
 
 

PENGARUH  KONSENTRASI EKSTRAK KAYU MANIS (Cinnamomum      

burmanni) DALAM MENURUNKAN PERTUMBUHAN  

Streptococcus mutans  SECARA In Vitro 

 

 

NASKAH PUBLIKASI  

Disusun untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah 

Fakultas Kedokteran Gigi  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Anggriani Puspita 

J 52010 0025 

 

 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 

 

 

 



 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

PENGARUH  KONSENTRASI EKSTRAK KAYU MANIS (Cinnamomum      

burmanni) DALAM MENURUNKAN PERTUMBUHAN  

Streptococcus mutans  SECARA In Vitro 

 

Disusun oleh : 

Anggriani Puspita 

J 52010 0025 

 

Telah disetujui dan dipertahankan dihadapan dewan penguji skripsi Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta,  

pada hari Senin, 7 Juli 2014 

 

 

Penguji 

Nama: drg. SoetomoNawawi, DPH.Dent.Sp.Perio (K) (......................................) 

NIP/NIK  : 300.1295 

Pembimbing Utama                                                            

Nama : drg. Mahmud Kholifa, MDSc (......................................)  

NIP/NIK  : 996 

Pembimbing Pendamping 

Nama : drg. Nilasary Rochmanita S. (......................................) 

NIP/NIK  : 100.1568 

 

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

 

drg. Soetomo Nawawi, DPH.Dent, Sp.Perio(K) 

NIK : 300.1295 



1 
 

PENGARUH  KONSENTRASI EKSTRAK KAYU MANIS (Cinnamomum 

burmanni) DALAM MENURUNKAN PERTUMBUHAN  

Streptococcus mutans  SECARA In Vitro 

 

Anggriani Puspita
1 

, Mahmud Kholifa
2
, Nilasary Rochmanita

3
 

 

ABSTRAK 

Kayu manis (Cinnamomum burmanni) merupakan salah satu bahan herbal 

yang dapat digunakan sebagai bumbu masakan dan obat tradisional. Kayu manis 

(Cinnamomum burmani) mempunyai beberapa kandungan zat aktif yang berguna 

sebagai antibakteri seperti transinamaldehid, polifenol, flavanoid, saponin dan 

tanin. Streptococcus mutans adalah bakteri penyebab utama terjadinya karies gigi. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ekstrak kayu manis 

(Cinnamomum burmanni) dalam menurunkan pertumbuhan Streptococcus 

mutans. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Mueller Hilton Agar (MHA) 

sebagai media pembiakan Streptococcus mutans dengan kekeruhan sesuai dengan 

standart Mc.Farland 10
8 

CFU/ml. Sumuran berdiameter 6 mm dibuat sebanyak 25 

sumuran. Ekstrak kayu manis konsentrasi 20%, 40%, 80%, 100% dan akuades 

(kontrol) diteteskan kedalam sumuran sebanyak 0,5 ml lalu diinkubasi selama 24 

jam pada suhu 37
0
C. Hasil berupa zona bening yang berada di sekeliling lubang 

sumuran. Diameter zona bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka 

sorong dengan ketelitian 0,01 mm.  

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji anova satu jalur 

dilanjutkan dengan uji LSD dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil dari 

penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada ekstrak kayu 

manis (Cinnamomum burmanni) konsentrasi 20%, 40%, 80% dan 100% terhadap 

bakteri Streptococcus mutans (p<0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

ekstrak kayu manis (Cinnamomum burmanni) berpengaruh terhadap pertumbuhan 

Streptococcus mutans. 

 

Kata kunci: Ekstrak kayu manis (Cinnamomum burmanni), Antibakteri, 

Streptococcus mutans 
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ABSTRACT 

 Cinnamon (Cinnamomum burmani) was one of the herbs that can be 

used as a cooking spice and traditional medicine. Cinnamon (Cinnamomum 

burmani) has several active substance sthat are useful as antibacterial as 

transinamaldehid, polyphenols, flavonoids, saponinsandtannins. Streptococcus 

mutans is the main bacteria that cause dental caries. The purpose of this study 

was to determine the effect of extracts of cinnamon (Cinnamomum burmanni) in 

reducing the growth of Streptococcusmutans. 

