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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Kesehatan gigi merupakan suatu masalah kesehatan yang memerlukan 

penanganan secara komprehensif, karena masalah gigi berdimensi luas serta 

mempunyai dampak luas yang meliputi: faktor fisik, mental maupun sosial bagi 

individu yang menderita penyakit gigi. Gigi merupakan bagian dari alat pengunyahan 

pada sistem pencernaan dalam tubuh manusia. 

 Penyakit gigi dan mulut menjadi penyakit tertinggi ke-6 yang dikeluhkan 

masyarakat Indonesia. Penyakit gigi dan mulut yang banyak diderita adalah penyakit 

halitosis (bau mulut), radang gusi dan karies gigi. Pemerintah juga memberikan 

edukasi untuk mencegah beberapa penyakit gigi dan mulut dan menyarankan untuk 

mengkonsumsi makanan yang sehat.  

 Karies gigi adalah penyakit jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan 

jaringan, dimulai dari permukaan gigi mulai dari email, dentin, dan  meluas ke arah 

pulpa. Karies dikarenakan berbagai sebab, diantaranya adalah karbohidrat, 

mikroorganisme dan air ludah, permukaan dan bentuk gigi, serta dua bakteri yang 

paling umum bertanggung jawab untuk gigi berlubang adalah Streptococcus mutans.
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 Streptococcus adalah bakteri anaerobik fakultatif, yang merupakan agen 

utama dalam metabolisme plak. Banyaknya spesies yang ditemukan dalam plak gigi, 

dari semuanya itu hanyalah Streptococcus mutans yang menunjukkan hubungan yang 
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jelas dengan awal pembentukan karies gigi
1
. Sifat acidogenic dan aciduric 

(berhubungan dengan asam) Streptococcus mutans, bersama dengan kemampuannya 

untuk mensintesis glukan ekstraseluler, merupakan faktor utama dengan 

pembentukan kariogenik
2
.  Telah terbukti bahwa jumlah Streptococcus mutans yang 

lebih dari 10
5
cfu/ml di saliva berhubungan dengan resiko karies yang tinggi

3
. 

 Biofilm bakteri merupakan komunitas mikrobial yang kompleks yang 

ditemukan pada semua permukaan mukosa manusia dan hewan. Komunitas bakteri 

yang tinggal di dalam tubuh manusia terdiri atas puluhan sampai ratusan spesies yang 

berbeda atau phylotypes, seperti yang terlihat di usus, vagina dan oral biofilm. 

Perubahan pada etiologi dapat menyebabkan radang usus, vaginitis dan karies gigi. 

Interaksi antar spesies bakteri berpengaruh terhadap komposisi komunitas. 

Menyebabkan perubahan populasi mikroorganisme berpengaruh baik menjadi yang 

menguntungkan atau sebaliknya mengakibatkan suatu penyakit. Komunitas bakteri 

dalam keadaan menguntungkan, membatasi bakteri yang berpotensi bahaya 

kolonisasi, atau melindungi host dari penyakit. Namun, beberapa penyakit yang 

disebabkan mikroorganisme muncul pada saat kondisi host sedang sehat, dan 

pergeseran populasi dapat berefek pada virulensi spesies
4
. 

 Daun kemangi merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat, antara 

lain sebagai obat, pestisida nabati, penghasil minyak atsiri, sayuran dan minuman 

penyegar
5
. Tanaman kemangi memiliki khasiat merangsang penyerapan, peluruh 

keringat (diaphoretic), diuretik, pelancar peredaran darah, penghilang rasa sakit 

(analgesik) dan pembersih racun
6
. 
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 Minyak atsiri merupakan salah satu metabolit sekunder yang dihasilkan oleh 

tanaman tingkat tinggi dan mempunyai peranan penting bagi tanaman itu sendiri 

maupun bagi kehidupan manusia. Daun kemangi mempunyai aktivitas farmakologis 

yang beragam antara lain analgesik, antipiretik, antiseptik, dan banyak juga yang 

memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur yang kuat dengan kandungan kimia 

