasi oleh pohon randu

Propolis ini mengandung bahan aktif
flavonoid 5,12% popolifenol 0,16% caffeic acid
8,61% dan minyak atsiri  0,81%. P ropolis
memiliki aktivitas antimikroba yang signifikan
terhadap bakteri Gram-positif dan ragi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh
Marghitas et al (2010) menunjukkan aktivitas
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antibakteri terhadap Staphylococcus aureus ,
dengan KHM 0.019% menunjukan perbedaan
yang jauh dari hasil percobaan ini. Pada
penelitian terdahulu telah menunjukkan  bahwa
aktivitas antimikroba propolis terbatas terhadap
bakteri Gram-negatif dibandingkan terhadap
bakteri Gram-positif/1 Perbedaan aktivitas
antimikroba ini disebabkan karena adanya
perbedaan struktur pada bakteri gram negative
dan bakteri gram positif. Pada bakteri gram
negative dinding selnya memiliki
lipopolisakarida yang membuat bakteri bersifat
lebih pathogen dan bersifat endotoksin yang
sangat toksik .19

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

Konsentrasi hambat minimum (KHM)
ekstrak propolis Lawang terhadap
Fusobacterium nucleatum adalah 1,48% dan
konsentrasi bunuh minimal (KBM) ekstrak
propolis Lawang terhadap Fusobacterium
nucleatum adalah 1,54%.
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