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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beberapa tahun terakhir, banyak bukti menunjukkan adanya hubungan 

antara periodontitis kronis dengan sejumlah penyakit sistemik. Infeksi oral kronis 

seperti periodontitis merupakan sumber infeksi yang potensial dan dianggap 

sebagai faktor risiko penyakit kardiovaskular, serebrovaskular, arteri perifer, 

pernapasan, dan lahir dengan berat badan rendah. Selain itu, periodontitis juga 

digambarkan sebagai risiko potensial untuk peningkatan morbiditas dan mortalitas 

untuk penyakit diabetes, resistensi insulin, rheumatoid arthritis, obesitas, 

osteoporosis, dan komplikasi kehamilan(Arigbede et al., 2011). 

Periodontitis adalah penyakit yang mempengaruhi struktur gigi pada 

jutaan orang di dunia, dan merupakan penyakit multifaktorial yang disebabkan 

oleh bakteri yang tumbuh padabiofilm di margin gingiva (Pöllänen et al., 2013). 

Penyakit ini dapat dialami oleh semua orang dari segala usia, namun lebih sering 

terjadi pada orang tua (Arigbede et al., 2011). Menurut Pöllänen et al (2013) 

beberapa patogen utama penyebab periodontitis yang telah teridentifikasi adalah : 

Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannerella forsythia, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans dan juga Filifactor alocis, 

Staphylococcus aureus dan Genus desulfobulbus.  

Pembentukan biofilm pada jaringan periodontal merupakan proses yang 

bertahap dan berkesinambungan. Pada tahap awal penyakit periodontal lebih 

banyak didominasi oleh bakteri gram positif aerobik. Kemudian, bakteri anaerobik 

gram negatif meningkat dalam biofilm. Secara klinis, proses periodontitis 

menyebabkan peningkatan peradangan subgingiva dan pembentukan kantong-

kantong periodontal (Pöllänen et al., 2013).  

Dalam penelitiannya Pöllänen et al(2013) melaporkan bahwa lingkungan 

subgingiva sangat ideal untuk petumbuhan bakteri periodontal karena bersifat 

alkali, mengandung hemin dan proteinyang kaya dengan berbagai sitokin dan 

hormon. Sel-sel bakteri dalam biofilm kemudian dikelilingi oleh EPS 
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(extracellular polimer subsstance) yang terdiri dari polisakarida, protein dan DNA 

ekstraseluler, yang merupakan 90% dari total massa biofilm. EPS melindungi 

bakteri dari sel pertahanan tubuh (makrofag) dan faktor pertahanan kekebalan 

tubuh humoral (antibodi dan komplemen). Tingginya kepadatan sel bakteri dalam 

biofilm mengaktifkan molekul kecil yang dapat mengatur virulensi gen. 

Periodontitis disebabkan oleh infeksi bakteri yang berhubungan dengan 

plak subgingiva dengan penampakan klinis yang beragam seperti radang gusi, 

degenerasi ligamen periodontal dan sementum gigi serta kehilangan tulang 

alveolar. Gingivitis merupakan tahap awal dari penyakit yang kemungkinan 

berkembang menjadi kondisi yang parah seperti periodontitis yang menunjukkan  

pembentukan kantong periodontal, hilangnya tingkat perlekatan klinis dan 

degenerasi tulang alveolar (Tariq et al., 2012).  

Kejadian dan perkembangan periodontitis berhubungan dengan 

peningkatan yang substansial dari bakteri anaerob gram negatif seperti 

Aggregatibacter actinomycetecomitans, Porphyromonas gingivalis, Bacteroides 

forsythus, Prevotella intermedia, Campylobacter rectus, Treponema denticola 

danFusobacterium nucleatum (Gadagi., 2013).Porphyromonas gingivalis 

danAggregatibacter actinomycetemcomitansmerupakan bakteri yang  terlibat 

dalam periodontitis (Van Dykeet al., 2005). 

Pada tahap awal penyakit radang terbatas pada gingiva, kemudian meluas 

ke jaringan yang lebih dalam yang menyebabkan pembengkakan gingiva, 

perdarahan gusi dan halitosis. Pada tahap akhir penyakit, kolagen yang 

mendukung periodonsium mulai menurun, terjadi resorpsi tulang alveolar dan 

jaringan epitel gingiva bermigrasi kearah apikal yang menyebabkan pembentukan 

kantong periodontal. Pemilihan strategi pengobatan tergantung pada stadium 

penyakit.Berbagai pendekatan yang diterapkan untuk pengobatan penyakit 

termasuk tindakan bedah, terapi mekanis dan penggunaan agen farmakologis 

(Tariqet al.,2012). Namun, terapi periodontal lebih diarahkan untuk 

mengendalikan bakteri yang terbukti sulit dilakukan dengan pembersihan mekanis 

saja. Berbagai antibakteri secara lokal seperti metronidazol, tetrasiklin, 
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doxycycline, minocycline, dan klorheksidintelah digunakan untuk menghambat 

bakteri atau modulasi respon inflamasi(Gadagi et al., 2013). 

