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INTISARI 

Latar Belakang: Gigi tiruan resin akrilik selalu berkontak dengan air liur, 

minuman, dan makanan sehingga menjadi stain, tartar dan plak. Candida 

albicans, bagian dari flora normal rongga mulut dapat melakukan penetrasi pada 

resin akrilik dan tumbuh di permukaan gigi tiruan yang dapat menginfeksi 

jaringan lunak. Pembersihan gigi tiruan dapat dilakukan dengan mekanis 

menggunakan sikat dan pasta gigi. Dalam pasta gigi terdapat triclosan yang 

berfungsi sebagai bahan antiplak, tapi penambahan triclosan untuk menghambat 

pertumbuhan Canida albicans berefek tidak baik, yaitu toksisitas. Daun sirsak 

selain berfungsi mengobati berbagai penyakit juga sebagai antibakteri dan 

antijamur yang dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans. Konsentrasi 

efektif yang menghambat Candida albicans pada resin akrilik heat cured adalah 

35%. 

Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental laboratoris murni. 

Metode pengambilan sampel dihitung dengan rumus Federer. Sampel penelitian 

adalah plat resin akrilik heat cured. Pengaruh pertumbuhan Candida albicans 

pada plat resin akrilik heat cured dihitung menggunakan uji Independent t-test 

dengan tingkat keprcayaan 95%. 

Hasil: Dari analisis data menunjukkan terdapat pertumbuhan Candida albicans 

yang signifikan yaitu p=0,000 (p<0,05). 

Kesimpulan: Pasta gigi dengan tambahan ekstrak ethanol daun sirsak (Annona 

muricata L.) konsentrasi 35% menghambat pertumbuhan Candida albicans pada 

plat GTSL resin akrilik heat cured dibandingkan dengan pasta gigi tanpa 

tambahan ekstrak ethanol daun sirsak (Annona muricata L.) konsentrasi 35%. 
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ABSTRACT 

 

Background: Dental artificial acrylic resin always contacted with saliva, drinks, 

and foods, so that it becomes a stain formation, tartar and plaque. Candida 

albicans which is the part of normal flora of the oral cavity can penetrate the 

acrylic resin and grows on the surface of the denture that can infect the soft 

tissues. Denture cleaning can be done mechanically using brush and toothpaste. 

Toothpaste contain triclosan, which serves as antiplaque material. However, the 

addition of triclosan to inhibit the effect of Canida albicans’s growth is not good, 

which is caused the toxicity. The function of soursop leaves is to treat various of 

diseases and it has an antibacterial and antifungal effects which contains 

flavonoids and tannins that can inhibit the growth of Candida albicans. The 

effective concentration that inhibits Candida albicans in the acrylic resin heat 

cured plate is 35%. 

Methods: This study used pure laboratory experimental research. The sampling 

method was calculated with the Federer’s formula. The samples were acrylic 

resin heat cured plate. The growth’s effect of Candida albicans in the acrylic 

resin heat cured plate was analyzed using Independent test t-test with 95% 

significance level. 

Results: From the analysis, the data shows that there was a significant growth of 

Candida albicans, p = 0.000 (p <0.05). 

Conclusion: Toothpaste with additional ethanol extract of 35% soursop leaves 

(Annona muricata L.) concentration inhibited the growth of Candida albicans in 

the resin acrylic heat cured plate compared with toothpaste without additional 

ethanol extract of 35% soursop leaves (Annona muricata L.) concentration. 
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PENDAHULUAN 

Gigi tiruan sebagian lepasan 

(removable partial denture) adalah 

gigi tiruan yang menggantikan 

sebagian gigi asli yang hilang dan 

dapat dilepas dan dipasang sendiri 

oleh pasien dari mulutnya. 

Berdasarkan bahannya, gigi tiruan 

sebagian lepasan terbuat dari resin 

akrilik, logam, vulcanite, dan 

thermoplastic atau valplast
1
.   

Resin akrilik dipakai sebagai 

basis gigi tiruan karena bahan ini 

memiliki sifat tidak toksik, tidak 

iritasi, tidak larut dalam cairan 

mulut, estetik baik, mudah 

dimanipulasi, reparasinya mudah dan 

perubahan dimensinya kecil
2
. Resin 

akrilik yang digunakan di bidang 

kedokteran gigi umumnya dibedakan 

atas tiga jenis, yaitu resin akrilik 

swapolimerisasi, resin akrilik 

polimerisasi sinar, dan resin akrilik 

polimerisasi panas (RAPP). Hingga 

saat ini, RAPP banyak menjadi 

pilihan sebagai bahan pembuat basis 

gigi tiruan lepasan karena bahan ini 

memiliki sejumlah keunggulan di 



antaranya kualitas estetis yang cukup 

memuaskan, penyerapan air yang 

rendah, memiliki konduktivitas 

termal yang baik, biokompatibel, 

mudah diproses dan direparasi tanpa 

membutuhkan tenaga ahli 

laboratorium, serta
3
.  