 The study was conducted by using Mueller Hinton Agar (MHA) as a 

culture medium of Streptococcus mutans to turbidity in accordance with the 

standards Mc.Farland 108 CFU/ml. 6 mm in diameter wells were made by 25 

wells. Cinnamon extract concentration of 20%, 40%, 80%, 100% and distilled 

water (control) dropped into wells aso, 5 ml and then incubated for 24 hours at a 

temperature of 37
0
C. The results were a clear zone around the hole that sinks. 

Diameter of clear zone formed term was measured using sliding caliper 

accurarcy a 0.01 mm 

 Data were analyzed  using ANOVA test followed by an LSD test track 

with a confidence level of 95%. The results of the study showed that there were 

different significant extract of cinnamon (Cinnamomum burmanni) concentration 

of 20%, 40%, 80% and 100% of the bacteria Streptococcus mutans (p <0.05). The 

conclusion of this study is the extract of cinnamon (Cinnamomum burmanni) 

effect on the growth of Streptococcus mutans. 

 

Keywords: Extract of cinnamon (Cinnamomum burmani), Antibacterial, 

Streptococcus mutans 
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PENDAHULUAN 

Kesehatan adalah faktor utama yang perlu diperhatikan dalam 

kelangsungan hidup manusia, termasuk kesehatan gigi dan mulut. Apabila 

kesehatan gigi dan mulut terabaikan dapat menimbulkan masalah pada gigi dan 

mulut maupun kesehatan tubuh secara umum. Bentuk kerusakan gigi diawali 

dengan karies
1
. 

Karies adalah penyakit jaringan keras gigi yang dimulai dari permukaan 

gigi meluas kebagian yang lebih dalam gigi, dari email ke dentin akhirnya ke 

pulpa
1
. Banyak penelitian yang menunjukan penyakit karies disebabkan oleh 

terabaikannya kebersihan rongga mulut sehingga terjadi penumpukan plak. Plak 

adalah lapisan tipis yang melekat  dipermukaan gigi serta mengandung kumpulan 

bakteri
2
. Bakteri mempunyai peran penting pada proses terjadinya karies. Bakteri 

Streptoccocus mutans diketahui sebagai bakteri penyebab utama terjadinya karies 

gigi
3
. Streptoccocus mutans mampu mensintesis polisakarida ekstraselular glukan, 

yang dapat memproduksi asam laktat melalui proses homofermentasi, membentuk 

koloni yang melekat erat pada permukaan gigi dan lebih bersifat asidogenik dari 

pada spesies Streptococcus lainya
4
. Oleh karena itu, usaha pencegahan yang 

sering dilakukan adalah mengontrol bakteri kariogenik Streptococuss mutans yang 

merupakan penyebab utama terjadinya karies gigi
2
. 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya karies 

diantaranya pengaturan diet, kontrol plak, penggunaan flour, kontrol bakteri 

kariogenik,  fissure silent
1
. Pencegahan secara kiwiawi juga dapat dilakukan 

menggunakan obat kumur. Namun, obat kumur yang digunakan pada saat ini 

banyak mengandung bahan-bahan sintetis yang memiliki efek samping kurang 

baik
5
. 

Sekarang bahan alam telah banyak digunakan dalam bidang kesehatan 

untuk keperluan pengobatan berbagai macam penyakit. Pengobatan menggunakan 

tanaman herbal di Indonesia saat ini lebih digalakkan, baik dibidang kedokteran 

maupun kedokteran gigi.  

