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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Gula merupakan bahan pemanis makanan dan minuman yang diproses secara 

alami maupun sintetis. Dewasa ini banyak pemakaian bahan pemanis selain sukrosa 

dalam pembuatan makanan dan minuman, terutama bahan pemanis buatan. Gula 

selain digunakan sebagai makanan pokok, gula juga dikonsumsi sebagai makanan 

ringan atau camilan seperti yang terdapat di dalam permen, kue dan biskuit (Mareta, 

2011). 

Jenis gula yang paling banyak digunakan adalah sukrosa. Sukrosa dalam 

makanan adalah penyebab utama karies gigi. Sukrosa mampu difermentasi oleh 

bakteri kariogenik sehingga dapat menyebabkan karies gigi. Karies pada gigi anak-

anak sering dikaitkan dengan sering mengkonsumsi gula yang dapat difermentasi 

seperti sukrosa, fruktosa, glukosa dan maltosa (Roberts
 
dan Wright, 2012). Penelitian 

lain yang menyatakan bahwa penyakit gigi dan mulut yang banyak diderita anak-anak 

maupun dewasa adalah karies gigi yang dipengaruhi oleh konsumsi refined 

carbohydrate seperti gula-gula, biskuit, makanan lunak tidak berserat yang bersifat 

kariogenik. Karies gigi dapat dicegah dengan berbagai macam cara, salah satunya 

yaitu dengan memanfaatkan bahan pemanis alami dari tanaman Stevia rebaudiana 

Bertoni, yang memiliki kandungan senyawa bioaktif yang bekerja sebagai antibakteri 

(Bharat et al., 2013). 

Daun stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) merupakan semak liar keluarga 

Asteraceae (Compositae) yang memiliki efek sebagai antibakteri yang dapat 

menghambat bakteri penyebab karies pada gigi (Gamboa dan Chaves, 2012). Daun 

stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) juga merupakan pemanis alami yang 300 kali 

lebih manis dari sukrosa dengan karakteristik sebagai antibakteri, antivirus, anti-

inflamasi, antifungsi dan antimikroba (Mishra et al., 2010). Alkaloid, tannin dan 
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flavonoid adalah zat aktif yang terkandung dalam daun stevia (Stevia rebaudiana 

Bertoni) yang dapat bekerja sebagai aktibakteri dan memiliki aktivitas antiplak. 

Alkaloid dapat bekerja sebagai penghambat sintesis dinding sel bakteri, tannin 

sebagai penghambat sintesis asam nukleat bakteri dan flavonoid sebagai penghambat 

mensintesis protein bakteri (Karao et al., 2006; Dewi et al., 2013). Zat aktif yang 

terkandung dalam daun stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) ini memiliki efek yang 

besar dalam menghambat pertumbuhan bakteri khususnya bakteri gram positif 

(Mishra et al., 2010). Daun stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) juga mengandung zat 

lain yaitu: zat stevioside yang yang bekerja sebagai enzim dan berfungsi melakukan 

dekomposisi gula, menginaktivasi dekstran sukrosa sehingga bisa menghambat kerja 

fermentasi bakteri kariogenik (Yabu et al., 1997; Nasia, 2011). Senyawa-senyawa zat 

aktif yang terkandung didalam daun stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) juga dapat 

melindungi tanaman ini dari infeksi mikroba dan kerusakan (Bharat et al., 2013). 

Keuntungan dari daun stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) sebagai suplemen diet 

yaitu: stabil, non-kalori, dapat digunakan oleh pasien diabetes, fenilketonuria, 

obesitas dan dapat mempertahankan kesehatan gigi dengan mengurangi asupan gula 

(Geuns, 2003; Kaushik et al., 2010). 

Karies gigi merupakan penyakit infeksi umum yang sering terjadi dikalangan 

masyarakat. Kebanyakan penyakit yang ada di mulut seperti karies gigi dan penyakit 

periodontal diawali oleh terbentuknya plak gigi. Plak gigi terbentuk dengan 

melibatkan fermentasi yang dilakukan oleh bakteri utama penyebab karies yakni 

Streptococcus mutans yang mampu memproduksi glukosil transferase (GTF) yang 

dapat mengubah sukrosa menjadi glukan dan selanjutnya membentuk plak gigi. Plak 

ini yang merupakan penyebab awal terjadinya karies gigi (Shu Xu et al., 2013). 

Beberapa jenis Streptococcus yang dikenal sebagai mikroorganisme yang 

menyebabkan karies, salah satunya adalah Streptococcus mutans (Naderi et al., 

2011). 

Streptococcus mutans adalah mikroorganisme yang paling penting 

menyebabkan kerusakan gigi (Gloria et al., 2012). Streptococcus mutans merupakan 
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bakteri anaerob fakultatif gram positif dikenal dapat menghasilkan asam laktat 

sebagai bagian dari hasil metabolisme yang berguna untuk hidup bakteri tersebut. 

Streptococcus mutans memiliki kemampuan untuk mengikat sukrosa pada permukaan 

gigi dengan pembentukan glukan tidak larut air, dan polisakarida yang membantu 

dalam mengikat bakteri pada gigi (Loesche, 1986; Simon, 2007). Streptococcus 

mutans dapat menurunkan atau mempertahankan pH mulut pada nilai wajar asam, 

yang menyebabkan kondisi yang menguntungkan untuk metabolismenya sendiri dan 

tidak menguntungkan bagi spesies lain yang hidup berdampingan. Penurunan pH 

yang disebabkan oleh Streptoccocus mutans dapat memfermentasi gula menjadi 

asam. Asam ini menempel pada email gigi yang menyebabkan terjadinya 

demineralisasi jaringan pada gigi dan kavitas pada gigi (Simon, 2007). 

Penelitian secara invivo telah dilakukan dengan membandingkan jumlah plak 

gigi setelah berkumur dengan larutan sukrosa 10% dengan jumlah plak setelah 

berkumur dengan larutan stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) 10% selama seminggu. 

Penelitian ini juga mengharuskan subjek penelitian tidak menyikat gigi selama 

seminggu di saat penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah akumulasi plak gigi 

setelah berkumur dengan larutan stevia 57,82% lebih rendah daripada setelah 

berkumur dengan larutan sukrosa (De Slavutzky et al., 2010). 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

pengaruh daya antibakteri ekstrak daun stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) pada 

konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40% dan 80% terhadap Streptococcus mutans (In Vitro). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan : Apakah terdapat pengaruh daya antibakteri ekstrak daun stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni) pada konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40% dan 80% terhadap 

Streptococcus mutans (In Vitro)? 
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C. KEASLIAN PENELITIAN 

Penelitian mengenai pengaruh daya antibakteri ekstrak daun stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni) pada konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40% dan 80% terhadap 

Streptococcus mutans (In Vitro) belum pernah di teliti sebelumnya. Penelitian oleh 

Fredy Gamboa dan Margarita Chaves tahun 2012 tentang potensi antimikroba ekstrak 

daun Stevia rebaudiana Bertoni terhadap bakteri penting penyebab karies. Penelitian 

oleh De Slavutzky dan Sonia Maria Blauth tahun 2010 tentang efek stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni) dan sukrosa terhadap pembentukan plak. 

  

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh daya antibakteri 

ekstrak daun stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) pada konsentrasi 5%, 10%, 20%, 

40% dan 80% terhadap Streptococcus mutans. 

. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam bidang Kedokteran 

Gigi tentang pengaruh daya antibakteri ekstrak daun stevia (Stevia rebaudiana 

Bertoni) pada konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40% dan 80% terhadap Streptococcus 

mutans. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak daun stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) 

yang optimal dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

 

 


