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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan sebanyak 25,9 persen 

penduduk Indonesia mempunyai masalah kesehatan gigi dan mulut dalam 12 

bulan terakhir (Tjahja N et al., 2014). Salah satu penyakit gigi dan mulut yang 

sering ditemukan di masyarakat yaitu penyakit periodontal. Penyakit periodontal 

menduduki urutan kedua yang masih menjadi masalah masyarakat Indonesia 

(Wahyukundari, 2009). Penyakit periodontal adalah penyakit pada jaringan 

pendukung gigi yang disebabkan oleh proses inflamasi kronis (Samad, 2012).  

 Periodontitis kronis merupakan salah satu penyakit periodontal yang 

paling umum. Periodontitis kronis adalah penyakit jaringan pendukung gigi yang 

disebabkan oleh kelompok mikroorganisme spesifik yang dapat mengakibatkan 

kerusakan jaringan pendukung gigi dan tulang alveolar (Newman et al., 2012). 

Manifestasi klinis periodontitis kronis berupa proses inflamasi kronis pada 

gingiva, kerusakan jaringan periodontal, kehilangan tulang alveolar, terbentuknya 

poket periodontal, dan gigi goyah atau migrasi (Samad, 2012). 

Kerusakan jaringan periodontal dan tulang alveolar berhubungan dengan 

meningkatnya jumlah bakteri gram negatif pada plak subgingiva. Porphyromonas 

gingivalis, Tannerella forsythia, dan Treponema denticola adalah bakteri patogen 

yang sering ditemukan pada kondisi periodontitis kronis (Newman et al., 2012). 

Porphyromonas gingivalis merupakan patogen utama yang dapat menyebabkan 
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inisiasi dan progesi periodontitis kronis (Samad, 2012). Porphyromonas gingivalis 

merupakan bakteri gram negatif yang dapat menstimulasi aktivitas osteoklas dan 

memproduksi endotoksin sehingga dapat mengakibatkan kerusakan jaringan 

(Cawson et al., 2008).  

Perawatan pada penderita periodontitis kronis adalah dengan melakukan 

scalling dan root planning disertai dengan terapi obat (Cionca et al., 2009). Terapi 

obat yang diberikan kepada penderita periodontitis kronis adalah dengan 

memberikan obat antibiotik seperti amoxicillin, metronidazole, dan azithromycin 

(Cionca et al., 2009 dan Sampaio et al., 2011). Penggunaan antibiotik yang 

kurang tepat dapat mengakibatkan bakteri resisten terhapan obat antibiotik yang 

telah diberikan (Brooks et al., 2005). Menurut Ardila, bakteri Porphyromonas 

gingivalis dilaporkan resisten terhadap amoxicillin dan metronidazole jika 

penggunaannya tidak tepat atau berlebihan (Ardila et al., 2010). 

Penggunaan bahan alam sebagai obat herbal dinilai lebih aman daripada 

penggunaan obat modern karena efek samping obat herbal relatif kecil jika 

digunakan secara tepat (Sari, 2006). Salah satu tanaman herbal yang sering 

dimanfaatkan yaitu buah lemon. Pemanfaatan buah lemon sebagai terapi 

kesehatan dapat digunakan sebagai jus dan  infused water. Kulit buah lemon juga 

dapat dimanfaatkan sebagai produk herbal dengan mengambil kandungan minyak 

atsirinya (Puspaningtyas dkk., 2014). 

Masyarakat Indonesia lebih mengenal jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 

daripada lemon (Citrus limon (L.) Burm.f.), karena jeruk nipis lebih sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lemon dan jeruk nipis berasal dari famili 
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yang sama dan keduanya memiliki rasa yang asam, namun lemon lebih unggul 

karena memiliki aroma sitrus sehingga banyak digunakan dalam industri kuliner. 

Lemon juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan (Muaris, 

2013). Lemon kaya akan zat gizi penting seperti magnesium, kalsium, fosfor, 

vitamin B, dan vitamin C (Puspaningtyas dkk, 2014). Kandungan vitamin C yang 

tinggi pada lemon dapat meningkatkan imunitas sehingga dapat membunuh 

kuman patogen dan membantu penyembuhan luka lebih cepat karena vitamin C 

dapat merangsang produksi kolagen (Ramayulis, 2014). 

Lemon memiliki senyawa bioaktif yang lebih tinggi daripada jeruk nipis. 

Lemon dan jeruk nipis memiliki senyawa aktif seperti flavonoid, tannin, 

terpenoid, dan limonoid (Russo et al., 2014, Rauf et al., 2014, dan Molina et al., 

2010). Karotenoid merupakan salah satu senyawa bioaktif yang terdapat pada 

lemon yang tidak ditemukan dalam jeruk nipis (Sidana et al., 2013). Karotenoid 

dalam air perasan buah lemon dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri (Tao et 

al., 2010 cit Tomar et al., 2012). Flavonoid dalam lemon dan jeruk nipis meliputi 

naringin, eriositrin, dan hesperitin. Flavonoid dalam lemon yang tidak terdapat 

pada jeruk nipis adalah neohesperidin, diosmin, diosmetin, apigenin, krisoeriol, 

limositrin, rutin, isorhoifolin, neoponsitrin, nobeletin, limositrol, isolimositrol, 

quersetin, isoviteksin, florin, mirelsetin, kaempferol, dan eriodistiol. Quersetin, 

hesperitin, dan naringin dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri (Sidana et al., 

2013).  