Flavonoid, glikosid, asam gallic dan esternya, asam kaffeic dan minyak atsiri yang 

mengandung eugenol sebagai komponen utamanya
7
. Minyak atsiri daun kemangi 

terdiri atas senyawa hidrokarbon, alkohol, ester, fenol (eugenol 1-19%, iso-eugenol), 

eter fenolat (metal clavicol 3-31%, metil eugenol 1-9%), oksida dan keton
8
. Minyak 

atsiri daun kemangi mengandung eugenol yang merupakan turunan senyawa fenol 

yang memiliki efek antiseptik dan bekerja dengan merusak sel bakteri
9
. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh daya hambat ekstrak daun kemangi pada berbagai konsentrasi 

terhadap viabilitas (kemungkinan untuk dapat hidup dari suatu individu) 

Streptococcus mutans yang diukur dari zona hambat yang ditimbulkan oleh ekstrak 

Ocimum basilicum L. pada berbagai konsentrasi. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Menurut latar belakang masalah yang telah dikemukan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Apakah ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum Linn) pada berbagai konsentrasi 

berpengaruh terhadap viabilitas bakteri Streptococcus mutans? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun kemangi 

(Ocimum basilicum Linn) pada berbagai konsentrasi terhadap viabilitas Streptococcus 

mutans yang diukur dari zona hambatnya. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

 Mengetahui pengaruh ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum Linn) 

pada konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% terhadap viabilitas 

Streptococcus mutans 

 Mengetahui konsentrasi ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum 

Linn) yang paling efektif dalam menghambat viabilitas Streptococcus 

mutans 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh ekstrak daun 

kemangi (Ocimum basilicum Linn) pada berbagai konsentrasi terhadap 

viabilitas Streptococcus mutans. 
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 Mengetahui konsentrasi ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum 

Linn) yang paling efektif dalam menghambat viabilitas Streptococcus 

mutans 

 Sebagai landasan pada penelitian lebih lanjut 
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1.5. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Penelitian terhadap ekstrak daun Kemangi 

Peneliti, 

Judul Penelitian 

Variabel Penelitian Jenis 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Fitriani Tallamma 

Efektivitas Ekstrak 

Daun Kemangi 

(O.basilicum L) 

Terhadap 

Penurunan Kadar 

VSCs 

 

Variabel bebas: 

Ekstrak daun kemangi (O.basilicum 

L) dan bakteri C. albicans 

 

Variabel Terkontrol: 

Konsentrasi ekstrak O.basilicum L 

 
Variabel terikat: 

Daya hambat O. basilicum L 

terhadap 
VSCs 

Post test only 

control group 

design 

 

Tempat: 

Makassar, 

Indonesia 

Terdapat daya 

hambat pada ekstrak 

daun  

kemangi (O. 

basilicum L) 

bermanfaat dalam 

menurunkan kadar 

VSCs 

 penyebab terjadinya 

halitosis. 

Ahonkhai I, Ayinde 

Ba, Edogun O, and 

Uhuwmangho Mu 

Antimicrobial 

Activities of the VO 

of O. basilicum L 

and O.  

gratissimum L 

Against Some 

Aerobic Dental 

Isolates 

Variabel bebas: 

Minyak esensial dari O. basilicum 

L., O. gratissimum L, Strep 

viridians, Staph albus, K. 

pneumonia, P. aeruginosa, dan Pr. 

Vulgaris 

 

Variabel terikat: 

Daya hambat minyak esensial dari 

O. basilicum L., O. gratissimum L 

pada viabilitas Strep. viridians, 

Staph. albus, K. pneumonia, P. 

aeruginosa, dan Pr. Vulgaris 

Post test only 

control group 

design 

 

Tempat: Benin 

City, Nigeria 

Pertumbuhan bakteri 

Strep. viridians, 

Staph. albus, K. 

pneumonia, P. 

aeruginosa, dan Pr. 

Vulgaris terhambat 

dengan minyak 

esensial dari O. 

basilicum L., 

O.gratissimum L 

Rina Nuzulia 

Pengaruh Ekstrak 

Daun Kemangi (O. 

basilicum L) Pada 

Berbagai 

Konsentasi 

Terhadap Viabilitas 

Bakteri Strep. 

mutans. 

Variabel bebas : 

Ekstrak daun kemangi (O. 

basilicum L) 

 

Variabel Terikat : 

Viabilitas (kemungkinan untuk 

dapat hidup dari suatu individu) 

Strep. mutans yang diukur dengan 

zona hambat. 

Post test only 

control group 

design 

 

 

Tempat : 

Semarang, 

Indonesia. 

Tidak terdapat zona 

hambat yang 

ditimbulkan baik 

pada kelompok 

kontrol maupun 

pada kelompok 

perlakuan dengan 

ekstrak daun 

kemangi. 

 


