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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Plak Gigi 

2.1.1 Definisi Plak Gigi 

Plak gigi merupakan deposit lunak yang membentuk suatu lapisan 

biofilm dan melekat pada permukaan gigi atau permukaan kasar lain pada 

rongga mulut, termasuk bahan restorasi yang permanen atau pada protesa. 

Lapisan ini terbentuk apabila seseorang mengabaikan kebersihan gigi dan 

mulutnya.15  

Plak gigi tersusun atas material organik dan material inorganik yang 

berasal dari saliva, gingival cervical fluid, dan produk bakteri.16 

• Material organik penyusun plak gigi adalah glikoprotein, 

polisakarida, albumin, dan lemak. Glikoprotein berasal dari saliva 

dan merupakan komponen penting pembentuk pellicle. Polisakarida 

diproduksi oleh bakteri dan tidak hanya berfungsi sebagai sumber 

energi tetapi juga sebagai kerangka plak gigi. Albumin (protein) 

berasal dari gingival cervicular fluid. Lemak terdiri atas debris dari 

membran sel bakteri, penjamu, dan sisa-sisa makanan sel.16 

• Material inorganik penyusun plak gigi adalah kalsium, fosfor, 

natrium, dan kalium. Sebagian besar material inorganik berasal dari 

saliva dan gingival cervicular fluid.16 
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Terdapat dua macam plak gigi berdasarkan lokasinya pada permukaan 

gigi, yaitu plak supragingival dan plak subgingival. Plak supragingival 

ditemukan pada atau di atas margin gingiva dan kemungkinan berkontak 

langsung dengan gingiva. Plak subgingival ditemukan di bawah margin 

gingiva, antara gigi dengan sulkus gingival.17 

2.1.2 Proses Terbentuknya Plak Gigi 

Tahap pembentukan plak gigi melalui serangkaian proses, yaitu 

pembentukkan pellicle, kolonisasi primer, kolonisasi sekunder dan 

maturasi.18,19 

1. Pembentukan Pellicle 

Beberapa saat setelah membersihkan gigi, akan terbentuk lapisan 

tipis protein saliva (yang sebagian besar tersusun atas glikoprotein) dan 

terdapat pada permukaan gigi.20 Lapisan ini disebut salivary acquired 

pellicle, yang tipis, lembut, tidak berwarna, dan transparan. Pada awal 

pembentukan, lapisan ini masih terbebas dari bakteri dan dapat 

dihilangkan dengan gesekan ringan, seperti berkumur. 

Pellicle berfungsi sebagai barrier pelindung yang menyediakan 

lubrikasi untuk mempertahankan gigi tidak kering, namun, lapisan ini 

juga menyediakan substrat yang mendukung pertumbuhan bakteri.21 

Perlekatan bakteri pada pellicle dapat terjadi karena adanya 

tekanan elektrostatik. Ketika bakteri pada rongga mulut mulai melekat 

pada pellicle, bakteri-bakteri ini akan mengeluarkan extracellular 
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polymeric substance (EPS), yang dapat mempertahankan bakteri tetap 

terikat pada pellicle.18  

2. Kolonisasi Primer 

Dalam beberapa jam setelah menyikat gigi, bakteri dapat 

ditemukan pada pellicle yang terdapat di permukaan gigi. Bakteri yang 

mengkolonisasi dental pellicle ini sebagian besar adalah bakteri gram 

positif fakultatif. Koloni ini melekat pada pelikel dengan adhesin.22 

Begitu bakteri melekat, mereka akan memproduksi substansi-substansi 

yang menstimulasi bakteri lain untuk melekat juga pada koloni tersebut.  

3. Kolonisasi Sekunder dan Maturasi 

Bakteri-bakteri yang melakukan kolonisasi sekunder merupakan 

bakteri yang tidak mengkolonisasi pada awal permukaan gigi yang 

bersih, namun dapat melekat pada bakteri-bakteri yang melakukan 

kolonisasi awal. Proses perlekatan bakteri-bakteri satu sama lain ini 

disebut ko-agregasi.23 Bakteri-bakteri yang melakukan kolonisasi 

sekunder biasanya merupakan bakteri gram negatif anaerob, sehingga 

terjadi transisi lingkungan aerob yang didominasi bakteri gram positif 

fakultatif menjadi lingkungan anaerob yang lebih banyak didominasi 

oleh bakteri gram negatif anaerob.24–26 

Kolonisasi oleh bakteri-bakteri ini akan menghasilkan asam 

melalui proses fermentasi dan akan menyebabkan terjadinya 

demineralisasi lapisan email gigi sehingga struktur gigi menjadi rapuh 

dan mudah berlubang.27,28 Disamping itu, toksin-toksin hasil 
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metabolisme bakteri pun dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada 

jaringan penyangga gigi dan mukosa mulut. 

