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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 (Tarigan, 2012). Karies adalah penyakit jaringan keras gigi yang 

dimulai dari permukaan gigi meluas kebagian yang lebih dalam gigi, dari email ke 

dentin akhirnya ke pulpa. Karies dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya karbohidrat, mikroorganisme, air ludah, plak, permukaan dan bentuk 

gigi (Tarigan, 2012).  

Banyak penelitian yang menunjukan penyakit karies disebabkan oleh 

terabaikannya kebersihan rongga mulut sehingga terjadi penumpukan plak. Plak 

adalah lapisan tipis yang melekat  di permukaan gigi serta mengandung kumpulan 

bakteri (Nugraha, 2008). Bakteri mempunyai peran penting pada proses terjadinya 

karies. Berbagai bakteri berkoloni pada plak dan mampu menghasilkan asam 

sehingga terjadi proses demineralisasi jaringan keras gigi. Bakteri Streptoccocus 

mutans diketahui sebagai bakteri penyebab utama terjadinya karies gigi (Sabir, 

2005). 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 (Purnamasari et al., 2010). Oleh 

karena itu, usaha pencegahan yang sering dilakukan adalah mengontrol bakteri 

kariogenik Streptococuss mutans yang merupakan penyebab utama terjadinya 

karies gigi (Nugraha, 2008). 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya karies 

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

kariogenik,  fissure silent  (Tarigan, 2013). Pencegahan secara kiwiawi juga dapat 

dilakukan menggunakan obat kumur. Obat kumur terbukti dapat menggurangi 
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pembentukan  plak pada gigi dengan cepat dan mudah. Namun, obat kumur yang 

digunakan pada saat ini banyak mengandung bahan -bahan sintetis yang memiliki 

efek samping kurang baik, seperti noda hitam pada gigi dan terganggunya ekologi 

flora normal rongga mulut (Inna et al., 2010). 

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 di bidang kedokteran 

maupun kedokteran gigi. Pemakaian tanaman herbal untuk pengobatan perlu 

digali lebih mendalam, khususnya sumber daya nabati di Indonesia, yang dikenal 

keanekaragamannya. Upaya untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya 

alam dilakukan seiring anjuran dari pemerintah. Namun, pengobatan dari tanaman 

herbal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik dari segi 

manfaat maupun keamanannya (Purnama et al., 2010). 

Beberapa tahun terakhir telah banyak dilakukan penelitian tentang 

pemanfaatan tanaman herbal sebagai antibakteri untuk mendukung upaya 

peningkatan kesehatan gigi dan mulut (Wijayanti et al, 2009).  Tanaman herbal 

lebih dipercaya masyarakat sebagai obat yang mampu mengobati berbagai macam 

penyakit. 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 (Pitojo dan 

zumiati., 2006). 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 (Wijayanti et al., 2009).  

Berdasarkan dari pemikiran di atas penulis akan menguji lebih lanjut 

tentang pengaruh ekstrak kayu manis (Cinnamomum burmanni) sebagai 

antibakteri terhadap pertumbuhan Streptococuss mutans yang diketahui sebagai 

bakteri penyebab utama terjadinya karies gigi pada konsentrasi 20%, 40%, 80%, 
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100%. Selain itu, kayu manis adalah bahan herbal yang diharapkan memiliki efek 

samping lebih sedikit dibandingkan dengan bahan sintetis. 

 

B. Rumusan Masalah 

 “Apakah konsentrasi ekstrak kayu manis dapat menurunkan pertumbuhan 

Streptococcus mutans”? 

 

C. Keaslian Penelitian 

Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian dengan judul uji ekstrak 

kayu manis (Cinnamomum burmanni) dengan konsentrasi 25%, 30%, 40%, 45%, 

50% sebagai antimikroba terhadap pertumbuhan Methicillin Resistant 

Stapylococcus aurens (MRSA) kode isolat M2036T kajian secara in vitro, pada 

penelitian ini menggunakan metode difusi dan didapatkan hasil diameter 

hambatan terbesar pada konsentrasi 50% (Natalia, 2013). Penelitian tersebut 

menggunakan bakteri penyebab infeksi lesi pada kulit, pneumonia, osteomyelitis, 

infeksi sistemik dan kegagalan multisistem organ, sedangkan pada  penelitian ini 

menggunakan bakteri Streptococuss mutans  yang bermanifestasi pada rongga 

mulut dan belum pernah dilakukan sebelumnya. 

 

D.  Tujuan Penelitian 

 Mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak kayu manis (Cinnamomum 

burmanni) dalam menurunkan pertumbuhan Streptococcus mutans. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai pengembangan bahan alam sebagai obat, 

khususnya di bidang kedokteran gigi. 

2. Menjadikan ekstrak kayu manis sebagai bahan tambahan pasta gigi dan 

obat kumur herbal dalam kedokteran gigi. 

3. Menjadi dasar penelitian lebih lanjut. 

 


