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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Karies gigi merupakan salah satu penyakit rongga mulut yang sering 

terjadi di dunia dan menjadi masalah besar bagi penyedia layanan kesehatan. 

Peningkatan pemahaman tentang peran mikroorganisme pada penyakit gigi dan 

mulut sangat diperlukan untuk menurunkan prevalensi karies (Marsh, 2003 cit. 

Forssten et al., 2010). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2003 menyatakan bahwa angka 

kejadian karies pada anak mencapai 60-90%. Menurut Laporan Riset Kesehatan 

Dasar 2007 menyatakan bahwa prevalensi karies gigi atau gigi berlubang di 

Indonesia mencapai 72,1% dan hanya 29,6% yang mencari dan mendapatkan 

perawatan dari tenaga kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya 

kesadaran masyarakat terhadap pelayanan tenaga medis kesehatan gigi 

(Widayanti, 2010 cit. Adi et al., 2011). 

Permukaan gigi ditutupi oleh lapisan biofilm yaitu lapisan lendir yang 

terdiri dari jutaan bakteri, polimer saliva dan sisa-sisa makanan. Lapisan biofilm 

yang terbentuk ini disebut plak (Forssten et al., 2010). Bakteri flora normal 

rongga mulut dalam bentuk plak merupakan syarat utama terbentuknya karies. 

Pencegahan karies dan penyakit periodontal didasarkan pada pengendalian bakteri 

pada plak. Salah satu bakteri yang secara umum dianggap sebagai agen penyebab 

utama karies gigi adalah Streptococcus mutans (Kidd, 1991).  

Streptococcus mutans menghasilkan dua enzim, yaitu glucosyltransferase 

(GTF) dan fructoyltranferase (FTF). Enzim-enzim ini bersifat spesifik sebagai 

substrat sukrosa yang digunakan untuk sintesa glukan dan fruktan. Enzim 

glucosyltransferase (GTF) menggunakan sukrosa untuk mensintesa molekul 

glukosa dengan berat molekul tinggi yang terdiri dari ikatan glukosa alfa (1-6) dan 

alfa (1-3) dalam metabolisme karbohidrat (Belqis, 2008 cit. Adi et al., 2011). 
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Plak gigi merupakan penyebab kompleks yang melibatkan kerusakan pada 

email, dentin dan sementum oleh bakteri. Kondisi yang asam oleh bakteri 

kariogenik seperti Streptococcus mutans mendorong rusaknya kalsium dan 

phospat pada struktur hidroksiapatit. Dekalsifikasi oleh asam dari bakteri 

tergantung pada berbagai faktor termasuk konsentrasi sumber karbon, jumlah dan 

aktivitas mikroflora plak, laju aliran saliva dan sifat permukaan gigi (Nishimura et 

al., 2012). 

Komposisi mikroflora rongga mulut manusia mengalami keseimbangan 

dinamis dalam kondisi normal. Bila keseimbangan ini terganggu, flora normal 

rongga mulut mengarah ke pembentukkan plak gigi. Asupan karbohidrat tinggi 

menyebabkan akumulasi metabolit asam dalam plak, yang mengarah ke 

lingkungan pH rendah. Jumlah bakteri dengan potensi kariogenik akan meningkat 

secara signifikan dalam kondisi asam. Plak nonkariogenik akan berubah menjadi 

plak kariogenik dan menghasilkan sejumlah besar zat patogen yang dapat 

menyebabkan perkembangan karies gigi. Agen penyebab produksi asam tidak 

terbatas pada Streptococcus mutans, tetapi juga termasuk bakteri lain dalam plak 

gigi diantaranya Streptococcus sanguis dan Streptococcus oralis (Nishimura et 

al., 2012). 

Akumulasi plak dapat dihambat dengan dua cara, yaitu secara mekanik 

dan kimiawi. Secara mekanik plak dapat dicegah menggunakan metode 

konvensional seperti menyikat gigi, sedangkan secara kimiawi seperti 

menggunakan obat kumur (Newman et al., 2006). Obat kumur yang banyak 

digunakan mengandung alkohol sudah terbukti memiliki aktivitas antimikroba dan 

antiplak, misalnya chlorhexidine digluconate 0,2%. Efek samping yang dimiliki 

obat kumur yang mengandung alkohol yaitu menyebabkan mulut terasa kering, 

rasa terbakar dan berbahaya apabila tertelan (Pizzo, 2006). 