Gigi tiruan resin akrilik selalu 

berkontak dengan saliva, minuman, 

dan makanan sehingga gigi tiruan 

merupakan tempat terbentuknya 

stain, karang gigi, dan plak karena 

kurangnya pemeliharaan kebersihan 

gigi tiruan resin akrilik. Pada 

pemakaian gigi tiruan resin akrilik, 

mukosa akan tertutup sehingga 

menghalangi pembersihan 

permukaan mukosa maupun 

permukaan gigi tiruan oleh lidah dan 

saliva sehingga terjadi akumulasi 

plak pada gigi tiruan. Plak pada gigi 

tiruan merupakan faktor predisposisi 

yang dapat menyebabkan inflamasi 

pada mukosa palatal dan terjadinya 

denture stomatitis. Faktor yang 

menyebabkan denture stomatitis 

adalah Candida albicans, infeksi 

bakteri, alergi, faktor psikologi, 

kurangnya kebersihan gigi tiruan, 

aliran saliva dan nutrisi
4
. 

Candida albicans dapat 

melakukan penetrasi pada resin 

akrilik dan tumbuh pada permukaan 

gigi tiruan sehingga dapat 

menginfeksi jaringan lunak. Candida 

albicans dapat melepaskan 

endoktoksin yang merusak mukosa 

mulut dan menyebabkan terjadinya 

denture stomatitis. Oleh karena itu 

desinfeksi dan pembersihan gigi 

tiruan merupakan faktor penting 

yang harus dilakukan
4
. 

Pembersihan gigi tiruan dapat 

dilakukan dengan cara mekanis dan 

kimiawi. Pembersihan secara 

mekanis dengan sikat gigi 

menggunakan pasta gigi, 

pembersihan secara kimia dengan 

merendam gigi tiruan dalam larutan 

desinfektans, alkali peroksida, alkali 

hipoklorit dan enzim
4
. Meskipun 

dalam pasta gigi sudah terdapat 

bahan antiplak, plak masih mudah 

melekat pada permukaan basis gigi 

tiruan resin akrilik
5
. 

Maka dari itu perlu 

dikembangkan pasta gigi yang 

mampu menghilangkan daya antiplak 

yang menjadi resiko menempelnya 

Candida albicans pada basis resin 

akrilik yang meningkatkan 

kemampuan pasta gigi untuk 

menghambat pertumbuhan Candida 

albicans. Kelebihan daun sirsak 

daripada tanaman herbal yang lain 

yaitu daun sirsak mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri, 

membantu menghambat mutasi gen, 

membantu menghambat 

perkembangan virus, membantu 

menghambat perkembangan parasit, 

dll
6
.  

Daun sirsak selain berfungsi 

mengobati berbagai macam penyakit 

juga berfungsi sebagai antibakteri 

dan mempunyai efek antifungi 

karena mengandung senyawa 

flavonoid dan tanin yang dapat 

menghambat pertumbuhan jamur 

Candida albicans, yang juga mudah 

dijangkau dan banyak ditemukan
7
. 

Senyawa tersebut dapat diambil 

dengan cara ekstraksi. Penelitian 

mengenai daun sirsak pernah 

dilakukan oleh Herawati (2013) 

dengan judul pengaruh konsentrasi 

ekstrak daun sirsak (Annona 

muricata) terhadap pertumbuhan 

Candida albicans pada lempeng 

resin akrilik heat curing, hasil dari 

penelitian tersebut didapatkan bahwa 

konsentrasi yang efektif menghambat 



Candida albicans pada lempeng 

resin akrilik heat curing adalah 

35%
8
. 

Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti ingin menguji salah satu 

tanaman herbal yaitu daun sirsak 

(Annona muricata) sebagai bahan 

tambahan herbal dalam pasta gigi 

terhadap pertumbuhan Candida 

albicans pada plat GTSL resin 

akrilik heat cured dengan 

konsentrasi 35%. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian eksperimental laboratoris 

dengan metode post test control 

group design only. Metode penelitian 

ini terdiri dari 32 sampel plat resin 

akrilik ukuran 10x10x2 mm yang 

dibagi menjadi dua kelompok. 32 

sampel direndam dalam saliva 

buatan selama satu jam kemudian 

direndam dalam 10 ml suspensi 

Candida albicans selama 24 jam 

pada suhu 37
o
. Sampel dibagi dua 

kelompok, kelompok pertama 

direndam selama 8 jam dengan pasta 

gigi tanpa tambahan ekstrak daun 

sirsak, kelompok kedua direndam 

selama 8 jam dengan pasta gigi 

dengan tambahan ekstrak daun sirsak 

konsentrasi 35%. Kemudian 

diinkubasi selama 48 jam dan 

dilakukan perhitungan jumlah koloni 

Candida albicans. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rerata hasil perhitungan 

jumlah koloni pada pasta gigi dengan 

tambahan ekstrak daun sirsak 

konsentrasi 35% lebih kecil daripada 

pasta gigi tanpa tambahan ekstrak 

daun sirsak. Rerata dan simpangan 

baku hasil jumlah koloni dapat 

dilihat pada tabel I. 

