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ABSTRACT

Background. One of gram negative bacteria that cause caries is Fusobacterium nucleatum, one of them
is at plaque the teeth and caries profunda. Caries on the teeth can be handled with the application of
Ca(OH)2 or calcium hydroxide. But since the high pH level can lead to chronic inflammatory and damage
the soft tissue, so it needs an alternative material that can eliminate side effects. An alternative material
used is propolis extract containing flavonoid compound, tannin and other synergistic compound as an
antibacterial. Purpose. To tell the differences of power antibacterial effects between an calcium
hydroxide propolis extract against Fusobacterium nucleatum. Method. This research used a sample of
the Fusobacterium nucleatum ATCC 25586 grown in Brain Heart Infusion Broth (BHIB) . The
antibacterial material applied against the bacterium Fusobacterium nucleatum ATCC 25586 was MIC
1.5% of propolis extract and MIC 13% of suspense Ca(OH) 2 pro analysis with the methods spriding on
media Mueller Hinton Agar (MHA). Incubation at a temperature of 37ºC for 2 x 24 hours in anaerobic
jar, finally  colony counting Fusobacterium nucleatum ATCC 25586 grows on MHA by manual observed
by 3 people observer expressed by Colony Forming Unit (CFU). Conclusion. It can be concluded from
the result of this research  that no difference of antibacterial effects between 1,5% extract propolis and
13% calcium hydroxides against fusobacterium nucleatum ATCC 25586 is shown.
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PENDAHULUAN
Fusobacterium nucleatum adalah

bakteri gram negatif anaerob obligat yang
ditemukan sebesar 5,74% dan merupakan
salah satu  bakteri penyebab karies,
ditemukan pada plak gigi, saluran akar dan
infeksi periodontal .1 Fusobacterium
nucleatum diduga sebagai salah satu bakteri
penyebab timbulnya reaksi hipersensitivitas
gigi, hal ini dikarenakan dapat menghasilkan
ammonia. Uap dari ammonia ini
menyebabkan peradangan jaringan gigi dan
mampu merangsang bradikinin sebagai
mediator nyeri. 2

Perawatan gigi yang mengalami
karies sehingga menyebabkan keradangan
jaringan pulpa dapat dirawat pulp capping.
Bahan yang sering digunakan adalah

Kalsium Hidroksida  (CaOH) 2. Pada
umumnya bahan ini digunakan sebagai
antibakteri dalam perawatan endodontik,
pulp capping, medikamen saluran akar
sebagai desinfektan dan dapat
mengeliminasi bakteri residual di daerah
intra kanal. 3 Kalsium hidroksida memiliki
pH yang tinggi sehingga dapat menyebabkan
peradangan kronis dan merusak jaringan
lunak. 4

Penelitian dengan memanfaatkan
bahan alam bertujuan untuk menghasilkan
obat-obatan untuk mencegah dan mengatasi
penyakit karies gigi, salah satu adalah
ekstrak propolis. Propolis merupakan produk
resin lebah madu dari berbagai macam jenis
tumbuhan  yang dapat menghambat
pertumbuhan mikroorganisme rongga mulut.
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Propolis dapat menghambat mikroba
patogen mulut seperti bakteri, jamur dan
virus.5 Propolis juga dapat digunakan
sebagai media penyimpanan gigi avulsi, obat
pulp capping, pencegahan karies serta
mencegah rasa hipersensitivi tas pada gigi. 2

Penelitian terhadap propolis telah banyak
dilakukan baik secara in vitro maupun in
vivo dan hasilnya menunjukkan bahwa
propolis memiliki beberapa aktivitas
biologis dan farmakologis antara lain
bersifat antibakteri terhadap bakteri gram
positif maupun gram negatif. 9, 17

Marcucci et al (2001) meneliti sifat
antibakteri dari propolis ini bukan semata -
mata disebabkan karena senyawa tunggal,
namun karena efek sinergis dari beberapa
senyawa yang ada dan memiliki daya
antibakteri, yakni: Flavonoid, flavon, tannin ,
asam ferulat, ester asam fenol, terpenoid,
asam sinamat dan berbagai ester asam
kafeat.6 Sifat antibakteri yang dimiliki
propolis, menjadi satu pertimbangan untuk
menggunakan propolis sebagai bahan
antibakteri.