Beberapa tahun terakhir telah banyak dilakukan penelitian tentang 

pemanfaatan tanaman herbal sebagai antibakteri untuk mendukung upaya 

peningkatan kesehatan gigi dan mulut
2
.  Tanaman kayu manis (Cinnamomum 

burmanni) merupakan salah satu hasil bumi yang murah dan mudah didapat. Kayu 

manis dan daunnya memiliki kandungan berupa minyak atsiri, saponin dan 

flavonoida, yang sudah banyak digunakan sebagai tanaman herbal yang berkhasiat 

sebagai obat pelega perut kembung, sariawan dan dapat digunakan sebagai bumbu 

masakan
6
 . Kandungan terbesar dari kulit batang kayu manis adalah minyak atsiri 

yang mempunyai kandungan utama senyawa sinamaldehid (60,72%), eugenol  

(17,62%) dan kumarin (13,39%). Kandungan tersebut memiliki potensi sebagai 

antibakteri dan antibiofilm
7
. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

konsentrasi ekstrak kayu manis (Cinnamomum burmanni) dalam menurunkan 

pertumbuhan Streptococcus mutans. 
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METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratories murni. 

Subyek dari penelitian ini menggunakan ekstrak kayumanis (Cinnamomum 

burmanni) dengan konsentrasi 20%, 40%, 80%, dan 100% yang dibuat di 

laboratorium Farmasi Universitas Gadjah Mada. Sampel diambil dari biakan 

murni Streptococcus mutans yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi 

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada.  

 Pembuatan ekstrak kayu manis dengan cara merendam bubuk kayu manis 

kedalam Etanol 70%  selama 24 jam. Lapisan paling atas dari hasil perendaman 

kemudian dievaporasi menggunakan rotary evaporator pada suhu 37
0
C. 

Selanjutnya, ekstrak dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 60
0
-70

0
C.  

 Metode yang digunakan merupakan metode difusi agar dengan jumlah 

sampel sebanyak 25 dengan 1 sampel sebagai control negatif. Setiap cawan petri 

diberi lubang sumuran  berdiameter 6 mm dan ditetesi ekstrak kayu manis 0,5 ml, 

hingga setiap lubang sumuran berisi larutan percobaan dengan konsentrasi, 20%, 

40%, 80%, 100%  dan akuades sebagai kontrol, kemudian media tersebut 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
0
C. 

 Pengaruh antara ekstrak kayumanis berbagai konsentrasi dan control 

negative dalam menghambat bakteri Streptococcus mutans dapat diketahui denga 

ncara membandingkan diameter zonahambat yang terbentuk pada media agar, 

kemudian diukur menggunakan jangka sorong dengan batas ketelitian 0,05 mm. 

Hasil data kemudian dilanjutkan dengan anova satu jalur dan dilanjutkan dengan 

dengan uji LSD (Least Significant Difference). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikutini data penelitian hasil pengukuran diameter zona hambat pada 

tiap kelompok konsentrasi :  

Tabel 1. Hasil uji diameter zona hambat ekstrak kayumanis dalam menurunkan 

pertumbuhan Streptococcus mutans. 

Pengulangan Diameter Zona Hambat (dalam mm)* 

A  

Kontrol (-) 

B  

(20%) 

C 

(40%) 

D  

(80%) 

E 

(100%) 

I 0,00 6,06 12,63 21,50 25,40 

II 0,00 6,50 13,20 21,20 23,20 

III 0,00 6,40 13,03 20,80 23,26 

IV 0,00 6,10 13,00 21,36 23,70 

V 0,00 6,00 13,30 20,53 23,40 

VI 0,00 5,83 12,90 20,90 22,73 

Rata-rata 0,00 6,14 13,01 21,04 23,61 

  

 Data hasil penelitian tersebut kemudian dilakukan uji normalitas dengan 

menggunakan uji Shapiro-wilk. Dari hasil uji diketahui bahwa data terdistribusi 

normal dan memiliki varians data yang sama, maka data ini memenuhi syarat 

untuk dilakukan uji analisis anova satu jalur. 

