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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Streptococcus mutans 

 Streptococcus mutans merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat yang 

secara khas membentuk pasangan atau rantai selama masa pertumbuhannya. Bakteri 

ini tersebar luas di alam. Beberapa diantaranya merupakan anggota flora normal 

manusia, yang lain dihubungkan dengan penyakit-penyakit penting pada manusia 

yang sebagian disebabkan oleh infeksi Streptococcus, dan sebagian lagi oleh 

sensitisasi terhadap bakteri ini. Bakteri ini menghasilkan berbagai zat ekstraseluler 

dan enzim
10

. 

 Bakteri ini bersifat nonmotil (tidak bergerak), bakteri ini tumbuh secara 

optimal pada suhu 18˚-40˚C. Streptococcus adalah golongan bakteri yang heterogen. 

Tidak ada satu sistem yang cukup baik untuk mengklasifikasikannya. Streptococcus 

mutans merupakan kuman yang kariogenik karena mampu segera membentuk asam 

dari karbohidrat yang dapat diragikan
10

. Kuman tersebut dapat tumbuh subur dalam 

suasanan asam dan dapat menempel pada permukaan gigi karena kemampuannya 

membuat polisakarida ekstra sel. Polisakarida ekstra sel ini terutama terdiri dari 

polimer glukosa yang menyebabkan matriks plak mempunyai konsistensi seperti 

gelatin, akibatnya bakteri tersebut melekat pada gigi serta saling melekat satu sama 

lain. Plak makin lama makin tebal, sehingga akan menghambat fungsi saliva untuk 

melakukan aktivitas antibakterialnya
11,12

. 
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Gambar 1. Streptococcus mutans
13

. 

 

2.1.1. Klasifikasi Streptococcus mutans 

 Klasifikasi Streptococcus mutans adalah sebagai berikut  :
14 

Kingdom  : Monera 

Divisio    : Firmicutes 

Class    : Bacilli 

Order    : Lactobacilalles 

Family    : Streptococcaceae 

Genus    : Streptococcus 

Species    : Streptococcus mutans 

 

2.1.2. Morfologi Streptococcus mutans 

 a. Ciri-ciri khas organisme 

  Kokus tunggal berbentuk bulat atau bulat telur dan tersusun dalam 

rantai. Kokus membelah pada bidang yang tegak lurus pada sumbu panjang 
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rantai. Anggota-anggota rantai sering tampak sebagai diplokokkus dan 

bentuknya kadang-kadang menyerupai batang.
15 

 b. Biakan 

  Kebanyakan Streptococcus tumbuh dalam pembenihan padat sebagai 

koloni discoid dengan diameter 1-2 mm, cembung halus dan transparan.
16 

Streptococcus membentuk zona hemolitik sempurna tampak jernih dengan 

lebar 2-5 mm. Energi terutama diperoleh dari penggunaan gula, 

pertumbuhan Streptococcus sp cenderung subur pada perbenihan atau dalam 

kaldu kecuali diperkaya dengan darah. 

 c. Sifat-sifat khas pertumbuhan 

  Energi utama diperoleh dari penggunaan gula. Pertumbuhan 

Streptococcus cenderung menjadi kurang subur pada pembenihan padat atau 

kaldu kecuali yang diperkaya dengan darah atau cairan jaringan.
17

 

Kebutuhan makanan bervariasi untuk setiap spesies. Kuman yang patogen 

bagi manusia paling banyak membutuhkan faktor-faktor pertumbuhan. 

Pertumbuhan dan hemolisis dibantu oleh pengerama dalam CO2 10%.
18 

 d. Variasi 

 Variasi strain Streptococcus yang sama dapat menunjukkan bentuk 

koloni yang berbeda.
19

 Hal ini sangat nyata diantara strain golongan A, 

yang membentuk koloni suram atau mengikat. Koloni suram terdiri atas 

organisme yang menghasilkan banyak protein.
20

 Organisme ini cenderung 

virulen dan relatif kebal terhadap fagositosis oleh leukosit manusia. Koloni 
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yang mengkilat cenderung menghasilkan sedikit protein dan sering tidak 

virulen.
21 

 Media yang dapat digunakan untuk membiakkan Streptococcus mutans adalah  

Tryptone Yeast  Cysteine  (TYC) dan media agar darah.
22

 Gambaran koloni bakteri 

tersebut yaitu ukuran koloni dengan diameter 1– 5 mm, permukaan koloni berbutir 

kasar, licin, menyerupai bunga kasar dengan pusat menyerupai kapas.
23

 Konsistensi 

koloni keras dan sangat lekat, warna koloni seperti salju yang membeku, agak buram 

mengkilat (opak), kuning buram dengan lingkaran putih. Sedangkan tepi koloni tidak 

teratur.
15 

 
Sejumlah antigen yang telah ditemukan yang terpenting adalah protein, yang 

terdiri dari enzim glukosil transferase dan antigen protein. Enzim glukosil transferase 

berfungsi sebagai enzim yang mengubah sukrosa menjadi glukan.
24

 Sedangkan 

antigen protein yang bersifat hidrofobik berfungsi pada proses interaksi Streptococcus 

mutans dan pelikel-pelikel di permukaan gigi.
 