BAHAN DAN METODE

Peralatan yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah : petridisk, brander dan
korek api, spreader, anaerobic jar,
autoclave, inkubator, neraca analitik,
mikropipet, tabung reaksi dan rak tabung
reaksi, gelas ukur 500ml dan osse. Alat yang
digunakan dalam penelitian ini disterilkan
dalam autoclave. Bahan yang digunakan
adalah ekstrak propolis, bakteri
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586,
bubuk kalsium hidroksida pro analisa 96% ,
Brain Heart Infusion Broth (BHIB), Mueller
Hinton Agar (MHA), aquades steril dan gas
pack.

Bakteri pada penelitian ini
menggunakan Fusobacterium nucleatum
ATCC 25586, dibiakkan pada media Brain
Hearth Infusion Broth (BHIB) dalam tabung
reaksi.

Ekstrak propolis (Apis melifera ) ini
berasal dari resin lebah perkebunan di
Lawang Kabupaten Malang yang diekstrak
menggunakan pelarut etanol dengan metode
maserasi, diperoleh ekstrak propolis murni

11,45%. Kalsium hidroksida yang
digunakan bentuk sediaan bubuk pro analisa
dengan konsentrasi 100%.

Pada penelitian awal, konsentrasi
hambat minimal (KHM) ditentukan dengan
melakukan serial dilusi tes dengan
pengenceran ekstrak propolis dan membuat
suspensi kalsium hidroksida . Dari hasil
penipisan tersebut diperoleh ekstrak propolis
1,5% dan kalsium hidroksida 13%.

Uji antibakteri dilakukan dengan
cara Fusobacterium nucleatum ATCC
25586 dimasukkan kedalam media tabung
yang berisi BHI. Diinkubasi selama 24 jam
pada suasana anaerob dalam anaerobic jar
dengan suhu 37ºC selama 24 jam. Kultur
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586
yang sudah tumbuh pada BHIB di
standartkan 0,5 Mc Farland (1,5x
108CFU/ml).15 Disediakan 3 buah tabung
reaksi, masing-masing tabung berisi BHIB 5
ml dan 0,1 ml inoculum Fusobacterium
nucleatum ATCC 25586, kemudian 1
tabung ditambahkan ekstrak propolis 1,5%,
dan 1 tabung lainnya di tambahkan suspensi
kalsium hidroksida 13%. Inkubasi (37º C)
selama 24 jam dalam anaerobic jar. Kultur
bakteri pada ketiga tabung tersebut diambil
sebanyak 0,1 ml bakteri menggunakan
mikropipet, kemudian diratakan pada  media
Muller Hinton Agar dengan cara spreading.
Inkubasi pada suhu 37º C selama 2 x 24 jam
dalam anaerobic jar. Konsentrasi hambat
minimal adalah konsentrasi terendah dari
bahan ekstrak propolis dan kalsium
hidroksida yang dapat menghamabat
pertumbuhan bakteri uji sebesar 90%
dibandingkan kontrol positif. 8 Pengamatan
jumlah koloni yang tumbuh pada MHA yang
dinyatakan dengan Colony Forming Unit
(CFU). 7

HASIL

Hasil penelitian mengenai
perbedaan daya antibakteri ekstrak propolis
dan kalsium hidroksida terhadap
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586
dengan membandingkan jumlah koloni yang
tumbuh pada media Mueller Hinton Agar
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Tabel 1 Rerata hasil penghitungan jumlah
koloni bakteri Fusobacterium
nucleatum ATCC 25586 setelah
pemberian ekstrak propolis 1,5% dan
kalsium hidroksida 13%

Perlakuan n X (CFU) SB

Kontrol positif

KHM Ekstrak
propolis 1,5%

KHM Kalsium
hidroksida 13%

7

7

7

57.14

5.57

5.00

4.880

1.133

0.816

Keterangan: n    = jumlah sampel
X = rerata
SB  = simpang baku

Hasil pertumbuhan koloni pada
media Mueller Hinton Agar (gambar 1)