Adanya kombinasi bakteri, asam, sisa makanan, dan saliva dalam 

mulut membentuk suatu substansi berwarna kekuningan yang melekat 

pada permukaan gigi yang disebut plak. Bila tidak dibersihkan, plak 

akan mengalami pengerasan atau mineralisasi dan membentuk karang 

gigi.29,30 

2.1.3 Pengaruh Plak Gigi Terhadap Jaringan Periodontal 

Plak gigi yang dibiarkan dan tidak dibersihkan akan menimbulkan 

berbagai macam penyakit. Pada tahap awal, gusi akan tampak kemerahan, 

membengkak, dan mudah berdarah, hal ini terjadi karena adanya proses 

inflamasi yang mempengaruhi jaringan lunak yang mengelilingi gigi tanpa 

adanya kerusakan tulang, keadaan ini dikenal dengan gingivitis.31,32 Apabila 

tidak diterapi dengan baik, gingivitis dapat berkembang menjadi 

periodontitis.33 Hal ini biasanya ditandai dengan rusaknya perlekatan epitel 

sulkus gingiva.34 Kerusakan perlekatan epitel sulkus gingiva dapat 

menimbulkan periodontal pocket, yaitu kedalaman sulkus gingiva yang 

tidak normal, yang dapat menyebabkan bakteri patogen dan bakteri yang 

merupakan flora normal masuk sehingga menimbulkan infeksi yang lebih 

berat.35,36 
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2.2 Staphylococcus aureus 

2.2.1 Klasifikasi dan Karakteristik 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri oportunistik yang terdapat 

dalam rongga mulut. Klasifikasi bakteri Staphylococcus aureus adalah 

sebagai berikut37: 

Domain : Bacteria 

Kingdom : Eubacteria 

Filum : Firmicutes 

Kelas : Bacilli 

Ordo : Bacillales 

Famili : Staphylococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus 

 

Gambar 1. Staphylococcus aureus38 

Staphylococcus aureus tergolong pada bakteri gram positif yang 

berbentuk bulat, berdiameter 0,7-1,2 µm, dan tersusun seperti buah anggur. 

Bakteri ini juga memiliki sifat non motil, tidak mengahsilkan spora, dan 

fakultatif anaerob, artinya dapat tumbuh pada lingkungan yang tidak 
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mengandung oksigen.39–41 Staphylococcus aureus tumbuh paling cepat pada 

suhu 37°C (membentuk pigmen lipokrom pada suhu ruang 20°C) dan pada 

pH 4,2 - 9,3.40 

Pada pemeriksaan dengan katalase dan koagulase, Staphylococcus 

aureus menunjukkan hasil positif (terbentuk gelembung pada pemeriksaan 

katalase dan terdapat endapan keruh pada pemeriksaan koagulase).42 Pada 

blood agar, koloni Staphylococcus aureus dapat tumbuh dalam waktu 24 

jam dengan diameter mencapai 4mm.40 Koloni bakteri ini berbentuk bundar, 

halus, menonjol, dan berkilau.40,41 

Mannitol Salt Agar (MSA) juga dapat digunakan untuk uji 

Staphylococcus. Mannitol Salt Agar (MSA) bersifat selektif (hanya 

beberapa spesies Staphylococcus yang bertahan pada kadar garam yang 

tinggi) dan diferensial (fermentasi manitol merupakan karakteristik khas 

Staphylococcus aureus). Pada media ini, koloni Staphylococcus aureus 

berwarna kuning karena bakteri ini dapat memfermentasi manitol dan 

menghasilkan asam sehingga indikator asam yaitu phenol red berubah 

warna menjadi kuning.43,44 

2.2.2 Patogenitas Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bagian dari flora normal tubuh 

yang sering ditemukan pada rongga mulut, hidung, saluran pernafasan, dan 

kulit. Meskipun merupakan bagian dari flora normal tubuh (bakteri 

komensal), terkadang Staphylococcus aureus juga dapat ditemukan sebagai 

penyebab beberapa penyakit pada individu immunocompromised, seperti 
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infeksi kulit, infeksi saluran napas, keracunan makanan, abses periodontal, 

angular cheilitis, dan mukositis oral. Infeksi oleh bakteri ini juga dapat 

terjadi melalui kontak dengan nanah dari luka yang terinfeksi 

Staphylococcus aureus, serta kontak dengan barang-barang, seperti handuk, 

seprei, pakaian, dan alat pencukur jenggot orang yang terinfeksi.45–47 

 Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit baik melalui 

kemampuannya untuk multiplikasi dan menyebar luas pada jaringan 

maupun melalui toksin yang diproduksinya. Beberapa mekanisme yang 

menyebabkan infeksi, diantaranya: 