 

2.1.3. Struktur Gen 

 Streptococcus mutans terdiri dari DNA melingkar, dan memiliki setidaknya 

tiga yang terkait erat, tapi plasmidnya berbeda. Ukuran plasmid ini serupa, sekitar 5,6 

kilobase (kb). Plasmid ini penting untuk Streptococcus mutans karena peran mereka 

sebagai ketahanan terhadap antibiotik tertentu atau logam berat, produksi bakteriosin 

dan kekebalan, aksesori jalur katabolik dan mekanisme untuk kegiatan transfer yang 

seperti konjugasi.
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Genom Streptococcus mutans, sebuah serotipe rantai telah sempurna. Hanya 

tiga gen untuk mengikat protein glukan yang telah diisolasi, namun sekuensing 

genom telah menemukan gen potensial keempat. Gen yang terkait dengan sistem 

transportasi yang akun untuk hampir 15% dari genom. Gen virulensi yang terkait 

dengan produksi ekstraseluler glukan, adhesins, toleransi asam, protease, dan 

hemolysins diduga telah diidentifikasi. Kompeten secara alami dan mengandung 

semua gen penting untuk kompetensi dan quorum sensing. Tidak ada genom 

bakteriofag hadir dalam Streptococcus mutans.
10 

 

2.1.4. Sifat Streptococcus mutans 

 Streptococcus mutans bersifat acidogenik yaitu mampu menghasilkan asam 

dan bersifat acidodurik yaitu mampu tinggal pada lingkungan asam.
25

 Streptococcus 

mutans juga memiliki sifat-sifat khusus yang berperan pada patogenesis karies yaitu 

mampu memproduksi polisakarida ekstraseluler (dekstran) yang memfasilitasi 

perelekatannya ke permukaan gigi dengan bantuan adhesion serta polimer glukan 

yang tidak terlarut oleh air. Sebagai konsekuensinya, Streptococcus mutans akan 

menempel pada komponen-kompenen yang terdapat pada permukaan gigi, seperti 

substrat, glikoprotein saliva, matriks ekstraseluler, komponen serum, sel inang serta 

mikroorganisme lain. Interaksi tersebut akan menurunkan pH pada lingkungan sekitar 

tempat pembentukan koloni Streptococcus mutans pH 5,2-5,5 merupakan “critical 

point”, karena dapat mempercepat proses demineralisasi gigi dan kemungkinan 

terjadinya karies. Interaksi molekul yang menjelaskan karies gigi, melibatkan 
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molekul adhesion (protein permukaan) Streptococcus mutans dengan reseptor inang, 

seperti komponen saliva dan juga protein permukaan sel bakteri lainnya.
19,20 

 Protein permukaan sel Streptococcus mutans yang dilaporkan paling banyak 

terlibat dalam proses karies gigi adalah Glucan binding protein (Gbp) dan antigen I/II 

(Ag I/II). Selain itu, Streptococcus mutans juga mengekspresikan molekul yang 

berperan sebagai enzim dalam proses fermentasi karbohidrat, yaitu 

Glucosyltransferase (Gtf), Dextranase (Dex) dan Fruktosilatranferase (Ftf). Setiap 

enzim tersebut akan memecah sukrosa untuk membentuk glukan, dekstran dan 

fruktan. Terdapat pula protein lain yang berperan dalam penyediaan cadangan energi 

Streptococcus mutans agar mampu bertahan di dalam rongga mulut, yaitu Dextranase 

A (Dex A), Dextranase B (Dex B), Fruktanase dan Dlt 1-4 (protein intraseluler sel 

Streptococcus mutans).
21 

 