Gambar 1 Koloni bakteri Fusobacterium
nucleatum ATCC 25586 pada MHA (tanda

panah menunjukkan koloni bakteri) (A) kontrol
positif (B) kalsium hidroksida (C) ekstrak

propolis

Sebelum dilakukan uji beda antar
kelompok pengukuran koloni
Fusobacterium nucleatum , masing-masing
diuji distribusi datanya terlebih dahulu
dengan uji statistik Kolmogorov Smirnov
Test dan homogenitas variansnya dengan uji

statistik Levene’s Test Hasil kedua uji
tersebut dapat diketahui hasil data uji
normalitas menunjukkan p > 0,05 sehingga
data tersebut berdistribusi normal. Uji
homogenitas hasil data yang diperoleh p >
0,05 sehingga dapat disimpulkan variasi
pada tiap kelompok data adalah homogen .

Untuk mengetahui perbedaan
jumlah koloni Fusobacterium nucleatum
semua kelompok perlakuan, dilakukan
dengan uji statistik Oneway Annova Test .
Uji statistik ini dapat dilakukan pada
kelompok-kelompok tersebut karena
memiliki distribusi data yang normal dan
varians data yang homogen.

Hasil uji perbedaan jumlah koloni
Fusobacterium nucleatum antar kelompok
menggunakan tes One Way Annova, p value
< 0.05 hal ini dapat diartikan bahwa adanya
perbedaan yang signifikan jumlah koloni
Fusobacterium nucleatum yang tumbuh
pada Mueller Hinton Agar (MHA) antara
pemberian ekstrak propolis 1,5% dan
kalsium hidroksida 13%.

Dilanjutkan Tukey HSD untuk
melihat signifikansi perbedaan jumlah
koloni bakteri antar kelompok penelitian.
Hasil Tukey HSD dapat dilihat dari tabel
berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Tukey HSD

Kelompok
Kontrol
positif

Ca(OH)2

13%

Ekstrak
propolis

1,5%
Kontrol
positif

Ca(OH)2

13%

Ekstrak
propolis

1,5%

-

0.000*

0.000*

0.000*

-

0.930

0.000*

0.930

-

Keterangan : * ada beda yang bermakna

Dari data uji HSD diatas, pada
ekstrak propolis 1,5% dan Ca(OH)2 13%
terhadap kontrol positif menunjukkan p
value = 0.000, tetapi pada ekstrak propolis
1,5% terhadap Ca(OH)2 13% p value =
0,930, karena p value > 0.05 maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan
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yang bermakna dari rerata jumlah koloni
yang tumbuh pada ekstrak propolis 1,5%
dan Ca(OH)2 13% terhadap Fusobacterium
nucleatum ATCC 25586.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian pendahuluan pada
kedua bahan tersebut diperoleh konsentrasi
yang berbeda. Diperoleh KHM ekstrak
propolis sebesar 1,5% sedangkan KHM
kalsium hidroksida 13%. Konsentrasi
tersebut merupakan KHM dari masing -
masing bahan yang dapat menghambat
pertumbuhan bakteri Fusobacterium
nucleatum ATCC 25586. Penggunaan KHM
lebih dipilih dari pada konsentrasi bunuh
minimal (KBM), hal ini agar dapat d ihitung
jumlah koloni yang tumbuh pada MHA saat
uji statistik. Adanya penurunan pertumbuhan
bakteri pada MHA dengan adanya jumlah
koloni yang tampak pada permukaan media
ini lebih sedikit dari jumlah koloni pada
media kontrol positif.