• Perlekatan pada protein sel inang 

Staphylococcus aureus memiliki protein permukaan yaitu laminin 

dan fibronektin yang dapat membentuk matriks ekstraseluler pada 

permukaan epitel dan endotel, sehingga membantu penempelan 

bakteri pada sel inang.48,49 Selain itu, Staphylococcus aureus juga  

memiliki ikatan protein fibrin atau fibrinogen yang dapat 

meningkatkan perlekatan bakteri pada darah dan jaringan.48  

• Invasi 

Invasi Staphylococcus aureus terhadap jaringan inang melibatkan 

kelompok protein ekstraseluler seperti α-toksin, β-toksin, γ-toksin, δ-

toksin, leukosidin, koagulase, stafilokinase, dan beberapa enzim 

seperti protease, lipase, DNAse, dan enzim pemodifikasi asam 

lemak.48  
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• Perlawanan terhadap ketahanan sel inang 

Beberapa faktor petahanan diri Staphylococcus aureus dari 

mekanisme pertahanan inang adalah protein A dan leukosidin.50  

Selain itu, Staphylococcus aureus juga memiliki faktor virulensi 

(dapat berupa enzim, protein, ataupun toksin): 

• Koagulase 

Enzim ini dapat menggumpalkan plasma oksalat atau plasma sitrat, 

karena adanya faktor koagulase reaktif dalam serum yang bereaksi 

dengan enzim tersebut.42,51 Esterase yang dihasilkan dapat 

meningkatkan aktivitas penggumpalan, sehingga terbentuk deposit 

fibrin pada permukaan sel bakteri yang dapat menghambat 

fagositosis.42  

• Leukosidin 

Toksin ini dapat membunuh leukosit pada beberapa hewan namun 

patogenitasnya pada manusia masih belum jelas.52 Staphylococcus 

patogen ternyata dapat difagositosis oleh leukosit manusia namun 

tetap aktif melakukan multiplikasi intraseluler (biasanya organisme 

yang tidak patogen akan cepat mati di dalam sel).42  

• Hemolisin 

Merupakan suatu protein eksotoksin yang dapat melisis eritrosit. 

Hemolisin pada Staphylococcus aureus terdiri atas toksin-α, toksin-

β, dan toksin-δ. Toksin-α dapat menyebabkan lisis pada eritrosit dan 
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leukosit kecuali neutrofil. Toksin-β bersifat toksik untuk banyak 

jenis sel, termasuk eritrosit manusia. Toksin-δ dapat menyebabkan 

kerusakan pada membran sel manusia.53–55  

• Enterotoksin 

Enterotoksin biasanya diproduksi oleh Staphylococcus strain 

tertentu, ketika tumbuh pada makanan yang mengandung 

karbohidrat. Enterotoksin merupakan penyebab terjadinya keracunan 

makanan.42  

 

2.3 Asap Cair 

2.3.1 Definisi Asap Cair 

Asap cair merupakan hasil kondensasi asap yang didapat dari hasil 

pembakaran tidak sempurna pada kayu atau tempurung kelapa. Selama 

pembakaran, komponen utama tempurung kelapa yang berupa selulosa, 

hemiselulosa, lignin akan mengalami proses pirolisis.56 Reaksi-reaksi yang 

terjadi selama pirolisis tempurung kelapa adalah penghilangan air 

tempurung kelapa pada suhu 120-150°C, pirolisis hemiselulosa pada suhu 

200-250°C, pirolisis selulosa pada suhu 280-320°C, dan pirolisis lignin pada 

suhu 400°C.57 

Hasil pirolisis hemiselulosa adalah furfural, furan dan turunannya, dan 

asam karboksilat. Hasil pirolisis selulosa yang terpenting adalah asam asetat 

dan fenol, yaitu senyawa yang sangat berperan sebagai antimikrobial, dan 

peranannya semakin meningkat apabila kedua senyawa tersebut ada 
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bersama-sama. Pirolisis lignin menghasilkan aroma yang berperan dalam 

produk pengasapan.56,57 

Asap yang keluar pada saat pembakaran akan dimasukkan ke dalam 

kondensor yang akhirnya mengeluarkan cairan hasil kondensasi dan 

ditampung dalam botol. Pemanasan diakhiri sampai tidak ada asap cair yang 

menetes dalam wadah penampung.58 

Pemurnian asap cair dilakukan dengan cara distilasi. Asap cair akan 

dimasukkan dalam labu distilasi dan dipanaskan sehingga menghasilkan 

uap. Uap yang terbentuk lalu masuk ke dalam kondensor dan destilat 

ditampung dalam sebuah wadah atau labu.58 

2.3.2 Jenis Asap Cair 

Asap cair dibedakan berdasarkan proses pemurnian yang dilakukan. 

