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A. Latar  Belakang  Masalah 

 Indonesia Sehat adalah suatu kondisi yang merupakan gambaran 

masyarakat Indonesia di masa depan, yakni masyarakat, bangsa, dan negara 

yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku hidup 

sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang 

bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(DepKes RI, 2009).Kesehatan rongga mulut yang baik merupakan bagian 

integral dari kesehatan umum yang baik.Anak-anak banyak yang memiliki 

kesehatan mulut dan umum yang tidak memadai karena karies gigi yang aktif 

dan tidak terkendali (Neeraja et al, 2008).Menurut Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) Nasional tahun 2007 Provinsi Jawa Tengah menempati urutan 9 

besar terjadinya kerusakan gigi dengan skor DMF-T 5,11 dan prevalensi 

karies aktif tertinggi (52,8%) pada kelompok umur 35-44 tahun. Selanjutnya 

Riskesdas (2007) melaporkan bahwa Kota Surakarta mempunyai proporsi 

penduduk bermasalah dengan gigi dan mulut tertinggi di Provinsi Jawa 

Tengah sebanyak 37,6% dengan pengalaman karies gigi pada kelompok usia 

12 tahun keatas sebanyak 62,7% dan sebanyak 27,5% di antaranya 

merupakan karies aktif yang belum terawat (DMF-T 4,2). Ini berarti rata-rata 

kerusakan gigi pada penduduk Kota Surakarta 4 gigi perorang.  

Karies gigi merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi, yaitu email, 

dentin dan sementum (Kidd dan Bechal, 1991) serta memiliki etiologi 

multifaktorial seperti diet karbohidrat, mikroorganisme, host dan waktu. 

Konsep kariogram modern menunjukkan mikroorganisme sebagai salah satu 

faktor etiologi utamanya (S Sundas dan A Rao, 2011). Bakteri akan 

terakumulasi dalam plak dan dapat menghasilkan asam dari fermentasi gula 

(acidogenic) serta mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup di 



lingkungan yang menghasilkan asam laktat (aciduricity) (Guo et al, 

2013).Akibatnya, bakteri terbantu untuk melekatpada gigi serta saling melekat 

satu sama lain sehingga plak akan semakin tebal. Maka hal ini akan 

menghambat fungsi saliva dalam mempengaruhi pH saliva sehingga 

menyebabkan demineralisasi pada struktur gigi (Kidd dan Bechal, 1991). 

Gigi geligi dalam keadaan normal selalu dibasahi oleh saliva (Kidd 

dan Bechal, 1991).Saliva mempunyai peran penting dalam kesehatan jaringan 

lunak dan keras pada gigi (Zero et al, 2009).Saliva mampu 

meremineralisasikan karies yang masih dini karena banyak mengandung ion 

kalsium dan fosfat. Selain mempengaruhi komposisi mikroorganisme di 

dalam plak, saliva juga berfungsi mengatur pH (kadar keasamaan) dari mulut 

karena mengandung asam karbonat-bikarbonat, fosfat, urea dan amonia yang 

dapat digunakan sebagai penyangga dan menetralkan penurunan pH yang 

terjadi pada saat bakteri plak memetabolisme gula. Kapasitas penyangga dan 

pH saliva berhubungan erat dengan kecepatan sekresi yang mengakibatkan 

meningkatnya kapasitas buffer. Makanan yang mengandung karbohidrat 

dengan berat molekul yang rendah seperti sukrosa dan glukosa akan segera 

meresap ke dalam plak dan dimetabolisme cepat oleh bakteri dan membentuk 

asam sehingga pH plak akan menurun dalam waktu 1-3 menit (Kidd dan 

Bechal, 1991). Waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke pH normal  6,3-7,0 

sekitar 30-60 menit (Hurlbutt dan Novy, 2010). Oleh karena itu, konsumsi 

sukrosa dan glukosa yang sering dan berulang akan tetap menahan pH di 

bawah normal (Kidd dan Bechal, 1991). Penurunan pH mulut secara umum di 

bawah 5,0-5,5 akan menyebabkan proses demineralisasi pada gigi (Hurlbutt 

dan Novy, 2010). 

Salah satu upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah dengan 

cara mekanis dan kimiawi untuk menghambat pembentukan plak. Pencegahan 

mekanis berfungsi untuk membersihkan gigi dari sisa makanan yang 

menempel pada gigi. Pencegahan mekanis ini bisa dilakukan dengan cara 

menyikat gigi dan pembersihan area interdental yang membutuhkan 

kemahiran yang sangat tinggi dari setiap individu dalam menyikat gigi 



dengan teknik yang baik dan benar, sedangkan pencegahan secara kimiawi 

berfungsi untuk menjaga dan memelihara pH mulut dalam keadaan normal 

dengan penggunaan larutan kumur yang mengandung bahan kimia yang dapat 

membantu dalam menjaga kebersihan mulut. Namun, banyak penelitian 

tentang pemakaian obat kumur yang mengandung bahan kimia dalam jangka 

waktu panjang dapat merubah keseimbangan flora di dalam mulut, 

menimbulkan noda pada gigi, pembengkakan kelenjar parotis dan efek 

lainnya (Kidd dan Bechal, 1991). 