2.1.5. Peranan Streptococcus mutans dalam pembentukan karies gigi 

 Salah satu penyakit yang disebabkan oleh Streptococcus mutans adalah karies 

gigi. Karies merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kerusakan pada jaringan 

keras gigi yaitu pada enamel, dentin dan sementum gigi yang disebabkan oleh 

aktivitas bakteri. Prosesnya dimulai dari demineralisasi gigi secara langsung yang 

disebabkan oleh adanya asam laktat dan asam organik lain yang tertumpuk atau 

terakumulasi didalam permukaan gigi melalui plak. Mekanisme patogen dari bakteri 

Streptococcus mutans dimulai dengan adanya proses erosi dari hidroksiapatit yang 

merupakan mineral dari enamel. Dimineralisasi ini dikarenakan oleh asam laktat, 
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dimana asam laktat merupakan hasil akhir metabolisme dari pertumbuhan 

Streptococcus mutans. Konsentrasi destruksi yang signifikan dari asam ini 

membutuhkan akumulasi yang bayak dari Streptococcus mutans asidogenik dalam 

plak gigi.  Proses akumulasi diawali oleh aktivitas ektraseluler glukosyltransferase 

(Gtf) yang disekesi oleh Streptococcus mutans. Maka dari itu, dengan adanya 

sukrosa, Gtf akan mensintesis beberapa glukan ekstraseluler dengan berat molekul 

tinggi terdiri dari ikatan glukosa α (1-6) α (1-3). Pembentukan α (1-3) ini sangat 

lengket, sehingga tidak larut dalam air. Hal ini dimanfaatkan oleh bakteri 

Streptococcus mutans untuk berkembang dan membentuk plak gigi. Polimer glukosa 

ini akan membantu agregasi dari Streptococcus lainnya melalui interaksi protein 

ikatan glukan (glucan binding protein), dimana produksi glukan yang tidak dapat 

larut dalam air merupakan faktor virulensi yang penting. Glukan merupakan suatu 

polimer dari glukosa sebagai reaksi katalis dari glucosyltransferase (Gtf). Glukosa 

yang dipecah dari sekrosa dengan adanya glucosyltransferase dapat berubah menjadi 

glukan. Streptococcus mutans menghasilkan dua enzim yaitu glucosyltransferase dan 

fruktosyltransferase. Enzim-enzim ini bersifat spesifik untuk substrat sukrosa yang 

digunakan untuk sintesa glukan dan fruktan. Koloni Streptococcus mutans yang 

ditutupi oleh glukan dapat menurunkan proteksi dan daya antibakteri saliva terhadap 

plak gigi. Streptococcus mutans merupakan penghasil asam laktat yang paling banyak 

dalam proses akumulasi ini meskipun pH yang rendah dari bakteri lainya juga 

memberikan kontribusi. 



14 
 

 
 

 Proses terjadinya karies ditandai dengan demineralisasi jaringan keras gigi 

yang diikuti dengan kerusakan bahan organiknya. Demineralisasi terjadi ketika 

karbohidrat yang dikonsumsi difermentasi oleh bakteri dalam plak sehingga 

menghasilkan asam laktat. Adanya pembentukan asam laktat akan menurunkan pH 

plak gigi dibawah nilai pH kritis yaitu 5,2 – 5,5. Hal ini menimbulkan kerusakan 

enamel yang ditandai adanya pelepasan ion kalsium dan fosfat serta serta 

meningkatkan daya larut kalsium hidroksiapatit pada jaringan keras gigi. Ion 

hydrogen dari asam laktat sebagai hasil metabolisme plak berdifusi kedalam enamel 

dan mengakibatkan enamel kehilangan mineral. Proses remineralisasi bersamaan 

dengan proses demineralisasi. Pada proses remineralisasi, mineral yang diperlukan 

berasal dari saliva dan pasta gigi yang mengandung flour. Pembentukan kavitas 

patogenik pada permukaan gigi akan terjadi apabila proses demineralisasi lebih 

dominan daripada proses remineralisasi. Selanjutnya, infiltrasi bakteri aciduric dan 

acidogenik pada dentin menyebabkan dekalsifikasi dentin yang dapat merusak gigi. 

Hal ini menyebabkan produksi asam meningkat, reaksi pada kavitas oral juga menjadi 

asam dan kondisi ini akan menyebabkan demineralisasi gigi terus berlanjut. 