Menurut Siswanto (1997), pemanfaatan bahan alami memiliki keunggulan 

tersendiri dibandingkan dengan bahan kimia kerena bahan alami lebih dapat 

diterima oleh manusia dan tersedia banyak di alam. Menurut Veskouis (2012), 

upaya pencegahan secara alami salah satunya dengan mengkonsumsi makanan 

yang mengandung fitokimia. Fitokimia terdapat pada berbagai jenis buah-buahan 
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dan sayuran, termasuk anggur (Vitis vinifera L.) (Al-habib et al., 2010). Anggur 

(Vitis vinifera L.) mengandung sejumlah senyawa biologis aktif dengan efek 

menguntungkan pada kesehatan manusia. Anggur  (Vitis  vinifera L.) adalah  salah 

satu jenis buah yang mengandung fitokimia golongan polifenol seperti  

resveratrol, tannin, golongan flavonoid (cathecin), proanthocyanidhin dan asam  

lemak  (oleanolic  acid,  oleanolic aldehid) yang berfungsi sebagai penghambat  

glukosilasi pada proses pembentukan plak sehingga buah anggur (Vitis vinifera 

L.) dapat digunakan sebagai alternatif antibakteri dalam pencegahan karies 

(Manggiasih, 2010). Kandungan resveratrol ditemukan pada biji dan kulit anggur 

(Kedage, 2007 cit. Setyohadi et al., 2010). 

Polifenol yang terkandung di dalam buah anggur mempunyai aktivitas 

terapi, seperti antioksidan, antimutagenik, antibakteri dan hormon analog. 

Mekanisme kerja antibakteri ini termasuk menghambat sintesis dinding sel, 

menghambat asam nukleat dan sintesis protein. Kandungan polifenol juga dapat 

merusak sel mikroba yang permeabel dari membran plasma, dan menyebabkan 

kebocoran pada substansi intraseluler (Cowan 1999 cit. Al habib et al., 2010). 

Anggur (Vitis vinifera L.) merupakan buah yang digemari oleh masyarakat 

di Indonesia. Buah anggur biasa dimakan secara langsung oleh manusia. Seiring 

perkembangan jaman, pola konsumsi di Indonesia mengami perkembangan yaitu 

dengan membuat jus. Jus anggur memiliki kelebihan diantaranya adalah mudah 

dan praktis dalam pembuatannya, memiliki rasa yang enak dan banyak digemari 

oleh masyarakat (Dani et al., 2012). 

Penelitian menggunakan ekstrak biji anggur sudah dilakukan sebelumnya, 

anggur (Vitis vinifera L.) terbukti efektif menghambat pertumbuhan Streptococcus 

mutans karena mengandung proanthocyanidin, flavonoid, cathechin dan 

epichatechin. Penelitian dengan ekstrak biji anggur konsentrasi 0,75% dapat 

menghambat dan membunuh bakteri Streptococcus mutans (Setyohadi et al., 

2010). Penelitian lainnya dengan ekstrak kulit anggur, membuktikan konsentrasi 

50% dapat menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans dan konsentrasi 50% 

dapat membunuh Streptococcus mutans (Manggiasih, 2010). Penulis ingin 

melanjutkan penelitian menggunakan jus anggur dengan konsentrasi 12,5%, 25%, 
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50% dan 100%. Pemilihan konsentrasi 12,5%, 25% dan 100% adalah untuk 

mengetahui konsentrasi yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh daya antibakteri jus anggur (Vitis vinifera L.) dengan 

konsentrasi 12,5%, 25%, 50% dan 100% terhadap pertumbuhan 

Streptococcus mutans? 

2. Berapa konsentrasi optimal jus anggur (Vitis vinifera L.) yang dapat 

menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh daya antibakteri jus anggur (Vitis vinifera L.) pada 

konsentrasi 12,5%, 25%, 50% dan 100% terhadap pertumbuhan 

Streptococcus mutans. 

2. Mengetahui konsentrasi optimal jus anggur (Vitis vinifera L.) yang dapat 

menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memperkenalkan manfaat dari buah-

buahan di Indonesia, khususnya anggur (Vitis vinifera L.) untuk lebih dikonsumsi 

oleh masyarakat karena mempunyai manfaat untuk mengurangi pertumbuhan 

bakteri penyebab karies gigi dan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang Kedokteran Gigi. 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh daya antibakteri jus anggur (Vitis vinifera 

L.) dengan konsentrasi 12,5%, 25%, 50% dan 100% terhadap pertumbuhan 

Streptococcus mutans secara in vitro belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Beberapa penelitian tentang daya antibakteri anggur (Vitis vinifera L.) yang 

pernah dilakukan adalah penelitian R. Setyohadi, Sumarno, Diana Puspitasari 

(2010), tentang efek antibakteri ekstrak etanol biji buah anggur (Vitis vinifera L.) 

terhadap Streptococcus mutans dengan metode dilusi tabung dan dilusi agar. 

Penelitian lain dilakukan oleh Manggiasih Metaliri, Sri Utami, Hedijanti Joenoes 

(2010) tentang aktivitas antimikroba kulit anggur (Vitis vinifera L.) terhadap 

Streptococcus mutans pada saliva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