MenurutTrongtokityet al (2010) akhir-akhir ini, banyak produk alami yang 

digunakan untuk pengobatan periodontitis. Produk alami berpeluang sangat besar 

untuk pengembangan obat baru terutama antimikroba. Senyawa antimikroba yang 

berasal dari tumbuhan memiliki potensi terapeutik yang besar untuk mengobati 

banyak penyakit infeksi. Ranaet al (2011) dalam penelitiannya tentang aktifitas 

antifungal dari minyak atsiri cengkeh mengungkapkan bahwa penggunaan produk 

turunan dari tanaman sebagai agen kontrol penyakit telah banyak dipelajari, 

karena cenderung memiliki toksisitas rendah dan dapat diterima oleh masyarakat 

luas. 

Minyak zaitun (Olea europaea L.) adalah salah satu diantara yang 

memiliki berbagai efek terapi, antimikroba, antiinflamasi,antioksidan, 

antikarsinogenik, antihipertensi,  antiaterogenik, antikanker, aktivitas antivirus, 

kardiotonik, pencahar, antiplatelet, hipolipidemik dan efek hipoglikemik (Omar., 

2010).  

Hwang et al(2002) menyatakan bahwa salah satu bahan anti mikroba yang 

memiliki kemampuan anti mikroba yang baik,  jumlahnya melimpah dan mudah 

diperoleh adalah minyak cengkeh. Minyak Cengkeh (Syzygium aromaticum L.) 

pada beberapa penelitian disebutkan memiliki sifat antioksidan, antijamur, 

antivirus, antimikroba, antidiabetes, antiinflamasi, antitrombotik dan anestesi 

(Adefeghaet al., 2012), begitu juga penelitian yang dilakukan Ayoola (2008) yang 

melaporkan bahwa senyawa yang terdapat pada minyak cengkeh baik yang 

didapat dari bunga, daun maupun batang mampu menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme, termasuk diantaranya cacing, serangga,tanaman pengganggu dan 

mikroba. 

Berdasarkan latar belakang diatas,peneliti tertarik untuk menguji 

perbedaan efektifitas minyak atsiri buah zaitun  (Olea europaea L.) dan minyak 

atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum L.) terhadap pertumbuhan bakteri 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan efektivitas minyak atsiri buah zaitun  (Olea 

europaea L.) dan minyak atsiricengkeh (Syzygium aromaticum L.) dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans? 

2. Apakah minyak atsiri buah zaitun  (Olea europaea L.) dan minyak atsiri 

cengkeh (Syzygium aromaticum L.) yang memiliki pengaruh lebih besar 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans? 

3. Berapa persen kemampuan minyak atsiri buah zaitun  (Olea europaea L.) dan 

minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum L.) dalam menghambat  

pertumbuhan bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans? 

4. Pada konsentrasi berapakah minyak atsiri buah zaitun  (Olea europaea L.) 

dan minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum L.)  dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Aggregatibacter actinomycetemcomitans secara 

optimum? 

 

C. Keaslian Penelitian 

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Perbedaan Efektivitas 

Minyak Atsiri Buah Zaitun  (Olea europaea L.) Dan Minyak Atsiri Cengkeh 

(Syzygium aromaticum L.) Terhadap Pertumbuhan Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans” merupakan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh 

Rosalina Intan Saputri pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh Konsentrasi 

Minyak Atsiri Bunga Cengkeh Dalam Ultrasonic Scaller Coolant Water Terhadap 

Daya Hambat Pertumbuhan BakteriAggregatibacter actinomycetemcomitans”. 

Pada penelitian terdahulu hanya meneliti satu jenis bahan, sedangkan pada 

penelitian ini peneliti membandingkan dua bahan. Persamaan dengan penelitian 

terdahulu adalah pada jenis penelitian, metode penelitian dan bakteri yang 

digunakan. Menurut sepengetahuan penulis, penelitian yang akan dilakukan 

belum pernah dilakukan oleh siapapun. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang tanaman obat 

berhahan alami untuk penyakit periodontalkhususnya minyak cengkeh dan 

minyak zaitun. 

2. Manfaat untuk masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan tanaman obat 

berbahan alami sebagai obat-obatan oleh masyarakat luas. 

3. Manfaat untuk penelitian selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan penelitian 

selanjutnya. 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui perbedaan efektivitas minyak atsiri buah zaitun  (Olea 

europaea L.) dan minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum L.) dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. 

b. Untuk mengetahui apakah minyak atsiri buah zaitun  (Olea europaea L.) 

atau minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum L.)yang memiliki 

pengaruh lebih besar dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

c. Untuk mengetahui kemampuan minyak atsiri buah zaitun  (Olea 

europaea L.) dan minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum L.) dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. 

d. Untuk mengetahui konsentrasi optimum minyak atsiri buah zaitun  (Olea 

europaea L.) dan minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum L.) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. 
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2. Tujuan umum 

a. Masyarakat mengetahui manfaat kesehatan minyak atsiri buah zaitun  

(Olea europaea L.) dan minyak atsiri cengkeh (Syzygium aromaticum 

L.). 

b. Masyarakat mau membudidaya pohon zaitun  (Olea europaea L.) dan 

pohon cengkeh (Syzygium aromaticum L.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