Perlekatan bakteri karena adanya resptor dextran pada permukaan dinding sel, 

sehingga mempermudah interaksi intersel selama formasi plak. Dextran berhubungan 

dengan kariogenik alami bakteri. Streptococcus mutans merupakan bakteri yang 

berkembang dalam suatu plak, yang virulensinya tergantung koloni dan produk-

produk yang dihasilkan bakteri. 
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 Tes mikrobakteri dipakai untuk penilaian karies, yaitu sampel air liur dapat 

digunakan untuk mengetahui jumlah koloni Streptococcus mutans dan Lactobacillus 

di dalam rongga mulut. Selanjutnya dikuantifkasi dan diekstrapolasi untuk 

memperoleh jumlah koloni bakteri tersebut dalam hitungan permililiter air liur yang 

disebut dengan CFU (colony forming unit) dan ditetapkan sebagai : 

a. Aktifitas karies yang tinggi, jumlah koloni Streptococcus mutans > 10
6
 /mL, 

sedangkan jumlah koloni Lactobacillus > 10
5 

/ mL. 

b. Aktifitas karies yang rendah, jumlah koloni Streptococcus mutans < 10
5 

/mL, 

sedangkan jumlah koloni Lactobacillus < 10
4 

/ mL. 

 

2.3. Ocimum basilicum Linn 

Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia sudah mengenal dan memakai 

tumbuhan berkhasiat obat sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah 

kesehatan yang dihadapi. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ternyata tidak 

mampu begitu saja menghilangkan arti pengobatan tradisional. Apalagi keadaan 

perekonomian Indonesia saat ini yang mengakibatkan harga obat-obatan modern 

menjadi mahal. Salah satu pengobatan alternatif yang dilakukan adalah meningkatkan 

penggunaan tumbuhan berkhasiat obat di kalangan masyarakat.  Minyak atsiri akhir-

akhir ini menarik perhatian dunia, hal ini disebabkan karena minyak atsiri dari 

beberapa tumbuhan bersifat aktif biologis, diantaranya sebagai antibakteri. Selain itu, 

minyak atsiri juga dapat dipergunakan sebagai bahan pengawet pada makanan dan 

sebagai antibiotik alami. Salah satu tumbuhan yang dipergunakan oleh masyarakat 
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Indonesia  sebagai bahan obat-obatan adalah kemangi.
25

 Kemangi adalah  tumbuhan 

berbatang pendek yang tumbuh di berbagai belahan dunia. 

 

Gambar 2. Ocimum basilicum L.
25 

2.3.1. Klasifikasi Ocimum basilicum L. 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Angiosperms 

Class  : Eudicots 

Subclass : Asterids 

Order  : Lamiales 

Family  : Lamiaceae 

Genus  : Ocimum 

Species : Ocimum basilicum L.
26

 

 

2.3.3. Kandungan Ocimum basilicum Linn 
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Beberapa bahan kimia yang terkandung dalam kemangi 3,7-dimetil-

1,6oktadien-3-ol (linalool 3,94 mg/g), 1-metoksi-4-(2-propenil) benzena (estragol 

2,03 mg/g), metil sinamat (1,28 mg/g), 4-alil-2-metoksifenol (eugenol 0,896 mg/g), 

dan 1,8-sineol (0,288 mg/g) yang diidentifikasi dengan metode GC/MS (Gas 

Spektrometer Massa).  

Secara tradisional, kemangi telah digunakan dalam penyembuhan pusing, 

batuk, diare, konstipasi, cacingan, gagal ginjal, dan kutil.
31 

Tanaman kemangi 

mengandung minyak atsiri yang banyak dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri. 

Disamping itu juga mengandung flafon apigenin, luteolin, flavon O-

glukotisidaapigenin 7-O glukoronida, luteolin 7-O glukoronida, flavon C-glukosida 

orientin, molludistin dan asam ursolat. 

Sedangkan pada daun kemangi sendiri, penelitian fitokimia telah mebuktikan  

adanya flav onoid, glikosid, asam gallic dan esternya, asam kaffeic, dan minyak atsiri 

yang mengandung eugenol sebagai komponen utama.
20

 Menurut “Daftar Komposisi 

Bahan Makanan” Direktorat Gizi Depertemen Keseharan RI, kemangi termasuk 

sayuran kaya provitamin A. Setiap 100 g daun kemangi terkandung 5.000 SI vitamin 

A. Kelebihan lainnya, kemangi termasuk tamanan yang banyak mengandung mineral, 

kalsium dan fosfor yaitu sebanyak 45 dan 75 mg per 100g daun kemangi. 