Tabel 2. Hasil ujian anova satu jalur 
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 Sum of Square Df Mean Square F Sig 

Between Groups 1136.768 3 378.923 1354.428 0.000 

Within Groups 5.575 20 0.280   

Total 1142.364 23    

 Hasil uji analisis anova satu jalur adalah p= 0,000 (p<0,05) sehingga dapat 

diartikan bahwa terdapat perbedaan pengaruh ekstrak kayu manis terhadap 

pertumbuhan Streptococcus mutans, selanjutnya dilanjutkan dengan uji LSD 

dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Tabel 3. Hasiluji LSD zonahambat ekstrak kayu manis terhadap Streptococcus 

mutans 

Kelompok 
Sig 

A B C D E 

A - 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

B  - 0.000* 0.000* 0.000* 

C   - 0.000* 0.000* 

D    - 0.000* 

E     - 

Keterangan tabel : 

*: terdapat perbedaan yang signifikan 

Kelompok A : Aquades sebagai control negatif 

Kelompok B : Ekstrak kayu manis dengan konsentrasi 20% 

Kelompok C : Ekstrak kayu manis dengan konsentrasi 40% 

Kelompok D : Ekstrak kayu manis dengan konsentrasi 80% 

Kelompok E  : Ekstrak kayu manis dengan konsentrasi 100% 

 

 Zona hambat yang trebentuk dikarenakan adanya kandungan zat aktif dari 

kayu manis pada masing-masing konsentrasi. Kandungan zat aktif pada kayu 

manis diantaranya adalah transinamaldehid, polifenol, flavonoid, saponin, dan 

tannin. Didapatkan zona hambat yang berbeda pada masing-masing perlakuan, 

semakin besar konsentrasi yang diberikan maka semakin besar zona hambat yang 

terbentuk.  

 Berdasarkan hasil uji anova satu jalur membuktikan bahwa ekstrak 

kayumanis mempunyai pengaruh secara signifikan dalam menghambat 

pertumbuhan Streptococcus mutans dengan nilai p= 0,000 (p<0,005). 

Transinamaldehid merupakan kandungan terbesar yang terdapat pada kayu manis, 

senyawa ini memiliki aktifitas antibakteri dengan cara mempengaruhi lapisan 

lipid bilayer membrane sel dan menyebabkan kebocoran isi sel vital sehingga 

menurunkan aktivitas enzim bakteri
8
. Flavonoid merupakan senyawa antibakteri 

yang memiliki kemampuan untuk mengikat, membentuk kompleks dengan protein 

ekstra seluler dan terlarut, dan juga membentuk kompleks dengan dinding sel 

bakteri, serta memiliki sifat lipofilik yang dapat merusak membrane bakteri
9
. 

Polifenol memiliki mekanisme anti bakteri yang menyebabkan denaturasi 

protein, menghambat pembentukan protein sitoplasma protein sitoplasma dan 

asam nukleat serta menghambat ikatan ATP-ase pada membran sel
10

.  Saponin 

memiliki mekanisme kerja antibakteri yang sifat lipofiliknya mampu merusak 

membrane sel. Tanin merupakan senyawa aktif yang memiliki mekanisme kerja 
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antibakteri yang memiliki sifat dapat membentuk kompleks dengan ion logam 

yang dapat menyebabkan senyawa tannin bersifat toksik bagi membran mikroba
9
. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kayu manis (Cinnamomum 

burmanii) terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak kayu manis berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan Streptococcus 

mutans. Semakin besar konsentrasi ekstrak kayu manis  (Cinnamomum burmanii) 

maka semakin besar daya antibakteri pada kayu manis.  

 

SARAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disarankan agar 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai daya antibakteri ekstrak kayu manis 

(Cinnamomum burmanii) sebagai alternative obat kumur secara in vivo. Selain 

itu, perlu juga dilakukan penelitian lanjutan dengan uji pembanding control positif 

menggunakan klorheksidin. 
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