Kalsium hidroksida atau Ca(OH)2,
yaitu bahan yang biasa digunakan sebagai
perawatan pulp capping. Kalsium hidroksida
mampu menghambat pertumbuhan bakteri
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586
yang merupakan bakteri anaerob obligat
gram negatif karena memiliki sifat
antibakteri dengan menciptakan suasana
basa mencapai pH 12,5 di lingkungan
bakterial dengan cara melepaskan ion
hidroksil.3 Pelepasan ion hidroksil akan
mempengaruhi kelangsungan hidup bakteri .
Hal ini dikarenakan DNA bakteri yang
awalnya bersifat asam berubah menjadi
bersifat alkali sebab lingkungan sekitarnya
bersifat alkali, sehingga  dapat
mengakibatkan kerusakan pada membran
sitoplasma. Ion hidroksil dengan pH alkalin
apabila kontak langsung dengan protein
membran sitoplasma bakteri akan merusak
ikatan hidrogen pada struktur protein.
Kerusakan pada ion hidrogen ini akan
menyebabkan perubahan pada ikatan rantai
polipeptida. Ikatan hidrogen ini berfungsi
untuk menstabilkan struktur molekul
protein. Apabila terjadi kerusakan pada
struktur ini dapat mengakibatkan denatur asi
protein atau hilangnya fungsi alami dari

protein yang akan mengakibatkan rusaknya
struktur fungsi DNA bakteri, sehingga
bakteri mengalami hambatan replikasi,
proses mutasi tidak terjadi dan akhirnya
menyebabkan kematian bakteri
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586.

Penggunaan ekstrak propolis juga
mampu menghambat pertumbuhan bakteri
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586
dengan senyawa-senyawa yang terdapat di
dalamnya. Efek antibakteri ekstrak propolis
ini tidak hanya semata-mata karena senyawa
tunggal, namun karena adanya efek sinergis
dari beberapa senyawa yang terkandung
diantaranya: Flavonoid, flavon, tannin, asam
ferulat, terpenoid, ester asam fenol, asam
sinamat dan berbagai ester asam kafeat. 10

Flavonoid merupakan senyawa aktif dan
terpenting dalam ekstrak propolis yang
meliputi hampir 50% dari komposisi
propolis. Zat tersebut dimungkinkan dapat
mempengaruhi hasil penelitian pada bakteri
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586.
Ikatan fenol yang terdiri dari flavonoid dan
flavon dapat mengikat protein eks traseluler
dan protein integral yang bergabung dengan
dinding sel bakteri sehingga menyebabkan
ion Na+ dan K+ tidak berfungsi, keadaan ini
menyebabkan ion sodium tertahan di dalam
sel, sehingga terjadi perubahan kepolaran
pada plasma sel yang berakibat o smosis
cairan ke dalam plasma sel .11 Senyawa
terpenoid akan bereaksi dengan porin
(protein transmembran) pada membran luar
dinding sel bakteri membentuk ikatan
polimer yang kuat sehingga mengakibatkan
rusaknya porin. Porin adalah tempat pintu
keluar masuk dari substansi, ketika rusak
maka akan mengurangi permeabilitas
dinding sel bakteri yang akan
mengakibatkan sel bakteri kekurangan
nutrisi sehingga pertumbuhan bakteri
terhambat atau mati .12 Selain itu terdapat
senyawa Tanin yang dapat menginaktivasi
protein enzim, dan lapisan protein transport
sehingga menghambat kerja enzim
endonuklease retriksi sehingga transkripsi
tidak terjadi pada RNA dan hal ini
mengganggu permeabilitas dinding sel,
merusak dinding sel, dan melisis sel. 13

Mekanisme propolis dalam
menghambat pertumbuhan bakteri belum
sepenuhnya diketahui, namun demikian



adanya beberapa komponen yang terdapat
pada propolis yang mampu mengabsorbsi
sinar ultraviolet sehingga menghambat kerja
enzim polimerase RNA bakteri untuk
melekat pada DNA sehingga replikasi DNA
bakteri tidak terjadi. 13 Selain itu, komponen
tersebut juga menghambat kerja dari enzim
endonuclease restriksi sehingga tidak terjadi
transkripsi pada RNA. Hal ini
mengakibatkan tidak terjadinya pembelahan
sel bakteri karena terganggunya sinte sis
protein. Mekanisme antibakteri propolis
terhadap bakteri sangat kompleks dan
efektifitasnya dapat meningkat pada suhu
370C dan pada suasana lingkungan dengan
pH 5. 14