Senyawa bioaktif terkandung paling banyak pada air perasan buah lemon 

dibandingkan pada kulit dan bijinya (Russo et al., 2014). Air perasan buah lemon 
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menunjukkan aktivitas antibakteri yang lebih tinggi terhadap P. aeruginosa jika 

dibandingkan dengan ekstrak biji dan kulit lemon (Pandey et al., 2011). Air 

perasan buah lemon dilaporkan efektif melawan bakteri S.aureus, S. 

Haemolyticus, dan E. coli (Saeed et al., 2006). Ekstrak air perasan lemon juga 

dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri yang lebih tinggi melawan bakteri gram 

positif dan gram negatif jika dibandingkan dengan ektrak kulit lemon (Hindi et 

al., 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh daya 

antibakteri air perasan buah lemon (Citrus limon (L.) Burm.f.) terhadap 

pertumbuhan Porphyromonas gingivalis. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

diajukan adalah:  

1. Apakah terdapat daya antibakteri air perasan buah lemon (Citrus limon 

(L.) Burm.f.)  terhadap Porphyromonas gingivalis? 

2. Pada konsentrasi berapakah air perasan buah lemon (Citrus limon (L.) 

Burm.f.) memiliki daya antibakteri yang setara dengan kontrol positif 

chlorhexidine 0,2% dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Porphyromonas gingivalis? 

3. Apakah peningkatan konsentrasi air perasan buah lemon (Citrus limon (L.) 

Burm.f) akan sebanding pengaruhnya terhadap peningkatan daya hambat 

pertumbuhan bakteri Porphyromonas gingivalis? 
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C. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai daya antibakteri air perasan buah lemon telah 

dilakukan sebelumnya oleh Hindi et al. tahun 2013, Pandey et al. tahun 2011, dan 

Saeed et al. tahun 2006. 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hindi et al. tahun 2013 mengenai 

aktivitas antimikroba ekstrak kulit lemon dan air lemon adalah ekstrak 

kulit lemon dan air lemon memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri 

S. aureus, S. epidermidis, S. agalactiae, Enterococcus faecalis, S. 

pneumoniae, S. pyogenes, E. coli, E. aerogenes, K. pneumoniae, Proteus 

spp., S. typhi, Actinobacter spp., M. cattarhalis, Ps. aeruginosa, dan jamur 

Candida albican. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pandey et al. tahun 2011 mengenai 

aktivitas antimikroba dan analisis fitokimia buah lemon adalah ekstrak 

kulit, biji, dan air lemon memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri S. 

aureus, P. aeruginosa, dan jamur Candida albican, M. Canis, T. rubrum, 

dan A. niger. 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saeed et al. tahun 2006 mengenai 

pengaruh jus buah lemon terhadap pertumbuhan bakteri adalah jus buah 

lemon memiliki aktivitas antibakteri terhadap B. megaterium, B. brevis, B. 

firmus, B. subtilis, B. pumilus, B. Pasteurii, S. aureus, S. haemolyticus, M. 

luteus, M. sendentarius, M. varians, M. nishinomiyaensis, M. roseus, E. 

coli, N. sicca, N. mucosa, N. lactamicus, N. denitrificens, dan N. canis. 
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Penelitian mengenai daya antibakteri air perasan buah lemon (Citrus limon 

(L) Burm.f) terhadap bakteri Porphyromonas gingivalis menurut sepengetahuan 

penulis belum pernah dilakukan sebelumnya. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui daya antibakteri air perasan buah lemon (Citrus limon 

(L.) Burm.f) terhadap Porphyromonas gingivalis. 

2. Untuk mengetahui pada konsentrasi tertentu air perasan buah lemon 

(Citrus limon (L.) Burm.f.) memiliki daya antibakteri yang setara dengan 

kontrol positif chlorhexidine 0,2% dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Porphyromonas gingivalis. 

3. Untuk mengetahui peningkatan konsentrasi air perasan buah lemon (Citrus 

limon (L.) Burm.f) akan sebanding pengaruhnya terhadap peningkatan 

daya hambat pertumbuhan bakteri Porphyromonas gingivalis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai dasar ilmiah untuk pemanfaatan air perasan buah lemon (Citrus 

limon (L.) Burm.f) sebagai bahan alternatif di bidang kedokteran gigi 

seperti obat kumur, larutan irigasi sulkus gingiva, dan pasta gigi. 
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2. Memberikan tambahan wawasan bagi pembaca serta menambah referensi 

institusi tentang daya antibakteri air perasan buah lemon (Citrus limon (L.) 

Burm.f) terhadap Porphyromonas gingivalis. 

3. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai 

manfaat air perasan buah lemon (Citrus limon (L.) Burm.f). 

 