Indonesia saat ini sedang menggalakkan pemakaian bahan alami 

sebagai perawatan pilihan, baik di bidang kedokteran maupun kedokteran gigi 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari segi manfaat 

maupun keamanannya.Upaya itu dilakukan seiring dengan anjuran 

pemerintah untuk mengelola dan memberdayakan segala sumber daya alam 

secara lestari dan berkelanjutan (Purnamasari et al, 2010). Sumber daya alam 

yang sudah dikenal di masyarakat dengan harga yang murah, terjangkau, 

mudah ditemukan dan dapat digunakan sebagai bahan pengobatan alami, 

contohnya adalah  daun sirih, buah pala, daun bandotan, kayu manis, kayu 

lawang dan kemangi (Suparni dan Wulandari, 2012). Kandungan eugenol di 

dalam minyak atsiri pada tanaman daun sirih hijau sebanyak 10,11%, daun 

sirih merah 3,72% (Nurhidayati et al, 2012), buah pala 1,8% (BBPPTP 

Ambon), daun babadotan 5% (Shinta, 2012), kayu manis 3,11%, kayu lawang 

0,18% (Hapsari dan Simanjuntak, 2010) dan kemangi 71% (Joseph dan Nair, 

2013).  Namun, diantara sumber daya alam tersebut daun kemangi diketahui 

lebih banyak memiliki kandungan bahan aktif utama eugenol yang dapat 

bermanfaat untuk meningkatkan derajat keasaman rongga mulut (Joseph dan 

Nair, 2013). 

Kemangi (Ocimum sactum L) memang bukan tanaman yang asing 

bagi kita, karena selain mudah dijumpai di halaman rumah, kebun atau 

ladang, kadang banyak juga ditemukan di pinggiran jalan, serta sudah akrab 

di masyarakat sebagai lalapan segar yang ditambahkan pada masakan-

masakan ikan dan ayam.Kemangi dapat diekstrak untuk diambil kandungan 



zat aktifnya (Kurniasih, 2013). Adanya kandungan flavonoid pada daun 

kemangi menyebabkan terdapatnya rasa pahit dan kesat pada tumbuhan ini 

(Heinrich et al, 2010) sehingga dapat memacu dan merangsang sekresi 

kelenjar saliva dalam meningkatkan produksi saliva dengan cara kimiawi. 

Bau aromatik yang unik dari daun kemangi berasal dari kandungan minyak 

atsiri yang terkonsentrasi pada daun yang diketahui terdapat bahan utama 

aktif eugenol sebanyak 71% (Joseph dan Nair, 2013), juga dapat merangsang 

produksi saliva dengan cara neuronal melalui sistem syaraf autonom, baik 

simpatis maupun parasimpatis (Amerongen,1992).Peningkatan kecepatan 

saliva mengakibatkan meningkatnya kapasitas buffer atau penyangga (Kidd 

dan Bechal, 1991). 

Agarwal et al. (2010) telah meneliti tentang pengaruh berbagai  

konsentrasi (0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, 4%, 4.5%, 5%, 6%, 7% 

8%, 9%, 10%) ekstrak etanol daun kemangi (Ocimum sactum L)  terhadap 

aktivitas antibakteri Streptococcus mutans dengan metode dilusi. Hasil yang 

diperoleh adalah bahwa konsentrasi 4% ekstrak etanol daun kemangi 

(Ocimum sactum L)memiliki daya hambat maksimum terhadap aktivitas 

bakteriStreptococcus mutans. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, 

maka penulis bermaksud menguji lebih lanjut pengaruh ekstrak etanol daun 

kemangi (Ocimum sactum L) 4% sebagai obat kumur terhadap pH saliva 

sehingga diharapkan bisa mengembalikan pH normal saliva, yang merupakan 

salah satu faktor etiologi multifaktorial karies gigi dan bisa digunakan sebagai 

tindakan preventif dalam mengurangi tingkat kerusakan gigi di Kota 

Surakarta. 

 

B. Rumusan masalah 

“Apakah ekstrak etanol daun kemangi (Ocimum sactum L) 4% sebagai 

obat kumur dapat meningkatkan pH saliva?” 

  

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan ekstrak etanol 

daun kemangi (Ocimum sactum L) 4% sebagai obat kumur terhadap pH saliva 

untuk mencegah terjadinya karies pada gigi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Mendapatkan data mengenai efek obat kumur ekstrak etanol daun kemangi 

4% terhadap peningkatan pH saliva. 

2. Memberikan tambahan pengetahuan bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa 

mengenai pengaruh penggunaan ekstrak etanol daun kemangi (Ocimum 

sactum L) 4% sebagai obat kumur herbal yang lebih aman dibandingkan 

obat kumur kimia yang beredar di pasaran. 

3. Sebagai sumber acuan dan informasi yang dapat digunakan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

4. Sebagai cara baru untuk pencegahan dengan cara menjaga dan memelihara 

kesehatan gigi dan mulut dengan bahan yang murah, aman, dan mudah 

dijumpai. 

5. Memberi motivasi kepada masyarakat untuk membudidayakan kemangi. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti mengenai pengaruh 

berbagai larutan kumur terhadap pH saliva, di antaranya dengan judul 

perbandingan pH saliva sebelum dan sesudah kumur-kumur dengan larutan 

sukrosa, sorbitol dan xylitol (Hutagalung, 2007), pengaruh larutan kumur 

ekstrak siwak (salvadora persica) terhadap pH saliva (Kusumasari, 2012), 

dan pengaruh berkumur dengan melia propolisa terhadap pH saliva (Pratiwi, 

2013).Berdasarkan hal tersebut, penelitian tentang pengaruh ekstrak etanol 

daun kemangi (Ocimum sactum L) 4% sebagai obat kumur terhadap pH saliva 

belum pernah dilakukan. 

 

 