Tabel I. Rerata dan simpangan baku  

   jumlah koloni Candida   

   albicans 

Kelompok N 

Rerata 

jumlah 

koloni 

Candida 

albicans 

Simpangan 

baku 

Dengan 

tambahan 

ekstrak 

daun 

sirsak 

16 2750,00 1238,28 

Tanpa 

tambahan 

ekstrak 

daun 

sirsak 

16 6625,00 1360,14 

 

Data awal penelitian tersebut 

kemudian dilakukan uji normalitas 

untuk mengetahui apakah data 

tersebut berdistribusi normal atau 

tidak. Penelitian ini menggunakan 32 

sampel sehingga menggunakan uji 

normalitas Shapiro-Wilk. 

Data hasil uji normalitas 

menunjukkan nilai p pada kelompok 

plat GTSL resin akrilik heat cured 

yang direndam dengan pasta gigi 

dengan tambahan ekstrak daun sirsak 

adalah 0, 18 (p > 0,05) dan pada 

kelompok plat GTSL resin akrilik 

heat cured yang direndam dengan 

pasta gigi tanpa tambahan ekstrak 

daun sirsak adalah 0, 08 (p > 0,05). 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

data yang terdapat pada kedua 

kelompok berdistribusi normal. 

Setelah didapatkan data 

berdistribusi normal dilanjutkan 

dengan uji Independent Sample T-

Test untuk mengetahui perbedaan 

rerata pada pasta gigi dengan 

tambahan ekstrak etanol daun sirsak 



dengan pasta gigi tanpa tambahan 

ekstrak daun sirsak konsentrasi 35% 

terhadap pertumbuhan Candida 

albicans. 

Tabel II. Hasil Uji Independent   

  Sample T-Test. 
 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

Sig. 

t-test 

for 

Equality 

of 

Means 

Sig. 

Equal 

variances 

assumed 

,70 ,00 

Equal 

variances 

not 

assumed 

 ,00 

 

Tabel II. menunjukkan nilai p 

pada kolom Levene’s Test 0,70 (p > 

0,05). Hal ini berarti bahwa variansi 

data antara kedua kelompok sama. 

Nilai p pada kolom t-test for Equality 

of Means adalah 0,000 (p < 0,05). 

Data tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang bermakna 

pada perendaman plat GTSL resin 

akrilik heat cured pada pasta gigi 

dengan dan tanpa ekstrak ethanol 

daun sirsak (Annona muricata L.) 

konsentrasi 35% terhadap 

pertumbuhan Candida albicans 

karena pengaruh ekstrak ethanol 

daun sirsak yang ditambahkan dalam 

pasta gigi. 

Pengaruh pasta gigi dengan 

tambahan ekstrak ethanol daun sirsak 

(Annona muricata L.) pada Candida 

albicans ditunjukkan menggunakan 

uji t tidak berpasangan dengan hasil 

terdapat pengaruh pada pertumbuhan 

Candida albicans dari ekstrak 

ethanol daun sirsak, yaitu perbedaan 

yang bermakna antara kelompok 

(p<0,05). 

Esktrak daun sirsak dapat 

menghambat pertumbuhan koloni 

Candida albicans. Flavonoid dan 

tanin yang terkandung dalam daun 

sirsak menghambat pertumbuhan 

Candida albicans. Flavonoid 

merupakan golongan senyawa fenol 

yang dapat menyebabkan denaturasi 

dan koagulasi protein. Flavonoid 

merupakan senyawa fenol yang 

dapat menyebabkan kerusakan 

membran sel sehingga terjadi 

kebocoran isi sel dan berakibat lisis 

atau terjadi kematian sel. Flavonoid 

tersebut berinteraksi dengan dinding 

sel Candida albicans melalui 

mekanisme absorbs, yang melibatkan 

ikatan hidrogen dengan gugus fenol 

serta susunan dinding sel Candida 

albicans membentuk protein 

kompleks dan mengalami penguraian 

sehingga mempengaruhi 

permeabilitas dinding sel Candida 

albicans
9
. 

Melihat daya hambat yang 

dihasilkan pada ekstrak daun sirsak, 

menunjukkan bahwa daya antibakteri 

pada pasta gigi dengan tambahan 

ekstrak daun sirsak (Annona 

muricata L.) mampu menghambat 

pertumbuhan Candida albicans pada 

plat GTSL resin akrilik heat cured. 

 

KESIMPULAN 

Pasta gigi dengan tambahan 

ekstrak ethanol daun sirsak (Annona 

muricata L.) konsentrasi 35% 

menghambat pertumbuhan Candida 

albicans pada pada plat GTSL resin 

aktilik heat cured dibandingkan 

dengan pasta gigi tanpa tambahan 

ekstrak ethanol daun sirsak (Annona 

muricata L.) konsentrasi 35%. 
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