 

2.3.4. Khasiat Ocimum basilicum Linn 

 Minyak atsiri dari daun kemangi memiliki efek antimikrobiologi yaitu efek 

melawan mikrobacterium tuberculasis dan staphylococcus aureus in vitro dan  bakteri 



18 
 

 
 

serta jamur lainnya.
20,21

 Efek tersebut diperankan oleh eugenol dan methyl eugenol 

yang menunjukkan reaksi yang positif. Oleh karena itu infeksi baktteri dan janur kulit 

dapat diobati dengan jus daun kemangi.Ekstrak cair daun kemangi menunjukkan efek 

hipotensi dan dapat menghambat kontraksi otot halus yang dirangsang oleh 

asetilkolin, korbakol, dan histamin.
34

 Sedangkan ekstral padat daun kemangi dalam 

dosis 500mg x 3 selama seminggu, signifikan menurunkan sesak nafas pada 20 

paisen dengan eosinofilia tropikal. Meskipun disana tidak ada pengurangan jumlah 

eusinofil pada darah tepi.
24

 

Beberapa referensi menyebutkan banyak manfaat yang terkandung dalam  

daun kemangi selain anti bakteri, diantaranya yaitu:
26

 

1. Khasiat daun kemangi sangat baik untuk melawan radikal bebas, ini karena 

daun kemangi memiliki antioksidan yang sangat baik untuk melawan radikal 

bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Antioksidan yang berupa flavonoid 

dan juga eugenol mempu mencegah pertumbuhan bakteri,virus dan jamur.  

2. Khasiat daun kemangai dapat membantu pertumbuhan tulang kita. Ini karena 

daun kemangi memiliki kandungan kalsium dan fosfor yang berperan penting 

dalam mengatur pembentukan dan pertumbuhan tulang. Kemudian kandungan 

astenol dan boron dalam daun kemangi memberikan khasiat daun kemangi 

yang berperan aktif dalam merangsang fungsi kerja dari hormon estrogen dan 

juga hormon endrogen, serta mencegah pengeroposan tulang.  

3. Khasiat daun kemangi dapat membantu melancarkan aliran darah dalam tubuh 

kita. Ini dilihat dari daun kemangi yang memiliki kandungan magnesium yang 
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dapat membantu merilekskan jantung dan juga pembuluh darah, sehingga 

menjaga aliran darah untuk tetap lancar.  

4. Khasiat daun kemangi dapat membantu untuk mening-katkan kekebalan 

tubuh, ini karena daun kemangi memiliki kandungan beta karoten yang dapat 

meningkatkan respon antibodi, sehingga dapat meningkatkan kekebalan 

tubuh. Kandu-ngan beta karoten juga dapat membantu sintesis protein 

sehingga mendukung proses pertumbuhan dan juga dapat memperbaiki sel-sel 

yang rusak. Selain itu, khasiat daun kemangi dari kandungan beta karoten 

tersebut dapat membantu untuk meningkatkan fungsi penglihatan.  

5. Khasiat daun kemangi dapat membantu untuk mencegah kemandulan. Ini 

karena daun kemangi mengandung zat arginin yang dapat memprkuat daya 

hidup sperma sehingga dapat mencegah kemandulan. Selain itu, daun 

kemangi juga mengandung zat eugenol dan apigenin fenkhona yang dapat 

membantu meningkatkan kualitas ereksi dan mencegah ejakulasi dini.  

6. Mengobati Panu dengan cara cukup mudah. Ambil segenggam daun kemangi 

dan cuci bersih, setelah itu haluskan. Beri sedikit air campuran kapur sirih dan 

selanjutnya balurkan pada bagian kulit yang terserang panu. Sebaiknya 

dilakukan dua kali dalam sehari.  

7. Mengobati sariawan, ambil daun kemangi kira-kira 50 helai dan cuci hingga 

bersih. Selanjutnya kunyah daun tersebut kurang lebih dua hingga tiga menit. 

Setelah halus, telah daun kemangi tersebut dan langsung minum air hangat. 

Untuk hasil maksimal, lakukan maksimal 3 kali dalam sehari.  
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8. Menghilangkan mual dan flu dengan cara cukup mudah, pertama keringkan 

daun kemangi dan kemudian seduh layaknya teh. Minum air teh kemangi 

tersebut dua kali dalah sehari dan badan Anda akan sembuh dari mual serta 

menghalau flu datang.  

9. Menghilangkan bau mulut, ambil daun kemangi, biji juga akarnya. Bersihkan 

dan kemudian seduh dengan air yang panas. Air seduhan tersebut bisa Anda 

tambahkan dengan gula merah atau madu. Minum air tersebut di setiap pagi 

sebelum beraktifitas.  

10. Meredakan perut kembung. Caranya, rebus daun kemangi dengan bawang 

merah yang kemudian dicampur dengan minyak kelapa. Ramuan tersebut  

segera dioleskan pada perut yang dirasa kembung. 