Adanya  penggunaan etanol sebagai
bahan pelarut ekstrak propolis pada
penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan
ekstrak propolis lebih efektif sebagai bahan
antibakteri dari pada kalsium hidroksida
terhadap Fusobacterium nucleatum. 16 Hal
ini dikarenakan etanol memiliki berat
molekul yang kecil sehingga mampu
menembus dinding bakteri gram negatif
dengan membawa senyawa -senyawa
sinergis yang terkandung dalam ekstrak
propolis sehingga dapat mengganggu
pembentukan DNA pada bakteri. 11

Kalsium hidroksida memiliki sifat
antibakteri, akan tetapi pada penelitian
sebelumnya diperoleh tingkat toks isitas
kalsium hidroksida lebih tinggi dari ekstrak
propolis sebab lebih mudah mengalami
disionisasi karena bahan pelarut yang berupa
air membuat struktur kimianya menjadi
lebih mudah terurai dan ion hidroksil yang
akan dihasilkan menjadi lebih banyak dan
penggabungan dengan membran sitoplasma
semakin cepat. 3

Pada penelitian ini memang tidak
menunjukkan perbedaan daya antibakteri
antara kalsium hidroksida dan ekstrak
propolis terhadap jumlah koloni
Fusobacterium nucleatum yang tumbuh
pada MHA, akan tetapi tidak sepenuhnya
penelitian ini tidak menghasilkan perbedaan.
Hal ini dibuktikan bahwa pada konsentrasi
13% kalsium hidroksida mampu
menghambat pertumbuhan jumlah koloni
bakteri pada MHA, namun ekstrak propolis
hanya membutuhkan konsentrasi 1,5% untuk
menghambat pertumbuhan jumlah koloni

bakteri Fusobacterium nucleatum . Hasil ini
membuktikan bahwa dengan konsentasi
rendah ekstrak propolis sudah mampu
sebagai antibakteri, tidak seperti kalsium
hidroksida yang membutuhkan konsentrasi
lebih tinggi meskipun jumlah bakteri yang
tumbuh pada kalsium lebih sedikit dari pada
ekstrak propolis.

Hasil uji statistik dengan
membandingkan kedua bahan ini
menunjukkan bahwa tidak terdapat
perbedaan yang bermakna daya antibakteri
kalsium hidroksida konsentrasi 13% dan
ekstrak propolis konsentrasi 1,5% terhadap
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586.
Keadaan ini kemungkinan terjadi karena
pada penelitian pendahuluan saat
menentukan KHM  ekstrak propolis dan
kalsium hidroksida menggunakan rentang
konsentrasi yang terlalu jauh, selai n itu pada
tehnik penghitungan jumlah koloni
dilakukan tidak mengggunakan alat yang
lebih detail seperti Quebec Colony Counter ,
sehingga tidak menghasilkan perbedaan nilai
yang bermakna diantara kedua bahan
tersebut.

Hasil penelitian ini diperoleh jumlah
bakteri Fusobacterium nucleatum ATCC
25586 yang tumbuh pada MHA dengan
pemberian kalsium hidroksida lebih sedikit
dibandingkan dengan hasil menggunakan
ekstrak propolis. Hasil ini dapat dipengaruhi
oleh karena kalsium hidroksida memiliki
kemampuan mengubah suasana menjadi
alkali bukan dikarenakan kandungan yang
dimiliki oleh kalsium hidroksida itu sendiri
yang memiliki daya antibakteri, sehingga
banyak dinding bakteri yang sensitif
terhadap suasana tersebut menyebabkan
bakteri Fusobacterium nucleatum lebih
banyak lisis. Berbeda dengan ekstrak
propolis yang memiliki daya antibakteri
murni berasal dari kandungan senyawa -
senyawa propolis itu sendiri.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan
daya antibakteri ekstrak prop olis 1,5% dan
kalsium hidroksida 13% terhadap
Fusobacterium nucleatum ATCC 25586.
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