
vii 

DAYA HAMBAT XANTHONE TERHADAP ENZIM 

GLUKOSILTRANSFERASE STREPTOCOCCUS MUTANS 

ABSTRAK 

Latar Belakang:Streptococcus mutans adalah bakteri komensal dalam rongga mulut yang 
menjadi agen penyebab terjadinya karies gigi. Produk S. mutans yang dari proses fermentasi yang 
berupa asam laktat menjadi penyebab demineralisasi dari enamel gigi. S. mutans memproduksi 
enzim glukosiltransferase yang dapat mengkatalis proses terjadinya karies. Xanthone merupakan 
zat aktif yang diproduksi tanamanmanggis untuk alat pertahanan diri. Dalam penelitian 
sebelumnya telah terbukti bahwa xanthone dapat menghambat pertumbuhan pada bakteri karies 
dentine (Streptococcus ssp., Lactobacillus ssp., Actinomyces., dan bakteri gram positif lain). 

Tujuan:penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya hambat xanthone terhadap 
enzim glukosiltransferase yang dihasilkan oleh S. mutans. Metode: penelitian ini menggunakan 
xanthone dengan konsentrasi 1,56%, 3,12% dan 6,24% sebagai perlakuan. 0,12% klorhexidine 
glukonat sebagai kontrol. Uji Aktivitas enzim Glukosiltransferase melalui analisis luas fruktosa 
dengan menggunakan High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Daerah luas fruktosa 
ditentukan berdasarkan retensi waktu dari masing-masing kelompok. Data dianalisis dengan 
Kruskal-Wallis Test.Hasil: terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok xanthone 3,12% 
dan 6,24% dengan kontrol (p<0,05). Pembahasan:Mekanisme aktivitas antimikroba xanthone 
terhadap S. mutans terjadi karena reaksi dari gugus karbonil pada xanthone dengan residu asam 
amino pada protein membran sel, enzim ekstraseluler, maupun protein dinding sel yang 
menyebabkan protein kehilangan fungsinya. Hilangnya protein tersebut menyebabkan gangguan 
pada membran sitoplasmik bakteri dan terjadi kebocoran muatan intraseluler. Sehingga proses 
pembuatan enzim GTF yang berasal dari protein juga berkurang.Kesimpulan:Xanthone dapat 
menghambat kerja dari enzim grukosiltransferase. 
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