Terdapat tiga tingkatan asap cair, yaitu: 

• Tingkat 1 

Asap cair dengan warna bening-kuning pucat, dengan aroma netral, 

rasa sedikit asam, biasa digunakan untuk bahan makanan siap saji 

dan ikan.59 

• Tingkat 2 

Asap cair dengan warna coklat transparan atau kuning kecoklatan, 

dengan aroma asap sedang, rasa asam sedang, biasa digunakan untuk 

pengasapan makanan, seperti daging asap, ikan asap, bumbu-bumbu 

bakar, dan makanan lain seperti tahu, ikan kering, bakso.59 
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• Tingkat 3 

Asap cair dengan warna cokelat gelap, dengan aroma asap kuat, 

biasa digunakan untuk penyamakan kulit, penggumpal karet, dan 

pengawet kayu agar tahan rayap.59 

2.3.3 Efek Antibakteri Asap Cair 

1. Senyawa Fenol 

Senyawa fenol memiliki kemampuan bakteriostatik dan 

bakterisidal. Mekanisme kerjanya yaitu dengan meningkatkan 

permeabilitas membran sel bakteri, sehingga senyawa tersebut akan 

terabsorbsi ke dalam sel bakteri dan menyebabkan presipitasi serta 

denaturasi protein sel bakteri. Protein sel bakteri yang telah terdenaturasi 

akan menyebabkan semua aktivitas metabolisme sel bakteri terhenti, 

sebab semua aktivitas metabolisme sel bakteri dikatalis oleh enzim yang 

merupakan protein.60  

2. Senyawa Asam Asetat 

Senyawa asam asetat yang terkandung dalam asap cair digolongkan 

sebagai asam lemah. Asam lemah dapat menembus membran sel bakteri 

lebih baik daripada asam kuat dan mampu mempengaruhi gradien 

proton yang penting untuk sintesis ATP. Selanjutnya, pH sel bakteri 

yang cenderung lebih tinggi daripada asam asetat membuat sitoplasma 

bakteri menjadi lebih asam, sehingga akan terjadi kerusakan membran 

dan DNA bakteri. Selain itu, asam asetat juga mampu mencegah 
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pembentukkan biofilm dan menghilangkan biofilm yang sudah terbentuk 

dengan cara mengurangi kolonisasi bakteri.11,61 

3. Senyawa Karbonil 

Senyawa karbonil menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara 

penetrasi melalui membran sel bakteri dan menginaktivasi enzim yang 

terdapat pada sitoplasma bakteri. Terdapat tiga macam inhibisi oleh 

senyawa karbonil, yaitu inhibisi tipe A, B, C. Inhibisi tipe A bekerja 

dengan mengikat nutrisi yang memiliki berat molekul rendah sehingga 

tidak dapat digunakan bakteri. Inhibisi tipe B bekerja melalui inaktivasi 

enzim eksoseluler yang disekresikan oleh bakteri. Tanpa enzim tersebut, 

bakteri tidak dapat memecah substrat hasil polimerasi seperti protein 

dan glikan. Melalui inhibisi tipe C, penguraian substrat polimer akan 

dimodifikasi sehingga menjadi bentuk yang tidak efisien bagi enzim 

untuk bekerja.11 

2.3.4 Penggunaan Asap Cair Sebagai Antibakteri 

Asap cair telah banyak digunakan untuk mengawetkan berbagai 

macam makanan seperti bakso, ikan, dan daging sehingga diharapkan 

dapat memperpanjang umur simpan makanan baik pada suhu kamar 

maupun suhu refrigerasi. Pengawetan ikan dan daging biasanya 

dilakukan dengan cara merendam makanan dalam asap cair selama 30 

menit. Pada pembuatan bakso terdapat dua cara lain pengawetan dengan 

menggunakan asap cair, yaitu pencampuran asap cair ke dalam adonan 

bakso dan pencampuran asap cair ke dalam air perebus bakso.62  
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Mikroorganisme terutama bakteri dapat berkembang cepat pada 

ikan atau daging yang tidak diawetkan. Bakteri mampu mengubah asam 

amino menjadi amonia dan dapat menimbulkan racun pada daging 

maupun ikan. Asap cair memiliki kandungan asam asetat dan fenol yang 

dapat menghambat aktivitas bakteri sehingga asam amino yang terurai 

menjadi amonia tidak terlalu banyak. Selain itu, asap cair juga banyak 

digunakan pada makanan karena selama produksinya asap cair 

mengalami proses fraksinasi dan pemurnian untuk menghilangkan 

partikel beracun dan senyawa karsinogenik, sehingga menurunkan 

kemungkinan terjadinya masalah kesehatan akibat adanya polisiklik 

aromatik hidrokarbon.63 
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2.4 Kerangka Teori 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Kerangka Teori 

 

2.5 Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 3. Skema Kerangka Konsep 

 

2.6 Hipotesis 

Pemberian asap cair pada konsentrasi tertentu berpengaruh terhadap pertumbuhan 

Staphylococcus aureus.	  
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